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Streszczenie
W pracy przedstawiono właściwości biochemiczne transglutaminazy tkankowej oraz omówiono jej funkcje w fi−
zjologii i patologii. Transglutaminaza tkankowa katalizuje reakcję przenoszenia reszt acylowych, których donorem
są grupy γ−karboksyamidowe reszt glutaminowych peptydów, oraz bierze udział w przekaźnictwie sygnałów dzia−
łając jak białko G, co odkryto niedawno. Enzym odgrywa zasadniczą rolę w chorobie trzewnej. Przez udział w pro−
cesie apoptozy może uczestniczyć w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych, między innymi w proce−
sach neurodegeneracyjnych, przebudowy tkanek i regulacji procesów zapalnych (Adv Clin Exp Med 2004, 13, 2,
299–308).

Słowa kluczowe: transglutaminaza tkankowa, choroba trzewna, apoptoza.

Abstract
In the present work biochemical properties of tissue transglutaminase are described and its role in physiology and
pathology is discussed. Tissue transglutaminase catalyses reaction of transfer of acyl groups, which are donated by
γ−carboxyamide groups in glutamate peptides. In recent years it has been shown that it participates in the signal
transduction acting as a G protein. The enzyme plays a key role in celiac disease. Participating in apoptosis, trans−
glutaminase may also have a role in many physiological and pathological processes, such as neurodegenerative
processes, tissue remodelling, and regulation of inflammatory processes, among others (Adv Clin Exp Med 2004,
13, 2, 299–308).
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Transglutaminaza tkankowa jest enzymem po−
wszechnie występującym zarówno wewnątrzko−
mórkowo, jak i w płynie międzykomórkowym.
W ostatnich latach ukazało się wiele prac dotyczą−
cych udziału transglutaminazy tkankowej w róż−
nych procesach. Bezsporna jest rola transglutami−
nazy tkankowej w chorobie trzewnej, w której
podstawowym markerem są przeciwciała przeciw−
ko niej; uczestniczy również w uszkadzaniu na−
błonka jelitowego zarówno biorąc udział w apop−
tozie, jak i w modyfikacji metaloproteinaz oraz ak−
tywacji TGF−β. Przeciwciała przeciwko transglu−
taminazie tkankowej występują w wielu choro−

bach autoimmunologicznych, a choroba trzewna
często z nimi współwystępuje. Ponieważ uczestni−
czy w procesie apoptozy, w której ekspresja trans−
glutaminazy jest podwyższona, może wpływać na
wiele procesów fizjologicznych i patologicznych.

Właściwości biochemiczne
transglutaminazy
Transglutaminaza tkankowa (transglutamina−

za typu II, EC 2.3.2.13) jest bifunkcyjną, zależną
od wapnia acylotransferazą [1, 2]. Nazwa trans−



glutaminaza została wprowadzona przez Mycka et
al. [3] w celu odróżnienia enzymu katalizującego
reakcje przenoszenia z udziałem grupy karboksya−
midowej glutaminy, będącej częścią łańcucha pep−
tydowego, od enzymów katalizujących reakcje
przenoszenia lub hydrolizy grup amidowych,
w których uczestniczy wolna glutamina, takich jak
np. γ−glutamylotransferaza [1].

Transglutaminazy są enzymami szeroko roz−
powszechnionymi w świecie zwierzęcym zarówno
u kręgowców, jak i bezkręgowców [1]. Występują
wewnątrz komórek oraz w płynie międzykomór−
kowym [1–4]. Początkowo przypuszczano, że za
aktywność transamidazową jest odpowiedzialny
jeden enzym. Obecnie wiadomo, że taką aktyw−
ność wykazuje cała grupa enzymów podobnych
pod względem przeprowadzanych reakcji, lecz
różniących się swoistością substratową [5], sposo−
bem ekspresji, regulacją fizjologiczną [6] i właści−
wościami immunologicznymi [1]. Wyróżnia się
przynajmniej sześć odmiennych enzymów o ak−
tywności transglutaminaz. Wyodrębniono trans−
glutaminazę obecną w osoczu krwi, w nasieniu
i prostacie, keratocytach, epidermalną, tzw. trans−
glutaminazę pasma 4.2 i transglutaminazę tkanko−
wą [1]. Najlepiej poznaną i scharakteryzowaną
transglutaminazą jest czynnik XIII występujący
w osoczu i płytkach krwi. Ulega ekspresji w posta−
ci nieaktywnego proenzymu (czynnik XIII), który
jest aktywowany przez trombinę i jony wapnia do
aktywnego czynnika XIIIa [7]. 

Transglutaminaza tkankowa, w przeciwień−
stwie do enzymu z osocza krwi, ulega ekspresji od
razu w postaci aktywnej bez znaczących modyfi−
kacji posttranslacyjnych [2]. Bierze udział w two−
rzeniu połączeń białek zarówno wewnątrzkomór−
kowych, jak i zewnątrzkomórkowych. Może być
wydzielana z komórek i akumulowana w macierzy
zewnątrzkomórkowej [4, 8]. W komórce 93%
transglutaminazy tkankowej znajduje się w cyto−
plazmie, pozostałe 7% wewnątrz jądra komórko−
wego, z czego większość jest związana z chroma−
tyną, niewielki procent natomiast wykryto w ma−
cierzy jądrowej [9]. 

W ostatnich latach oczyszczono, sklonowano
i wysekwencjonowano wiele transglutaminaz po−
chodzących z różnych źródeł [8, 10]. Badania po−
równawcze sekwencji nukleotydów w genach
i aminokwasów białka potwierdziły wykazywane
wcześniej odrębności. DNA transglutaminaz tkan−
kowych wykazuje dużą konserwatywność. Silnie
konserwatywne są domeny funkcjonalne, szcze−
gólnie posiadająca reaktywną Cys i His (krytyczne
dla funkcji katalitycznej) domena obejmująca cen−
trum katalityczne [8, 10], obszary związane z do−
menami N− i C−końcowymi wykazują natomiast
niską homologię [11]. Konserwatyzm centrum ka−

talitycznego jest niezależny od zróżnicowania
funkcjonalnego transglutaminaz. Rejony zawiera−
jące centrum aktywne wykazywały 75% homolo−
gii, gdy porównywano ludzką transglutaminazę
endotelialną z podjednostką czynnika XIII [10].
Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że en−
zymy te katalizują ten sam typ reakcji. Podobień−
stwa te sugerują, że pierwotnie występował jeden
gen kodujący transglutaminazę, który następnie
uległ znacznym modyfikacjom w związku z przy−
stosowaniem do wykonywania odrębnych, wyspe−
cjalizowanych funkcji. Potwierdzeniem tej teorii
mogą być badania nad homologią regulatorowego
fragmentu struktury końca 5’ DNA, znajdującego
się powyżej genów strukturalnych [8]. Porówny−
wano struktury pochodzące z ludzkich transgluta−
minaz: tkankowej, pasma 4.2, keratocytów i czyn−
nika XIIIa. We wszystkich tych strukturach dwa
dystalne eksony są podobnej wielkości i wykazują
znaczną homologię sekwencji, odmienność po−
szczególnych enzymów natomiast odzwierciedla
się w różnorodnej organizacji końca 5’. Mogła ona
powstać na skutek zastąpienia prostej struktury
pierwszego eksonu transglutaminazy tkankowej
bardziej złożonymi motywami strukturalnymi.

Casadio et al. [11] stworzyli model transgluta−
minazy na podstawie sekwencji ludzkiego enzymu
ze śródbłonka, wykorzystując strukturę krystalicz−
ną czynnika XIII krzepnięcia krwi. Dopiero nie−
dawno udało się oczyścić i wykrystalizować ludz−
ką transglutaminazę [12]. Obie struktury wykazu−
ją bardzo duże podobieństwo. W obydwu wyod−
rębniono cztery domeny. Domeny 1 i 2 są bezpo−
średnio odpowiedzialne za aktywność enzyma−
tyczną. Domena 1 składa się z pierwszych 139
aminokwasów N−końca i posiada dużą zawartość
struktury beta. Domena 2 zawiera prawie wszyst−
kie odcinki alfa−helikalne białka. W tej części
znajdują się trzy wysokokonserwatywne regiony
wiążące wapń (reszty 146–162, 229–234
i 434–452) [11]. Znajduje się tutaj również triada
Cys 277, His 335 i Asp 358 tworząca centrum ak−
tywne enzymu. Wykazano także, że region złożo−
ny z 47 aminokwasów na początku głównej dome−
ny transglutaminazy typu II jest związany z ak−
tywnością GTP−azy i ATP−azy [13]. Centrum ak−
tywne znajduje się w zagłębieniu i jest chronione
przez C−końcowe domeny 3 i 4. W tych dwóch
końcowych domenach przeważa struktura beta,
tworząc konformację beta−baryłki. Domena 4 jest
odpowiedzialna za stabilizację aktywnej konfor−
macji GTP−azy [14]. Między domenami 2 i 3 znaj−
duje się elastyczna ruchoma pętla wyeksponowana
na zewnątrz, podlegająca modyfikacjom pod
wpływem wapnia. Prawdopodobnie działa jak za−
wias, umożliwiając ruch domen i w ten sposób po−
zwalając na dostęp substratów do centrum aktyw−
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nego [11]. Miejsce wiązania nukleotydów guani−
nowych znajduje się w zagłębieniu między dome−
ną katalityczną a domeną 3.

Transglutaminaza tkankowa (tTG) katalizuje re−
akcję przenoszenia reszt acylowych, których dono−
rem są grupy γ−karboksyamidowe reszt glutamino−
wych w peptydach [1, 3]. W przeciwieństwie do do−
nora, który jest unikalny, akceptorami mogą być
grupy aminowe różnorodnych cząsteczek. In vivo są
to grupy aminowe lizyny. Transglutaminaza działa
w kompleksie z dwuwartościowymi metalami. Jon
metalu aktywuje enzym [15]. Aktywacja przez jony
wapnia określa kolejność dodania i uwalniania jonu
metalu i pierwszego substratu jako:

k1 k3 k5

E + M →← EM + A →← EMA → EM + produkt.
k2 k4

Związek z metalem powoduje zmiany konfor−
macyjne białka enzymatycznego ułatwiające zaj−
ście reakcji enzymatycznej [15]. Reakcja przebie−
ga według mechanizmu ping−pong. Zaproponowa−
no następujący schemat reakcji [16]:

Na schemacie glutaminowy substrat oznaczo−
no jako A, jest to pierwszy substrat wiążący się
z enzymem. W pierwszym etapie reakcji powstaje
wiązanie tioestrowe cysteinowego centrum aktyw−
nego tTG z glutaminą i jest uwalniany pierwszy
produkt – amoniak (P). W następnym etapie przej−
ściowa acylowa forma enzymu (F) może reagować
z wodą, w wyniku czego powstaje związany z pep−
tydem kwas glutaminowy (R). W takim przypadku
mamy do czynienia z hydrolizą. Aktywny tioester
może też reagować z pierwszorzędową aminą (B),
co prowadzi do powstania związanego z peptydem
amidu kwasu γ−glutaminowego (Q). Aminą tą jest
z reguły lizyna – przeniesienie grupy acylowej
prowadzi do powstania wiązania krzyżowego mię−
dzy resztami glutaminowymi oraz lizynowymi
i do tworzenia się kompleksów białkowych lub
kompleksów białko−oligopeptyd, a w przypadku
braku akceptora – do deaminacji białek [1].

Na aktywność enzymatyczną transglutaminaz
wpływa wiele czynników. Jednym z najważniej−
szych jest wapń [15]. Wykazano, że obecność jo−
nów wapnia powoduje zmiany konformacyjne

w cząsteczce enzymu promujące jego aktywność.
Przyłączenie substratu do cząsteczki enzymu rów−
nież wzmaga jego aktywność [17]. Do innych akty−
watorów, których działanie prześledzono za pomo−
cą kultur komórkowych pochodzących z różnych li−
nii komórek, można zaliczyć estry forbolu oraz re−
tinol i jego pochodne [18]. Udział w regulacji mają
ponadto sfingolipidy [19] oraz cytokiny prozapalne,
takie jak TNF−α, TGF−β oraz IL−6, które zwiększa−
ją ekspresję tTG przez regulację DNA [20]. Cysta−
mina natomiast wykazywała działanie hamujące
[15]. Szczególne zainteresowanie wzbudziły bada−
nia nad wpływem trifosforanów nukleotydów jako
potencjalnych regulatorów aktywności transgluta−
minaz. Transglutaminazy pochodzące z różnych
źródeł w bardzo różny sposób reagują na obecność
ATP. W niektórych przypadkach ATP powodował
wyraźny wzrost aktywności, w innych hamował,
a preparaty ludzkiej erytrocytarnej transglutamina−
zy były niewrażliwe na ten czynnik [1]. Wewnątrz
komórek tTG znajduje się w nieaktywnej konfor−
macji związanej z GTP i dopiero spadek stężenia
GTP w komórce przy wystarczającym poziomie jo−
nów Ca++ prowadzi do jej aktywacji [15]. Nie jest
wykluczone, że miejsca wiązania nukleotydów mo−
gą być zajmowane przez kilka związków [21]. GTP,
GTP−γ−S (analog GTP, w którym atom tlenu został
podstawiony przez atom siarki) oraz GDP hamowa−
ły aktywność oczyszczonego enzymu z kilku
źródeł. Obecność jonów wapnia częściowo znosiła
tę inhibicję. Prawdopodobnie czynniki GTP i Ca2+

wywołują różne zmiany konformacyjne białka.
Przypuszcza się, że wapń indukuje zmiany trans−
glutaminazy modyfikujące miejsca wiązania innych
kofaktorów, np. GTP [11, 21]. Najnowsze badania
strukturalne transglutaminazy pozwoliły na dokład−
ne zlokalizowanie miejsca wiązania nukleotydów
guaninowych i rzuciły nowe światło na mechanizm
regulacji aktywności. Badania struktury pozwalają
przypuszczać, że w enzymie, do którego jest przy−
łączone GDP, miejsce odpowiedzialne za aktyw−
ność transamidazową jest zablokowane przez dwie
pętle peptydowe. Istotna w katalizie Cys 277 jest
połączona z jedną z tych pętli wiązaniem wodoro−
wym. Przyłączenie wapnia powoduje destabilizację
nukleotydu, osłabia jego wiązanie z enzymem
i uwalnia katalityczną cysteinę [12]. Potwierdza to
wcześniej uzyskane wyniki eksperymentalne i wno−
si istotne informacje mogące przyczynić się do wy−
jaśnienia innej specyficznej cechy tego enzymu.
Odkryto bowiem, że transglutaminaza jest białkiem
bifunkcyjnym [2], pełniącym, oprócz funkcji trans−
amidazy, także funkcję białka G. Wiązanie GTP ha−
muje aktywność transamidazową przez zablokowa−
nie wiązania wapnia, a wiązanie wapnia ogranicza
wiązanie GTP, blokując tym samym aktywność
GTP−azową [21]. 
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W przypadku transglutaminazy także sposób
ekspresji białka enzymatycznego jest zróżnicowa−
ny. Niektóre komórki, na przykład komórki mięśni
gładkich, płytek krwi czy epitelialne soczewki,
produkują transglutaminazę w sposób ciągły, inne
natomiast, takie jak monocyty i makrofagi, w spo−
sób indukowany [8, 11]. W tych drugich aktyw−
ność enzymu jest niska w warunkach normalnych,
a pod wpływem np. czynników prozapalnych
gwałtownie wzrasta [8]. Aktywność enzymu
wzrasta też w komórkach ulegających apoptozie
[22–24]. Może to być jednak spowodowane za−
równo wzrostem ekspresji, jak i utratą czynników
hamujących ekspresję w komórkach pozostają−
cych w normalnym cyklu komórkowym.

Rola
transglutaminazy tkankowej
w procesach fizjologicznych
i patologicznych
W ostatnich latach ukazało się wiele doniesień

na temat roli transglutaminazy w różnorodnych pro−
cesach fizjologicznych i patologicznych. Udział
tTG w niektórych z nich wciąż nie jest do końca
wyjaśniony. Wiadomo, że na skutek jej działania
dochodzi do posttranslacyjnej modyfikacji białek,
która ma znaczenie w wielu podstawowych proce−
sach biologicznych. Wewnątrzbiałkowe wiązania
wywołują zmiany konformacyjne wpływające za−
równo na aktywność enzymatyczną, jak i antygeno−
wą białek [18]. Wiązania peptydowe utworzone
z udziałem tTG stabilizują wiele białek, co ma
udział w procesach regeneracyjnych białek [25]
oraz w tworzeniu macierzy międzykomórkowej
[26, 27]. Sugeruje się, że enzym bierze udział w re−
gulacji różnicowania i proliferacji komórek [20],
ma też wpływ na ich morfologię. Slife et al. [4] wy−
kazali, że transglutaminaza tkankowa bierze udział
w tworzeniu wielkocząsteczkowych kompleksów
w błonie komórkowej, które odgrywają ważną ro−
lę w adhezji komórek, a co za tym idzie – w kon−
takcie między komórkami. Krzyżowe wiązanie
białek błony komórkowej i cytoszkieletu może do−
prowadzić do nieodwracalnych zmian homeostazy
komórkowej i w konsekwencji do apoptozy [28]. 

Wykazano również zwiększone miano tTG
w wielu chorobach autoimmunologicznych, co
zwróciło uwagę na udział tego enzymu w autoim−
munizacji [28–29].

W ostatnich latach ukazało się wiele prac próbu−
jących wyjaśnić podłoże molekularne obserwowa−
nych wcześniej procesów, w które jest zaangażowa−
na transglutaminaza. Wykazano, że aktywuje wiążą−
cy heparynę czynnik wzrostowo−różnicujący oraz

interleukinę 2 przez tworzenie stabilnych dimerów
[25, 30]. Okazało się, że tTG uaktywnia też nieczyn−
ny TGF−β [15]. Jego udział w aktywacji tego czyn−
nika polega na łączeniu TGF−β z macierzą zewnątrz−
komórkową [31]. Enzym wiąże się z fibronektyną
zewnątrzkomórkowej macierzy. Jego obecność wy−
kryto również w macierzy zewnątrzkomórkowej
w pobliżu miejsc zranienia; był oznaczalny przez
wiele godzin od momentu zranienia. Prawdopodob−
nie bierze udział w procesach naprawczych, takich
jak gojenie się ran, regeneracja kości [27]. Przypu−
szcza się, choć nie do końca to wyjaśniono, że trans−
glutaminaza zmienia właściwości wiązania kolage−
nu przez białko – osteoponinę. Ostatnio zastanawia−
no się także nad rolą transglutaminazy w stabilizacji
nowo tworzonych komórek nerwowych oraz w kon−
troli powstawania rozgałęzień neuronów [26]. Lee et
al. [32] wykazali udział tTG w prenatalnym rozwo−
ju tkanek, między innymi mięśni oraz tkanki łącznej.

Transglutaminaza indukuje fosfolipazę A [33],
w związku z czym odgrywa znaczącą rolę w pro−
cesach zapalnych. Udowodniono rolę transgluta−
minazy w adhezji i migracji monocytów [34].
Ukazały się również prace, w których wykazano
wpływ tTG na przebieg zakażenia wirusem HIV,
gruźlicą oraz grzybem Candida albicans [28].

Udział transglutaminazy
w apoptozie
W wielu pracach donoszono o proapoptotycz−

nym działaniu tTG zarówno w procesach fizjolo−
gicznych, jak i w patologii. Zaobserwowano korela−
cję ekspresji genu tTG z nasileniem apoptozy
w trakcie rozwoju embrionalnego [25, 26], implan−
tacji zapłodnionego jaja [35], w fizjologicznym pro−
cesie apoptozy zachodzącym w wielu dojrzałych
tkankach i komórkach, a także w procesach patolo−
gicznych, m.in. w chorobach degeneracyjnych
o.u.n. – chorobie Alzheimera [23] i chorobie Hun−
tingtona [30] oraz w chorobach zakaźnych – m.in.
zakażeniu HIV i gruźlicy [28]. 

Wprowadzenie do komórek antysensownego
cDNA transglutaminazy powoduje zahamowanie
procesu apoptozy zarówno spontanicznej, jak
i pod wpływem czynników ją wyzwalających [22,
35]. Przeciwnie, wprowadzenie cDNA powodują−
cego zwiększenie ekspresji tTG powoduje nasile−
nie apoptozy spontanicznej oraz pod wpływem
różnych bodźców [36].

Już na początku apoptozy jest obserwowana
indukcja genu kodującego tTG, a następnie jej
wzmożona aktywność enzymatyczna zależna od
jonów Ca++ [24]. Zaobserwowano, że wiele czyn−
ników zapoczątkowujących apoptozę (pochodne
retinolu, PGE2, IL−6, TGF−β) jest regulatorami
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transkrypcji genu tTG [35]. Czynniki te ponadto
mogą modulować aktywność tTG przez zmiany
posttranslacyjne. tTG odgrywa istotną rolę
w dwóch etapach apoptozy. Wewnątrzkomórkowa
polimeryzacja białek zachodząca z udziałem tTG
zmienia ich właściwości oraz prowadzi do mody−
fikacji organizacji komórki i do zmian ultrastruk−
turalnych obserwowanych w apoptozie. Dalsza
polimeryzacja białek umierającej komórki prowa−
dzi do jej stabilizacji i ułatwia fagocytozę, zapo−
biegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się pro−
cesu zapalnego oraz ekspozycji zmienionych anty−
genowo białek. Przypuszcza się też, że zwiększo−
na ekspresja tTG w komórkach nerwowych pro−
wadzi do wzrostu potencjału błon komórkowych
mitochondriów i w ten sposób predysponuje ko−
mórki do zwiększonej apoptozy pod wpływem
stresu [36].

Rola transglutaminazy
w chorobach 
neurodegeneracyjnych

W ostatnich latach ukazało się wiele doniesień
opisujących rolę apoptozy z udziałem tTG w me−
chanizmie chorób neurodegeneracyjnych ośrodko−
wego układu nerwowego [22, 23, 35]. Wykazano,
że mimo iż większość tTG znajduje się w cytopla−
zmie, może ona przechodzić do jądra komórkowe−
go i działać na białka chromatyny [9, 22]. Ziden−
tyfikowano białka, które są dobrymi substratami
dla tTG oraz zaobserwowano, że są one faktycznie
modyfikowane in vivo w procesie apoptozy w ko−
mórkach nerwowych [22, 37]. Do białek tych na−
leży β−tubulina, histon H2B, aktyna. Transgluta−
minaza polimeryzuje również transferazę glutami−
nianową, unieczynniając ją, co prowadzi do spad−
ku zredukowanego glutationu i zahamowania jego
aktywności cytoprotekcyjnej [22, 30, 37].

Choroba Huntingtona oraz niektóre inne rzad−
kie choroby neurodegeneracyjne charakteryzują
się występowaniem w genach zwiększonej ilości
sekwencji tripletów CAG, co powoduje kodowa−
nie zwiększonej ilości reszt glutaminowych w nie−
których białkach, np. huntingtinie, które z kolei są
doskonałymi substratami dla tTG [22, 23]. Okaza−
ło się, że istotnie powstawanie nierozpuszczalnych
agregatów białkowych pod wpływem transgluta−
minazy może być przyczyną indukcji apoptozy
i degeneracji tkanki nerwowej o.u.n., zastosowa−
nie inhibitorów tTG natomiast częściowo zatrzy−
mywało rozwój choroby Huntingtona u zwierząt
doświadczalnych [22].

Donoszono również o udziale tTG w patoge−
nezie choroby Alzheimera [23]. Aktywność trans−

glutaminazy wzrasta w tej chorobie [24]. Zwraca−
no uwagę na reakcję tTG z neurofilamentami oraz
na to, że również mikrotubule komórek nerwo−
wych są substratem dla tTG [35]. Tworzenie
z udziałem tTG mostków między neurofilamenta−
mi i agregacja mikrotubul prowadzi do uszkodze−
nia cytoszkieletu [23]. Wykazano, że niektóre
składniki złogów β−amyloidu powstają z udzia−
łem tTG.

Mimo bardzo dużej liczby prac dowodzących
udziału tTG w apoptozie, dokładny mechanizm jej
działania w tym procesie nie jest znany. Ukazały
się ponadto prace, w których opisano zwiększoną
ekspresję tTG nie tylko nieprowadzącą do nasile−
nia apoptozy, ale nawet ją hamującą [23].

Niektórym chorobom zakaźnym (HIV, gruźlica)
towarzyszy zarówno nasilony proces apoptozy ko−
mórek immunokompetentnych, jak i obecność auto−
przeciwciał. Uważa się, że w obydwu procesach do−
chodzi do zachwiania delikatnej regulacji apoptozy
i udziału tTG [28]. Stwierdzono bardzo wysoki po−
ziom tTG w makrofagach i komórkach dendrytycz−
nych pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Udział 
transglutaminazy tkankowej
w etiologii i patogenezie
choroby trzewnej
W chorobie trzewnej u pacjentów predyspono−

wanych genetycznie dochodzi pod wpływem glu−
tenu oraz z udziałem pobudzonych limfocytów T
błony śluzowej jelita do uszkodzenia enterocytów
[38, 39]. Transglutaminaza tkankowa bierze udział
w wielu procesach patogenetycznych obserwowa−
nych w tej chorobie [38]. Okazało się, że jednym
z substratów tego enzymu jest gliadyna, która ma
podstawowe znaczenie w patogenezie choroby
trzewnej. Jednocześnie wiadomo, że tTG uaktyw−
nia nieczynny TGF−β [22], który uczestniczy
w wielu procesach immunologicznych zaburzo−
nych w chorobie trzewnej. W ostatnich latach wy−
kazano, że przeciwciała przeciwko endomyzjum
są jednocześnie przeciwciałami przeciwko trans−
glutaminazie tkankowej [40]. 

Johansen et al. [40] zidentyfikowali fragmen−
ty peptydowe gliadyny, które wiążą się z HLA−
−DQ2 i HLA−DQ8; są to peptydy utworzone z reszt
aminokwasowych 31–49 A−gliadyny. van de Wal
et al. [42] wykazali, że deaminacja glutaminy do
kwasu glutaminowego w pozycji Q208 i Q216 pep−
tydu gliadyny prowadzi do ponad 100−krotnego
zwiększenia stymulacji limfocytów T przez ten
peptyd, deaminacja glutaminy w innych pozy−
cjach nie zwiększa tej stymulacji. Następnie auto−
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rzy ci wykazali, że tTG prowadzi do deaminacji
glutaminy właśnie w pozycji Q208 i Q216. W ostat−
nim czasie ukazały się prace, w których dokładnie
przeanalizowano antygenowość poszczególnych
epitopów glutenu i wpływ transglutaminazy tkan−
kowej na nie. Ellis et al. [39] wykazali, że inkuba−
cja gliadyny z tTG zmienia antygenowość po−
szczególnych epitopów, zwiększając aktywność
limfocytów T uzyskanych z bioptatów błony ślu−
zowej jelita cienkiego pacjentów z chorobą trzew−
ną. Deaminacja glutenu przez tTG prowadzi rów−
nież do selekcji swoistych limfocytów T [38].

TGF−β jest konieczny w różnicowaniu entero−
cytów oraz do prawidłowego funkcjonowania tzw.
osi krypta–kosmek jelitowy. Halttunenn i Maki
[43] zbudowali model in vitro błony jelita cienkie−
go, za pomocą którego udowodnili, że proces róż−
nicowania i dojrzewania enterocytów zależny od
TGF−β jest blokowany przez przeciwciała swoiste
dla choroby trzewnej. Nie znaleźli przeciwciał
przeciwko samemu TGF−β, co sugeruje, że prze−
ciwciała te bezpośrednio nie hamują TGF−β. Oka−
zało się, że podobny efekt do przeciwciał występu−
jących w surowicy pacjentów z chorobą trzewną
wywołują monoklonalne przeciwciała przeciwko
tTG, co pozwoliło wysunąć hipotezę o zablokowa−

niu tTG przez przeciwciała przeciwko niej, co pro−
wadzi do braku aktywnego TGF−β i zaburzeń róż−
nicowania enterocytów. Halttunenn i Maki wyka−
zali ponadto, że oczyszczone przeciwciała z suro−
wicy pacjentów z chorobą trzewną hamują aktyw−
ność tTG, zaburzając proces różnicowania entero−
cytów indukowany przez fibroblasty. TGF−β pełni
również rolę w regulacji metaloproteinaz macierzy
nabłonka jelitowego [44]. Obecność przeciwciał
przeciwko tTG wyjaśniałaby więc uszkodzenie
nabłonka jelitowego również w modelu z udzia−
łem metaloproteinaz. Udział transglutaminazy
tkankowej w patomechanizmie choroby trzewnej
przedstawiono na ryc. 1.

Udział transglutaminazy
w chorobach 
autoimmunologicznych

Transglutaminaza tkankowa nie tylko modu−
luje sam proces apoptozy, ale również, stabilizu−
jąc zmienione w tym procesie białka, zapobiega
prezentacji powstających w tym procesie neoanty−
genów układowi immunologicznemu. W przy−
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Ryc. 1. Udział transglutaminazy tkankowej w patologii choroby trzewnej. tTG – transglutaminaza tkankowa, APC –
komórka prezentująca antygen, TCR – receptor limfocytu T, MMP – metaloproteinazy macierzy, TIMP – tkankowy
inhibitor metaloproteinaz, KGF – czynnik wzrostu fibroblastów, MΦ – makrofag. Deaminacja glutenu przez tTG pro−
wadzi do ponad 100−krotnego zwiększenia stymulacji limfocytów T i nasila reakcję immunologiczną. tTG uaktywnia
nieczynny TGF−β, który jest niezbędny w różnicowaniu enterocytów, ponadto pełni rolę w regulacji metaloproteinaz
macierzy nabłonka jelitowego oraz pobudza proces apoptozy

Fig. 1. Involvement of tissue transglutaminase in the pathology of celiac disease. tTG – tissue transglutaminase, APC
– antigen presenting cell, TCR – lymphocyte T receptor, MMP – matrix metalloproteinases, TIMP – tissue inhibitor
of metalloproteinases, KGF – fibroblast growth factor, MΦ – macrophage. Gluten deamination leads to over 100 fold
increase in lymphocyte T stimulation and intensifies immunological reaction. tTG inactive TGF−β that is necessary
for enterocytes differentiation, participates in the regulation of metalloproteinases present in intestinal epithelium
matrix and stimulates apoptosis



padku zaburzenia tego mechanizmu może docho−
dzić do rozwoju chorób autoimmunologicznych.
Z jednej strony uważa się, że niedostateczne usu−
wanie autoreaktywnych komórek układu limfa−
tycznego przez apoptozę może prowadzić do
przełamania tolerancji w stosunku do własnych
antygenów [44], z drugiej nadmiar komórek pod−
legających apoptozie i niedostateczne usuwanie
przez komórki fagocytujące może również dopro−
wadzić do autoimmunizacji. W ciałkach apopto−
tycznych znaleziono wiele autoantygenów, po−
nadto stwierdzono w nich obecność tTG, nie jest
jednak całkiem jasne, w jaki sposób dochodzi do
powstawania przeciwciał przeciwko samej trans−
glutaminazie. Najlepiej poznany i zbadany jest
udział transglutaminazy w chorobie trzewnej,
a oznaczanie miana przeciwciał przeciwko trans−
glutaminazie jest jednym z podstawowych para−
metrów diagnostycznych tej choroby [38, 40].
Transglutaminaza tkankowa jest enzymem po−
wszechnie występującym w tkankach zarówno
wewnątrz−, jak i zewnątrzkomórkowo [1, 9]. Na−
suwa się więc pytanie, co powoduje powstawanie
autoprzeciwciał przeciwko temu enzymowi. Al−
dersley et al. [45] stwierdzili, że nie ma różnic
w sekwencji genów kodujących tTG między oso−
bami zdrowymi i pacjentami z chorobą trzewną,
nie wydaje się, że u podłoża choroby mogłyby le−
żeć defekty w budowie tTG, prowadzące do zmie−
nionej aktywności lub antygenowości. Jedna z te−
orii sugeruje, że tTG, wiążąc się z gliadyną, two−
rzy kompleks, który jest prezentowany przez lim−
focyty B HLA−DQ2 i HLA−DQ8 i rozpoznawany
przez limfocyty T swoiste dla gliadyny jako obcy,
co prowadzi do przełamania tolerancji pokarmo−
wej zarówno dla glutenu, jak i transglutaminazy
tkankowej i wytwarzania przeciwko nim auto−
przeciwciał [28, 38]. van de Wal et al. [42] propo−
nują następującą kolejność wydarzeń: niezmie−
nione peptydy gliadynowe wiążą się ze słabym
powinowactwem z HLA−DQ2, są rozpoznawane
przez gliadynospecyficzne limfocyty T i jest za−
początkowywana reakcja immunologiczna, która,
uszkadzając błonę śluzową, prowadzi do uwolnie−
nia tTG, tTG przez deaminację peptydów gliady−
ny wzmacnia natomiast znacznie całą reakcję.

Zwiększone miana przeciwciał przeciwko
transglutaminazie stwierdzono w przebiegu takich
chorób immunologicznych, jak toczeń układowy
[46], zespół Sjögrena [46], wrzodziejące zapalenie
jelita grubego [47], choroba Leśniowskiego−Croh−

na [47], autoimmunologiczne zapalenie wątroby
[28], cukrzyca typu I, choroba Addisona [48], wie−
logruczołowe zespoły autoimmunologiczne [47].
Można postawić hipotezę, że do powstania tych
przeciwciał dochodzi w podobny sposób jak
w chorobie trzewnej [28]. W wielu z tych chorób
stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko biał−
kom, które są, podobnie jak gluten, dobrymi sub−
stratami tTG [28, 47–49]. Można przypuszczać, że
do powstania autoprzeciwciał dochodzi, gdy pro−
ces polimeryzacji substratu i krótkotrwałego zwią−
zania z tTG prowadzi do powstania przeciwciał
zarówno przeciwko tTG, jak i jej substratowi [28]. 

Udział transglutaminazy
w procesach zapalnych
Fosfolipaza A2 (PLA2) jest enzymem, który ini−

cjuje przemianę fosfolipidów do kwasu arachidono−
wego, który metabolizowany jest do prostaglandyn
i leukotrienów – mediatorów procesów zapalnych
[33]. Inhibicja PLA2 blokuje cyklooksygenazową
i lipooksygenazową kaskadę kwasu arachidonowe−
go. tTG znacznie zwiększa aktywność PLA2, za−
równo przez tworzenie kowalencyjnych wiązań we−
wnątrzcząsteczkowych, jak i wbudowywanie polia−
min [50], co może prowadzić do nasilenia się pro−
cesu zapalnego. Pośrednim dowodem na udział
nadmiernej ekspresji tTG w procesach zapalnych
jest zastosowanie inhibitora tTG jako substancji
przeciwzapalnej. Miele et al. [50] wykazali in vitro
i in vivo silne działanie przeciwzapalne syntetycz−
nych pochodnych lipokortyny, będących inhibitora−
mi tTG, w alergicznym zapaleniu spojówek u świn−
ki morskiej.

Ostatnio próbuje się wyjaśnić mechanizmy za−
burzeń biochemicznych uczestniczących w po−
wstawaniu wielu chorób. Transglutaminaza tkan−
kowa jest enzymem, który katalizuje nieswoistą re−
akcję i bierze udział w powszechnie występujących
procesach, takich jak apoptoza, reakcje zapalne, re−
gulacja odpowiedzi immunologicznej, homeostaza
macierzy międzykomórkowej. Procesy te lub ich
zaburzenia mogą być podłożem większości cho−
rób. Dotychczas potwierdzono udział transglutami−
nazy w niektórych chorobach autoimmunologicz−
nych i neurodegeneracyjnych, ale można spodzie−
wać się, że enzym ten odgrywa rolę w schorze−
niach o podobnych patomechanizmach. 

Znaczenie transglutaminazy tkankowej w fizjologii i patologii 305

Piśmiennictwo
[1] Folk JE: Transglutaminases. Ann Rev Biochem 1980, 49, 517–531. 
[2] Nakaoka H, Perez DM, Baek KJ, Das T, Husain A, Misono K, Im MJ, Graham RM: Gh: a GTP binding pro−

tein with transglutaminase activity and receptor signalling function. Science 1994, 264, 1593–1596.



[3] Mycek MJ, Clarke DD, Neidle A, Waelsch H: Amine incorporation into insulin as catalyzed by transglutami−
nase. Archiv Biochem Biophys 1959, 84, 528–540.

[4] Slife CW, Dorsett MD, Tillotson ML: Subcellular location and identification of a large molecular weight sub−
strate for the liver plasma membrane transglutaminase. J Biol Chem 1986, 261, 3452–3456.

[5] Gorman JJ, Folk JE: Structural features of glutamine substrates for human plasma factor XIIIa (activated co−
agulation factor XIII). J Biol Chem 1980, 255, 419–427.

[6] Aeschlimann D, Paulsson M: Transglutaminases: protein cross−linking enzymes in tissues and body fluids.
Thromb. Hemostasis 1994, 71, 402–415.

[7] Lorand L, Konishi K: Activation of the fibrin stabilizing factor of plasma by thrombin. Archiv Biochem Biophys
1964, 105, 58–67.

[8] Lu S, Saydak M, Gentile V, Stein JP, Davies PJA: Isolation and characterization of the human tissue transglu−
taminase gene promoter. J Biol Chem 1995, 270, 9748–9756.

[9] Lesort M, Attanavanich K, Zhang J, Johnson GVW: Distinct nuclear localization and activity of tissue trans−
glutaminase. J Biol Chem 1998, 273, 11991–11994.

[10] Gentile V, Saydak M, Chiocca EA, Akande O, Birckbichler PJ, Lee KN, Stein JP, Davies PJA: Isolation and
characterization of cDNA clones to mouse macrophage and human endothelial cell tissue transglutaminases. J Biol
Chem 1991, 266, 478–483.

[11] Casadio R, Polverini E, Mariani P, Spinozzi F, Carsughi F, Fontana A, Polverino de Laureto P, Matteucci G,
Bergamini CM: The structural basis for the regulation of tissue transglutaminase by calcium ions. Eur J Biochem
1999, 262, 672–679.

[12] Liu S, Cerione RA, Clardy J: Structural basis for the guanine nucleotide−binding activity of tissue transglutami−
nase and its regulation of transamidation activity. Proc Natl Acad Sci USA 2002, 99, 2743–2747.

[13] Iismaa SE, Chung L, Wu M−J, Teller DC, Yee VC, Graham RM: The core domain of transglutaminase Gh

hydrolyses GTP and ATP. Biochemistry 1997, 36, 11655–11664.
[14] Monsonego A, Friedmann I, Shasni Y, Eisenstein M, Schwartz M: GTP dependent conformational changes

associated with the functional switch between Gα and crosslinking activities in brain derived tissue transgluta−
minase. J Mol Biol 1998, 282, 713–720.

[15] Ohashi H, Itoh Y, Birckbichler PJ, Takeuchi Y: Purification and characterization of rat brain transglutaminase.
J Biochem 1995, 118, 1271–1278.

[16] Chung SI, Folk JE: Kinetic studies with transglutaminases. J Biol Chem 1972, 247, 2798–2807.
[17] Gross M, Folk JE: Mapping of the active sites of transglutaminases. I. Activity of the guinea pig liver enzyme

toward aliphatic amides. J Biol Chem 1973, 248, 1301–1306.
[18] Chiocca EA, Davies PJA, Stein JP: The molecular basis of retinoic acid action. Transcriptional regulation of tissue

transglutaminase gene expression in macrophages. J Biol Chem 1988, 263, 11584–11589.
[19] Lai TS, Bielawska A, Peoples KA, Hannun YA, Greenberg CS: Sphingosylphosphocholine reduces the calcium

ion requirement for activating tissue transglutaminase. J Biol Chem 1997, 272, 16295–16300.
[20] George MD, Vollberg TM, Floyd EE, Stein JP, Jetten AM: Regulation of transglutaminase type II by trans−

forming growth factor−β1 in normal and transformed human epidermal keratinocytes. J Biol Chem 1990, 265,
11098–11104.

[21] Achyuthan KE, Greenberg CS: Identification of a guanosine triphosphate−binding site on guinea pig liver trans−
glutaminase. Role of GTP and calcium ions in modulating activity. J Biol Chem 1987, 262, 1901–1906.

[22] Piredda L, Farrace MG, Bello ML, Malorni W, Melino G, Petruzzelli R, Piacentini M: Identification of ‘tissue’
transglutaminase binding proteins in neural cells committed to apoptosis. FASEB J 1999, 13, 355–364.

[23] Lorand L: Neurodegenerative diseases and transglutaminase. Proc Natl Acad Sci USA 1996, 93, 14310–1413.
[24] Akimow SS, Krylov D, Fleischan LF, Belkin AM: Tissue transglutaminase is an integrin−binding adhesion co−

receptor for fibronectin. J Cell Biol 2000, 148, 825–838.
[25] Eitan S, Solomon A, Lavie V, Yple E, Hirschberg DL, Belkin M, Schwartz M: Recovery of visual response of

injured adult rat optic nerves treated with transglutaminase. Science 1994, 264, 1764–1768.
[26] Mahoney SA, Wilkinson M, Smith S, Haynes LW: Stabilisation of neurites in cerebellar granule cells by trans−

glutaminase activity: identification of midkine and galectin−3 as substrates. Neuroscience 2000, 101, 141–155.
[27] Kaartinenn MT, Pirhonnen A, Linnala−Kankkunen A, Maenpaa H: Cross−linking of osteopontin by tissue

transglutaminase increases its collagen binding properties. J Biol Chem 1999, 274, 1729–1735.
[28] Piacentini M, Colizzi V: Tissue transglutaminase: apoptosis versus autoimmunity. Immunol Today 1999, 130,

130–133.
[29] Cooper AJL, Rexsheu KF, Burke JR, Strittmatter WJ, Gentile V Peluso G, Blass JP: Pathogenesis of inclu−

sion bodies in (CAG)n/Qn−expansion disease with special references to the role of tissue transglutaminase and to
selective vulnerabity. J Neurochem 1999, 72, 889–899.

[30] Kojima S, Inui T, Muramatsu H, Suzuki Y, Kadomatsu K, Yoshizawa M, Hirose S, Kimura T, Sakakibara S,
Muramatsu T: Dimerization of midkine by tissue transglutaminase and its functional implication. J Biol Chem
1997, 272, 9409–9416.

[31] Nunes I, Gleizes PE, Metz CN, Rifkin DB: Latent transforming growth factor β binding domains involved in
activation and transglutaminase dependent cross−linking in latent transforming growth factor β. J Cell Biol 1997,
136, 1151–1163.

[32] Lee SK, Chi JG, Park SC, Chung SI: Transient expression of transglutaminase C during prenatal development
of human muscles. J Histochem Cytochem 2000, 48, 1565–1574.

M. MATUSIEWICZ, K. MATUSIEWICZ306



[33] Vane J, Botting R: Inflammation and the mechanism of action of anti−inflammatory drugs. FASEB J 1987, 1,
89–96.

[34] Akimov SS, Belkin AM: Cell surface tissue transglutaminase is involved in adhesion and migration of monocytic
cells on fibronectin. Blood 2001, 98, 1567–1576.

[35] DeLaurenzi V, Mellino G: Gene disruption of tissue transglutaminase. Mol Cell Biol 2001, 21, 148–155.
[36] Piacentini M, Farrace MG, Piredda L, Mataresse P, Cosssanti F, Falasca L, Rodolfo C, Giammarioli AM,

Verderio E, Griffin M, Malorni W: Transglutaminase overexpression sensitizes neuronal cell lines to apoptosis
by increasing mitochondrial membrane potential and cellular oxidative stress. J Neurochem 2002, 81, 1061–1072.

[37] Kim JH, Nam KH, Kwon OS Kim IG, Bustim M, Choj HE, Park SC: Histone cross−linking by transglutami−
nase. Biochem Biophys Res Commun 2002, 293, 1453–1457.

[38] Sollid LM: Molecular basis of celiac disease. Ann Rev Immunol 2000, 18, 53–81.
[39] Ellis HJ, Pollock EL, Engel W, Fraser JS, Rosen Bronson S, Wiesers H, Ciclitira PJ: Investigation of the puta−

tive immunodominant T cell epitopes in coeliac disease. Gut 2003, 52, 212–217.
[40] Dietrich W, Ehnis T, Bauer M, Donner P, Volta U, Riecken EO, Schuppan P: Identification of tissue trans−

glutaminase as the autoantigen in celiac disease. Nat Med 1997, 3, 797–801.
[41] Johansen BH, Vartdal F, Ericsen JA, Thorsby E, Solid LM: Identification of a putative motif for binding of

peptides to HLA−DQ2. Int Immunol 1996, 8, 177–181.
[42] van de Wal YK, Kooy Y, van Veelen PA, Pena S, Mearin L, Papadopoulos G, Koning F: Selective deamina−

tion by tissue transglutaminase strongly enhances gliadin specific T cell reactivity. J Immunol 1998, 161,
1585–1588.

[43] Halttunenn T, Maki M: Serum immunoglobulin A from patients with celiac disease inhibits human T84 intesti−
nal crypt epithelial cell differentiation. Gastroenterology 1999, 116, 556–572.

[44] Guy−Grand D, DiSanto JP, Henchoz P, Malassis−Seris M, Vassalli P: Small bowel enteropathy: role of intra−
epithelial lymmphocytes and of cytokines (IL−12, IFN−γ, TNF) in the induction of epithelial cell death and renewal.
Eur J Immunol 1998, 28, 730–744.

[45] Aldersley MA, Jones PF, Hamlin PJ, Markham AF, Robinson PA, Howdle PD: Sequence variation in the tissue
transglutaminase gene in coeliac disease patients. Gut 1998, 42, Suppl 1, A22.

[46] Vilallta D, Bizzaro N, Tonutti E, Tozzoli R: IgG−antitransglutaminase autoantibodies in systemic lupus erythe−
matosus and Sjögren syndrome. Clin Chem 2002, 48, 1133.

[47] Clemente MG, Mussu MP, Frau F, Lucia C, De Virgiliis S: Antitissue transglutaminase antibodies outside celiac
disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002, 34, 31–34.

[48] Lampasona V, Bonfanti R., Bazzigaluppi E, Venerando A, Chiumello G, Bosi G, Bonifacio E: Antibodies to
tissue transglutaminase C in type I diabetes. Diabetologia 1999, 42, 1195–1198.

[49] O’Leary C, Walsh CH, Wiencke P, O’Regan P, Buckley B: Coeliac disease and autoimmune Addison’s dis−
ease: a clinical pitfall. QJM 2002, 95, 79–82.

[50] Miele L: New weapons against inflammation: dual inhibitors of phospholipase and transglutaminase. J Clin Invest
2003, 111, 19–21.

Adres do korespondencji:
Krzysztof Matusiewicz
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia AM
ul. Skłodowskiej−Curie 50−52
50−369 Wrocław

Praca wpłynęła do Redakcji: 10.02.2003 r.
Po recenzji: 4.04.2003 r.
Zaakceptowano do druku: 28.05.2003 r.

Received: 10.02.2003
Revised: 4.04.2003
Accepted: 28.05.2003

Znaczenie transglutaminazy tkankowej w fizjologii i patologii 307


	Title page / Strona tytułowa

