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ВЪВЕДЕНИЕ
Бестрофинопатиите са група от наследствени дегенеративни заболявания при
човека. Те засягат централната част на очната ретина и водят до прогресивна загуба на
зрението. Въпреки, че тези заболявания са относително редки (честотата на срещане на
най-разпространеното заболяване в тази група, Вителиформната макулна дегенерация
на Бест, е около 1 на 10000), те водят до силно понижаване на качеството на живот на
засегнатите пациенти.
Бестрофинопатиите са моногенни заболявания, като независимо от разликите в
клиничните им прояви, всички те се дължат на мутации в гена BEST1, отговорен за
кодирането на човешкия белтък бестрофин-1 (Best1), който се експресира по базалната
мембрана на клетките на ретиналния пигментен епител (РПЕ). Основна функция на
Best1 е преноса на йони през мембраната на клетките на РПЕ и свързаното с това
поддържане на хомеостазата на ретината и фоторецепторите. Основната му функция е
свързана с Са2+-зависимото пренасяне на Cl- през базалната мембрана на РПЕ по посока
на хориокапилярите. Освен това той участва и в подържането на рН на ретината
посредством транспорт на HCO3-. Има данни, че каналът Best1 участва в провеждането
не само на малки по размер йони, но и на по-големи частици като γ-аминобутирилова
киселина (GABA) в глиални клетки и глутамат в астроцити и неврони на централна
нервна сиситема.
Best1 е трансмембранен белтък, чийто C- и N- краища се разполагат от
вътрешната страна на мембраната, като са предложени два модела за пространствената
му структура. До момента са описани над 200 различни мутации в молекулата на
белтъка, като функционалните изследвания върху тях са насочени основно към
промените в каналните функции на белтъка, но не и към това, как тези мутации
повлияват клетъчната му локализация. Тези нерешени проблеми определиха целта на
настоящия дисертационен труд.
Цел и задачи :
Цел на дисертационния труд е да се направи функционален анализ на различни
мутантни форми на белтъка Best1, носещи мутации, установени при пациенти с
вителиформна макулна дистрифия на Бест, и засягащи предполагаемите сортиращи
домени на белтъка, и да се предложи молекулярен модел за участието на тези мутации
в патогенезата на заболяването.

За осъществяване на целта, трябваше да бъдат изпълнени следните задачи:
Да се подбере подходящ вектор и да се създаде набор от конструкти,

1.

експресиращи човешки BEST1 и различните мутантни форми на белтъка.
Да се намери подходяща клетъчна линия като моделна система за

2.

експресиране на Best1, като тя се характеризира по отношение на:
•

ендогенна експресия на иРНК и белтъка Best1

•

сортиращите механизми и клетъчната поляризация.

Да се създадат преходно трансфектирани клетъчни линии от избраната

3.

моделна система, като се докаже експресията на нормалния и мутантните
белтъци в тях, както и клетъчната им локализация.
4.

Да се създаде метод за количествен анализ на получените резултати.

5.

Да се определи влиянието на фосфорилирането на Best1 върху неговата
клетъчна локализация.
Да се определи влиянието на Best1 върху клетъчната йонна пропускливост и

6.

транс-епителния потенциал.
Възоснова на получените данни да се създаде модел за патогенезата на
Вителиформната макулна дистрофия на Бест, при пациенти, носещи съответните
мутации.
Материали и методи
Бяха използвани следните клетъчните линии: RPE-1 (човешка, с произход от
РПЕ), RPE-J (плъша, с произход от РПЕ), MDCK (бъбречен епител от куче), HeLa
(човешки цервикален карцином) и HEK293 (ембрионален човешки бъбрек). Всички
клетки, с изключение на RPE-J бяха отглеждани при стандартни условия (хранителна
среда DMEM, обогатена с 10% FCS при 37°C в овлажнена атмосфера, съдържаща 5%
CO2 в газовата фаза). RPE-J клетките бяха отглеждани в хранителна среда DMEM,
обогатена с 4% FCS, при 32°C и 5% CO2 в газовата фаза.
кДНК секвенция на човешкия BEST1 ген, както и различните мутантни форми
бяха клонирани във вектор pReceiver и потвърдени чрез директно секвениране.
Характеризирането на клетките от линията MDCK и сравняването им с
ретиналните линии беше извършено посредством Real-Time PCR и конфокална
микроскопия, с маркер за плътни контакти ZO-1 и базолатерален маркер β-catenin.

Експресията на Best1 беше установена посредством имуноблотинг, а клетъчната
локализация чрез конфокална микроскопия и биотинилиране. Околичествяването на
сигналите от конфокалните снимки беше направено посредством разработен от нас
оригинален метод. При него бяха околичествени сигналите за Best1, β-catenin и ядрата
на всяко от комфокалните изображения. Получените данни бяха използвани за
създаване на криви, показващи интензивността на трите сигнала в различните Zравнини. Бяха анализирани по десет случайно избрани клетки, трансфектирани с
нормален Best1 и със всеки от мутантите. Прагът на базолатералната локализация
(границата апикална – базолатерална част) беше определен чрез визуално наблюдение
на конфокалните образи и посредством кривите за Best1 и β-catenin за всяка отделна
клетка, където 90% от β-catenin е базолатерално сортирана. След определяне на
базолатералния праг, площта под кривата за Best1 беше калкулирана за да се определи
частта на апикалната и базолатерална му локализация във всяка клетка. Беше използван
трапецоидния метод за приблизително определяне на площта под кривата за Best1, чрез
надписване или ограждане на “n” на брой трапецоиди под кривата. След това площта
на трапецоидите беше събрана, за базолатералната и апикалната част респективно.
Броят на трапецоидите под кривата е равен на броя на фокалните равнини, представени
на кривата. Стойностите на P бяха определени посредством t-тест на Стюдънт за
независимите извадки, при сравняване на локализацията на Best1 за всеки мутант с
нормалния белтък.
За определяне на йонната пропускливост през клетъчния монослой беше
направено измерване на трансепителната резистентност.
Резултати
Най-често използваните ретинални клетъчни линии не са подходящи за
изследване на клетъчната поляризация и експресия на Best1
Генът BEST1 е идентифициран като ретина-специфичен, с експресия в клетките на
ретиналния пигментен епител. Произлизащите от човешки ретинален епител линии
ARPE-19 и D407, както и плъшата RPE-J експресират иРНК за BEST1. За да установим
дали различните клетъчни линии транслират белтъка Best1, проведохме уестърн-блот
анализ на клетъчни лизати от клетъчни линии с различен произход. Tествахме следните
епителни клетъчни линии: MDCK (бъбречен епител от куче), RPE-J (РПЕ от плъх),
RPE-1 (човешки РПЕ), Hela (човешки епител от рак на шийката на матката) и HEK293
(човешки ембрионален бъбречен епител). В нито една от тези линии посредством

използваните от нас антитела не беше детектиран сигнал за белтъка бестрофин с
очакваната молекулна маса от 68kDa. Но във всични клетъчни линии беше
наблюдавана по-високо разположена ивица с молекулна маса от около 70 kDa. Тя се
приема като неспецифична положителна реакция, и е описана в RPE-J клетки и
човешки клетки от ретинален пигментен епител, при използването на същото антитяло.
MDCK
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Фиг. 1 Имуноблот-анализ на експресията на белтъка Best1 в различни епителни
клетъчни линии.
Трайните клетъчни линии от ретинален произход се оказаха неподходящи за
целите на нашето изследване поради няколко фактора:
1. При анализ чрез конфокална микроскопия човешките клетки от линията RPE-1
показаха характеристики на псевдомногореден епител, въпреки, че линията е
монослойна. Наблюдаваше се, че апикалните части на едни клетки се разполагат над
апикалните части на съседните, което силно затрудняваше разграничаването на
апикалните и базолатерални домени. Освен това, клетките бяха с относително малка
височина (около 2µm), поради което получаването на достатъчен брой оптични срези
на клетките беше затруднено (данни не са показани).
2. Клетките от плъшата линия RPE-J също показаха характеристики на
псевдомногореден епител. Освен това, след преходна трансфекция в тях наблюдавахме
неполяризирана експресия както на нормалния, така и на различните изследвани от нас
мутантни форми на Best1 (р.Y227N, р.Y85H, р.Q96R и р.L207I). Колокализацията с
маркера за плътни контакти ZO-1 и базолатералния маркер β-catenin показа наличие на
белтъка в целия клетъчен обем, без ясно изразена полярна локализация. Освен това се
наблюдаваше и перинуклеарно натрупване, за което предположихме, че може да се
дължи на задържане и натрупване на белтъка в Апарата на Голджи. Ко-локализацията с
маркер за Апарата на голджи показа, че няма задържане на трансфектирания белтък в
този органел. Според нас наблюдаваната неполярна експресия се дължи на факта, че

клетките не са напълно поляризирани. Според част от съществуващите в литературата
данни, използваните от нас условия на култивиране водят до поляризиране на клетките,
но според други автори, за поляризирането си, клетките от тази линия изискват поособени условия на култивиране.
Поради това ние се насочихме към клетките от линията MDCK като моделна
система. Те са добре известен в литературата модел за полярен епител, поляризират се
сравнително бързо и апикалната и базолатералната им част могат да бъдат
разграничени посредством различни маркери.
Ескпресия на Best1 в MDCK клетки
За да установим дали MDCK клетките експресират BEST1 транскрипт, тези клетки
бяха изследвани посредством количествен Real-Time PCR. Както е показано на фиг. 2А,
ние установихме транскрипт в MDCK клетките, но с много ниско ниво (на 34-ти от 40
цикъла.). Нивото на транскрипция на BEST1 в MDCK клетките беше около 60% от това,
наблюдавано в RPE-J клетките (Фиг. 2В). Подобно на RPE-J клетките, клетките от
линията MDCK не синтезират

белтъка Best1

(Фиг. 2C).

MDCK клетките,

трансфектирани с човешки BEST1 експресират белтъка Best1 с очаквания размер от 68
kDa. По-високо разположеният банд с молекулна маса от около 70 kDa се приема като
неспецифичен и е описан в RPE-J клетки и човешки клетки от ретинален пигментен
епител, при използването на същото антитяло.

Фиг. 2 Ендогенна експресия на BEST1 в MDCK клетки. (A) иРНК за HPRT и BEST1 се
експресират в MDCK и RPE-J клетките. M – 100 bp ДНК-ов маркер, N –негативна
контрола. (B) Сравняване на нивата на експресия на BEST1 в MDCK и RPE-J клетките,
посредством Real-Time PCR. (C) Белтъкът Best1 не се синтезира от RPE-J, нито от

MDCK клетките. След трансфекция, клетките от линията MDCK синтезират човешки
Best1 белтък с молекулна маса 68 kDa.
Базолатерална локализация на човешки Best1 в поляризирани MDCK клетки
In vivo, белтъкът Best1 е локализиран на базолатералната мембрана на клетките на
РПЕ. Показано е, че след трансфекция, човешкият Best1 се локализира на
базолатералната мембрана на RPE-J клетки. За да установим дали тази локализация е
подобна и в MDCK клетките, направихми преходна трансфекция с конструкт,
съдържащ нормалния човешки BEST1 ген. Това се налагаше поради факта, че по
отношение на някои мембранни белтъци клетките на ретиналния пигментен епител
показват обърната полярност, в сравнение с останалите типове епители.
Клетките бяха изследвани чрез имунофлуоресцентно оцветяване и конфокална
микроскопия. Четири дни след трансфекцията, между 5% и 10% от клетките показват
оцветяване за Best1. Наличието на полярност при епителните клетки се определя от
образуването на плътни контакти между тях. Поради това, клетките бяха изследвани за
образуването на такива контакти, с помощта на маркера за плътни контакти ZO-1
(Фиг.3).

Фиг. 3 Базолатерална локализация на човешкия Best1 в MDCK клетки.
Трансфектираните MDCK клетки експресират Best1 (зелено) на базолатералната си
повърхност, който ко-локализира с (A) маркерът за плътен контакт ZO-1 (червено),

както е видно от конфокалните образи в X-Y и X-Z равнина и (B) с базолатералния
маркер β-catenin (червено), както е видно от конфокалните образи в X-Z равнината.
Клетъчните ядра са оцветени в синьо, scale bar = 10 µm. (C) Best1 се локализира на
базолатералната повърхност в същото съотношение, както и базолатералния маркер βcatenin. Данните за пикселната интензивност, получени от конфокалните образи в Zравнината на 10 случайно избрани клетки, трансфектирани с див тип човешки BEST1
cDNA, както и границата между базолатералната и апикална част на клетката, бяха
използвани за определяне на процента локализирана експресия на Best1 (mean ± s.e.m.,
n = 10, P = 0.018).
Във всички клетки беше наблюдавана типична морфология, характерна за
поляризираните

клетки.

В

преходно

трансфектираните

клетки,

X-Y

и

X-Z

конфокалните срезове показва базолатерална ко-локализация на Best1 със ZO-1 (Фиг.
3A). Това базолатерално оцветяване беше потвърдено и чрез ко-локализация с β-catenin,
показващо мембраните, разделящи съседните клетки, както и базалните им
повърхности (Фиг. 3B). Беше наблюдавано и оцветяване вътре в самите клетки, което
се дължи на белтъчните молекули, намиращи се все още в биосинтетичния път, тъй
като проведената колокализация с маркер за апарата на Голджи показа само частично
припокриване на сигналите (данни

не са показани).

Околичествяването

на

базолатералните и апикалните сигнали показа подобно разпределение на белтъците
Best1 и β-catenin по мембраните на десет единични клетки (Фиг. 3C). Използвайки
трапецоидния подход, ние изчислихме, че респективно 90% и 91% от двата белтъка са
локализирани базолатерално.
Наблюдаваната базолатерална локализация на Best1 показва, че MDCK клетките
интерпретират сортиращите сигнали в молекулата на белтъка аналогично на РПЕклетките.
Мутантните Best1 белтъци се синтезират от MDCK клетките
Ние генерирахме Best1 мутантите с помощта на място-специфична мутагенеза.
Местата на мутациите са в предполагаемите тирозинови (Y85VTL, Y97ENL, Y227DWI)
и дилевцинови (L206L207) сортиращи детерминанти, разположени в различни райони
на белтъка (Фиг. 4A).

Фиг. 4 Конструктите, съдържащи различните BEST1-мутации се експресират в MDCK
клетките. (A) схемата представя локализацията на различните изследвани от нас
мутации (черни ромбове) (модификация по Milenkovic et al.. (B) Western blot анализ на
нормалния и мутантните Best1 белтъци, преходно трансфектирани в MDCK клетките.
Best1 белтъкът се детектира като 68 kDa – ивица във всички трансфектирани клетки, но
не и в нетрансфектираните контроли (MDCK клетки). Еднаквото нанасяне на лизатите
в отделните стартове е показано чрез актин.
Тези предполагаеми сортиращи детерминанти отговарят на вече описани мутации,
установени при пациенти с Вителиформна макулна дистрофия на Бест - BVMD
(р.R25W, p.Y85H, p.L100R, p.Y227N). Към тези мутации беше добавена и мутацията
Q96R, която е новоописана мутация, установена от нашата група и разположена
непосредствено до мотива Y97ENL. Нормалните и мутанти BEST1 конструкти бяха
преходно трансфектирани в MDCK клетки. Експресията на различните мутанти беше
проверена чрез western blot анализ 48 часа след трансфекцията (Фиг. 4B). Нивата на
експресия на различните форми варира, вероятно поради различна ефективност на
трансфекцията или поради различните нива на експресия на различните конструкти.
Например, експресията на мутанта р.Y227E беше 68% от тази на нормалния Best1
(s.e.m. ± 26, n = 2, P = 0.016). Причините за тази различна експресия не са били цел на
нашето изследване.

Влияние на BVMD-свързаните мутации в Best1 върху базолатералната
локализация на белтъка
За да изследваме дали тези патогенните мутации в предполагаемите сортиращи
мотиви, повлияват локализацията на Best1, ние изследвахме поляризираната експресия
на различните конструкти в MDCK клетки.
Снимките от конфокалната микроскопия, показващи отделните оптични срезове в
направление X-Y на клетките, носещи различните мутантни белтъци са предствени на
фигури 5-9. За всеки от мутантите, клетъчната локализация на мутантните белтъци
беше проследена посредством ко-локализация с базолатералния маркер β-катенин, а
степента на поляризиране на клетките беше оценена посредством образуването на
плътни контакти между съседните клетки, визуализирани чрез ZO-1. Мястото на
образуване на тези плътни контакти беше приемано за граница между базолатералната
и апикална част на клетките.
Както се вижда на фиг. 5, белтъчните молекули, носещи мутацията р.Y85H
показаха повишена апикална експресия, в сравнение с нормалните, не-мутантни
молекули. Сигналът за Best1 беше много слаб в базалната част и вътрешността на
клетките и особено силен в апикалните части, където се появяваше над нивото на βкатенина и на нивото на ZO-1.
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Фиг. 5 Конфокална микроскопия на клетки от линията MDCK, преходно
трансфектирани с Best1 мутанта р.Y85H (зелено). A. Колокализазия със ZO-1 (червено).
B. Колокализазия с β-катенин (червено). Клетъчните ядра са оцветени с DAPI (синъо).
Бар – 10 µm. BL- базолатерална част на клетката; Ap- апикална част на клетката

Подобна локализация наблюдавахме и за втория изследван от нас мутант р.Q96R
(Фиг. 6). И в този случай наблюдавахме ясно изразена тенденция към засилване на
апикалната експресия на мутантния белтък, за разлика от базолатералната експресия на
нормалния.
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Фиг. 6 Конфокална микроскопия на клетки от линията MDCK, преходно
трансфектирани с Best1 мутанта р.Q96R (зелено). A. Колокализазия със ZO-1 (червено).
B. Колокализазия с β-катенин (червено). Клетъчните ядра са оцветени с DAPI (синъо).
Бар – 10 µm. BL- базолатерална част на клетката; Ap- апикална част на клетката
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Фиг. 7 Конфокална микроскопия на клетки от линията MDCK, преходно
трансфектирани с Best1 мутанта р.L100R (зелено). A. Колокализазия със ZO-1
(червено). B. Колокализазия с β-катенин (червено). Клетъчните ядра са оцветени с
DAPI (синъо). Бар – 10 µm.

Аналогична тенденция на засилена апикална експресия, макар и по-слабо
изразена, наблюдавахме и при мутанта р.L100R. В по-ниско разположените оптични
срези на клетките, експресията на мутантния белтък беше по-слаба, в сравнение с тази,
наблюдавана в по-апикално разположените слоеве. Сигналът за белтъка Best1 се
наблюдаваше както вътреклетъчно, така и по латералната клетъчна повърхност, където
колокализираше със сигнала за β-катенина, така и апикално.
Поляризирано разпределение на мутантния белтък, аналогично на това на
нормалния, наблюдавахме при конфокалните изображения на мутанта р.L207I (Фиг. 8).
В този случай сигналът за Best1 се визуализираше базално, в най-долните оптични
срезове на клетките, както и латерално, където се наблюдаваше ко-локализация със
сигнала за β-катенин. Над нивото на плътните контакти, разделящи съседните клетки,
сигнал за бестрофин не се наблюдаваше, което потвърждаваше базолатералната
експресия на белтъка.
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Фиг. 8 Конфокална микроскопия на клетки от линията MDCK, преходно
трансфектирани с Best1 мутанта р.L207I (зелено). A. Колокализазия със ZO-1 (червено).
B. Колокализазия с β-катенин (червено). Клетъчните ядра са оцветени с DAPI (синъо).
Бар – 10 µm.
Нарушена клетъчна локализация наблюдавахме и при последния изследван от нас
мутант р.Y227N (Фиг. 9). Мутантният белтък показваше повишена тенденция към
апикална експресия, за разлика от базолатералната експресия на нормалния.
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Фиг. 9 Конфокална микроскопия на клетки от линията MDCK, преходно
трансфектирани с Best1 мутанта р.Y227N (зелено). A. Колокализазия със ZO-1
(червено). B. Колокализазия с β-катенин (червено). Клетъчните ядра са оцветени с
DAPI (синъо). Бар – 10 µm
Конфокалната микроскопия в направление X-Z на отделните клетки показа
повишено оцветяване на апикалната повърхност за мутантите р.Y85H, р.Q96R, р.L100R
и р.Y227N, в сравнение с нормалния Best1 (Фиг.10A).
Стойностите на пикселната интензивност на оцветяване във всяка Z-фокална
равнина в една и съща клетка показват различна форма на кривите за Best1 мутантите, в
сравнение както с β-catenin, така и с нормалния Best1 (Фиг. 10B). Пикът на максимална
интензивност за мислокализираните Best1 мутанти беше изместен към апикалната част
на кривите, което е в съответствие със значителното увеличение на наблюдаваното
апикално оцветяване.

Фиг. 10 Мутации в предполагаемите сортиращи мотиви повлияват
базолатералната локализация на Best1 в поляризирани MDCK клетки. (A) Конфокални
снимки в равнината X-Z на отделни клетки, преходно трансфектирани с с различните
BEST1 кДНК конструкти, показващи нарушена локализация на мутантите р.Y85H,
р.Q96R, р.L100R и р.Y227N. Клетките са оцветени за Best1 (зелено), β-catenin
(червено), а клетъчните ядра са в синьо. Scale bar = 10 µm. (B) Криви, показващи
интензивността на сигналите за Best1 (зелено), β-catenin (червено) и клетъчните ядра
(синьо) на Z-сериите за всяка клетка. Черната вертикална линия показва Z-фокалната
равнина, избрана като граница между базолатералната и апикалната повърхност. По
хоризонталата е нанесено разстоянието в µm, а по вертикалата – пикселната
интензивност.
Количественият анализ на десет независими клетки показа значително отместване
на Best1 от базолатералната към апикалната мембрана с 15% за р.Y85H (P = 5.37x10-5),
10% за р.Q96R (P = 0.0001), 6% за р.L100R (P = 0.0009) и 9% за р.Y227N (P = 5.20x10-5)
(Фиг. 11). За разлика от тях, мутантът р. L207I не показа промяна в мембранната си
локализация.

Фиг. 11 Графика, показваща количественото разпределение на Best1 между
базолатералния и апикалния домен на клетките, преходно трансфектирани с различните
мутанти на Best1 (mean ± s.e.m., n = 10, ∗ P < 0.01, ∗∗∗ P < 0.0001).
За да установим дали наблюдаваните от нас промени в мембранната локализация
са свързани с натрупване или задържане на бестрофина в биосинтетичния път,
направихме колокализационен анализ с маркер за транс-частта на апарата на Голджи.
Получените от нас конфокални изображения не показват повишаване на количеството
мутантен белтък в АГ в сравнение с дивия тип, което е знак, че намаляването на
апикалната експресия на мутантните белтъци не се дължи на задържането им във
вътрешността на клетката. Наблюдавата частична колокализация (данни не са
показани) според нас се дължи на белтъчните молекули, които преминават през
Апарата на голджи и са в процес на опаковане.
За да потвърдим наблюдаваната от нас засилена апикална експресия на повечето
изследвани мутантни форми на Best1, ние направихме анализ на колокализацията на
мутантите Y85H и Q96R (показали най-големи отклонения в локализацията си, в
сравнение с дивия тип белтък) със ZO-1, като маркер за плътен контакт и WGA (wheat
germ agglutinin – аглутинин от пшеничен зародиш), като екстрацелуларен апикален
маркер.

Фиг. 12 Мутантите Y85H и Q96R се експресират частично на апикалната клетъчна
повърхност. Конфокални снимки в посока X-Y на базална, средна и апикална част, X-Z
конфокална реконструкция и клетъчно-повърхностно биотинилиране на преходно
трансфектирани MDCK клетки, показващи апикална мис-локализация на мутантите
Y85H и Q96R, в сравнение с нормалния Best1. (A) Сигналът на мутантните белтъци
(зелено) се детектира над маркера за плътни контакти ZO-1 (червено). (B) Мутантните
белтъци (в червено) показват частична ко-локализация с WGA (зелено) на апикалната
мембрана. Клетъчните ядра са оцветени в синьо. Scale bars = 10 µm. (C) клетъчно-

повърхностното биотинилиране показва, че мутантните белтъци Y85H и Q96R са с
повишена апикална локализация.
Y85H и Q96R бяха частично локализирани над плътните контакти в клетките
(Фиг. 12A). В допълнение, ние наблюдавахме и частична колокализация на Y85H и
Q96R мутантите с WGA на апикалната клетъчна мембрана, каквото не беше
наблюдавано при нормалния Best1 (Фиг. 12B).
Поради възможността наблюдаваната засилена апикална експресия да се дължи на
белтъчни молекули, разположени под апикалната клетъчна мембрана, но не
експресирани на нея беше направено и биотинилиране за установяване на Y85H и Q96R
белтъците, разположени на апикалната и базолатералната мембрана. Докато при
нормалния Best1 по-голямо количество от белтъка се установяваше базолатерално, при
двата мутанта, разпределението на белтъка между двата клетъчно-мембранни домена
беше практически еднакво И в този случай се както и частично увеличаване на
апикалната повърхностна локализация на Y85H и Q96R (Фиг. 12C).
За базолатералната локализация на Best1 е необходимо Tyrosine 227 да бъде
не-фосфорилиран
Белтъкът Best1 е фосфорилиран. Както беше показано по-горе, изглежда много
вероятно тирозиновият остатък в позиция 227 (Y227) да е важен за базолатералното
сортиране. Допълнителен въпрос е дали евентуалното фосфорилиране по този тирозин
227 е необходимо за базолатералната експресия. За да установим това, анализирахме
поляризираното

сортиране

на

Best1

мутантите

Y227E

и

Y227F.

Псевдо-

фосфорилирането на тирозин 227 беше направено чрез заместване на тирозиновия
остатък с глутаминова киселина, а тирозиновата активност беше блокирана чрез
мутиране на тирозиновия остатък във фенилаланинов. Нашите резултати показаха, че
конститутивно псевдо-фосфорилирания Y227E повишава апикалното оцветяване (Фиг.
13A), като едновременно с това се наблюдава пик в апикалния район на съответната
крива (+15%, n = 10, P = 0.0013, Фиг. 13 B, C).
Неактивният Y227F показва базолатерално оцветяване, както и пик в
базолатералната част на крива, аналогично на нормалния Best1 белтък. Тези резултати
подсказват важната роля на нефосфорилирания тирозинов остатък 227 за правилното
базолатерално сортиране.

Фигура 13 За правилното базолатерално сортиране е необходимо тирозин в позиция
227 да бъде не-фосфорилиран. (A) Единично конфокално изображение в посока X-Z,
което показва, че конститутивно фосфорилирания Best1 (Y227E) се насочна частично
към апикалната мембрана в по-голяма степен, в сравнение с нормалния и
нефосфорилиран белтък (Y227F). Best1 е в зелено, β-catenin е в червено, а ядрата са в
синьо. Scale bar = 10 µm. (B) Околичествяване на апикалната и базолатерална
локализация на трите маркера (Best1 – зелено, β-catenin – червено, ядра – синьо) в Zфокалните равнини. Вертикалната линия индикира границата между апикалния и
базолатералния домени. По хоризонталата е нанесено разстоянието в µm, а по
вертикалата – пикселната интензивност. (C) Графика, показваща количественото
разпределение на Best1 между базолатералния и апикалния домен на клетките (mean ±
s.e.m., n = 10, ∗∗ P < 0.005).

Мутацията R25W, която не е част от потенциален сортиращ мотив също
води до промяна в клетъчната локализация
Освен мутации в потенциалните сортиращи тирозинови и дилевцинови мотиви,
ние изследвахме и мутацията R25W, която не е част от потенциален сортиращ мотив,
но е в близост до последователност от три левцинови мотива, които са също
потенциални сортиращи детерминанти – L20LL.

Фиг. 14 А.Конфокални изображения на MDCK клетки, преходно трансфектирани
с мутанта р.R25W. (Клетките са оцветени за Best1 (зелено), b-catenin (червено), а
клетъчните ядра са в синьо. Маркер = 10 µm. Долу в дясно – снимка в направление x-z,
показваща реконструиран образ на клетъчната локализация на Best1 R25W. В. Криви,
показващи пикселната интензивност на срезите в Z-равнината на клетките, преходно
трансфектирани в мутанта р.R25W. Черната вертикална линия показва Z-фокалната
равнина, избрана като граница между апикалните и базолатерални домени. По
хоризонталата е нанесено разстоянието в µm, а по вертикалата е нанесена пикселната
интензивност. (С) Графика, илюстрираща количественото разпределение на Best1
R25W в базолатералните и апикални домени на клетката (mean ± s.e.m., n = 10, P <
0.005).
Околичествяването на сигналите, получени при конфокалната микроскопия са
представени на фиг. 14В,С. Нашите изчисления показаха, че мутацията R25W също

води до увеличаване на апикалната локализация на белтъка – докато при дивия тип
белтък на апикалната мембрана се локализира около 10%, то при мутантните белтъци
там се разполагат около 16%.
Влияние на Best1 върху трансепителната резистентност при стабилно
трансфектирани клетки MDCK клетки
Независимо от ненапълно изяснената роля на Best1, една от основните функции,
които му се приписват е на анийонен канал. Като такъв той вероятно има важно
участие в подържането на потенциалната разлика от двете страни на клетките на РПЕ,
посредством изнасяне на Cl- към хориокапилярите през базолатералната мембрана.
Нарушената локализация на белтъка и по-голяото му количество апикално биха
нарушили този насочен йонен транспорт.
За да потвърдим тази хипотеза ние изследвахме влиянието на Best1, стабилно
трансфектиран в MDCK клетки, върху трансепителната им резистентност, като мярка
за проводимостта на йони през мембраната. Беше проследена промяната в стойностите
на трансклетъчното съпротивление в течение на 10 дни, като данните бяха снемани на
24-часови интервали (фиг. 15).

Фиг. 15 Влияние на Best1 върху трансепителната резистентност на MDCK клетки,
стабилно експресиращи белтъка (в синьо). В червено са данните за нетрансфектирани
MDCK клетки

Както се вижда от фиг. 15 през първите дни (първи-четвърти ден) и двете
клетъчни линии показаха еднакви или близки стойности на трансмембранна
резистентност, което отговаря на времето, необходимо на клетките за да образуват
контакти помежду си и да се поляризират. От 4-я до 7-я ден при стабилно
трансфектираните клетки бяха отчетени по-ниски стойности на трансмембранна
резистентност и по-високи при нетрансфектираните клетки. Това би могло да се обясни
с наличието на голямо количество белтък бестрофин-1 (който е йонен канал) в
трансфектираните клетки и увеличеното преминаване на йони в екстрацелуларното
пространство. От 7-я до 10-я ден стабилно трансфектираните клетки показват по-висока
трансмембранна резистентност със стойности подобни на тези от 4-ти до 7-ми ден при
нетрансфектираните клетки, като отчетеното повишаване в резистентността може да се
дължи на изчерпване на вътреклетъчния пул от йони (Cl-) и достигане на равновесие в
йонния транспорт с участието на бестрофин-1. Достигането на равновесие в йонния
транспорт при нетрансфектираните клетки след образуването на плътни контакти и
установяването на полярност може да обясни лекото понижаване в трансепителната
резистентност.
Дискусия
Мутации в гена за бестрофин-1 (BEST1) водят до набор от дегенеративни очни
заболявания при човека, които се означават с общото название „бестрофинопатии”. В
тази група попадат заболяванията Вителиформна макулна дистрофия на Бест,
Къснопоявяваща се

вителиформна макулна дистрофия,

Автозомно-доминантна

витреоретинохороидопатия и Автозомно-рецесивна бестрофинопатия. Мутации в гена
BEST1 са установени още и при пациенти страдащи от възрастово обусловена макулна
дегенерация и пигментен ретинит.
Предположено е, че белтъкът Best1 е или Ca2+-активиран Cl- канал, или регулатор
на йонния транспорт, или и двете. иРНК на човешкия BEST1 се експресира в ретината
(в клетките на ретиналния пигментен епител), главния и гръбначен мозък, тестисите,
трахеята и бъбреците.

При кучета иРНК за BEST1 е детектирана в ретиналния

пигментен епител и мозъка, а при мишки е наблюдавано широко разпространение в
различни тъкани. Установено е, че белтъкът Best1 се локализира на базолатералната
плазмена мембрана на клетките на ретиналния пигментен епител при макак, свиня,
човек, кучета и мишки.

Целта на нашето изследване беше да се установи дали нарушеното сортиране и
локализация на белтъка Best1 в поляризирани епителни клетки може да участва в
патогенезата на Вителиформната макулна дегенерация на Бест. В свое изследване
Marmorstein

и

колеги

чрез

имунофлуоресценция

и

биотинилиране

показват

базолатерално сортиране на човешки Best1 в трансфектирани поляризирани клетки от
линията RPE-J, които ендогенно не експресират Best1. При друго хистологично
изследване на ретината е показано изместване на сортирането от базолатералната по
посока на апикалната мембрана в клетки от ретиналния пигментен епител при 74годишен пациент, страдащ от болестта на Бест, при когото е установена мутацията
р.Y227N.
Първоначално ние изследвахме клетъчната локализация на белтъка бестрофин-1 в
клетъчни линии, произхождащи от ретинален пигментен епител. Използвахме
човешката линия RPE-1, както и плъшата линия RPE-J. Въпреки, че и двете линии са
епителоподобни и монослойни, те се оказаха неподходящи за целите на нашето
изследване. Клетките от линията RPE-1 нарастват под формата на монослой, но
конфокално- микроскопските изображения показаха, че нарастването е подобно на това
при псевдомногослойните епители – всички клетки се залавяха с базалната си част за
съда за култивиране, но част от клетките покриваха с апикалната си част, апикалната
част на съседните клетки. Поради тази причина разграничаването на апикалната и
базолатерална част на клетките беше трудно и често пъти спекулативно. Освен това,
клетките са с много малка височина – около 2 µm. Поради това получаването на
достатъчен брой оптични срези на клетките не беше възможно, а съответно и
получаването на достатъчно информация за клетъчната локализация на белтъка Best1.
Всичко това прави линията RPE-1 неподходяща моделна система за нашите
изследвания.
Клетките от другата използвана от нас линия RPE-J, както се установи от
конфокалните снимки също показваха характеристики по-скоро на псевдомногореден
епител, отколкото на монослоен. На голяма част от получените от нас конфокални
изображения се виждаше, че клетъчните ядра образуват два или три слоя, но всички
клетки контактуваха с базалните части със субстрата в съда за култивиране. Поради
наслагването на частите на две или повече клетки една над друга, разграничаването на
апикалните и базолатерални части на отделните клетки беше много трудно, което
затрудняваше и интерпретацията на получените резултати. Освен това клетките от
линията се поляризират, но процесът отнема много време. Въпреки, че клетките

изглеждаха поляризирани, т.к. се наблюдаваха плътни контакти, разделящи съседните
клетки, както и апикалните и базолатерални домени на дадена клетка, ние не
наблюдавахме ясно изразена базолатерална експресия на изследвания от нас белтък
бестрофин -1. Дори и в клетките, експресиращи дивия тип белтък, ние установихме
локализация на белтъка както базолатерално, така и апикално и вътреклетъчно.
Проведените експерименти по ко-локализиране с Апарата на Голджи потвърдиха, че
нито нормалния белтък, нито различните мутанти се задържат в АГ, а се процесират
нормално. Поради това смятаме, че наблюдаваната от нас локализация се дължи на
недостатъчната поляризация на клетките, процес който вероятно изисква много повече
време от петте дни след достигане на конфлуентност, на които провеждахме нашите
експерименти.
Поради това ние решихме в нашите изследвания да използваме клетъчната линия
MDCK. Тя е широко използвана като моделна система за изследване на локализацията
на различни белтъци в поляризирани епителни клетки. Тази клетъчна линия става
предпочитана моделна система, след като в края на 70-те години на ХХ век Cereijido,
Misfeld и сътрудници показват, че тези клетки образуват електрически плътен
монослой, ако се култивират върху пропусклив субстрат. Тази поляризация се развива в
рамките на пет дни след култивирането, а базолатералната и апикалната част на
клетките се различават лесно посредством различни маркери. Поради това, тези клетки
бяха предпочетени от нас за изследване на клетъчната локализация на различните
мутантни Best1-белтъци.
Първо, ние анализирахме ендогенната експресия на иРНК за BEST1, както и на
самия белтък. В някои от най-често използваните клетъчни линии с произход от
ретиналния пигментен епител като ARPE-19, D407 и RPE-J може да бъде детектиран
BEST1 транскрипт, но в никоя от тях белтъкът не се експресира ендогенно. В нашите
изследвания, въпреки че детектирахме иРНК на BEST1 на 33 – 34 цикъл от
амплификацията с Real-Time PCR, не установихме експресия на белтъка Best1 нито в
RPE-J, нито в клетки от линията MDCK. Но след трансфекция, в MDCK клетките Best1
се експресираше и локализираше на базолатералната мембрана, подобно на
локализацията му в трансфектирани RPE-J клетки.
Правилното

функциониране

на

РПЕ

е

критично

за

съществуването

и

функционирането на фоторецепторите. За да може да изпълняват тези си функции,
клетките на РПЕ са адаптирали класическите пътища на насочване на мембранните
белтъци от Апарата на Голджи към клетъчната мембрана, като това води до уникално

разпределение на мембранните и секретируемите белтъци. За да може да се поддържа
правилното йонно обкръжение, необходимо за фототрансдукцията, редица йонни
канали в РПЕ показват обърната полярност, в сравнение с разпределението им в
останалите епителни клетки. Може би най-добре познатия такъв пример е Na,K-АТФаза. Обикновено, тази помпа се разполага на базолатералната

повърхност на

епителните клетки, като активността и по отношение транспорта на Na+ подпомага
резорбцията на течности, в бъбреците например. Клетките на РПЕ също транспортират
флуиди в посока от апикалната към базалната си част, но в тях Na,K-АТФ-аза е
разположена апикално, и освен това не е свързана с транспорта на флуиди, както е
бъбречните клетки. Вместо това, основната и роля в РПЕ е свързана с поддържането на
високи нива на Na+ екстрацелуларно, което е необходимо за поддържането на
електричния потенциал на окото на тъмно. Обърнатата полярност на РПЕ не се
ограничава само с Na,K-АТФ-аза. Нарушена клетъчна локализация и поляризация в
РПЕ, в сравнение с „моделните” епителни клетки е била показана и за N-CAM,
EMMPRIN

и лактатния транспортер MCT-1. Но някои от тези белтъци показват

различна полярност в култивирани клетки, в сравнение с in vivo. Установено е, че Na,KАТФ-аза показва неполярна или базолатерална експресия в различни клетъчни линии,
произхождащи от РПЕ. N-CAM е с неполярно разпределение в клетки от линията RPEJ, но се локализира базолатерално в първични линии от РПЕ, а EMMPRIN е с
базолатерална локализация в първични линии от РПЕ и в клетките от линията RPE-J. В
човешката клетъчна линия ARPE-19, която също произхожда от ретинален пигментен
епител, белтъкът CD147/EMMPRIN се сортира апикално, тъй като базолатералните
сортиращи сигнали в молекулата му се разпознават от сортиращата машинария на
MDCK клетките, но не и на тези от РПЕ.
Установената от нас базолатерална локализация на белтъка Best1 в MDCK
клетките предполага, че по отношение на него не се наблюдава обратна поляризация в
клетките

на

ретиналния

пигментен

епител.

Аналогичната

локализация

на

трансфектирания Best1 в RPE-J и MDCK клетките показва, че сортиращите сигнали за
този белтък се интерпретират по един и същ начин в двата вида клетки, което показва
от своя страна, че MDCK клетките са подходяща моделна система за нашите
изследвания. Имунофлуоресцентното оцветяване показа ясен и специфичен сигнал,
както за нормалния човешки белтък Best1, така и за различните мутанти, а също така и
за β-catenin, ZO-1 и WGA. Нашите резултати показват, че човешкия Best1 белтък се
насочва преференциално към базолатералната мембрана на трансфектираните MDCK

клетки, подобно на базолатералния маркер β-catenin, без да се задържа или натрупва
вътреклетъчно.
Ние изследвахме мембранната локализацията на белтъка Best1, в който бяха
интродуцирани както вече известни, така и новоописани мутации – р.R25W, p.Y85H,
p.Q96R, p.L100R, p.L207I и p.Y227N, като всички те са установени при пациенти,
клинично диагностицирани с Вителиформна макулна дегенерация на Бест. Мутацията
R25W е описана през 2000 година от два независими екипа, при пациенти от
европейски произход. По-късно същата мутация е съобщена при трима пациенти от
едно семейство с произход от Северна Африка (Магреб). Всички останали изследвани
от нас мутации са установени при пациенти с европейски произход. Мутацията Y85H е
описана за първи път през 1998 година, като до момента е установена при 8 пациента от
4 семейства. Според едно изследване от 2011 година, тази мутация има отношение не
само към патогенезата на BVMD, но и към развиването на затворено-ъгълна глаукома,
както и на други нарушения на задния сегмент на окото. Мутацията L100R е описана от
Kraemer през 2000 година, при двама пациенти от различни семейства, единия от които
е със, а другия е без фамилна история на заболяването. По-късно, същият екип описва
тази мутация при още един пациент от друго семейство. Аминокиселинната замяна
L207I до момента е описана само веднъж при пациент с фамилна история на
заболяването. Мутацията Y227N e съобщена за първи път през 1998 година при един
пациент от голямо семейство, с документирана история на заболяването, а по-късно е
установена у седем пациенти при шест независими изследвания.
Мутацията Q96R е установена за първи път от нашата група при един от
пациентите в кохортата на Клиничния Изследователски Център на Националния
болничен офталмологичен център „ХХ-XV”, Париж, Франция, като хетерозиготна
замяна c.287A>G в екзон 4 на гена BEST1. До момента няма други мутации, описани в
същата нуклеотидна позиция. През 1999 година е описана друга мутация в същия
кодон, c.288G>C, водеща до аминокиселинната замяна p.Q96H. В същия пациент беше
установена и безсмислената мутация р.Т407Т, в резултат на хетерозиготна замяна
c.1408G>A в екзон 10, което е известен и описан полиморфизъм (SNP, rs149698, NCBI).
Първите данни за клетъчната локализация на Best1 са публикувани от
Marmorstein, който показва, че това е интегрален мембранен белтък, разположен на
плазмената мембрана на клетките на ретиналния пигментен епител, но не и на
мембраните на вътреклетъчните органели. Имунохистохимично е показано, че белтъкът
се разполага на базолатералната плазмена мембрана на РПЕ от макак и свиня, и на

базалната повърхност и латералните страни на клетките от линията RPE-J.
Установената

интрацелуларна

локализация

на

белтъка

във

везикуларния

и

перинуклеарния компартменти в RPE-J клетките, авторите отдават на свръхекспресията на трансфектирания белтък. През 2010 година беше показано, че белтъкът
се разполага и в ендоплазмения ретикулум.
Имунохистохимични изследвания, като биотинилиране на Best1-белтъците,
разположени по клетъчната повърхност на HeLa и HEK 293 клетки показва, че голямо
количество от белтъка се разполага вътреклетъчно, а малка част от него е на клетъчната
повърхност. Поне част от белтъчните молекули, разположени вътреклетъчно са може
би в биосинтетичния път, но това разпределение може да е и в резултат от
свръхекспресия при трансфектирането.
Идеята, че нарушената клетъчна локализация на Best1 може да има отношение
към патологията на BVMD е от 2005, когато Mullins съобщава за 93-годишен пациент с
фамилна история за BVMD, който развива заболяването сравнително късно (на 75
години). Имунофлуоресцентното оцветяване на хистологични срези от дясното му око
показва повишено количество Best1 по апикалната мембрана, както и в цитозола и по
базалната мембрана на РПЕ. Пациентът носи мутацията Y227N, в хетерозиготно
състояние, което подсказва вероятната роля на тази аминокиселина за правилното
насочване и функциониране на белтъка.
Нарушена локализация на бестрофина в поляризирани MDCK епителни клетки е
била демонстрирана за няколко мутанта, носещи мутации, описани при пациенти с
макуларни дистрофии. Белтъците, носещи мутациите L41P и A195V, описани при
пациенти с автозомно-рецисивна бестрофинопатия се насочват правилно към
плазмената мембрана, но добавянето на протеазен инхибитор увеличава мембранната
локализация, подсказвайки, че те може би са неправилно нагънати и се насочват за
деградиране. Други белтъци, също носещи мутации, описани при пациент с ARB
(р.L140V, р.Р141H, р.R202Z и р.M325T) се задържат в цитоплазмата и насочват за
разграждане, докато други ARB-предизвикващи мутации.P152A,.D312N и D317M водят
до синтезирането на белтък, който се задържа в цитоплазмата, но не се подлага бързо
на разграждане.
Топологични анализи на мутантни Best1 белтъци предполагат, че мутации,
локализирани в трансмембранните домени могат да повлияят мембранната топология
чрез дестабилизиране на тези домени. При изследване на клетъчната локализация на 13
Best1 мутанта, свързани с BVMD, е показано, че тези мутантни белтъци се синтезират в

ендоплазмения ретикулум и се насочват към апарата на Голджи, където не могат да
претърпят по-нататъчно процесиране. Тези от белтъците, при които мутациите са в
региони, разположени в цитоплазмата (T6P, L21V, W24C, L224M, Y227N, T237R,
F305S и V311G) показват тенденция към много по-силно нарушаване на трафика, в
сравнение с тези, носещи мутации в трансмембранните райони на белтъка (S79C, F80L,
L82V, A243T).
Нашите данни показват, че мутантът р.L207I се разполага преференциално на
базолатералната повърхност на клетките, подобно на нормалния белтък. Това
подсказва, че предполагаемия дилевцинов сортиращ мотив L206L207 в големия
цитоплазмен домен на Best1 вероятно не е необходим за базолатералното насочване.
Структурата на изолевциновата молекула е много подобна на тази на левциновата и
изглежда, че тези две аминокиселини се разпознават по един и същ начин от
сортиращата машинария. Поради това патогенния механизъм на тази точно мутация
вероятно не е свързан с нарушения в локализацията на Best1.
Останалите изследвани от нас мутанти показаха нарушено базолатерално
сортиране. Нашите данни показаха, че тирозин 85, който е част от предполагаемия
сортиращ мотив Y85VTL играе важна роля за базолатералното насочване в MDCK
клетки, тъй като мутантът р.Y85H показва намалено базолатерално насочване и
свързана с това увеличена апикална експресия, в сравнение с нормалния белтък.
Мутацията p.Y85H е разположена във втория трансмембранен домен на белтъка, за
който е показано ключовото значение на тирозиновия остатък, както за правилната
мембранна топология на белтъка, така и за йонната пропускливост през мембраната.
Пората, образувана от този мутантен белтък има ефективност на Cl-- йонен транспорт,
която е само около 16% от тази на дивия тип белтък. Тази позиция е силно
консервативна, като тирозинов остатък в нея се среща при всички бестрофини. При
мутацията p.Y85H става замяна на хидрофобен остатък с позитивно заредена
аминокиселина, поради което не може да се изключи хипотезата, че Y85 нарушава
мембранното насочване в следствие на променена мембранна топология, а не поради
нарушаването на предполагаемата му сортираща роля. Противно на засилената
апикална експресия, наблюдавана на конфокалните снимки, изчисления процент на
апикална експресия е по-малък, поради това, че границата базолатерала – апикална част
във всяка отделна клетка е избрана сравнително високо.
Ние наблюдавахме също така и изместване на разпределението на белтъка от
базолатерално към апикално при мутантите р.Q96R и р.L100R, разположени в близост

до тирозиновата последователност Y97ENL в голямата цитоплазмена бримка на
белтъка, което е друг потенциален сотриращ мотив. Тъй като апикалната експресията
на двата мутанта е увеличена, това може би се дължи на нарушаване в достъпността на
тирозиновия мотив за клетъчната сортираща машинария, в сравнение с нормалния
белтък. Посредством биотинилиране на разположените по клетъчната повърхност
белтъци, ние показахме, че мутантите р.Y85H и р.Q96R се интегрират в плазмената
мембрана и достигат клетъчната повърхност, противно на други мутанти, за които е
показано, че се задържат в цитоплазмата и не достигат мембраната.
Тирозинът в позиция 227 маркира друг предполагаем сотриращ мотив - Y227DWI.
Показано е, че в тъканни проби от пациент, диагностициран с макулна дистрофия на
Бест и носещ мутацията p.Y227N се наблюдава частично нарушаване в мембранното
сортиране и апикална експресия на белтъка в клетките на РПЕ. Нашите резултати също
показаха повишена апикална експресия на мутанта р.Y227N (19%) в поляризирани
MDCK клетки. Според други автори, тази мутация засяга и йонната пропускливост,
която е само 28% от тази на нормалния белтък. Функционалната значимост на
тирозиноция остатък в позиция 227 се потвърждава и от факта, че мутиции в него
(Y227C), са описани както при пациенти страдащи от BVMD, така и при пациенти с
пигментен ретинит. Аминокиселинните позиции Y227 и D228 са силно консервативни,
а данните, показващи мислокализация на мутанта p.D228N, потвърждават важността на
сортиращия мотив Y227DWI за базолатералната експресия на белтъка Best1.
Значително завишен процент на апикална експресия в MDCK клетките беше
наблюдаван и при мутанта Y227E, който мимикира тирозиновото фосфорилиране, за
разлика от неактивната форма Y227F и нормалния белтък, които показват правилна
базолатерална експресия (25% срещу 8% и 10% съответно). Ние смятаме, че
нарушената локализация на белтъка се дължи на конститутивното псевдофосфорилиране на тирозина 227 (Y227E), което предполага, че е важно този
аминокиселинен остатък да бъде нефосфорилиран (Y227F), за да бъде белтъкът
правилно локализиран. Мутантите р.Y227E и р.Y227N са с хидрофилен заряд, което
може би повлиява локализацията на белтъка поради подобен на „псевдофосфорилиране” ефект. Друга вероятна хипотеза е, че тези аминокиселинни
модификации (аспаргина и глутамата имат подобни химични структури) може би
повлияват пространствената структура на белтъка и поради това влияят на правилното
мембранно насочване. И от нашите данни, и от други публикации е ясно, че мотивът

Y227DWI е важен за правилното насочване на белтъка Best1 към базолатералната
мембрана.
Нашите данни показват важната роля на предполагаемите тирозинови сортиращи
мотиви Y85VTL, Y97ENL и Y227DWI за базолатералната експресия на Best1.
Мотивите Y85VTL и Y97ENL са по-близо разположени един до друг, в сравнение с
Y227DWI, който е в самия край на големия цитоплазмен домен. Възможно е те да
оказват акумулативен ефект върху поляризираното сортиране, но тази възможност не е
обект на настоящото изследване.
Изследваните от нас мутанти показват между 60% и 150% по-голямо количество
на белтъка по апикалната повърхност на клетките, в сравнение с дивия тип. Поради
това предполагаме, че тази нарушена базолатерална локализация на Best1 води до
увеличаване на апикалната експресия и натрупване на белтъка с течение на времето, и
вероятно е отговорна за нарушената йонна пропускливост, както на апикалната, така и
на базолатералната мембрана на РПЕ. Намаляването на количеството на белтъка Best1
на базолатералната мембрана може да обясни намаления светлинен пик на
електроокулограмите при пациенти с Макулна дистрофия на Бест, носещи тези
мутации в гена BEST1. Вероятно съществуват и други патогенни механизми, освен
нарушената локализация на белтъка, както предполага липсата на нарушена
локализация на мутанта L207I, въпреки, че тази мутация е установена при пациенти с
Макулна дистрофия на Бест.
Нашите резултати ясно показват нарушена локализация на Best1 – мутантите,
нарушаващи сортиращите мотиви Y85VTL, Y97ENL и Y227DWI. За да бъдат
разпознати от клетъчната сортираща машинария, тирозиновите мотиви трябва да бъдат
разположени в цитоплазмената част на белтъка. Според модела за топологията на Best1,
предложен от Milenkovic, повечето изследвани от нас тирозинови мотиви са
разположени в цитоплазмата на клетката, където са достъпни за разпознаване. Според
другият предложен модел за топологията на белтъка, този на Tsunenari, TMD4 пресича
мембраната, докато TMD5 е вмъкнат в екстрацелуларната част на липидния бислой,
успоредно на клетъчната повърхност. Тази пространствена структура на Best1 белтъка
разполага двата важни мотива Y97ENL и Y227DWI респективно вътре в липидния
бислой и извън клетката, където не могат да бъдат разпознати. Според модела на
Milenkovic, нарушенията в локализацията на изследваните от нас мутанти изглежда са
пропорционални на отдалечеността на мутацията от клетъчната мембрана (т.е. Y85H >
Q96R-Y227N > L100R).

Последната изследвана от нас мутация R25W се различава от останалите поради
факта, че не лежи в близост до потенциален сотриращ тризинов мотив. Тя е
разположена в близост до N-края на молекулата, до потенциален сортиращ левцинов
мотив, изграден от три последователни левцинови остатъка – L20LL. Нашите резултати
подсказват важността на този мотив за правилното сортиране на белтъка, поради факта,
че мутантния белтък показа засилена апикална локализация в сравнение с нормалния.
Определената от нас апикална експресия възоснова на конфокалните наблюдения е с
60% повече, в сравнение с нормалния белтък (16 % мутантен белтък на апикалната
повърхност на клетката, в сравнение с 10% при дивия тип). Биотинилирането на
мембранно-разположените белтъци показа, че белтъкът достига апикалната мембрана, а
не се задържа в цитоплазмата на клетките. Значително по-високи стойности на
апикална експресия установени при биотинилирането, в сравнение с конфокалната
микроскопия, вероятно се дължат на задържане на част от белтъчните молекули в
апикалната част на клетката, без да бъдат експресирани на апикалната мембрана.
Доказването на това предположение обаче изисква допълнителни експерименти.
Показано е, че мутацията L21V в предполагаемия левцинов сортиращ мотив води до
задържане на белтъка в цитоплазмата. До момента няма данни как мутацията R25W
влияе върху функционирането на белтъка, но е показано, че друга аминокиселинна
замяна в същата позиция, която е силно консервативна, R25Q не повлиява вмъкването в
мембраната на ендоплазмения ретикулум.
Ние смятаме, че нашите данни съответстват по-добре на модела за структурата на
Best1, предложен от Milenkovic, където TMD4 е част от хидрофобния вътреклетъчен
луп, а TMD5 е интегрален трансмембранен домен.
Все още данните за функциите на белтъка Best1 са противоречиви и ненапълно
изяснени, но е ясно, че правилната му локализация е критична за хомеостазата и
функцията на клетките на РПЕ. Нарушаването на който и да е йонен транспортен
механизъм може да се дължи не само на нарушено функциониране на пората на канала,
или на механизмите на йонна пропускливост, но може да е и резултат от неправилно
насочване на иначе нормално функциониращия канал, така че той да бъде експресиран
на неправилната мембрана.
Клетките на ретиналния пигментен епител изпълняват множество важни функции
в ретината, включително секретиране на паракринни хормони, участие в кръвно-очната
бариера, епителен транспорт, регенерация на зрителния пигмент и фагоцитоза на
отпадналите външни сегменти на фоторецепторите. Всяка от тези функции може лесно

да бъде нарушена при нарушаването на йонната хомеостаза. Транс-епителният
транспорт на хлорни йони е движещата сила, контролираща хидратацията и химичния
състав на субретиналното пространство между фоторецепторите и РПЕ. Флуида от
субретиналното пространство се абсорбира от РПЕ и се транспортира към хороида със
скорост от няколко микролитра на квадратен сантиметър за час. Ако транспортът на
йони и флуиди през РПЕ се наруши, състава и обема на течността в субретиналното
пространство се променя. Нарушеният йонен транспорт през РПЕ, а вероятно и
нарушаването на клетъчния обем биха могли да доведат до нарушаване на връзката
между РПЕ и фоторецепторите, като по този начин отделят фоторецепторите от
клетките, които са ангажирани с осигуряването на нормалното им съществуване. Тази
идея се подкрепя от факта, че много често по време на псевдо-хипопионния стадий на
BVMD се наблюдава отделяне на невроналната ретина от РПЕ. Въпреки, че това е
сравнително късен стадий в развитието на заболяването е възможно отслабването на
връзката РПЕ – фоторецептори да започва много по-рано, но да не може да бъде
установена преди този стадий.
Отслабването на връзката между РПЕ и фоторецепторите може да повлияе както
ретиноидния транспорт между РПЕ и фоторецепторите, така и способността на
клетките на РПЕ да фагоцитират външния сегмент на фоторецепторите. В резултат на
това нефагоцитираните външни сегменти на фоторецепторите ще се натрупват в
образуваното пространство. Отделените външни сегменти на фоторецепторите
съдържат токсични автофлуоресцентни произхождащи от ретиноида прекурсори на
липофусцин. Тези токсични прекурсори в субретиналното пространство могат да
доведат до повишаване на вероятността от оксидативни увреждания в резултат от
забавяне на фагоцитозата от страна на РПЕ. Това ще доведе до последващо увреждане
на фоторецепторите, т.к. те няма да са способни да се освободят от външните си
сегменти по нормален път, поради това, че вече отделените външни сегменти, пълни с
потенциално токсични вещества, не са фагоцитирани и запълват свободното
пространство. Това от своя страна може да доведе до загиване на фоторецептори,
вероятно преди атрофията на РПЕ, чието следствие е загубата на централно зрение.
Макар и с по-малко ефективност поради нарушената позиция на РПЕ спрямо
фоторецепторите, увредените външни сегменти на фоторецепторите биха могли да
бъдат фагоцитирани от клеткте на РПЕ, които така биха се претоварили с токсични
липофусцинови продукти. Това претоварване с липофуцсин ще доведе до нарушаване
на нормалните функции на РПЕ може да е причина за атрофия на РПЕ.

Активирането на Best1 в резултат на промени в клетъчния обем може би също има
отношение към фагоцитирането на външния сегмент на фоторецепторите. Каналът на
Best1 би могъл да участва във фагоцитозата директно, посредством участие в
промените на клетъчната форма и обем, които се наблюдават по време на фагоцитозата.
Освен това белтъкът, разположен на клетъчната повърхност може би има отношение
към транспорта на вода и йони, свързан с подкисляването на фагозомите. Правилната
локализация на белтъка върху клетъчната повърхност вероятно има отношение към
правилното протичане на тези процеси
През 2008 година беше показано, че Best1 пропуска HCO3- също толкова
ефективно, колкото и Cl-. Хидрогенкарбонатните йони са много важни за физиологията
на ретината, т.к. това е една от метаболитно най-активните тъкани в тялото и
продуцира голямо количество CO2. Функционирането на фоторецепторите се инхибира
от ниско рН, поради което е изключително важно този CO2 да бъде премахнат от
субретиналното пространство. Механизмите, чрез които се регулира рН в ретината не
са напълно изяснени. До сега е показано съществуването на няколко апикално
разположени канала за HCO3-, но това, кои са базолатералните транспортери за тези
йони е все още неизяснен въпрос. Т.к. човешкият Best1 се локализира на
базолатералната мембрана и е с висока пропускливост за HCO3-, той е потенциален
кандидат за HCO3- канал на базолатералната мембрана. В светлината на това, идеята, че
нарушената клетъчна локализация на мутантните белтъци води до нарушаване не само
на клетъчната хомеостаза, но и на субретиналната изглежда много вероятна.
Освен това, поддържането на потенциал-зависимата йонна пропускливост на
апикалната мембрана позволява на РПЕ да стабилизира йонния състав на
субретиналното пространство, което е изключително важно за поддържане на
възбудимостта на фоторецепторите.
Нашите данни показват, че нарушеното базолатерално локализиране на белтъка
Best1 може би участва в патогенните механизми при пациенти с Макулна дистрофия на
Бест. Поляризираната експресия на Best1 е сложен механизъм, в който вероятно
участват няколко сортиращи мотива, а изглежда че фосфорилирането по тирозин също
е част от процесът на сортиране.

Изводи:
Възоснова на получените резултати могат да бъдат направени следните изводи:
1.

Най-често използваните ретинални клетъчни линии не са подходящи за

изследване на клетъчната поляризация и сортирането на белтъка Best1, въпреки, че го
експресират нормално без да се наблюдава задържане в Апарата на Голджи.
2.

Клетките от линията MDCK транскрибират гена BEST1, но не транслират

белтъка Best1. След трансфекция в тях, човешкият Best1 се експресира и локализира
базолатерално.
3.

BVMD-свързаните мутации в Best1 повлияват базолатералната локализация

на Best1, като нарушаването на правилното сортиране е в пряка зависимост от
отдалечеността на мутацията от мембраната. За базолатералната локализация на Best1 е
необходимо тирозин в позиция 227 да бъде не-фосфорилиран.
4.

Стабилно трансфектирания Best1 повлиява трансепителната резистентност

на MDCK клетките.
Заключение: Ние смятаме, че изследваните от нас мутации променят клетъчната
локализация на белтъка, което води до увеличаване на количеството му на апикалната
клетъчна мембрана. Според нас това нарушава нормалния йонен транспорт и
хомеостаза на ретината и повлиява нормалното функциониране на фоторецепторите,
резултат от което е нарушаване на зрението.
Приноси:
1. За първи път е проследено влиянието на Best1 върху трансепителната
резистентност и поляризирането на клетките. Възоснова на получените
данни е създаден модел за патогенезата на изследваните мутации, според
който увеличеното количество на белтъка на апикалната клетъчна
мембрана води до нарушаване на йонния транспорт през клетките на
ретиналния пигментен епител, увеличавайки концентрацията на анийоните
в пространството около фоторецепторите, което води до тяхното
увреждане и отмиране с течение на времето, водещо до прогресивната
загуба на зрение.

2. За първи път е изследвано влиянието на фосфорилирането на белтъка Best1
върху клетъчната му локализация, като е показано, че фосфорилирането на
тирозин в позиция 227 контролира базолатералната локализация на белтъка
Best1.
3. Разработена е нова експериментална моделна система за изследване
поведението на нормалния и мутантни варианти на белтъка Best1, основана
на клетъчна линия MDCK.
4. Създаден е оригинален метод за количествено определяне на апикалната и
базолатерална експресия на белтъка Best1, възоснова

на данните от

конфокална микроскопия.
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