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HEPES 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánszulfonsav 
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HTH hélix-fordulat-hélix motívum (helix-turn-helix) 
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ITC izotermális titrációs kalorimetria 

LB Luria-Bertani baktérium tápoldat 

MGE mozgékony genetikai elem (mobile genetic element) 

MMR hamispár javítás (mismatch repair) 

MRSA methicillin-rezisztens S. aureus (methicillin-resistant S. aureus) 

MS tömegspektrometria (mass spectrometry) 

MST mikroméretű termoforézis 

MUG hamispár specifikus uracil-DNS glikozilázok (mismatch specific uracil-DNA 

glycosylases) 

NER nukleotid kivágó DNS hibajavító útvonal (nucleotide excision repair) 

NHEJ nem-homológ végeket összekapcsoló (non-homologous end joining) 

OD optikai denzitás (optical density) 

ON egy éjszakán keresztül (over night) 
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1 Irodalmi áttekintés 

1.1 Staphylococcus aureus 

A Staphylococcus aureus fakultatívan anaerob Gram pozitív baktérium, amely a 

Staphylococcus nemzetségbe tartozik. Nevét az általa termelt sárga vagy aranyszínű 

staphyloxantin pigmentjeiről kapta. Sejtjei 0,8-1,0 µm átmérőjű szabályos gömb alakúak, 

melyek szőlőfürt formájú telepeket képeznek.  

S. aureus egyszerre kommenzalista baktérium és humán kórokozó, amely az emberi 

populáció körülbelül 30%-át kolonizálta [1]. Az emberi szervezet természetes 

baktériumflórájában megtalálható, a tünetmentes kolonizáció sokkal gyakoribb, mint a fertőzés. 

A szervezetbe a bőr sérülésekor juthat be [2]. Az S. aureus okozta klinikai fertőzések ma is 

elterjedtek és súlyosak, bár a rezisztencia és a klinikai betegségek spektruma is folyamatosan 

változik. Az elmúlt évtizedekben nőtt az egészségügyi ellátással összefüggésbe hozható 

fertőzések száma [3]. 

Az S. aureus a leggyakrabban a következő kórképeket okozza: vérmérgezés, fertőző 

szívbelhártya- és mellhártya-gyulladás, a bőrelváltozások (tályogok és gennyes 

bőrgyulladások), húgyutak és lágyrészek gyulladásai, továbbá csontvelőgyulladás és szeptikus 

ízületi gyulladás. Jellemző okozója a gócos tüdőgyulladásnak, a toxikus sokk szindrómának 

(toxic shock syndrome, TSS) és az agyhártyagyulladásnak. 

Az S. aureus felelős a leggyakrabban az orvosi eszközökkel összefüggésbe hozható 

fertőzésekért, ugyanis a tárgyak felszínén ellenálló biofilmet képez. A baktérium hajlamos az 

emberi testbe ültetett orvosi eszközökön való megtelepedésre, például implantátumokon, 

protézisek kapcsolódásain, továbbá szív-szelepek és katéterek felületén. Különösen veszélyes 

az epidurális érzéstelenítés következtében bekerülő baktérium, amely a gerincben 

megtelepedve tályogot képez, és ez bénuláshoz vezethet [3]. 

Bár a penicillináz termelő törzsek az 1950-es évek elején már általánosan jelen voltak a 

kórházakban, de mégis az S. aureus izolátumok többsége még érzékeny volt penicillinre. A 

penicillint az 1970-es évek elején továbbra is hatékony anti-Staphylococcus szerként tartották 

számon [2]. Az első átfogó tanulmányt a gyógyszerrezisztens törzsek pontos leírásával és 

értékelésével 1969-ben publikálták [4]. A baktérium nagymértékű alkalmazkodó képességét 

bizonyítja a tény, hogy a penicillin forgalomba kerülése után az S. aureus rezisztencia rövid 

időn belül jelentkezett, és kb. 6 éven belül a kórházi törzsek 25% -a rezisztenssé vált [2]. 
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Az 1970-es években a penicillináz termelő S. aureus törzsek rendkívül állandó 70-85%-os 

előfordulását találták függetlenül attól, hogy belvárosokban, külvárosokban, vidéki területeken 

izolálták a mintákat. Az 1972-ben Amerikában végzett lakossági vizsgálat azt mutatta, hogy az 

egészséges, 10 év alatti gyermekek 47% -a S. aureus hordozó, és a törzsek 68% -a rezisztens a 

penicillinre [5].  

A methicillint először 1959-1960-ban vezették be, és egy éven belül már beszámoltak 

methicillin-rezisztens (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) izolátumokról [6]. 

Két alapmechanizmus felelős a β-laktám vázas antimikrobiális ágensekkel szembeni 

rezisztenciáért. Az első a β-laktamáz enzim termelése, amely elhasítja ezeket a hatóanyagokat. 

Ezek ellen fejlesztették ki a β-laktamáz-rezisztens anti-Staphylococcus-penicillineket (pl. 

methicillin) [7]. A másik folyamat a membrán-kötött enzimek, név szerint a penicillin-kötő 

fehérjék (penicillin-binding proteins, PBPs) megváltoztatása. A PBP-k fontos szerepet töltenek 

be a sejtek túlélése szempontjából. Ezen felül a β-laktám vázas antibiotikumok célpontjai, a 

gyógyszer hatékonyságához szükségszerű a nagy affinitású kötődés. A módosított alacsony-

affinitású PBP-k felelősek elsődlegesen az Staphylococcus törzsek elleni rezisztenciáért [8]. 

A methicillin rezisztenciáérta mecA gén felelős, amely a β-laktám antibiotikumokhoz 

csökkent affinitással kötődő penicillin-kötő fehérjét (PBP2a) kódol. A mecA a Staphylococcus 

kromoszóma kazetta mec (Staphylococcal cassette chromosome mec, SCCmec) néven ismert 

mobil genetikai elem része. Az SCCmec kromoszómát rekombináz enzimek génjei (ccrA / ccrB 

vagy ccrC) szegélyezik, amelyek lehetővé teszik az SCCmec fajon belüli és fajok közötti 

horizontális átvitelét. Staphylococcus kromoszóma kazetták nem tisztázott, de valószínűleg egy 

koaguláz-negatív Staphylococcus fajból ered [6]. 

Ma az MRSA törzsek kezelését antibiotikum keverékkel végzik, amelyek fő összetevője a 

vancomycin és a daptomicin [9]. Az MRSA-val való megfertőződés kockázatát növeli a korábbi 

antibiotikum kúra, az intenzív osztályra való felvétel, műtét és más fertőzött betegekkel való 

kapcsolat [2]. A multidrog-rezisztens (egyszerre több típusú antibiotikummal szemben 

ellenálló) törzsek kialakulása komoly akadályt jelent a fertőzések kezelésében. A S. aureus 

okozta fertőzések visszaszorítása érdekében elengedhetetlen új gyógyszer célpontok 

kifejlesztése [10,11]. 

Az S. aureus DNS hibajavító fehérjekészlete számos egyedi vonással bír, amelyek ismerete 

közelebb vihet egy potenciális gyógyszercélpont jövőbeni megtervezéséhez. Mivel nehezen 

kezelhető és széles körben elterjedt betegségeket okozó patogén, így molekuláris szintű 

működésének vizsgálata releváns és időszerű. 
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1.1.1 S. aureus patogenicitási szigetek 

A mozgékony genetikai elemek (mobile genetic elements, MGE) felelősek számos 

virulenciát okozó gén fajon belüli vagy fajok közötti horizontális átvitelében. Ezek olyan DNS-

fragmensek, amelyek különböző virulencia- és rezisztencia-determinánsokat kódolnak, 

valamint azokat az enzimeket, amelyek közvetítik a transzfert és a gazdasejtbe történő beépülést 

[12]. Az MGE-k inszerciós szekvenciákból, transzpozonokból, fágokból, plazmidokból, 

patogenitási szigetekből és kromoszóma-kazettákból állhatnak. Különösen szembetűnő, hogy 

majdnem minden bakteriális toxin, amely megbetegedést okoz az MGE-ken van kódolva 

[13,14]. Figyelemre méltó továbbá, hogy az MGE által kódolt legtöbb gén továbbra is a 

központi genomban található globális szabályozók irányítása alatt áll [12]. 

A viszonylag nagy DNS-fragmensek, amelyek mindig az S. aureus kromoszóma orfX 

génjébe épülnek be [12]. Az SCCmec a már említett mecA-n kívül kódol egy MecI represszort, 

a MecR1 transzmembrán β-laktám jelátalakítót, a CcrAB és CcrC rekombinázokat és egy J 

(joining) régiót, amely további antibiotikum rezisztenciát kódolhat. Az SCCmec beépülése S. 

aureus orfX génjén lévő specifikus szekvenciába, az attBscc-be történik a CcrA, CcrB és CcrC 

rekombinázok segítségével, oly módon, hogy az orfX génterméke ne változzon meg. Az 

SCCmec pontos terjedési mechanizmusa a mai napig nem ismert [12].  

Az MGE-k egy másik típusába tartoznak a S. aureus patogenicitási szigetek 

(Staphylococcus aureus pathogenicity island, SaPI), melyek toxin géneket hordozó, a 

baktérium kromoszómába integrálódott mintegy 14-17 kilobázis hosszú genetikai egységek (1. 

ábra) [15]. A toxinok felelősek az ételmérgezés, az íngyulladás és a TSS kialakulásáért. A SaPI-

k nem kódolják a horizontális géntranszferhez szükséges fehérjéket, a transzdukciójuk 

megvalósításához segítő (helper) fágokat használnak.  

A SaPI-k koherens genetikai családot alkotnak nagymértékben konzervált központi 

génekkel, ezek közé tartoznak az integrázt, excízionázt, primázt, replikációs iniciátort és a 

terminázt kódoló szakaszok [16].  

A SaPI-k, bár bakteriofág eredetűek, egy egyedi reprodukciós életciklust alakítottak ki. A 

SaPI nemcsak arra képes, hogy a fág életciklusán élősködjön, hanem fág eredetű operont 

formáló génkészletével zavarni tudja a fág reprodukcióját [16]. 

1.1.2 SaPI transzfer szabályozása 

A SaPI transzfert egy specifikus helper bakteriofág indítja [13]. Helper fág hiányában a SaPI 

stl (SaPI transcription leftward; ORF20) által kódolt Stl represszor fehérje akadályozza a 
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kivágódást. Az a SaPI génszakasz spontán autonóm replikációjához vezet [17]. A helper fág 

kódolja azt az ún. derepresszor fehérjét, amely hatására az Stl fehérje leválik a SaPI promóter 

régiójáról. A derepresszor fehérje szétválasztja az Stl-DNS komplexet, amelyet in vitro 

kísérletek bizonyítanak [15,18]. A fág indukció hatására megtörténik a SaPI DNS kivágódása, 

replikációja, majd a keletkező fág kapszidokba való csomagolódása [19,20]. A derepresszor 

SaPI és fág-specifikus, deléciója nem befolyásolja a fág életképességét, de drasztikusan 

csökkenti a SaPI produkciót és transzfert [16]. 

Kimutatták, hogy a SaPIbov1 és SaPIbov5 patogén szigetek esetében az Φ11 és a 80α helper 

fágok deoxiuridin-trifoszfát-nukleotidhidroláz (dUTPáz) enzimjei derepresszor fehérjéként 

működnek [15]. A SAPI kifejeződése együtt jár a dUTPáz funkciójának gátlásával. Korábbi in 

vitro kísérleteink alapján feltételezhető, hogy a dUTPáz előbb megköti és hidrolizálja a dUTP-

t, mielőtt az Stl-hez kötne. Amint a dUTP készlet lecsökkent, akkor kapcsolódik az Stl-hez, 

ezáltal derepresszálva a SaPI génszakasz kifejeződését [18].  

Az Stl dUTPázzal való kölcsönhatásának molekuláris szinten való vizsgálata részben már 

megtörtént. Ennek során tanulmányozták az Stl szabályozás alatt álló SAPIbov1 gének 

expressziós mintázatát, egyrészt β-laktamáz, másrészt lacZ riporter rendszereket alkalmazva 

[16,17,21]. Az Stl-DNS kölcsönhatásának kimutatása laborunkban in vivo kísérletekkel történt 

Mycobacterium smegmatis baktériumsejtek felhasználásával [22]. A sejtes gazdarendszerben 

egy lacZ alapú kapcsolható riporterrendszer bevitelével a SaPI promóter után kódolt riporter 

gének kifejeződésének nyomon követése valósulhatott meg. A kísérletsorozatban random 

mutagenezis eredményeként létrejött Stl mutáns variánsok Stl:DNS komplexképzési 

képességét vizsgálták. Meghatározták az Stl fehérje DNS kötésében szerepet játszó 

aminosavrészeit. 

 

1. ábra: A SaPIbov1 géntérképe. A gének neve és zárójelben az általuk kódolt fehérje vagy funkció: int 

(integráz), stl (Stl) str (ismeretlen), xis (kivágást végző enzim), pri (primáz), rep (replikációs iniciátor), ori 

(reprikációs origó) és csomagoló gének [19] 

Az Stl-t kódoló génszakasz mellett a másik szálon helyezkedik el az str (SaPI transcription 

rightward; ORF19), az Str fehérjét kódoló szakasz, amelynek szerepe még tisztázatlan. Ubeda 

és munkatársai azt javasolták, hogy az Stl represszálja az str (potenciális transzkripciós 

regulátor), xis (excízionáz), rep (replikon specifikus iniciátor) expresszióját (1. ábra) [17]. 
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További feltételezéseik alapján az Stl a saját expresszióját elősegíti. Ez egyezésben van azzal a 

ténnyel, hogy az Stl a fő represszora a SaPI reprodukciónak, amely a SaPI kivágódásával 

kezdődik. Azt találták, hogy a SaPIbov1 ORF19-ben a kereten belüli deléciónak nem volt 

hatása a SaPI replikációs ciklusra. A kísérleti beállításokat azonban úgy tervezték meg, hogy 

vagy a teljes hosszúságú SaPIbov1 szegmens jelen volt a rendszerben, vagy a Stl génjét törölték 

ebből a szegmensből, majd a különböző fehérjék összehasonlító expresszióját vizsgálták. 

Ebben a rendszerben Stl távollétében más transzkripciós szabályozók, például Str expressziója 

megnövekedhet és megváltoztathatja az expressziós szinteket. A kapott eredményeket ebben a 

kísérleti beállításban tehát óvatosan kell kezelni [17]. Egy további független módszerrel 

elvégzett kísérletsorozat megerősítette, hogy az Stl gátolja a xis gén expresszióját, és 

represszálja az int gént [21]. 
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1.2 Genom integritás 

A dezoxiribonukleinsav örökítőanyag épségének fenntartása és a sejtosztódáskor 

bekövetkező hűséges másolása elengedhetetlen a szervezet túléléséhez és az utódok 

tulajdonságainak örökléséhez. A sejt belső és külső környezete dinamikusan változik, így 

kiemelten fontos feladat a DNS épségének megvédése a károsító reakcióktól, valamint a 

bekövetkezett hibák kijavítása. A sejt több egymáshoz kapcsolt reakció útvonalat működtet, 

amelyek szerepet játszanak a fenntartásban és a javításban. 

1.2.1 DNS károsodások típusai 

A DNS károsodások fennmaradása elősegítheti a genom instabilitását, és közvetlenül 

különböző emberi betegségekhez, különösen rákhoz, neurológiai rendellenességekhez, 

immundeficienciához és idő előtti öregedéshez vezethet. Az ilyen káros hatások elkerülése 

érdekében a sejtek DNS javítási útvonalak sorozatát fejlesztették ki [23]. 

A DNS folyamatosan ki van téve károsító hatásoknak, amelyek endogén és exogén 

forrásokból származhatnak. Az endogén módon létrejövő sérülések, mint az oxidáció 

(elsősorban mitokondriális légzésen keresztül keletkezett reaktív oxigén fajták hatására); 

alkiláció (lipid peroxidáció, reakció sejtbeni metil donorokkal) és a hidrolízis (bázis alkilálódás 

és N-glikoziláz enzimműködés következtében) számos oxidatív bázis sérülést hozhatnak létre 

[24,25]. Minden szervezet genomját folyamatosan módosítják olyan reaktív molekulák, 

amelyek külső környezeti hatások, kémiai és biológiai anyagok - például ultraibolya (UV) fény, 

ionizáló sugárzás, nehézfémek, légszennyező anyagok, kemoterápiás gyógyszerek és a 

gyulladásos folyamatok reaktív molekulái – hatására jönnek létre [26,27]. 

1.2.2 DNS hibajavító útvonalak típusai 

A DNS-ben keletkezett hibákat többféle hatékony javító útvonal állítja helyre.  

A bázis kivágó javítás (base excision repair, BER) korrigálja az oxidáció, a deaminálás és 

az alkilezés során keletkező DNS károsodását, amelyek nem torzítják jelentősen a DNS hélix 

szerkezetét. A BER jelen van a sejtmagban és a mitokondriumban is, nagyrészt különböző 

fehérjék izoformáit vagy genetikailag távoli fehérjéket használva. A BER pontos 

mechanizmusát a következő alfejezetben részletezem. 

A nukleotid kivágó DNS hibajavító útvonal (nucleotide excision repair, NER) rendkívül 

sokoldalú és kifinomult módon ellensúlyozza számos DNS sérülés káros hatásait, köztük a 

legfontosabbak az UV-okozta elváltozásokat (ciklobután-pirimidin dimerek és a (6-4) 
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fototermékek). Ezen kívül többféle a DNS hélix jelentős torzulását okozó kémiai addukt 

korrigálódik ezzel a folyamattal [28,29]. 

A DNS hamispár javítás (mismatch repair, MMR) útvonal felelős a DNS replikáció során 

keletkező bázis szubsztitúciók és a kisméretű inzerciók és deléciók javításáért a baktériumoktól 

az emlősökig. A hibák forrása normális intracelluláris metabolizmus (pl. oxidatív stressz), 

továbbá a környezeti hatások. A hibák helyes kijavításához első lépésben szükség van a templát 

szál megállapítására, amelyet E. coliban a metilált szál, emlősökben az Okazaki fragmensek 

végei segítenek azonosítani [30,31]. 

A kétszálú DNS töréseinek (double strand break, DSB) javítására két jelentősebb útvonal 

alakult ki: a homológ rekombinációs javító útvonal (homologous recombination, HR) és a nem-

homológ végeket összekapcsoló (non-homologous end joining, NHEJ) útvonal. A homológ 

rekombináció nagy pontosságú, templát-függő javítás, amelynek során az RecA komplex az ép 

kromoszómát használja templátként. A HR útvonal felelős továbbá a szálak közötti 

keresztkötések javításáért és a replikáció során megakadt vagy törött végű replikációs villák 

megoldásában [32,33]. A NHEJ közvetlenül köti össze a DSB során keletkező törött DNS 

molekula végeket, a javításhoz nem igényel homológ templátot [34]. 

1.2.2.1 Uracil bázis kivágásos hibajavítás 

A BER-útvonalat a legalább 11 különböző DNS-glikoziláz egyike kezdeményezheti, az 

elváltozás típusától függően. A következő lépéseket, a metszést, a végek eldolgozását, a 

szintézist és a ligálást általában "közös lépéseknek" nevezzük, de a valóságban különböző 

mechanizmusok folynak, a glikoziláz típusától és a sejt fiziológiás állapotától függően [35]. 

Első lépésként a károsodás-specifikus DNS-glikoziláz, elhasítja az N-glikozidos kötést és 

eltávolítja a bázist a dezoxiribóz cukorról, abázikus (apyrimidinic, apurinic, AP) helyet hagyva 

utána. A DNS-glikozilázok általában evolúciósan jól konzerválódnak, de vannak kivételek 

(például az alkilezési javításban), ahol az emlős metil-purin-DNS-glikoziláz prokarióta 

homológja nem azonosítható [35]. A második fehérje, amely a sérülés helyén megjelenik, az 

AP endonukleáz 1 (Ape1), amely felváltja a glikozilázt, és az egyes szálú DNS-en vágást ejt az 

AP helytől 5’ irányban. Az Ape1 (más néven HAP1 és Apex) AP-endonukleáz aktivitáson felül 

redukciós funkciót is hordoz, amely számos transzkripciós faktor aktiválásához szükséges, 

továbbá megvéd az oxidatív stressztől is [35]. 

Ezt követően a BER két féle úton folytatódhat: rövid-szakaszos, ahol csak 1 nukleotid 

cseréje történik és a hosszú-szakaszos útvonalban, ahol 2-13 nukleotid helyettesítése történik. 

A javítások többsége a rövid-szakaszos útvonalon történik, ahol az AP endonukleázt követően 
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a DNS polimeráz β (pol β) hidrolizálja az 5’-terminális dezoxiribofoszfátot (5’dRP) és kitölti a 

lyukat, előkészítve a szálat a ligáláshoz, amelyet a DNS ligáz I (LigI) vagy a DNS Ligáz IIIα 

és az XRCC1 komplexe hajt végre [36]. A hosszú-szakaszos útvonal, az AP endonukleáz által 

hagyott hasított DNS köztiterméket számos más enzim közreműködésével javítja. A 2-13 

bázispár hosszú új DNS szakasz megszintetizálását a polimeráz δ ε vagy β-PCNA komplex 

(proliferating cell nuclear antigen, PCNA) és számos más fehérje, többek között a szerkezet-

specifikus flap endonukleáz (structure specific flap endonuclease, Fen1), poli (ADP-ribóz) 

polimeráz-1 (poly (ADP-ribose) polymerase 1,PARP1) és a LigI végzik [36]. 

1.2.2.1.1 Uracil bázis kivágásos hibajavítás lépései 

A DNS-ben megjelenő uracil eltávolításáért az uracil-DNS glikozilázok felelősek, amelyek 

közül az enzimcsalád először felfedezett tagja az UNG rendelkezik messze a legmagasabb 

specifikus aktivitással [37].  

 

2. ábra: BER kezdeti lépései uracil eltávolításakor. (1) uracil megjelenik a DNS-ben; (2a) UNG enzim 

felismeri majd kihajlítja a DNS spirálból, ezt követően lehasítja (humán UNG-DNS komplex, PDB 1EMH); (2b) 

a SAUGI a SAUDG aktív zsebéhez köt, így megakadályozza a DNS-hez való kapcsolódását (SAUDG:SAUGI 

komplex, PDB 3WDG); (3) az SP endonukleáz az abázikus hely mellett hasítja a DNS szálat (E. coli endonukleáz 

IV: károsodott DNS komplex, PDB 1QUM) 

A uracil-DNS glikozilázok nagy szupercsaládja jelenlegi ismereteink szerint hat alcsoportot 

tartalmaz, amelyek közül három jelen van az eukariótákban. A klasszikus UNG alcsalád mellett 

megtalálhatóak a hamispár specifikus uracil-DNS glikozilázok (mismatch specific uracil-DNA 
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glycosylases, MUG) és az egyszálon specifikus monofunkciós uracil-DNS glikozilázok (single-

strand-specific monofunctional uracil-DNA glycosylases, SMUG). Jelentős 

aminosavszekvencia-beli eltéréseik ellenére, valamennyi UNG katalitikus doménjére egyaránt 

jellemző egy közös feltekeredési mintázat (α/β fold) [38]. 

Kétféle módon kerülhet bele uracil a genomba, a citozin hidrolitikus deaminációja során és 

a dTTP helyett történő dUTP beépülésekor [39]. Az uracil felismerése után a hibás bázis 

szorosan illeszkedik az UNG aktív zsebébe. Az enzim konzervált hisztidinje polarizálja az N-

glikozilos vázat, ezáltal fogékonnyá téve a nukleofil támadásra, valamint a vízmolekula 

konzervált katalitikus aszpartáttal való pozícionálására és deprotonálására, amely ezután 

megtámadja a dezoxiribóz C1-et. Az N-glikozid kötés hasítása szabad bázist és a DNS szálon 

egy AP helyet eredményez. A bázis felszabadulása után a DNS-glikozilázok hajlamosak 

kötésben maradni az AP-helyeken, valójában sok glikoziláz nagyobb affinitást mutat az AP-

helyekhez, mint tényleges szubsztrát bázisukhoz. A glikoziláz felszabadulása az AP-helyről 

tehát sebességkorlátozó a BER folyamatban (2. ábra) [38].  

A jelenlegi álláspont szerint a BER folyamatainak sérülése fontos összefüggésben áll a rák, 

és a neurodegeneratív betegségek kialakulásával és az öregedési folyamatokkal [40]. 

1.2.2.2 UNG inhibitorok 

Számos inhibitor fehérje képes módosítani az UNG enzimek katalitikus aktivitását. Jelenleg 

három különböző uracil-DNS glikoziláz-inhibitor fehérjét (UGI [41], p56 [42] és SAUGI [43]) 

írtak le az irodalomban. Az inhibitorok aminosav szekvenciái lényegesen különböznek, 

mindazonáltal mindegyik fehérje felszíni töltéseloszlása és formája a DNS negatívan töltött 

helikális szerkezetét utánozza [44].  

A DNS utánzó fehérjék számos DNS-kötő fehérje aktivitását szabályozzák, ezért sokféle 

sejtbeli mechanizmusban szerepet játszanak, mint például a kromatin összeállása, DNS javítás, 

transzkripció szabályozás és gén rekombináció. A DNS kettős spirálját - két negatívan töltött 

helikális cukor-foszfát láncot - negatívan töltött aminosavakkal (aszparaginsav és glutaminsav) 

képezik le. A DNS mimikáló fehérjék és a célfehérjék felszíni töltései rendszerint egymás 

komplementerei, amely arra utal, hogy az elektrosztatikus jelleg kulcsfontosságú a DNS utánzó 

képességben, és az általánosan nagy affinitású kötésben (3. ábra) [45]. Érdekes módon két 

egyszálú DNS mimikáló fehérje további hidrofób kölcsönhatásokat is kialakít azáltal, hogy 

aromás aminosavaik a párosítatlan bázisokat utánozzák [46,47]. 
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3. ábra: 16 publikált DNS mimikáló fehérje negyedleges szerkezete (szalag ábrázolás) és felületi 

töltéseloszlása. Mindegyik kétsoros negatív töltéssel rendelkezik kivéve a DinI és P53 (egy soros) és Gam (dupla 

sor és további egy sor). A baktériumokban és a vírusokban a DNS mimikálást kis savas aminosavakkal érik el, 

míg a két ismert eukarióta esetében az utánzást a fehérjén belüli motívummal vagy doménnel valósítják meg. A 

DNS mimikáló fehérjék szerkezete nagyon változatos. A másodlagos szerkezeti elemek (α- hélix, β-redő és peptid 

hurkok) nem mutattak szerkezei homológiát a DALI szoftverrel keresve. Mivel az aminosav sorrend is egyedi 

(nem találtak hasonlóságot az elsődleges szerkezetben), így a DNS mimikáló fehérjék bioinformatikai azonosítása 

meglehetősen nehéz. Az ábra forrása: [45]. 

1.2.2.2.1 UGI 

A Bacillus subtilis PBS1 és PBS2 bakteriofágok genomjában természetes módon uracil van 

a timin helyett [48]. Ezek a bakteriofágok egy UNG inhibitort (Uracil-DNA glycosylase 

inhibitor, Ugi) termelnek, amely megvédi a fág DNS-ét a gazdasejt UNG enzimétől [49]. Az 

Ugi egy 84 aminosav hosszú, 9474 Da savas fehérje (pI 4,2) amely számos különböző 

organizmusból származó - többek között a Micrococcus luteus, Saccharomyces cerevisiae, E. 

coli, patkány és humán - UNG inaktiválására képes [50,51]. 

1.2.2.2.2 p56 

A p56 fehérje a Bacillus subtilis φ29 lítikus fágból származó 56 aminosav hosszú UNG 

inhibitor fehérje [42]. A PBS1 és PBS2 fágoktól eltérően az φ29 genomja nem tartalmaz uracilt. 

A p56 az φ29 fág fertőzés után szintetizálódik, amely gátolja a gazdasejt UNG enzimét, mivel 
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a BER aktiválódása károsan hat a virális replikációra az alább ismertetett mechanizmus szerint 

[52].  

A lítikus fág genomjának replikációja az ún. protein-priming mechanizmussal történik [53]. 

Ebben kulcsszerepet játszik az ún. terminális fehérje, amely a fág lineáris kétszálú DNS 5’ 

végéhez kapcsolódik. A lineáris φ29 DNS szintézise a replikációs origóktól kezdődően mindkét 

oldalon indul, és egy olyan szálelmozdító mehanizmus szerint folytatódik, ahol hosszú egyszálú 

DNS szakaszok keletkeznek [54]. Az egyszálú DNS épségének megvédése érdekében fontos a 

p56 fehérje jelenléte. Az uracil beépülését követő javítás során, egy foszfodiészter-kötés hiány 

(nick) keletkezne a foszfodiészter vázon, ami maga után vonja a terminális régió elvesztését. 

Kísérletekkel alátámasztották, hogy a fág genomba beépült uracil kijavítása drasztikusan 

csökkentette a φ29 DNS replikáció hatékonyságát. Ezzel egybehangzóan azt találták, hogy az 

uracil-tartalmú φ29 fág DNS transzfekciós aktivitása szignifikánsan magasabb volt azokban a 

sejtekben, ahol a p56 konstitutív szintézise megtörtént (B. subtilis sejtek, p56 fehérjét kódoló 

vektoron), mint azokban a sejtekben, ahol hiányzott ez a fehérje. A φ29 DNS polimeráz 

hatékonyan beépíti a dUTP-t a DNS-be, így ezen mechanizmus miatt épül be a φ29 genomba 

is uracil az infektív ciklus alatt [54]. 

Jelenleg az egyetlen olyan UNG inhibitor, amelyet uracilt nem tartalmazó virális DNS 

kódol. A p56 az E. coli UNG enzimét is képes volt gátolni in vivo körülmények között [55]. A 

p56:UNG szerkezete ismert (Humán Herpeszvírus UNG esetében: PDB 4L5N), a p56 

dimerként képes komplexet képezni az UNG-al [56]. 

1.2.2.2.3 SAUGI 

A S. aureus uracil-DNS glikoziláz inhibitor (S. aureus uracil-DNA glycosylase inhibitor, 

SAUGI) az első olyan eset, ahol az inhibitort nem a fertőző fág, hanem maga a sejt genomja 

kódolja [43].  

Felületi plazmon rezonancia vizsgálatokkal igazolták, hogy a SAUGI nagy affinitással köt 

az S. aureus UNG enziméhez (SAUDG) (KD = 1,198 ± 0,029 nM) [43]. Ezen a ponton 

szeretném megjegyezni, hogy sajnálatos módon, az irodalom a bakteriális UNG enzimek 

esetében nagyon gyakran használja az UDG rövidítést (ami igazából a teljes szupercsaládra 

utal). Mivel az S. aureus UNG-ot az irodalomban így SAUDG-nek rövidítik, mi is ezt a zavaró 

rövidítést fogjuk használni a továbbiakban. 

Azt találták, hogy a SAUGI a humán UNG-hez is köt (KD = 2,509 ± 0,088 nM) [43]. A 

SAUGI megtalálói a következő magyarázatot adták arra a kérdésre, hogy miért kódol az S. 

aureus genom egy, a saját javító fehérjéjét gátoló inhibitort. A DNS vírusok replikációját 
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blokkolja a virális DNS-ben megnövekedett mennyiségű uracil, sok vírus ezért dUTPázt kódol, 

és/vagy UNG-t, hogy megakadályozza a genomikus uracilációt. Emellett 27 bakteriofág közül, 

amelyek az S. aureust fertőzik, 13 kódol dUTPázt, amelyek feltételezhetően érzékenyek a 

magas uracil tartalomra. Azáltal, hogy a SAUGI nem engedi eltávolítani a beépülő uracilt, úgy 

működhet, mint egy anti-fág faktor [43]. 

A kutatócsoport további eredményei alátámasztják, hogy a SAUGI nagyobb affinitással köt 

a herpes simplex vírus UNG (HSVUDG) és az Epstein-Barr vírus UNG (EBVUDG) 

enzimekhez. A cikk írói által használt rövidítések ebben az esetben is a SAUDG elnevezésével 

azonos hibás logikát követik. Létrehoztak három pontmutáns SAUGI fehérjét, amelyek 

módosult aktivitással rendelkeztek. Azt találták, hogy a SAUGIE24AQ52R dupla mutáns hússzor 

nagyobb affinitással kötött a HSVUDG-hez, mint a humán UNG-hez. A kísérletekkel olyan 

specifikus vírus UNG inhibitort kívántak előállítani, amely potenciálisan használható a vírus 

okozta betegségek kezelésére [57]. 

 A SAUGI génje számos S. aureus törzsben megtalálható, továbbá a Butyrivibrio 

proteoclasticus-ban is [58]. A SAUGI gén szekvenciája az SCCmec kazettán található [58,59]. 

 

Az irodalomban az eddig tárgyalt három típusú UNG inhibitort írták le, amely közül kettő 

a fág uraciltartalmú genomját védi, és a harmadiknak feltételezhetően a mobil genetikai elemek 

sikeres terjesztésében van szerepe. Az említett Bacillus subtilis PBS1 és PBS2-n kívül további 

két bateriofágot fedeztek fel, amelyek uracil-tartalmú DNS-el rendelkeznek, név szerint a 

Yersinia enterocolitikát fertőző ΦR1-7 [60] és a Staphylococcust fertőző S6 [61] fágok. Egyik 

sem kódol eddig lejegyzett UNG inhibitort, eddig még feltáratlan az a mechanizmus, amellyel 

képesek fenntartani az uracil-tartalmú genomjuk épségét a gazdasejten belül [58]. 

1.2.2.3 A dUTP beépülését preventíven megakadályozó DNS hibajavítás 

A dUTPáz egy preventív módon működő DNS hibajavító enzim, amely képes 

megakadályozni, hogy a DNS polimerizációja során timin helyett uracil épüljön be a DNS-be. 

Az enzim az általa katalizált reakció – dUTP hidrolízise dUMP-vé és inorganikus pirofoszfáttá 

 eredményeként egyrészt szabályozza a sejt dUTP szintjét, másrészt biztosítja a dTTP 

bioszintézis előanyagának, a dUMP-nek a termelését. A TS (timidilát szintáz) enzim katalizálja 

a dUMP → dTMP átalakítást. Ezt követően a dTMP-t a nukleozid-difoszfát kináz és a dTMP 

kináz alakítja tovább dTTP-vé [39,62] 

A DNS polimerázok általában nem tudnak különbséget tenni a beépítendő dUTP és dTTP 

között, így ezen bázisok beépítési aránya az intracelluláris dUTP/dTTP aránytól függ [63]. 
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Az uracil beépülése a timin helyett nem jelent mutációt. A két nukleotid között az a 

különbség, hogy a timinben a C5 csoporthoz kapcsolódik egy metilcsoport, amely további van 

der Waals kötéseket létesíthet a DNS szálon belül. A citozin deaminációjakor keletkező uracil 

ellenben már stabil pontmutáció kialakulásához vezet, mivel a C:G párból U:G hibás pár 

keletkezik. Ha az uracil nem javítódik ki, akkor a következő ciklusban a keletkezett uracillal 

szemben adenin fog beépülni, amely G → A mutációhoz vezet. A spontán citozin deamináció 

gyakorisága a kettős szálú DNS-ben fiziológiás körülmények között 2,7 – 7 x 10-13/s [64]. 

A dUTPáz tehát jelentős indirekt hatással van az uracil beépülésének megelőzésében. A 

dUTPáz enzim hiánya timin → uracil szubsztitúciókat eredményez, amely nem változtatja meg 

a genetikai kódot. Az uracilt azonban az UNG hibaként detektálja, megkezdi az eltávolítását, 

viszont az újonnan szintetizálódó szálra újból beépül a nukleotid készletben nagy arányban 

jelen lévő uracil. A BER hibajavító útvonal túlterhelődik, amely genom instabilitáshoz, kettős 

szálú DNS törésekhez vezet. Ez a folyamat adhat magyarázatot a dUTPáz hiányában 

tapasztalható letalitásra (timin mentes sejthalál) [65]. 

1.2.2.3.1 A dUTPáz családok szerkezeti felépítése 

Az irodalomban leírt dUTPáz enzimcsaládok közül a legtöbb két nagy szerkezeti csoportba 

tartozik, amelyekben homo-oligomer szerkezetű fehérjék vannak jelen.  

 

 4. ábra: Az S. auureus Φ11 fág dUTPáz szerkezete, a homotrimer enzim három alegysége különböző 

(zöld, kék, lila) színnel jelölve (PDB: 4GV8 szerkezet alapján)  

Az egyik családban az oligomer szerveződés három aktív kötőhellyel rendelkező 

szimmetrikus fehérjéket eredményez (pl.: S. aureus Φ11 fág dUTPáz [66], 4. ábra), ebben a 
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trimer dUTPáz családban az alegységek magját β-redők alkotják. A β-redők hurkokkal 

kapcsolódnak össze, ún. lekváros tekercsbe (jelly-roll), és egy antiparalell β-lemezt alakítanak 

ki, amelyben a nyolcadik β-szál nem a saját, hanem a szomszédos alegységből származik. Ez a 

vázszerkezet nagy stabilitást biztosít a trimernek [67–69]. Az öt konzervált szekvencia 

motívumból kialakuló aktív zseb felépítéséhez mindhárom alegység hozzájárul [70]. A 

szubsztrát megkötésében az ún. C-terminális karnak van fontos szerepe. Ez a glicin-gazdag 

régió, mely minden alegységből kinyúlva a szomszédos monomer felé irányul, az aktív hely 

fölé hajlik, létrehozva ezzel az enzim zárt konformációját. Itt található az a fenilalanin, amely 

hidrofób kölcsönhatást létesít a szubsztrát uracil gyűrűjével [71,72]. Az enzim kofaktora a Mg2+ 

ion, amely a ligandum megkötésében és hidrolízisében játszik szerepet [73]. A trimer dUTPáz 

család ahhoz a dUTPáz szupercsaládhoz tartozik, amely tartalmazza továbbá a dCTP deamináz 

enzimeket is. 

 

5. ábra: Trypanosoma cruzi dUTPáz a dUDP-al komplexben, a homodimer enzim két alegysége 

különböző (piros, kék) színnel jelölve (PDB: 1OGK szerkezet alapján) [74] 

A másik családban az oligomer szerveződés homodimereket hoz létre, melyekben az 

alegységek másodlagos szerkezete α-helikális (pl.: Tripanosoma cruzi dUTPáz, 5. ábra) [74]. 

Ez az enzim képes a dUTP-t és dUDP-t is felhasználni szubsztrátként, mindkét esetben a dUMP 

a termék. Szerkezetét tekintve 11 α-hélix alkotja, amelyeket hosszú hurok-alakú régiók kötnek 

össze [75]. A szekvencia összehasonlítások során a dimer dUTPázok és a T2 és T4 

enterobakteriális fágok dCTPáz közötti közös motívumokat mutattak ki [76]. Az utóbbi enzim, 

amelyet általában dCTPáznak neveznek, a dCDP, a dUTP és a dUDP esetében is aktív, de nem 

hidrolizál más NTP-t vagy NDP-t. További szekvenciaanalízis során a Gram-pozitív 
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baktériumok és fágjaik genomjaiból kódolt α-helikális dUTPáz homológját mutatták ki. Ez 

lehetővé tette a dUTPáz / dCTPáz család "alapmoduljának" megrajzolását, amely mindössze öt 

α-hélixből áll [77]. 

A továbbiakban dolgozatomban ezt a két családot „trimer dUTPáz” illetve „dimer dUTPáz” 

családokként fogom említeni.  

1.2.2.3.2 Élet dUTPáz nélkül 

Korábban úgy találták, hogy minden szabadon élő szervezet, valamint különböző DNS és 

RNS (beleértve a retro-vírusokat is) kódolnak dUTPázt [78]. A virális dUTPáz gének 

nullmutációja csökkent szaporodó és fertőzőképességet eredményez a differenciált sejtekben. 

Az enzim azon vírusok számára fontos, melyek differenciált sejteket támadnak meg, mivel az 

ilyen gazdasejtben nincs elegendő dUTPáz [79]. 

Számos tanulmány vizsgálta a dUTPáz inaktivációjának, csendesítésének és kiütésének 

hatását. A dUTPáz hiánya letalitáshoz vezetett a következő fajokban: Escherichia coli [80], 

Mycobacterium smegmatis [81], Trypanosoma brucei [82], Caenorhabditis elegans [83], 

Drosophila melanogaster [84] és Arabidopsis thaliana [85]. 

A kutatócsoportunk nemrég tett felfedezései rávilágítottak, hogy néhány Staphylococcus 

törzsben a dUTPáz a profág formában beépült fág-kódolta formában van jelen a bakteriális 

kromoszómában. A Staphylococcus törzsek bioinformatikai vizsgálata során olyan törzsekre is 

bukkantunk, amelyek életképesek és fertőzőek a dut gén hiányában [18]. Ezek közül néhány 

baktérium, amelyekből még a profág dUTPáz is hiáyzik, a methicillin-rezisztenciát is hordozza 

[86,87], amely növeli a megfigyeléseink orvosbiológiai jelentőségét. 

1.2.2.4 Az Stl:dUTPáz kapcsolódása és az uracil DNS metabolizmus általános modellje 

Az Stl fehérje, amely a SaPI génszakaszon van kódolva a fentebb leírt SaPI transzfer 

szabályozásában játszik szerepet. Az StlSaPIbov1 és a S. aureus φ11 dUTPáz közt kialakuló 

komplex disszociációs állandója alacsony (KD = 0,10 ± 0,03 [18]), amely erős és specifikus 

kötődésre utal, így kutatócsoportunk azt vizsgálta, hogy képes-e más fajok dUTPázainak 

gátlására. Legutóbbi vizsgálatokban kimutattuk hogy Stl a Mycobacterium smegmatis dUTPáz 

potenciális inhibitoraként működik, mind in vitro, mind in vivo [88], továbbá in vitro gátló 

hatást gyakorol a Drosophila melanoglaster dUTPázra [89].  

Az Stl szerkezetéről nincs elérhető modell, mivel a molekula nagyon flexibilis. Cirkuláris 

dikroizmussal nyert adatok alapján az Stl fehérje szerkezetét többségében α-hélixek alkotják 

[90].  
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6. ábra: A DNS fenntartásában szerepet játszó fehérje faktorok sematikus ábrája. A séma az uracil DNS-

ben való megjelenése ellen tevékenykedő enzimek az UNG és a dUTPáz, valamint ezek fehérje inhibitorainak 

metabolikus útvonalait mutatja be. 

Fentiek alapján a DNS-beli uracil ellen két mechanizmus dolgozik egymást kiegészítve, 

amelyek két kulcs enzime az UNG és dUTPáz [65]. Mindkét enzimnek léteznek specifikus 

fehérje inhibitorai, az UNG esetében az UGI, p56, SAUGI, a dUTPáz esetében az Stl (6. ábra). 

 

1.2.2.4.1.1 Inhibitorok, mint enzimgyógyszerek 

A timidilát bioszintéziséért felelős enzimeket gátló gyógyszereket már alkalmazzák a 

rákgyógyászatban. Ezek közül a legismertebbek a TS blokkoló fluoropirimidinek és a 

dihidrofolát-reduktáz (TS regenerációban vesz részt) gátlásáért felelős methotrexát, melyek 

jelentősen megnövelik a sejtben található dUTP/dTTP arányt [91,92]. 

A dUTPáz enzim szigorú sejtciklus szabályozás alatt áll, jellemzően a gyorsan szaporodó 

sejtekben termelődik, a rákos és vírus fertőzött sejteket is beleértve. Más metabolikus 

enzimektől eltérően nagyfokú specificitással rendelkezik a nukleotid szubsztrátra. Specifikus 

szubsztrát analóg antagonisták vagy dUTPáz inhibitorok alkalmazásával gátolni lehetne az 

enzim működését, így előidézve a timin-mentes sejthalált. Ez az enzim új célpont lehet az 

antitumor hatású gyógyszerek tervezésében [93,94]. 
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A SAUGI irányított mutációkkal történő antivirális szerré alakításával a már említett 

közelmúltban megjelent tanulmány foglalkozott [57]. A kezdeti sikeres lépések mentén tovább 

haladva olyan pontmutáns SAUGI-kat terveznek létrehozni, amely nagyságrendekkel nagyobb 

affinitással köt a virális mint a humán UNG-hez [57]. 

 

 

7. ábra: az S. aureus uracil-DNS metabolizmusában szerepet játszó enzimek és az általunk alkotott 

komplexek 

A Staphylococcus aureus DNS metabolizmusban és javításban résztvevő enzimkészlete 

rendkívüli. A dUTPáz enzimet a bakteriofág, míg annak inhibitorát a SaPI kódolja, továbbá 

egyes törzsei termelnek UNG inhibitort (7. ábra). Az baktérium uracil-metabolizmusa egy 

különleges összjátéka a bakteriális és virális enzimek működésének. Mivel a gyógyászatban 

jelentős problémát okoznak az S. aureus által okozott kórképek, így releváns téma a DNS 

hibajavítási folyamatainak megismerése, és ezek potenciális gyógyszercélpontként való 

vizsgálata. 
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2 Célkitűzések 

Jelen dolgozatomban a S. aureus baktériumban jelen levő, a DNS-beli uracil hibajavítási 

mechanizmusokhoz köthető enzimeket vizsgáltam, melyek három egymással kapcsolatban lévő 

témát jelentenek.  

 

 

 Célul tűztem ki, hogy beazonosítom és jellemzem azt a DNS szekvencia motívumot, 

amelyhez az Stl fehérje kapcsolódni képes. A szekvencián belül kívántam 

meghatározni a kötés szempontjából kulcsfontosságú bázisokat. Célom volt ezen 

felül a SaPI szekvencián belül további Stl kötőhelyek jelenlétét igazolni.  

 

 Célom volt a különböző S. aureus baktérium törzsekben divergens aminosav 

szekvenciával rendelkező SAUGI fehérjéken belül megkeresni a kötés 

szempontjából fontos pozíciókban elhelyezkedő, természetben is előforduló 

aminosav eltéréseket. Vizsgálni kívántam, hogy ezek a szekvenciabeli eltérések 

milyen hatással vannak a kötés erősségre.  

 

 Munkám során célul tűztem ki, hogy mérésekkel igazolom a dUTPáz deficiens S. 

aureus feltételezetten megnövekedett genomi uracil szintjét. A mérési sorozatokban 

két eltérő DNS-javító enzimkészlettel rendelkező S. aureus faj, és több más 

baktériumtörzsben mért uracil szintjeit határoztam meg és hasonlítottam össze. 
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3 Anyagok és módszerek 

3.1 Stl, SAUGI és SAUDG fehérjék expressziója és tisztítása 

Az Stl tisztítását a korábban leírtak alapján végeztük [66,95], az SAUDG és SAUGI (és 

minden SAUGI variáns) tisztítását saját protokoll alapján, amit a továbbiakban részletesen 

leírok. A pGEX-4T-1 (Stl) és a pET 15b (SAUDG, SAUGI) vektorokat E. coli Rosetta BL21 

(DE3) PlysS sejtekbe (Novagen) transzformáltuk. A sejtek 37°C-on LB (Luria-Bertani) 

oldatban növekedtek, majd amikor az optikai denzitás elérte az OD600nm = 0,6 értéket, 0,6 mM 

isopropyl-β-D-1- thiogalactopyranoside-al (IPTG) indukáltuk a fehérjetermelést. Ezt követően 

az Stl-t 30°C-on 4 órán keresztül, a SAUDG-t és SAUGI-t 16°C-on tartva egy éjszakán át (over 

night, ON) inkubáltuk, majd a sejteket centrifugálással ülepítettük (4 °C, 4000 g, 20 min). A 

sejtek feltárását jégen 10 percen keresztül 15 ml lízis pufferrel végetük (Stl-hez A puffer: PBS 

pH 7,3, 5 mMMgCl2, 400 mM NaCl, 2 mM ditiotreitol (DTT), 1% Triton X-100, 2 μg/ ml 

RNáz, DNáz és egy tabletta proteáz inhibitor (Complete ULTRA Tablets, Mini, EDTA-Free; 

SAUDG-hez és SAUGI-hez B puffer: 50 mM Tris HCl, pH 8,0, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA 

(etilén-diamin-tetraecetsav), 5 mM β-merkaptoetanol, 0,1 mM PMSF (fenil-metil-szolfonil-

fluorid), 5 mM benzamidin, 0,1 mg/ml lizozim, 0,1 mg/ ml DNáz (Sigma, St. Louis, MO, USA) 

and 0,01 mg/ml RNáz A (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)). A sejtek extrakcióját Potter-

Elvehjem homogenizátorral és szonikálással végeztük. A sejttörmeléket és a felülúszót 

centrifugálással választottuk el (16 000 x g, 30 perc).  

Az Stl felülúszót A pufferrel hígítottuk (amelyet 200 mM NaCl-el egészítettünk ki), majd 3 

ml glutation-agaróz affinitás oszlopra (GE HEalthcare) töltöttük. Mostuk tíz oszloptérfogat 200 

mM NaCl-el kiegészített A pufferrel. Az ON trombinos hasítást 80 vágási egységnyi trombinnal 

(GE Healthcare) végeztük, majd megközelítőleg 95% tisztaságú Stl-t (SDS page alapján) 

eluáltunk az oszlopról. A fehérjeoldatot 400 mM NaCl-el kiegészített A pufferben folyékony 

nitrogénnel fagyasztva -80°C-on tároltuk 1-1,5 mg/ml koncentrációjú 30 µl-es egységekben. 

Felhasználás előtt a fehérjeoldatokat centrifugáltuk, majd megmértük a koncentrációját.  

A SAUDG és SAUGI felülúszót Ni-NTA oszlopra (Qiagen, Hilden, Németország) vittük 

fel, és több különböző összetételű mosó pufferoldattal mostuk: alacsony sótartalmú oldat 

(50mM HEPES, pH 7,5, 30 mM KCl, 5 mM β-merkaptoetanol), magas sótartalmú oldat (50 

mM HEPES, pH 7,5, 300 mM KCl, 5 mM β- merkaptoetanol) és ún. mosó puffer (50mM 

HEPES, pH 7,5, 30 mM KCl, 50 mM imidazol, 5 mM β- merkaptoetanol). A fehérje konsruktok 

eluálását elúciós pufferrel végeztük (50 mM HEPES, pH 7,5, 30 mM KCl, 500 mM imidazol, 



31 

 

5 mM β- merkaptoetanol), ezt követően dializáltuk a következő foszfát puffer ellen: 137 mM 

NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4, pH 7,5. A fehérjék tisztaságát SDS-

PAGE vizsgálattal ellenőriztük. Az oldatokat folyékony nitrogénnel fagyasztva -80°C-on 

tároltuk 30 µl-es egységekben. Felhasználás előtt a fehérjeoldatokat centrifugáltuk, majd 

megmértük a koncentrációját.  

3.2 Elektroforetikus mobilitás eltolódás vizsgálatok  

Az elektroforetikus mobilitás eltolódás vizsgálat (electrophoretic mobility shift assay, 

EMSA) kísérletekhez az Stl fehérjét és az oligomereket EMSA pufferben (PBS pH 7,3; 5 mM 

MgCl2, 75 mM NaCl, 0,5 mM EDTA) kevertük össze, melynek a teljes térfogata 20 μl volt. Ezt 

követően a mintákat szobahőmérsékleten inkubáltuk 15 percen keresztül. Egy órán át futtattuk 

a 8%-os poliakrilamid gél elektroforézisét Tris-Borate-EDTA (TBE) pufferrel még a minták 

felvitele előtt, amelynek hatására a későbbi futtatás csíkjai egyenletesebbek voltak. A minták 

elektroforézise TBE pufferben szobahőmérsékleten és 150 V-on 60 percig tartott. A gélek 

beolvasását Uvi-Tec géldokumentációs rendszerrel végeztük (Cleaver Scientific Ltd., Rugby, 

UK), a DNS festéséhez GelRed-et használtuk (Biotium). 

 

 

8. ábra: EMSA panel, amely az Stl kötődési képességét mutatja rendre az aspecifikus DNS-hez. Az Stl 

koncentrációját a felső sor mutatja, a nyíl a szabad DNS-t jelöli. 

Az aspecifikus kötődési mintázat meghatározásához az S. aureus genom 60 bp 

hosszúságú szegmensét (14170 -14230) választottuk ki. Ez a szegmens nem tartalmaz 

azonosítható motívumot, és nem mutat hasonlóságot az stl-str vagy str-xis oligonukleotidokkal 



32 

 

(4.1 fejezet, 11. ábra). A 8. ábra az EMSA eredményét mutatja az aspecifikus oligonukleotid 

használatával. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben a mintához adott Stl koncentráció 

növekedése szinte elhanyagolható módon okoz eltolódást a DNS mobilitásában. Ebből azt a 

következtetést vontuk le, hogy az ilyen EMSA mintázatot mutató DNS oligonukleotid kötődése 

az Stl fehérjéhez kvalitatív mércével gyengének mondható egy specifikus kölcsönhatáshoz 

képest (vö.: stl-str oligonukleotid, 10. ábrán bemutatott kötődéséhez képest). Ezt a kötési mintát 

"nem-specifikus kötésnek" neveztük. 

3.2.1 EMSA kísérletekhez használt oligonukleotidok hibridizálása 

A 20 μl teljes térfogatban összekevert reakcióelegyek 9-9 μl 1 mM-os reverz és forward 

oligonukleotid oldatokat (szintetizálta az Eurofin MWG Operon) és 2 μl ún. annealing puffert 

(100 mM Tris HCl, 1 M NaCl, 0,5 M EDTA pH 7,5) tartalmaztak. A reakció elegyeket 95°C-

on termosztáltuk 5 percig, amelyet egy gyors centrifugálás követett azért, hogy a termosztálás 

során elpárolgott folyadék az Eppendorf cső aljára kerüljön. Centrifugálás után a felülúszó 

frakciót hagytuk lehűlni szobahőmérsékletre 60 perc alatt, amely idő alatt az oligonukleotid 

párok kettős szálú DNS-é hibridizáltak. A kétszálú oligonukleotid oldatokat 2 μl térfogatokra 

osztva -80°C-on tároltuk. 

3.3 Stl kötőhely motívum predikciós módszerek  

MEME. A DNS motívum analízist a MEME (Multiple Expectation maximization for Motif 

Elicitation) szoftverrel végeztük. Ez a program egy algoritmus segítségével közös motívumokat 

keres a megadott szekvencia készletben. A motívum analízist a program által megadott 

beállításokkal valósítottuk meg, megjelöltük a vizsgálni kívánt DNS szálat, és a palindom 

motívumokra való keresést [96,97]. 

Promóter predikció. A promóter predikciót Dr. Szabó Judit végezte el.  

A promóterek megtalálásához a BPROM szoftvert használtuk (http:// 

linux1.softberry.com/berry.phtml?topic=bprom&group=programs&subgroup=gfindb) [98]. 

Ez a szoftver egy σ 70 bakteriális promóter felismerő program, amelynek pontossága és 

specificitása hozzávetőleg 80% [99–101].  

Az egyes géneket az 5’-3’ irányban mellette található (upstream) régiójukkal együtt 

elemeztük. Az stl és str esetén az analízishez a stl-str intergenikus régiót (98 bp) használtuk, 

plusz a megfelelő kódoló szekvenciákat. A xis esetén a str és xis közötti upstream intergenikus 

régió nagyon rövid, ezért itt az upstream 100 bázist használtuk a xis gén kódoló szekvenciájával 

együtt. Minden esetben a kódoló szálakat elemeztük. 
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BLAST keresés. Az stl-str és str-xis intergenikus régióinak páronkánti illesztését BLAST 

programmal (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) a blastn algoritmussal végeztük [102].  

A várható küszöbértékre 0,01-es értéket állítottunk be, a többi paraméter nem változott. A 

SaPIbov1 (GenBank: AF217235.1) genomon belüli további, előre jelzett Stl kötőhelyek 

jelenlétét szintén blastn-nal ellenőriztük az alapértelmezett paraméterek alkalmazásával. A 

keresést automatikusan rövid szekvenciákra optimalizáltuk. 

3.4 Genomi uracil szint meghatározása dot blot módszerrel 

Professzor Richard Novicktól (New York University School of Medicine, New York, NY, 

USA) kaptuk a S. aureus RN450 és NCTC 8325 (RN8325) sejtvonalakat. A többi 

baktériumtörzset az ATCC-től és a SOTE gyűjteményéből kaptuk (1. táblázat). 

 

S.aureus RN450 

S.aureus NCTC 8325 (RN8325) 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 

Enterococcus hirae ATCC 8043 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 

E. coli ATCC 25922 

Aeromonas hydrophilia ATCC 7966 

1. táblázat: A dot blot mérésekhez felhasznált baktériumtörzsek listája 

A baktériumokat véres-agaros Petri csészében növesztettük 37⁰C-on egy éjszakán keresztül. 

A stacioner fázis uracil tartalmának méréséhez ezekből az ON tenyésztett törzsekből vettünk 

mintát. A logaritmikus fázis összehangolt eléréséhez a sejtkultúrákat BHI oldatba (Brain Heart 

Infusion media (Sigma)) oltottuk át, majd 37⁰C-on inkubáltuk amíg az oldat optikai denzitása 

elérte a OD600nm = 0,4-0,5 értéket. A sejteket centrifugálással választottuk el a tápoldattól, majd 

a genomi DNS tisztítását a Bacterial genomic ZR Fungal/Bacterial DNA Mini Prep Kit-el 

végeztük el (ZYMO Research, Irvine, CA, USA). 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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9. ábra: Uracil tartalom meghatározásának lépései dot blot módszerrel. (1) Az uracil tartalmú DNS-t a 

nylon membránra rögzítjük UV (250 nm) fénnyel, (2) majd hozzáadjuk a módosított uracil-DNS glikoziláz 

enzimet. (3) Következő lépésben nyúl anti-UNG antitesttel konjugáltatjuk, (4) majd végezetül HRP-kapcsolt anti-

nyúl antitesttel jelöljük, amely detektálható. Az ábra forrása: [103]. 

A genomi uracil mennyiségét Róna Gergely és munkatársai által publikált módszerrel 

mértük (9. ábra9. ábra) [103]. Röviden; 1 mg genom DNS-mintákat tartalmazó törzsoldatból és 

1 mg hordozó uracil-menes lazac spermium DNS-ből törzsoldatot állítottunk elő, amelyből 

hígítási sorozatokat készítettünk és vittünk fel pozitív töltésű nejlonmembránra (Amersham 

Hybond-Nys+, GEHealthcare, LittleChalfont, Anglia). Negatív kontrollként uracil-mentes 

lazac spermium DNS-t használtunk. A genomiális DNS-minták uracil tartalmának 

meghatározásához katalitikusan inaktív Flag-taggel kapcsolt uracil-DNS glikoziláz fehérje 

sensort használtunk. A kötött szenzorfehérje jelét anti-Flag M2 antitest (Sigma), torma 

peroxidázzal kapcsolt szekunder antitest (Sigma) és megnövelt kemilumineszcens reagens 

segítségével tettük detektálhatóvá. A genomiális uracil standard mintákat a log fázisú CJ236 E. 

coli törzsből [dut- ung-] izolált genomi DNS alkalmazásával állítottuk elő. 

A dot blot mérések szignifikanciaszintjét kétmintás T-próbával ellenőriztük. A statisztikai 

elemzés végrehajtását Microsoft Excel (Washington, USA) programba épített függvénnyel 

végeztük. A paraméter beállítások a következőek voltak: az eloszlás kétszélű, és nem egyenlő 

varianciájú (heteroszcedasztikus). 
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3.5 In silico Blast keresés és szekvencia illesztés a SAUGI természetben 

előforduló mutációs pontok kiválasztásához 

A SAUGI fehérjék homológ szekvenciáinak összehasonlításához az NCBI Blast 

keresőmotorját használtuk. A vad típusú SAUGI szekvenciával (Uniprot kód: Q936H5) 

kerestünk hasonlóságot a nem-redundáns fehérje szekvenciák közt a transzlált nukleotid 

lekérdezést használva (blastx), adatbázisként a S. aureus (taxid 1280) organizmust jelöltük 

meg. Az illesztési szekvenciák hasonlósága nagyobb volt, mint 90%, amelyeket manuálisan 

illesztettük. 

3.6 SAUGI vektorok klónozása és mutagenezise 

A vad típusú SAUGI és SAUDG vektorokat Hao-Ching Wang professzor adományozta 

nekünk a Taipei Orvosi Egyetemről. A kódoló vektorokba His6 címkét klónoztunk, lehetővé 

téve a fehérjék Nikkel-oszlopon való tisztítását. A SAUGI mutáns konstruktokat (2. táblázat) 

QuickChange (Agilent) mutagenezis módszerrel hoztuk létre, amelyeket az Eurofins MWG 

GmbH cég szintetizált, majd szekvenált. 

 

SAUGIE24H F-primer 5’ – cctaccaaaggatgaaaagtggcattgtgaatctatcgaggaaatcg – 3’ 

R-primer 5’ – cgatttcctcgatagattcacaatgccacttttcatcctttggtagg – 3’ 

SAUGII50T F-primer 5’ – ggggcactcagtaataaaacacttcaaacctatacctac – 3’ 

R-primer 5’ – gtaggtataggtttgaagtgttttattactgagtgcccc – 3’ 

SAUGID59Y F-primer 5’ – cctatacctactactcttatacacttcacgaaag – 3’ 

R-primer 5’ – ctttcgtgaagtgtataagagtagtaggtatagg – 3’ 

SAUGIH87N 

 

F-primer 5’ – tcggctatatcgatgaaaataacgatatggatttcttatacctacac – 3’ 

R-primer 5’ – gtgtaggtataagaaatccatatcgttattttcatcgatatagccga – 3’ 

SAUGIM89K F-primer 5’ – cgatgaaaatcacgataaggatttcttatacctac – 3’ 

R-primer 5’ – gtaggtataagaaatccttatcgtgattttcatcg – 3’ 

2. táblázat: Primer szekvenciák a SAUGI mutáns konstruktok (E24H, I50T, D59Y, H87N és M89K 

pontmutációk) létrehozásához 

3.7 Mikroméretű termoforézis 

A SAUDG és SAUGI fehérjék mikroméretű termoforézis (microschale thermophoresis, 

MST) NanoTemper Monolith NT.115 készülékkel végeztük (Nanotemper Technologies 

GmbH, Németország).  
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A mikroméretű termoforézis alapjául szolgáló fizikai elvet a bioanalitikában először erre a 

módszerre alkalmazták. A molekulák mobilitásának változásait mikroszkopikus hőmérsékleti 

gradiensekben mérve detektálja a molekulák töltésében vagy méretében bekövetkező 

változásokat. Lehetővé teszi a biomolekuláris kölcsönhatások széles körének gyors felismerését 

az ion- vagy fragmentumkötődéstől a nagy komplexek (például liposzómák és riboszómák) 

kölcsönhatásáig. Az MST legfontosabb jellemzője a közel-natív körülmények között való 

munkavégzés lehetősége: a méréseket immobilizáció mentesnek és bármely pufferben vagy 

komplex folyadékban végezzük.  

A mérési módszer a molekuláknak a hőmérséklet-gradiens mentén történő irányított 

mozgásán – az ún. termoforézisen - alapul. A helyi hőmérséklet-különbség a molekulák 

koncentrációjának detektálható helyi megváltozását eredményezi (dúsulás vagy ritkulás). A 

termoforézis a molekulák méretének, töltésének és szolvatációs héjának változásaitól függ. A 

fluoreszcens molekulák termoforézisét titrálási kísérletekben figyeljük, ahol a sorozaton belül 

a pufferkoncentráció és összetétel mindvégig állandó marad. Ezáltal a termoforetikus 

dúsulásban vagy ritkulásban bekövetkező változások csak a fluoreszcens molekulák méretének, 

töltésének vagy szolvatációs entrópiájának változásából származhatnak. Mivel a titrált 

nemfluoreszcens molekula a jelzett molekulához való kötődése következtében ezen 

tulajdonságok legalább egyike megváltozik, a kötés számszerűsíthető a termoforézis 

változásának mérésével. 

Méréseinkhez prémium Nanotemper kapillárisokat használtunk, a műszert 60% 

fényemittáló dióda erősségre és 90% MST intenzitásra állítottuk be. Egy merést 40 mp-ig 

végeztünk 20 °C-on. A SAUDG-t Monolith NT.115 NT-647 RED-NHS amin reaktív 

fehérjejelölő festékkel jelöltük a NanoTemper protokollja alapján. A nem jelölt SAUGIWT és a 

SAUGI mutáns fehérje variánsokból tizenhat részes felező hígítású sorozatot készítettünk 2,5 

µM-os törzsoldatból kiindulva. 5 nM jelölt SADG-t adtunk minden SAUGI oldathoz, majd a 

komplexet szobahőmérsékleten inkubáltuk 10 percig a mérőpufferben (50 mM Tris HCl pH 

7,4, 150 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 0.05% Tween 20). Az adatokat a gyártó szoftverével 

elemeztük. A látszólagos KD számolásához az adatsorokra szoftverbe épített kvadratikus 

függvényt illesztettünk, amelyben a jelölt fehérje koncentrációt 5 nM értéken, fixen tartottuk. 

Minden mérést háromszor megismételtünk.  

3.8 Izotermális titrációs mikrokalorimetria (ITC) 

A kalorimetriás méréseket MicroCal-ITC200 titrációs kaloriméterrel (Malvern) végeztük el 

20°C-on. A fehérje oldatokat elődializáltuk 12 órán keresztül foszfát puffer ellen (pH 7,5, 137 
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mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4 amelyet 0,5 mM Tris(2-

karboxietil)foszfinnal (TCEP) egészítettünk ki). A kísérleti beállításban a mérőcellát 20 µM 

SAUGI oldattal, a fecskendőt 200 µM SAUDG oldattal töltöttük fel. Minden titráció 19 darab 

2 µl térfogatú injekciós lépésből állt, amelyet 180 másodperces keverési fázisok (750 r.p.m.) 

választottak el egymástól. A titrációs adatokat MICROCAL ORIGIN szoftverrel elemeztük a 

gyártó leírása alapján, amelyből megkaptuk a következő termodinamikai paramétereket: 

disszociációs konstans (KD), sztöhiometria (N), entalpia (ΔH) és entrópia (ΔS). 

3.9 Tömegspektrometria 

A tömegspektrometriai méréseket Dr. Ozohanics Olivér, az MTA TTK Szerves Kémiai 

Intézetének munkatársa végezte el. 

A tömegspektrometriás méréseket egy Waters QTOF Premier készülékben végeztük el, 

amely elektrospray forrással volt felszerelve. A műszer paramétereit az alábbiak szerint 

állítottuk be: ESI kapilláris feszültség 2.8 kV, forráshőmérséklet 90°C, deszolvációs 

hőmérséklet 160°C, kúpáram 25 l/Hr, deszolvációs gázáram 600 l/Hr, kúpos feszültség 60 V, 

extrakciós kúp 5,0 V, ionvezető 3,5 V, ionvezető gázáram 10 ml/perc. A mintákat közvetlen 

injektálással, 10 μl/perc áramlási sebességgel vezettük be. A tömegspektrumokat a 800-7000 

m/z tartományban natív körülmények között kaptuk, az ionokat vizes 50 mM NH4HCO3 

pufferoldattal (pH 7,8) állítottuk elő, amely a fehérjét 2 μM SAUDG és 0,5-2 μM SAUGI 

koncentrációban tartalmazta. 

3.9.1 Tömegspektrometriai adatok elemzése 

A disszociációs állandó meghatározásához minden egyes mintát ugyanabból a SAUDG 

törzsoldatból kevertünk. Mindegyik vizsgált inhibitor fehérjére vonatkozóan meghatároztuk a 

SAUDG/inhibitor arányokat, miközben a SAUDG koncentráció 2 μM volt. A mért adatokat 

úgy elemeztük, hogy összegyűjtöttük az összes spektrumot az 5 perces mérés során, figyelembe 

véve a három legintenzívebb csúcsot, amelyek a SAUDG fehérjéhez tartoztak. Minden SAUGI 

variáns esetében három párhuzamos mérést végeztünk. A fehérje komplex csúcsterülete és a 

SAUDG csúcsterülete arányának kiszámítása után a Zenobi egyenletéből [104] módosított 

képletet alkalmaztuk az adatokhoz. A képlet paramétereit a Levenberg-Marquardt 

algoritmussal illesztettük (1. egyenlet). 
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1. egyenlet: Levenberg–Marquardt algoritmus 

Amely egyenletben az I (P * L) és I (P) rendre a komplex és a szabad SAUDG esetében 

mért jelek; [P]0 és [L]0 a kezdeti proteinkoncentrációk és K az asszociációs állandó. A 

disszociációs konstans számítható az 1/K egyenlettel. Az MCP detektor 3-5-szer kisebb jelet 

mutatott a kétszeres tömegnövekedéshez, az eszközparaméterektől függően, ennek 

korrigálására vezettük be a c konstanst. 
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4 Eredmények bemutatása és értékelése 

4.1 Stl kötőhely analízis 

Az Stl kötődésének in vitro vizsgálatával kapcsolatban már korábban kutatócsoportunk 

kimutatta, hogy az Stl fehérje DNS-kötő szegmense a fehérje N-terminális végén található, a 

hélix-fordulat-hélix (helix-turn-helix, HTH) motívumként definiált részen [90]. Korábbi 

irodalmi adatokban közölt elektroforetikus mobilitás eltolódás vizsgálatok eredménye szerint a 

kötőhely egy 183 bp hosszú DNS szegmensen belül található, amely tartalmazza az stl-str 

intergenikus régiót, és az Stl gén kezdetét [15,18]. Bár ezek az eredmények fontos részleteket 

tisztáztak az Stl génkifejeződés szabályozásáról, az Stl pontos specifikus kötőhelyét a 

SaPIbov1-en még nem azonosították.  

Célunk azon DNS szekvenciák azonosítása, amelyek az Stl pontos kötőhelyét alkotják. 

Ennek megtalálásához számos oligonukleotidot terveztünk (11. ábra), majd teszteltünk in silico 

predikciók és a fehérje kötőhelyekre jellemző irodalmi adatok felhasználásával.11. ábra 

4.1.1 Az Stl fehérje az stl-str intergenikus régióhoz köt 

A korábban végzett expressziós tanulmányok [17,21] alapján arra számítottunk, hogy az Stl 

az stl és str gének közötti intergenikus régióhoz köt. Ezt a hipotézist külön kísérletben 

igyekeztünk tisztázni. 

 

10. ábra: EMSA panel, amelyen az Stl kötődése látható az stl-str oligonukleotidhoz. Az Stl 

koncentrációját a felső sor mutatja, a nyilak a szabad DNS és az Stl-DNS komplexek pozícióját jelzik. 
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11. ábra: Az Stl kötőhely azonosításához tervezett oligonukleotidok logikus tervezési rendje. Az ábrán az stl, str és xis gének irányultsága és méretarányos megjelenítése 

látható. Az egyes oligonuleotidok megnevezései előtti pipa és iksz jelölések arra utalnak, hogy az Stl képes volt-e hozzájuk kötődni. A szekvencia motívumok ki vannak emelve: 

(i) a BPROM által prediktált promóter régiókat aláhúzással (str: szaggatott vonal, stl: pontozott vonal, xis: folytonos vonal), (ii) az str-stl és str-xis intergenikus régiókban átfedő 

szakaszokat bekeretezéssel (piros és kék), (iii) a mutált bázisokat magenta színnel, (iv) a MEME által azonosított motívumokat félkövér betűtípussal és végül (v) azokat a 

bázisokat, amelyek a beazonosított fordított ismétlődő (inverted repeat) motívum részei, nagybetűkkel jelöltük. A SaPI-k – mint a bakterofágok - ábrázolási irányultsága 

jellemzően a c1 represszor a switch régió bal oldalán található. A gének reprezentációja jelen munkában is ezt az irányultságot követi, továbbá fel van tüntetve mindkét DNS 

szál (+ szál és – szál) számozása. Megjegyezzük továbbá, hogy a "gaattc" szegmens a stl-ben a szubklónozó vektorból származik, amint ezt korábban leírtuk [18].  
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Ehhez a kísérlethez figyelembe vettük, hogy a korábban alkalmazott DNS szegmens nem 

tartalmazta a teljes intergenikus szakaszt [15,18], ezért ezt a korábban alkalmazott szakaszt 

meghosszabbítottuk oly módon, hogy az így tervezett stl-str oligonukleotid az S. aureus 

genomján belül az stl és str gének közötti teljes szakaszt tartalmazza (11. ábra, stl-str, 230 bp).  

Elvégeztük az EMSA kísérletet (10. ábra). Az ábrán bemutatott eredmény alapján 

megbizonyosodtunk arról, hogy az elvárásoknak megfelelően az Stl képes kötődni a teljes 

intergenikus szakaszt tartalmazó oligonukleotidhoz. Ezen bizonyító erejű megfigyelésen túl a 

10. ábrán bemutatott EMSA eredmény további érdekes feltételezésre is vezetett. Nevezetesen, 

az ábrán jól látható módon a fehérjéhez kötődő DNS szegmens nem csupán egy, hanem két jól 

elkülöníthető pozícióban is megjelenik a gélen. Ezeket a pozíciókat „komplex 1” és „komplex 

2” nyilakkal jelöltük az ábrán. Ez a mintázat arra utalhat, hogy a vizsgált DNS szakaszon belül 

két Stl kötőhely is található. A két komplex csík (komplex 1 és komplex 2, 10. ábra) Stl 

koncentrációtól függő elkülönített megjelenése arra is utalhat, hogy a két kötőhely az Stl 

fehérjét eltérő affinitással köti.  

4.1.2 Az Stl fehérje kötődik az str-xis intergenikus régióhoz 

Korábban publikált eredmények alapján levonható volt az a következtetés, hogy az Stl a xis 

génről való átírást gátolja (represszorként működik a xis génre nézve) [17,21]. Ennek alapján 

logikusan adódott a feltételezés, hogy az Stl kötődhet a xis gén upstream régiójához.  

 

12. ábra: EMSA panel, amelyen az Stl kötődése látható az str-xis oligonukleotidhoz. Az Stl 

koncentrációját a felső sor mutatja, a nyilak a szabad DNS és az Stl-DNS komplex pozícióját jelzik. 
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Ennek a feltételezésnek a vizsgálatához a teljes str-xis intergenikus régiót tartalmazó str-xis 

oligonukleotidot (11. ábra, str-xis, 57 bp) használtuk. Azt találtuk, hogy az Stl valóban kötődik 

ehhez a DNS szegmenshez (12. ábra). 

4.1.3 In silico oligonukleotid tervezés  

Eddigi sikeres kísérleteink fényében (10. és 12. ábra) a kutatás ezen szakaszában célul 

tűztük ki, hogy lecsökkentjük a DNS szegmens méretét, amelyet az Stl még képes kötni. Ezzel 

a megközelítéssel kívántuk elérni az Stl pontos kötőhelyének meghatározását. Megjegyzem, 

hogy a rövidebb oligonukleotidok az Stl-DNS kölcsönhatás további szerkezeti vizsgálatában is 

hasznosak lehetnek (különös tekintettel kristályosítási kísérletekre). Így rövidebb 

oligonukleotidokat terveztünk, majd EMSA kísérletekkel teszteltük a kölcsönhatást. Ezen 

oligonukleotidok racionális tervezéséhez in silico predikció alapú megközelítést alkalmaztunk, 

amint azt az alábbiakban részletezzük. A munka ezen részében Dr. Szabó Judit Eszter nagy 

szerepet vállalt.  

Ubeda és munkatársai közölték, hogy az Stl a saját expresszióját képes aktiválni [17]. Ez 

arra utalhat, hogy az Stl fehérje az S. aureuson belül nem az Stl-t kódoló régióhoz, hanem az 

stl és str gének közötti nem-kódoló régióhoz köt. Továbbá az is ismert volt, hogy az Stl gátolja 

mind az Str, mind a Xis fehérjék expresszióját [17], így arra számítottunk, hogy az Stl kötőhelye 

hasonló ezekben a régiókban. Ezért tehát a pontos kötési helyek megbecsléséhez elemeztük a 

stl-str és a str-xis intergenikus régiókat. 

Először az nBLAST algoritmussal illesztettük ezeket a szekvenciákat. Két hasonló találatot 

kaptunk (11. ábra, piros és kék bekeretezés), amelyek az str-xis oligonukletid szekvencián 

átfedésben voltak, de az stl-str szekvencián egymástól elkülönülve voltak megtalálhatóak.  

Továbbá végeztünk egy promóter predikciót a BPROM szoftverrel [105–107]. Az 

expressziós mintázat alapján az Stl kötőhely átlapol a szabályozott fehérjék promóterével. A 

lehetséges -10 és -35-ös pozíciókat a 11. ábrán szaggatott vonallal jelöltük. 

Az stl-str és str-xis oligonukleotidokat megvizsgáltuk a MEME motívumkereső szoftverrel 

is [96,108]. A MEME elemzés a munkánknak ebben a szakaszában nem eredményezett 

szignifikáns találatot.  

A BLAST szekvencia illesztés és promóter predikció alapján az str-stl intergenikus régiót 

két egyforma hosszú darabra osztottuk inter-R (43 bp) és inter-L (43 bp), ahol a R és L rendre 

az str-hez vagy stl-hez való közelségre utal, következetesen mindenhol a szövegben. A két 

szakaszon az összes előre jelzett lehetséges kötőhely megjelenik. Az EMSA teszt eredménye 

(13. ábra) alapján az Stl specifikusan köt az inter-R szekvenciához. Az inter-L szekvencia 
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esetében a korábban vizsgált oligonukleotidokkal ellentétben nem volt szignifikáns kötődés 

láható 1,5 µM Stl koncentrációnál (13. ábra). 

 

13. ábra: Az EMSA panel az Stl kötődését mutatja az inter-L (A) és az inter-R (B) oligonukleotidokhoz. 

Stl-koncentráció a felső sorban látható; a nyilak a szabad és komplex DNS helyzetét jelölik 

Az eredmények alapján először az inter-R szegmens további vizsgálatát folytattuk. A 

korábbi logika szerint ezt is két egyenlő részre osztottuk (inter-RR, 21 bp és inter-RL, 22 bp), 

amelyek közül az Stl egyikhez sem kötött (14. ábra). Az eredményeket összességében vizsgálva 

arra következtettünk, hogy a kötőhely az inter-R szegmens közepén helyezkedik el, amelyet 

tönkretett a két részre való felosztás. 



44 

 

 

14. ábra: Az EMSA panel az Stl kötődését mutatja az inter-RR (A) és az inter-RL (B) 

oligonukleotidokhoz. Stl-koncentráció a felső sorban látható; a nyilak a szabad DNS helyzetét jelölik. 

Ezen a ponton több eredmény birtokában újra igénybe vettük a MEME motívum kereső 

algoritmusát. Megadtunk a programnak minden - az Stl kötésére képes - szekvenciát (stl, stl-

str, str-xis, inter-R). A megnövelt bevitt szekvenciák számának köszönhetően a MEME szoftver 

egy 17-mer hosszú motívumot talált, amely tartalmaz egy fordított ismétlést (inverted repeat) 

(15. ábra). Ennek két variánsát azonosítottuk az stl-str intergenikus régióban és egyet az str-xis 

intergenikus régióban. Ezek a variánsok upstream pozícióban találhatóak az str, str és a xis 

gének előtt, így a motívum variánsokat rendre Motifstr, Motifstr és Motifxis-nek neveztük el. Ezek 

a motívumok átlapolnak az érintett prediktált promóter régióival (11. ábra, aláhúzott régiók). 
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15. ábra. Az azonosított Stl kötő motívum logó ábrázolása. A logó ábrázolás a stl, stl-str, str-xis és inter-R 

szekvencia illesztéséből származott, a MEME prediktor segítségével [96]. A betűk magassága és nagysága 

bármely pozícióban annak a valószínűségét jelöli, hogy az egyes bázisok a prediktált motívumon belül 

megjelennek-e az adott helyen. Palindrom szekvenciákat kerestünk, aminek következtében a MEME átlagolja a 

betűk előfordulását a megfelelő motívumoszlopokban. Így, ha a motívum szélessége 10, akkor az 1. és 10. oszlop, 

2. és 9., 3. és 8. stb. oszlop együttes átlaga jelenik meg. Az átlagolás kombinálja az egyik szálon található A 

frekvenciáját az a másikban lévő T-vel, továbbá rendre az egyik szálon található C-t a másik oszlopban lévő G-

vel. 

A Motifstr és Motifxis-ben található fordítottan ismétlődő szakaszok egyformák és 

szimmetrikusak, míg a Motifstl-ben két bázis a fordított ismétlődés 3’ oldalán megváltozott a 

Motifstr és Motifxis-hez képest. Ez a különbség elrontja a Motifstl fordított ismétlődő 

szekvenciáját. Mindazonáltal a Motifstl az egyedüli motívum, amelyet azonosítani lehetett az stl 

oligonukleotidon belül, amelyet eredetileg Stl fehérje kötőhelyként írtak le [17]. 

Érdekes módon a Motifstl jelen volt az inter-L szakaszon belül, bár ez az oligonukleotid nem 

mutatott specifikus Stl kötést. Látható azonban, hogy ez a 17-bp hosszú szekvencia nagyon 

közel – egy nukleotid távolságra - esett az inter-L oligonukleotid 3’ végétől. Hipotézisünk 

szerint, a hatékony kötődéshez az Stl igényel néhány bázispár hosszú nem-specifikus túllógó 

szekvenciát mindkét oldalon. A továbbiakban a prediktált kötőhelyeket és a túllógó szegmens 

szükségességét vizsgáltuk.  

4.1.4 Prediktált Stl kötőhelyek igazolása in vitro kísérletekkel 

A MEME analízis szekvencia logója (15. ábra) alapján arra számítottunk, hogy az Stl 

kötésben fontos szerepe van a fordított ismétlődő szekvenciának (15. ábra, 1.-6. és 12.-17. 

bázisok) a 17-bp hosszú prediktált kötőhelyen. Mivel a fordított ismétlődés egyforma a Motifstr 

és Motifxis esetében, míg a Motifstl-en különböző, a Motifstr-t és Motifstl-t választottuk a 

predikciók igazolására. A motívumokat 3’ és 5’ irányban is meghosszabbítottuk három 

bázispárral, hogy a represszor kötési képességéhez szükséges túlnyúlást biztosítsák (11. ábra, 

Stl site-R, 23 bp és Stl-site-L, 23 bp). Az Stl site-R és az Stl site-L egyaránt mutatta az Stl kötést 

a tesztek során (16. ábra), így bizonyítva, hogy a motívum predikciók helyesek voltak. 
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16. ábra: EMSA panelek, amelyek az Stl kötődési képességét mutatják rendre az Stl site-L-hez (A) és 

Stl site-R-hez (B). Az Stl koncentrációját a felső sor mutatja, a nyilak a szabad és komplexált DNS-t jelölik. 

A túlnyúló szakasz jelentőségének igazolására további két oligonukleotidot terveztünk (11. 

ábra, inter-L+tt, 45 bp és Stl site-L-tt, 21 bp). Az inter-L+tt két hozzáadott timint tartalmazott 

az inter-L szekvencia 3’ végén, míg az Stl site-L-tt- 3’ végéről az Stl-site-L-hez képest hiányzott 

két timin. Az inter-L+tt képes volt a kötődésre, de az Stl-site-L-tt pedig nem (17. ábra), tehát 

az eredményeink igazolták a túlnyúló szakasz szükségességét a kötődés kialakításában. 
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17. ábra: EMSA panelek, amelyek az Stl kötődési képességét mutatják rendre az inter-L+tt-hez (A) és 

az Stl site L-tt-hez (B). Az Stl koncentrációját a felső sor mutatja, a nyilak a szabad és komplexált DNS-t jelölik.  

További oligonukleotidokat terveztünk, hogy a fordítottan ismétlődő szekvenciák kötési 

képességben való jelentőségét vizsgáljuk. Az Stl site-R egy variánsát hoztuk létre, amely három 

adenint tartalmazott a két fordítottan ismétlődő szekvencia között, továbbá nem specifikus 

túlnyúló bázisokat (11. ábra, Stl site-R polyA, 23 bp). Ez a módosítás nem befolyásolta az Stl 

kötő képességét, (18. ábra, A panel) amely bizonyítja, hogy a köztes szakasz és a túlnyúló 

részek eredeti nukleotidjai nem vesznek részt az Stl kötésben, így helyettesíthetők polyA 

szekvenciával.  
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18. ábra: EMSA panelek (A, B és C), amelyek az Stl kötődési képességét mutatják rendre az Stl site-R 

polyA, Stl site-R G17T és Stl site-R C7G oligonukleotidokhoz. Az Stl koncentrációját a felső sor mutatja, a 

nyilak a szabad és komplexált DNS-t jelölik. 
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Annak érdekében, hogy igazoljuk a palindrom régió fontosságát az Stl-DNS 

komplexképződésben, pontmutációkat terveztünk az Stl site-R polyA oligonukleotidon (11. 

ábra, Stl site-R G17T, 23 bp és Stl site-R C7G, 23 bp). Ezek a mutációk gyengítették az 

oligonukleotidok palindrom karakterét (18. ábra, B és C panelek), mivel a mutáció nem őrizte 

meg a purin-purin vagy pirimidin-pirimidin szimmetriát ugyanabban a helyzetben. 

Megállapítottuk, hogy ezek a mutációk egy nagyon gyenge kötődéshez vezettek, hasonlóan, 

mint az aspecifikus oligonukleotiddal megfigyeltek esetében (vö. 8. ábra). Ezek az adatok 

határozottan alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy az oligonukleotid palindromikus 

jellege fontos szerepet játszik a Stl-DNS komplex kialakulásában. 

 

 

19. ábra: (A) A három Stl kötőhely és azok relatív elhelyezkedéseinek sematikus ábrázolása az érintett 

génekhez képest. A kötés szempontjából kulcsfontosságú fordított ismétlődő szekvenciát nagybetűvel emeltük ki. 

(B) Az Stl kötőhelyek pozíciói a SaPI génszakaszon. Az ábrán feltüntettük, hogy az Stl az adott génekre gátló 

(str, xis, int) vagy serkentő (stl) hatással van, a korábban megjelent irodalom alapján. Az Stl feltételezett 

kötőhelyeit a következőképpen jelöltük: Stl site L, Stl site R és Stl site X. A 10 és -35 keretek a promóter 

kapcsolódásának kitüntetett helyét jelölik. 
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Összefoglalva, az Stl kötő motívum két 6 bp hosszú fordított ismétlésből áll, amelyeket egy 

5 bp nemspecifikus távtartó szekvenciával van elválasztva (19. ábra). A Stl kötéséhez egy 

három bázispár hosszú túlnyúló szekvencia szükséges, így a keletkező Stl-kötőhely összesen 

23 bp hosszú. Az azonosított kötési helyek szekvenciáit illetően a Motifstr és a Motifxis két 

szekvenciája tökéletesen szimmetrikus fordított ismétlést tartalmaz, míg a harmadik 

kötőhelyen, a Motifstl esetében a szimmetria két bázis megváltoztatásával megszakad az 

ismétlés 5 ' oldalán, jelezve, hogy az invertált ismétlés egyes specifikus mutációi eltűrhetők (Stl 

site-L). A definiált 23 bázispár hosszú Stl előre jelzett kötőhelyek a stl, str és xis gének fölött 

helyezkednek el, és fontos, hogy ezek a megbecsült kötőhelyek átfedik az adott gének előre 

jelzett promóter régióival is. A blastn analízis alapján a SaPIbov1 DNS-szekvenciájában nem 

találtunk további potenciális kötőhelyeket. 
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4.2 Egyes SAUGI mutációk hatása a SAUGI:SAUDG 

komplexképződésre 

Az adatbázisokban fellelhető S. aureus baktériumtörzsek genomjában megtalálható 

SAUDG és SAUGI szekvenciák vizsgálata során felfigyeltünk arra, hogy a SAUDG-k 

többnyire konzervált aminosav sorrendjével ellentétben a SAUGI szekvenciák sokkal nagyobb 

divergenciával rendelkeznek. Korábban közöltek egy SAUDG:SAUGI komplex 3D 

térszerkezetet (PDB: 3WDG, [43]). Ebben a szerkezetben megkerestük a kölcsönható felületen 

elhelyezkedő aminosavakat. A különböző S. aureus baktérium törzsekből származó SAUGI 

szekvenciák egymásra illesztésével vizsgáltuk a kölcsönható felületen elhelyezkedő 

aminosavak konzerváltságát. A releváns mutációs pontok kiválasztásához illesztettük a 

nyilvános adatbázisokban megtalálható SAUGI szekvenciákat (27 szekvenciát, 20. ábra) 

Több olyan aminosav eltérést találtunk, amely a kölcsönható felszínen volt (20. ábra, 

aláhúzott aminosavak). Ezek közül választottuk ki azokat, amely szubsztitúciók során az 

aminosav jellege (savas-bázikus, apoláros-poláros) megváltozott. Annak vizsgálata volt a 

célom, hogy ezek a természetben előforduló eltérések milyen hatással vannak a 

SAUGI:SAUDG komplex affinitására. Több pontmutáns SAUGI fehérjét állítottunk elő, majd 

elemeztük a komplexképződést többféle analitikai módszerrel. 

4.2.1 Pontmutációk tervezése 

A komplexképződésben résztvevő aminosav szegmenseket az 21. ábra mutatja be, amelyen 

kiemeltem a további vizsgálatokhoz kiválasztott aminosavak pozícióit. Azokat a pozíciókat 

választottuk, ahol változott az aminosav karaktere, ahol nagyobb változás következett be a 

hidrofobicitásban vagy a töltés / polaritás jellegben (21. ábra). 

Egy olyan vizsgálati módszert kerestünk, amely elég érzékeny a mutánsok vad típusú 

SAUGI-hoz képest való affinitás különbségében megjelenő kismértékű változások 

kimutatására. További praktikus kívánalom, hogy a vizsgálati módszer viszonylag gyors mérést 

tegyen lehetővé ezzel elkerülve a vizsgálat közbeni esetleges fehérje denaturációt vagy 

degradációt.
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20. ábra: A SAUGI fehérjék homológ szekvenciáinak összehasonlításához az NCBI Blast segítségével (részletesen leírva az Anyagok és Módszerek részben). Az 

adatbázisban szereplő szekvenciák közül azokat ábrázoltam, amely szekvenciák hasonlósága nagyobb volt, mint 90%. A felső sorban a Wang és munkatársai [43] által használt 

fehérje aminosav szekvenciája látható. Aláhúzással jelöltem a kölcsönható felszínen elhelyezkedő aminosavakat, rózsaszín kerettel jelöltem a további vizsgálatokhoz kiválasztott 

aminosav pozíciókat. A legalsó sorban a csillag a teljes egyezést, a dupla pont az erős hasonlóságot, a pont a gyenge hasonlóságot, az üres hely pedig az aminosav eltéréseket 

mutatja.  
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21. ábra: A SAUDG:SAUGI komplex szerkezet ábrázolása, ahol a SAUDG (zöld szalag) és SAUGI (sárga 

szalag) (PDB: 3WDG). A vizsgálatokhoz kiválasztott aminosavak lila színű atomonként színezett pálcika 

modell ábrázolással vannak megjelenítve. Az alsó panel jeleníti meg a SAUGI aminosav szekvenciáját. 

Aláhúzással jelöltem a kölcsönható felszínt kialakító aminosavakat, a kiválasztott aminosavakat lila háttérrel 

emeltem ki. 

Először ITC módszerrel vizsgáltuk a SAUDG:SAUGIWT és a SAUDG:SAUGIE24H 

komplexeket. Azt tapasztaltuk, hogy a puffer sóösszetétele és a keverés nagymértékű fehérje 

kicsapódást idézett elő, így csak néhány értékelhető adatsort kaptunk. Ezután MST és 

tömegspektromtriai módszerekkel vizsgáltuk mind az öt pontmutáns affinitását. Az MST 

érzékenységi tartománya KD = 1 nM-500 mM [109], amelynek alsó határához közel esik az 

általunk vizsgált rendszer. Az érzékenységi tartomány szélén csak kis különbségeket 

detektáltunk a zajhoz képest. Tovább folytattuk a megfelelő módszer keresését, és végül a 

tömegspektrometria hozta meg a várt eredményeket.  
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4.2.2 A SAUDG:SAUGIWT és a SAUDG:SAUGIE24H vizsgálata izotermális 

mikrokalorimetriával 

Az ITC kiemelkedő jelentőségű biofizikai módszer a biomolekuláris kölcsönhatások 

vizsgálatára, amely a kötési affinitáson kívül a komplex képződés sztöchiometriájáról és 

energetikájáról is szolgáltat adatokat. A SAUDG a SAUGIWT és SAUGIE24H variánssal való 

titrálása hasonló kötődési affinitásokat és kötési sztöchiometriát eredményezett (22. ábra, 23. 

ábra). A SAUGIWT és a SAUGIE24H termodinamikai jellege a mérések alapján eltérőnek 

mutatkozott. A SAUDG és a SAUGIWT komplexképzésében kedvező entalpiás és entrópiás 

komponenseket tudtunk kimutatni, míg a SAUGIE24H esetében a kötésben a nagy kedvező 

entrópikus komponens dominál, amely a kis kedvezőtlen kötő entalpiával áll szemben. Úgy 

véljük, hogy az ITC-kísérleteink az energetikai jellemzés szempontjából a háttérzaj jelenléte 

ellenére megbízhatóak. Azonban a kapott KD értékek messze elmaradnak a SAUGIWT:SAUDG 

kölcsönhatására korábban SPR módszerrel mért adatoktól [43].  

 

 

22. ábra: SAUGI titrálási görbéje SAUGIWT és SAUGIE24H fehérjékkel. Mindkét mérésnél a felső panel a 

nyers titrálási adatokat mutatja, az alsó panelen az integrált felszabadult kötési hő van ábrázolva a SaUDG:SAUGI 

moláris arány függvényében.  
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 SAUGIWT SAUGIE24H 

n 0.96 ± 0.01 0.96 ± 0.02 

Kd [nM] 131.0 ± 31 180 ± 77 

ΔH [kcal/mol] -3.1 ± 0.1 1.7 ± 0.1 

-TΔS [kcal/mol] -6.1 ± 0.2 -10.7 ± 0.3 

ΔG [kcal/mol] -9.2 ± 0.1 -9.1 ± 0.3 

ΔS [cal/(molK)] 20.9 ± 0.5 36.6 ± 0.9 

23. ábra: A SAUDG-SAUGI kötés energetikai komponensei az ITC mérések alapján  

További fehérjekomplexek vizsgálatánál sajnálatosan azt tapasztaltuk, hogy a mutáns 

SAUGI konstruktok a mérés ideje alatt hajlamosak a nagymértékű kicsapódásra. Így az ITC-

től eltérő, annál rövidebb időt igénylő és keverést nem alkalmazó mérési módszert kerestünk. 
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4.2.3 A SAUDG:SAUGI kötési affinitás vizsgálata mikromértű termoforézissel 

A kísérleti beállítás során a SAUDG fehérjét láttuk el fluoreszcens jelöléssel (NT-647 

festékkel) és tartottuk a koncentrációját konstans értéken. Egy mérési sorozat egy 16 

kapillárisból álló hígítási sorból áll, amelyben a jelöletlen SAUGI fehérje mennyiségét minden 

lépcsőben a felére csökkentettük. 

 

 

24. ábra: SAUDG:SAUGIWT és SAUDG:SAUGIE24H MST görbéi 

Elsőként a SAUDG:SAUGIWT és SAUDG:SAUGIE24H komplexeket vizsgáltuk (24. ábra), 

amelyek kötési affinitásáról izotermális mikrokalorimetriával mért adatok rendelkezésre álltak. 

A görbék lefutása hasonló jelleget mutatott, csak kis különbséget tapasztaltunk, emellett a 

mérési pontok szórása nagymértékű volt. A SAUGI enzimben, a 24-es pozícióban kicserélt 

glutamát és a hisztidin aminosavak biokémiai tulajdonságai egyértelmű különbségeket 

mutatnak az elektrosztatikus töltés, az aromásság és a hidrogénkötés kölcsönhatásban való 

részvételként, mint akceptor vagy donor. Azonban konkrét helyzetünkben az elvégzett 

biofizikai mérések azt sugallják, hogy a SAUDG és SAUGI közötti kölcsönhatás nem 

nagymértékben nem változtatta meg a SAUGI Glu24His helyettesítésével a kölcsönhatás 

felületén.  

A továbbiakban azt kívántuk megvizsgálni, hogy van-e olyan SAUGI mutáns variáns, 

amely az MST módszerrel is kimutathatóan nagy eltérést mutat kötési affinitásban a SAUGI 

vad típushoz képest. A jelölt SAUDG fluoreszcencia változása egyértelműen jelezte a SAUDG 
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és SAUGI variánsok között kialakult kölcsönhatás létrejöttét. A kötési görbék hasonló lefutást 

mutatnak, de a kapott KD értékek különbsége nem szignifikáns, és a mérés hibája nagy (3. 

táblázat).  

 KD (nM) 

SAUDG:SAUGIWT 0,0023 ± 0,034 

SAUDG:SAUGIE24H 0,0135 ± 0,029 

SAUDG:SAUGIH87N 0,0138 ± 0,053 

SAUDG:SAUGII50T 0,0251 ± 0,033 

SAUDG:SAUGID59Y 0,0019 ± 0,025 

SAUDG:SAUGIM89K 0,0182 ± 0,083 

3. táblázat: A SAUGIE24H, SAUGIH87N, SAUGID59Y, SAUGIM89K és SAUGII50T pontmutánsok 

disszociációs konstans értékei a MST mérések alapján 

 

25. ábra: SAUDG és SAUGI kölcsönhatás MST módszerrel meghatározva. A mérések során a SAUDG 

koncentrációját állandó 5 nM értéken tartottuk. Az adatsorokra kvadratikus függvényt illesztettünk a disszociációs 

konstans meghatározására.  
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A disszociációs konstansok minőségi meghatározása ezekre a kölcsönhatásokra a kísérleti 

körülmények között nem hajtható végre a SAUGI:SAUDG kölcsönhatás relatívan nagy 

affinitása miatt. 

ITC és MST vizsgálatok alapján nem tapasztaltunk nagy különbséget a SAUGI variánsok 

kötésének erősségében (25. ábra). Ezután kísérleteinket tömegspektrometriai módszerrel 

folytattuk, annak reményében, hogy natív tömegspektrometriával jobban tudjuk majd 

karakterizálni a SUDG:SAUGI komplexet. 
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4.2.4 SAUDG:SAUGI komplex affinitás meghatározása tömegspektrometriával 

Natív tömegspektrometriával (native mass spectrometry, native-MS) vizsgáltuk a SAUDG 

és a természetben előforduló SAUGI mutánsok komplexképzési képességét. 

 

26. ábra: A SAUDG (A, 2µM) és SAUGI (B, 2 µM) fehérjék tömegspektruma  

 

27. ábra: A fehérjekomplex tömegspektruma, ahol a SAUDG és SAUGIE24H koncentrációja rendre 

2 µM és 1,25 µM. 
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A natív tömegspekrometria már bizonyítottan alkalmas a fehérjék natív konformációjának 

vizsgálatára [89,110]. Azonban a tömegspektrometriával kapott makromolekuláris komplexek 

adatait jellemző disszociációs konstansok még mindig ritkák a szakirodalomban [111]. 

Az előkísérletek alapján azt találtuk, hogy a 0,5-2 µM koncentráció tartományban kapunk 

jól karakterizálható spektrum jeleket. A 26. ábra a SAUDG és SAUGIE24H fehérjék spektrumát 

mutatja be. 

A komplex spektrumon (27. ábra) a SAUDG és a SAUDG:SAUGIE24H fehérjekomplex által 

adott csúcsokat jelöltem meg. Nem találtunk olyan csúcsot, amely a szabadon (nem 

komplexben) lévő SAUGIE24H-ra jellemző. A komplexképződés mértékét a szabad és komplex 

SAUDG csúcsok arányából lehet kiszámolni, az anyagok és módszerek részben leírtak alapján. 

A disszociációs konstans meghatározásához több különböző SAUGI koncentrációval mértünk, 

míg a SAUDG koncentrációt végig 2 µM-on tartottuk. A 28. ábra bemutatja a komplex és 

szabad fehérje arányát a SAUGIE24H függvényében. A SAUGIWT és a további négy SAUGI 

mutáns variánsra kapott illesztéseket a 29. ábra mutatja be. 

 

28. ábra: A disszociációs konstans meghatározása a SAUDG:SAUGIE24H komplex esetében. Az 

adatpontokat a Módszerekben leírt módon ábrázoltuk, amelyre az illesztett görbét pirossal jelöltem. 

A 29. ábrán bemutatott adatsorok és illesztések alapján jól látható, hogy a natív 

tömegspektrometriai módszerrel sikeresen meg tudtuk határozni a különböző SAUGI mutánsok 

SAUDG-vel alkotott komplexképződésének erősségét.  
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29. ábra. Disszociációs konstansok meghatározása az Anyagok és módszerek fejezetben leírtak alapján. 

A diagramokon a kapott adatsorok (fekete pontok) és az illesztett görbék (piros vonal) vannak ábrázolva rendre a 

SAUGIWT (A), SAUGII50T (B), SAUGID59Y (C), SAUGIH87N (D), SAUGIM89K (E) fehérjék esetében.
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A vad típusú és pontmutáns SAUGI-k SAUDG-vel alkotott komplexeinek disszociációs 

konstans értékeit az 4. táblázat foglalja össze. A táblázat adatai szerint a meghatározott disszociációs 

állandó, az illesztésből adódó szórás értéke a legtöbb esetben 10% körüli vagy az alatti érték. Ez 

alól egyedüli kivétel a legszorosabb kötődést mutató SAUGIE24H-val végzett mérés eredménye, ahol 

a szórás a mért KD-vel összemérhető. Így az ebben az esetben kapott nagyon szoros kötésre jellemző 

alacsony KD értéket fenntartással kell kezelnünk. Következtetésként az vonható le, hogy a vizsgált 

mutációk közül esetleg az E24H szubsztitúció a kötés erősödéséhez vezethet, míg a többi mutáció 

kisebb mértékben gyengítheti, vagy nem befolyásolta a komplexképződés erősségét. 

 

 Kd [nM] 

SAUGIWT 14,4 ± 1,5 

SAUGIE24H 1,7 ± 1,4 

SAUGIH87N 69,4 ± 5,5 

SAUGID59Y 96,3 ± 8,0 

SAUGIM89K 38,3 ± 1,0 

SAUGII50T 14,1 ± 0,2 

4. táblázat: A SAUGIE24H, SAUGIH87N, SAUGID59Y, SAUGIM89K és SAUGII50T pontmutánsok disszociációs 

konstans értékei a tömegspektrometriai mérések alapján 

A natív tömegspektrometria módszerrel meghatározott disszociációs konstans érték (14,4 ± 1,5 

nM) közelebb áll a felületi plazmon rezonanciával kapott értékhez (KD = 1,198 ± 0,029 nM) [43], 

mint az izotermális mikrokalorimetriával mért érték (131 ± 31 nM) [112]. Ezt az eltérést azzal 

magyarázhatjuk, hogy az ITC módszer nem optimális olyan fehérjékre, amelyek érzékenyek a mérés 

időtartamára és a keverésre. Mivel egy mikrokalorimetriás mérés közel két óráig tart, így csak 

azokkal a fehérjékkel alkalmazható, amelyek szignifikáns konformációs változások nélkül 

megtartják az eredeti konformációjukat ezen körülmények között [113]. A SAUDG és a SAUGI 

egyaránt jelentős kicsapódást mutatott a mikrokalorimetriás mérések során. A disszociációs 

konstans meghatározása felületi plazmon rezonancia módszerrel szintén nehézségeket okozott, 

mivel nagyon erős a komplexképződés a SAUDG és SAUGI között. Ezeket a tényezőket figyelembe 

véve döntöttünk a natív tömegspektrometriás módszer alkalmazása mellett. 
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30. ábra: A SAUDG (zöld szalag) és a SAUGI (sárga szalag) három dimenziós modellje (PDB: 3WDG). Az 

ábrák a mutált SAUGI (A: SAUGIE24H, B:SAUGID59Y, C:SAUGIH87N, D:SAUGIM89K, E:SAUGII50T) aminosavak 

legvalószínűbbnek prediktált elhelyezkedéseit mutatják a kölcsönható felszínen. Pálcika ábrázolással és atomi 

színezéssel (a szénatomok a vad típusban sárgák, a mutáns variánsokban szürkék) vannak jelölve azok a SAUDG 

aminosavak, amelyek a kiválasztott SAUGI mutációkkal kölcsönhatásban vannak. A mutáns aminosavak pozíciójának 

ábrázolásához a Pymol program Mutagenesis eszközének legvalószínűbb konformációját választottuk. A szaggatott 

vonalak és rajtuk ábrázolt számok az atomok távolságát mutatják Ångström-ben megadva. 
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Ahogy a 4. táblázat adatai mutatják a vizsgált SAUGI mutáns variánsok közül egy esetben 

(SAUGIE24H) tapasztaltuk a komplexképződés erősségének enyhe emelkedését, jóllehet a 

szórás itt nagy értéket mutatott. Mégis a komplex 3D szerkezetének ismeretében kísérletet 

tettünk arra, hogy analizáljuk, milyen lehetséges hatása van a glutaminsav-hisztidin cserének a 

24. pozícióban. A SAUDG:SAUGI komplex szerkezetben a kristályszerkezet alapján a 

glutaminsav nem vesz részt erős kölcsönhatásban (vö. 30. ábra, A panel). Ugyanakkor a 

hisztidin a mutáns SAUGI variánsban a SAUDG Gln-66 aminosavval poláris kölcsönhatás 

létrehozására képes.  

Három további SAUGI mutánsban a disszociációs konstans növekedését tapasztaltuk 

(SAUGID59Y, SAUGIH87N, SAUGIM89K). Mindhárom esetben a háromdimenziós szerkezet 

vizsgálata magyarázatot ad a komplexáció erősségének csökkenésére (30. ábra, B, C és D 

panelek). 

A vad típusú SAUGI 59-es pozícióban található aszparaginsav ionos kölcsönhatást létesít a 

SAUDG 79-es lizinjének amino-csoportjával (30. ábra, B panel). Az 59-es aszparaginsav 

tirozinra cserélésével ez az erős ionos kötés megszűnik, szintén gyengítve a kölcsönhatást. 

A SAUGIH87N (30. ábra, C panel) esetében jól megfigyelhető, hogy a hisztidin a vad típusú 

SAUGI-ben aromás kölcsönhatást létest a SAUDG 187-es tirozinjával. Az aszparagin mutáció 

hatására ez a kölcsönhatás nem jön létre, ezáltal a kölcsönhatás gyengülhet. 

A SAUGIM89K esetében a SAUDG hidrofób zsebébe benyúló metionin helyett egy töltött 

lizin lesz (30. ábra, D panel). A töltésbeni és méretbeli változás megzavarja a kölcsönhatást, s 

gyengíti a komplexképződést. 

Végül a SAUGII50T-vel (30. ábra, E panel) a vad típusú SAUGI-hoz hasonló affinitást 

mértünk. Ezt az eredményt az a tény magyarázza, hogy az izoleucin a vad típusban nem vesz 

részt erős kötésben a SAUDG-vel. 

Fontos megjegyezni, hogy a víz által közvetített poláris kölcsönhatások gyakran szerepet 

játszanak a fehérje-fehérje kölcsönhatások stabilizálásában, [114,115]. Ennek a hatásnak az 

elemzésére itt most nem tértünk ki, mert az adott esetekben nem tapasztaltunk jól rendezett 

vízmolekulákhoz rendelhető kölcsönhatásokat. 

Összefoglalva, a természetben előforduló SAUGI mutáns variánsok még lényegesen erős 

kölcsönhatásra képesek a SAUDG-vel. A legerősebb perturbációnál (amelyet a SAUGID59Y 

esetében tapasztaltunk) mért a disszociációs konstans és a SAUGIWT-vel mért érték különbsége 

még bőven szubmikromoláris szinten volt.  
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4.3 Különböző baktériumtörzsek genomi DNS-beli uracil tartalma 

A dolgozat eddigi részében fókuszáltan vizsgáltam a S. aureus uracil-DNS 

metabolizmusában egyedi szerepet betöltő Stl és SAUGI fehérjék egyes jellemzőit. Az Stl 

fehérje a dUTPáz inhibitoraként ismert [95], míg a SAUGI a SAUDG enzimet gátolja [43]. 

Jelenlegi ismereteink szerint mindkét fehérje kizárólagosan S. aureus törzsekben van jelen, ahol 

funkcionális enzimgátló hatásuknak köszönhetően növelhetik a DNS uraciltartalmát. Az Stl 

fehérje a dUTPáz gátlásával a baktériumsejtbeli dUTP szintet emelheti, így uracil beépítéshez 

vezethet a DNS-ben, a SAUGI a DNS-ből az uracilt kivágó enzimet gátolva szintén 

hozzájárulhat a DNS-beli uracil szint emelkedéséhez, más organizmusokhoz képest. 

Érdekes módon kimutatták, hogy az S. aureus törzsekben található dUTPázok minden 

vizsgált esetben az S. aureus genomjába integrálódott fágok kódolják [18]. Ebből kiindulva 

szerettük volna kideríteni, hogy az S. aureus saját bakteriális genomján van-e dUTPázt kódoló 

gén. Előzetes vizsgálatainkban úgy találtuk, hogy funkcionális dUTPázt kódoló gén nincs jelen 

az S. aureus bakteriális genomján. Ez a vizsgálati eredmény meglepő és érdekes volt, mivel 

korábban egyöntetűen azt vélték, hogy a dUTPáznak minden önálló életre képes organizmusban 

jelen kell lennie az életképesség biztosításához [39]. Ezért célul tűztük ki, hogy genomi 

vizsgálatainkat kiterjesztjük az összes baktériumra és Archeára is. Bioinformatikus 

munkatársakkal való együttműködésben megvizsgáltuk tehát, hogy különböző baktériumok 

genomjában megtalálható-e a DNS-beli uracil beépüléssel szemben védelmi szerepet ellátó 

dUTPáz. Ezt a bioinformatikai analízist elvégeztük az UNG fehérjére is, ami a DNS-ben 

található uracil kivágásáért felelős. 

Az ELTE bioinformatikus munkatársai által végzett bioinformatikai munka folyamatát 

dolgozatomban azért részletezem, mert ezen eredmények bemutatása szükséges a dolgozatom 

további logikai menetének megértéséhez.  

4.3.1 Számos prokarióta genomban nincs dUTPáz 

A Dr. Kerepesi Csaba által végzett bioinformatikai keresés során külön kerestük a dimer és 

a trimer szerkezetű dUTPázokat. Ezekre a családokra az E. coli (trimer dUTPáz) és a 

Campylobacter jejuni (dimer dUTPáz) reprezentatív szekvenciákat használtuk fel. Egyes 

Staphylococcus fágok különféle dimer dUTPázokat is kódolnak, ami kevésbé hasonlít más 

dimer dUTPázokhoz, ezért egy ilyen szekvenciát is beillesztettünk a keresésbe.  

A dCTP deaminázokra ugyanolyan feltekeredés jellemző, mint a dUTPázokra, és néhányuk 

bifunkcionális dCTP deamináz / dUTPáz, gyenge dUTPáz aktivitással [116]. Érdekes módon 
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az Archaeában kimutatták, hogy a dCTP deaminázként megjelölt fehérje inkább hatékony 

dUTPázként működik, és hiányzik a dCTP deamináz aktivitása [117]. Analízisünk emiatt egy 

ilyen szekvenciát is tartalmazott (nevezetesen a Pyrococcus furiosus dCTP deaminázként 

megjelölt szekvenciáját). 

 

31. ábra: Bakteriális és Archaea genomok eloszlása dut és ung gének jelenléte alapján törzszintben. Csak 

azok a törzsek vannak ábrázolva, amelyekben legalább 15 genomot vizsgáltunk. Minden egyes csomópontját 

három szám jelöli: az első a csomópont alatt lévő dUTPáz genomok száma (szürke szín a kördiagram 

szegmensben); a második a genomok száma mind a dUTPáz, mind az UNG nélkül (kék szín a kördiagram 

szegmensben); a harmadik a dUTPáz és az UNG nélküli genomok száma (rózsaszín szín a kördiagram 

szegmensben). Az ábrát Dr. Kerepesi Csaba készítette [58]. 

Vizsgálataink során azokat a prokarióta genomokat vizsgáltuk, amelyek teljes szekvenciája 

megtalálható az NCBI Genome adatbázisban, azaz összesen 2261 bakteriális és 151 Archaea 

genomikus szekvencia-készletet. A bakteriális és az Archaea genomok szűrését a dUTPáz 

gének jelenlétére és hiányára a 31. ábra és 1. függelék ábra mutatja be. Érdekes módon ez a 

szisztematikus megközelítés feltárta, hogy a dUTPáz gének (dimer és trimer dUTPáz) hiánya 

sokkal gyakoribb, mint általában feltételezik. Azt is kimutattuk, hogy érdekes módon sok 

organizmus UNG fehérjét sem kódol. 

Részletes eredményeinket az alábbiakban mutatjuk be. Számos evolúciós ág jött létre, ahol 

néhány vagy több faj nem kódolja a dUTPáz fehérjét. Ezeket a 31. ábra és 1. függelék ábra 
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kördiagramján a következő színekkel jelöltük: szürke körcikk a dUTPáz génnel (dut+ 

genotípus) rendelkező, kék körcikk, amelyben nincs dUTPáz és UNG gének (dut- ung- 

genotípus), és a rózsaszín körcikk, amelyben hiányzik a dUTPáz gén, de rendelkeznek az UNG 

génnel (dut- ung+ genotípus). Valójában a legtöbb törzs tartalmazott olyan fajokat, amelyekben 

a dUTPáz gén nem volt megtalálható (több baktérium és néhány Euryarcheota esetében).  

A prokarióta genomokban azonosított három különböző genotípus közül a dut+ genotípus 

az, amely megfelel a szokásos elvárásoknak. A baktériumok között érdemes megemlíteni, hogy 

a Thermotogaephylumban szinte minden vizsgált genomban (14 esetből 15 esetben) szintén 

hiányzik a dUTPáz gén. 

 

A dut- genotípus gyakran előfordul a következő evolúciós ágakban Planctomycetes (6 faj a 

7-ből, azaz 86%), a Tenericutes (64 faj a 86-ból, amely 74%-nál több), a Spirochaetes (19 faj 

az 57-ből, amely 33%-ot tesz ki) , Bacteroidetes (26 faj 96-ból, vagyis 27%), Firmicutes (84 faj 

578-ból, tehát 14,5%) és Cyanobacteria (9 faj a 73-ból, azaz 12%). Továbbá azt is megfigyeltük, 

hogy a 106 Euryarchaeota genom közül több mint 10%-ban (azaz 14 esetben) hiányzik a 

dUTPáz gén. Nyilvánvaló, hogy a dUTPáz géneket nem tartalmazó organizmusok között a dut- 

ung+ genotípus nagymértékben meghaladja a dut– ung– genotípust egyes evolúciós nich-ekben 

(Bacteriodetes, Firmicutes, Spirochaetes és Tenericutes). 

A dut- genotípus várhatóan összefüggésben van a DNS-genom megnövekedett 

uraciltartalommal. Ennek a feltételezésnek vizsgálatához öt baktérium, nevezetesen az S. 

aureus, az Enterococcus faecalis, a Staphylococcus epidermidis, az E. coli és az Aeromonas 

hydrophila genomikus uracil tartalmát elemeztük. Az S. aureus RN450 [118] olyan 

mesterségesen módosított baktérium, amelynek genomjából Richard Novick és munkatársai 

kivágták a profág eredetű DNS szakaszokat. Az S. aureus RN8325, egy másik általuk használt 

törzs, a S. aureus RN450 törzs módosítatlan, eredeti változata. Ez a törzs három különböző 

profágot tartalmaz a genomjába épülve [118]. 
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4.3.2 Genomi uraciltartalom meghatározása 

Genomi uraciltartalom vizsgálatainkhoz (32. ábra) olyan kontroll törzseket választottunk, 

amelyek egy része rendelkezik dut génnel, míg a másik része nem. További fontos szempont 

volt, hogy a kontrollként választott törzsek orvosbiológiai jelentőséggel bírnak, jellemzően 

fakultatív patogének.  

 

32. ábra: Dot-blot esszé a genomi uracil tartalom mérésére. A dot blot mérést az Anyagok és 

Módszerekben leírtak alapján végeztük, a „stacioner” mintákat az ON tenyészetből vettük, a „logaritmikus 

mintákat az OD=0,4-05-nél vettük. Az itt bemutatott dot blot-on nem szerepel az összes vizsgált törzs.  

Az Enterococcus faecalis Gram-pozitív kommenzalista baktérium, mely az ember és más 

emlősök béltraktusában fordul elő. Betegségek széles spektrumát okozhatja az emberekben, 

például húgyúti-, véráram-, bélfertőzéseket. A jelenleg hozzáférhető antibiotikumokkal 

szemben ellenálló törzsek valóságos terápiás nehézségeket okoznak [119]. A Staphylococcus 

epidermidis egy Gram-pozitív, fakultatívan anaerób baktérium, amely a humán flóra, 

elsősorban a bőr flóra alkotója. Általában nem patogén, de legyengült immunrendszerű 

betegeknél gyakran okoz fertőzést. Implantátumokon és katétereken biofilmet képez, a 

szervezetbe kerülve gyulladást és vérmérgezést okozhat [120]. Az E. coli Gram-negatív 

baktérium, aerob, fakultatívan anaerob általában peritrich csillós, de lehet csillótlan is. 

Rendszerint melegvérű állatok tápcsatornájának alsó szakaszában él, a legtöbb szerotípus 

ártalmatlan. Könnyen és jól tenyészthető, így kedvelt kutatási modell, számos molekuláris 

biológiai technika alapja [121]. Aeromonas hydrophilia Gram-negatív, heterotróf, pálca alakú 
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baktérium, amely elsősorban meleg éghajlatú területeken található. Ellenáll a leggyakoribb 

antibiotikumoknak és a hideg hőmérsékletnek. Opportunista kórokozó emberben, amely 

bélfertőzésekkel jár, és állati kórokozó, amely fertőzéshez vezet halakban, kétéltűekben és 

emlősökben [122]. 

 

 

33. ábra: Genomi uracil szint a Staphylococcus aureus RN450, és NCTC, Enterococcus faecalis (ATCC 

29212), Stapylococcus epdermidis (ATCC12228), Escherichia coli (ATCC25922) és Aeromonas hydrophila 

(ATCC7966) törzsekben. Az eredményeket az előzőekben ismertetett uracil-DNS mennyiségi meghatározási 

módszerrel [103] kaptuk. A diagram feletti táblázatban az uracil-DNS metabolizmus szempontjából fontos 

enzimek és inhibitorok adott törzsben való jelenlétét jelöltem (+, ha az adott törzsben jelen van az adott fehérjét 

kódoló gén és -, ha nincs jelen benne). A számítások három független adatkészleten alapultak, három különböző 

biológiai mintát képviselnek. 

Szignifikáns különbséget az S. aureus RN450 mintákhoz képest csak az S. epidermidis, A. 

hydrophilia, és E. coli minták között mértünk (33. ábra). Ez az eredmény az utóbbi két 
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baktérium esetében összhangban van a várakozással, mert ezekben a dUTPáz és UNG enzimek 

is jelen vannak. Az S. epidermidis esetében érdekes az alacsony uracil szint, az eredményt a 

fehérjék expressziójának eltérő mértékével lehet magyarázni. 

Az is szembetűnő, hogy az S. aureus mintákban a logaritmikus növekedési szakaszban lévő 

baktériumokból izolált genomi DNS magasabb uracil szintet mutat, mint a stacioner fázisból 

izolált. Ennek a különbségnek egy lehetséges magyarázata az, hogy a logaritmikus szakaszban 

gyorsan osztódó sejtekben a DNS gyorsan replikálódik és így esetleg jobban felhalmozhatja az 

uracilt, amennyiben ezt a körülmények (dUTPáz hiánya) lehetővé teszik.  

4.3.3 Túlélési stratégiák a dUTPáz hiányában 

A korábbi ismereteinken alapuló várakozással szemben, hogy a dUTPáz gén a prokarióták 

számára nem létfontosságú. Fontos kiemelni, hogy az analízisünk a már leírt dUTPáz génekre 

terjedt ki, más gének által kódolt fehérjéknek nem kizárt, hogy van dUTPáz aktivitása. 

A dut- ung+ genotípus feltételezetten genomi instabilitáshoz vezet, mivel a dUTPáz 

hiányában sok uracil épülhet be a DNS-be, amelyek UNG általi javítása során a DNS 

fragmentálódhat. Ezért a dUTPáz gén hiányában való túlélés egyik lehetséges stratégiája az 

UNG aktivitás egyidejű hiánya. Ezért azt vizsgáltuk a továbbiakban, hogy a dUTPáz génnel 

nem rendelkező organizmusokban megtalálható-e az ung gén, vagy UNG inhibitor. 

Az uracil-DNS glikoziláz kereséséhez az E. coli UNG enzim szekvenciáját használtuk fel, 

amely magas uracilkivágási hatékonysággal jellemezhető. A dUTPáz gént nem tartalmazó 

organizmusokat így két csoportra osztottuk, annak alapján, hogy tartalmaznak-e ung gént vagy 

nem (v.ö. kék és pink szegmensek a 31. ábra,1. függelék ábra), amelyeknek elvárásaink alapján 

nagyon különböző fiziológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. A dUTPáz és UNG gén 

szimultán hiánya (kék szegmens) lehetségesen életképes fenotípust eredményez, amely 

genomjában magasabb az uracil szint. A dUTPáz hiánya és UNG jelenléte (pink szegmens) 

viszont várhatóan genomi instabilitáshoz és sok esetben sejthalálhoz vezet. 

4.3.4 UNG inhibitor jelenléte 

Az UNG inhibitorok jelenléte tovább módosítja a fent leírt fiziológiai eseményeket, így 

ezután az inhibitorok potenciális jelenlétére fókuszáltunk. Bioinformatikai analízisünk során a 

dolgozatom irodalmi részében részletesen bemutatott három inhibitor – az UGI (a B. subtilis 

PBS1/PBS2 fágok által kódolt), p56 (a B. subtilis φ29 által kódolt) és SAUGI (S. aureus által 

kódolt) – géneket kerestük. 
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Azt találtuk, hogy egyik fág eredetű UGI vagy p56 fehérje gén sincs a vizsgált genomokon 

kódolva. A SAUGI gén megtalálható volt több S. aureus törzsben, és ugyanazt a szekvenciát 

megtaláltuk a Butyrivibrio proteoclasticus genomjában, de sehol máshol nem.  

Az uracil-DNS anyagcserét alapvetően továbbra is a dUTPáz és az UNG enzimek vezérlik, 

csak nagyon kevés - leginkább S. aureus törzsekben fellelhető – kivétel létezik. A SAUGI 

fehérje jelenléte dut- ung+ a környezetben megmentheti a baktérium potenciális genomi 

instabilitását. Az UNG inhibitorok közül – ahogy a bevezetőben részletesen ismertettem – a 

SAUGI az egyetlen, ami nem a bakteriofágok genomjában van kódolva. A saugi az SCCmec 

mobil genetikai elemen található, amely a mecA (methicillin rezisztenciáért felelős) gént is 

hordozza. A mobil genetikai elem terjedése kettős nyereség lehet a fogadó sejt számára, 

egyrészt hatástalaníthatja a methicillint és másrészt menekítheti a valószínűleg letális dut- ung+ 

genotípust. Azonban az SCCmec-et nem tartalmazó MSSA törzsek szintén életképesek és 

fertőzőek. Ezért felmerül a kérdés, hogy miért előnyös egy UNG inhibitor egy mobil genetikai 

elemen való hordozása. 

A p56 fehérje az UNG gátlása által a B. subtilis φ29 fág replikációját segíti, a már említett 

hatásmechanizmus szerint [54]. Elképzelhető, hogy a saugi mobil genetikai elemen való 

jelenléte szintén a p56-hoz hasonló, a genomi DNS integritását megóvó feladatot lát el. A 

javítás során ugyanis a nagymértékben uracilált DNS degradálásra kerül, úgy tűnik, hogy a 

BER ebben az esetben negatívan befolyásolhatja horizontális génátvitelt. Mivel a horizontális 

géntranszfer fontos szerepet játszik az antibiotikum-rezisztencia és patogenitási tényezők 

terjedésében S. aureusban, így az az elgondolás, hogy ezt az eseményt az uracil-DNS javítás 

befolyásolhatja, további vizsgálatokat igényel. 
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5 Összefoglalás 

A dolgozat eredményeit a Célkitűzések fejezetben megfogalmazott kérdések alapján 

foglaltam össze. 

 

Beazonosítottuk az Stl fehérje pontos kötőhelyét a SaPIbov1 génszakaszon. Számos 

oligonukleotidot terveztünk, majd EMSA kísérletekkel teszteltünk, in silico predikciók és a 

fehérje kötőhelyekre jellemző irodalmi adatok felhasználásával.  

Először kimutattuk, hogy az Stl kötőhelye mind az stl-sr és az str-xis intergenikus régióban 

is megtalálható. Ezt követően a kötőhely kisebb méretű oligonukleotidokra való felosztásával 

és ezek tesztelésével haladtunk tovább. Az EMSA tesztek eredményeiből arra következtettünk, 

hogy az Stl kötőhely az inter-R szegmens közepén helyezkedik el. A MEME motívumkereső 

szoftverrel egy 17-mer hosszú motívumot azonosítottunk, amelynek három variánsa (Motifstr, 

Motifstr és Motifxis) volt megtalálható a SaPIbov1 génszakaszon. Megállapítottuk, hogy az Stl 

kötő motívum két 6 bázispár hosszú fordított ismétlésből áll, amely egy 5 bázispár hosszú 

nemspecifikus távtartó szekvenciával van elválasztva. Tesztekkel igazoltuk, hogy az Stl 

kötéséhez egy három bázispár hosszú túlnyúló szekvencia szükséges a motívum két oldalán, 

így a keletkező Stl-kötőhely összesen 23 bp hosszú. A kötőmotívumban azonosítottuk a kötés 

szempontjából lényeges bázisok pozícióit. Eredményeink arra mutattak rá, hogy a fordítottan 

ismétlődő szekvencia pontos bázissorrendje, továbbá az oligonukleotid palindromikus jellege 

fontos szerepet játszik a Stl-DNS-komplex kialakulásában. Ellenben a fordítottan ismétlődő 

szakaszok között található öt bázis, továbbá szélein túllógó három bázis szekvenciája eltérő 

lehet.  

Eredményeink értékeléséhez a következő gondolatokat érdemes felvetni. Számos jól 

jellemzett génszabályozó fehérje van, mint a lac [123], a trp [124] és a λ fág CI represszorok 

[125], amelyekről ismert, hogy - hasonlóan az általunk vizsgált rendszerhez -, a represszor 

fehérje molekulák kötési helyeként fordított ismétlődő vagy palindromos DNS szekvenciákat 

használnak. Az általunk felderített kötőhely nagyon hasonlít az E. coli arginin-represszorhoz, 

amely esetében az operátor kötőhelye egy 18 bp hosszú fordítottan ismétlődő szekvencia, más 

néven „ARG doboz” [126].  

A prokarióta transzkripciós szabályozó fehérjék túlnyomó többsége HTH motívummal 

kötnek a kétszálú DNS spirálhoz [127–129]. Ez a strukturális motívum az Stl fehérjében is 

megtalálható [90]. Ráadásul a HTH fehérjék általában dimerként kötődnek a DNS-re, és az Stl 
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fehérje is dimer szerkezetű [130]. Feltételezhetően a dimer Stl az invertált ismétlődéshez 

kötődik, az egyik alegysége az ismétlés egyik konzervált régiójával, míg a másik alegység a 

fordított ismétlődő szekvenciával. 

A specifikus Stl kötőhelyek szekvenciáinak meghatározásán túl a relatív elhelyezkedésüket 

vizsgáltuk a stl, str és xis gének pozícióihoz képest, valamint az előre jelzett promóter 

régióikhoz képest. A három valószínűsített Stl kötőhely közül kettő az str-stl intergenikus 

régióban helyezkedik el, míg a harmadik az str-xis intergenikus régióban (19. ábra). Ezt 

alátámasztja az a kísérleti eredmény, hogy az stl-str intergenikus régióban két komplex alakult 

ki (10. ábra), míg az str-xis régióban csak egy komplex kialakulása volt megfigyelhető (12. 

ábra). Továbbá azt találtuk, hogy az Stl site-R és Stl site-X átlapol a prediktált str és xis 

promóter -10-es régiójával (19. ábra). Ez világos magyarázatot ad arra a megfigyelésre, hogy 

az Stl represszálja az str-t és xis-t. Azt feltételezzük, hogy az Stl kötése ezekhez a 

szegmensekhez megakadályozza a transzkripciós iniciátor komplex összeépülését. 

Mindazonáltal a Stl expresszió autoaktivációja összefügghet más SaPIbov1 transzkripciós 

faktorokkal. Az int gént illetően korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy a Stl gátolja az 

expresszióját, azonban nem tudtunk azonosítani más Stl kötőhelyeket az int-tól upstream 

pozícióban. Ennek a további Stl kötőhelynek a hiánya arra enged következtetni, hogy az Stl 

ebben az esetben más, még tisztázatlan módon hat. 

Az Stl pontos kötőmotívumának definiálása tehát közelebb vitt az általa szabályozott gének 

expressziós mintázatának megértéséhez. Az Stl kristályszerkezetének jövőbeni 

megismerésében is szerepe lehet a kötő motívum pontos ismeretének, ugyanis a 23 bp hosszú 

oligonukleotiddal komplexben való kristályosítás stabilizálja az Stl fehérje szerkezetét, így 

megkönnyíti a röntgenkrisztallográfiás detektálást.  

A kötő motívum ismeretében tovább fejleszthető a már a bevezetőben említett 

Mycobacterium-ban kifejlesztett riporterrendszer [22], már nem szükséges a teljes stl-str 

intergenikus szekvenciát bevinni a sejtekbe, elég a kötő motívummal dolgozni. 

 

A munkám következő szakaszában a SAUDG:SAUGI kölcsönhatásban szerepet játszó 

természetben előforduló SAUGI aminosav eltéréseket vizsgáltuk. Az adatbázisokban fellelhető 

SAUGI szekvenciák illesztésével választottuk ki a releváns mutációs pontokat. Több 

pontmutáns SAUGI fehérjét állítottunk elő, majd elemeztük a komplexképződést ITC, MST és 

MS módszerekkel. Az ITC mérések alapján SAUGIWT és a SAUGIE24H termodinamikai jellege 

eltérőnek mutatkozott. A módszer kapcsán azonban számos technikai nehézség adódott (nagy 

háttérzaj, fehérjekicsapódás, aggregáció), így a KD meghatározásához más mérési módszert 
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kerestünk. A mikroméretű termoforézissel mind az öt SAUGI mutáns variáns komplexképzési 

képességét megvizsgáltuk. Eredményeink alapján a kötési görbék hasonló lefutást mutattak, de 

a kapott KD értékek különbsége nem volt szignifikáns. A SAUGI-SAUDG kölcsönhatás 

relatívan nagy affinitása miatt a disszociációs konstansok minőségi meghatározása ezekre a 

kölcsönhatásokra a kísérleti körülmények között nem volt végrehajtható. A KD értékek 

meghatározását végül natív-MS módszerrel végeztük. A SAUGI mutáns variánsok közül egy 

esetben (SAUGIE24H) tapasztaltuk a komplexképződés erősségének enyhe emelkedését. Három 

további SAUGI mutánsban a disszociációs konstans növekedését tapasztaltuk (SAUGID59Y, 

SAUGIH87N, SAUGIM89K), végül a SAUGII50T-vel a vad típusú SAUGI-hoz hasonló affinitást 

mértünk. Eredményink arra engednek következtetni, hogy a természetben előforduló SAUGI 

mutáns variánsok még lényegesen erős kölcsönhatásra képesek a SAUDG-vel. Kimutattuk, 

hogy a legerősebb perturbáció (SAUGID59Y esetében) a disszociációs konstans különbsége a 

SAUGIWT-vel mérthez képest mikromoláris szinten volt. 

Az adataink alapján jól látható, hogy a komplex erőssége a természetben előforduló 

aminosav-eltérések ellenére megmarad. Ez arra enged következtetni, hogy a SAUDG és 

SAUGI enzimek kapcsolódásának fontos szerepe lehet a S. aureus sejt működése során, amely 

feltételezés további vizsgálatokra ad okot. A SAUGI pontos sejtbeni funkciójának 

megismeréséhez in vivo kísérletek keretében lehetne megvizsgálni a SAUGI potenciális 

SAUDG aktivitás szabályozó szerepét. Érdekes volna a sejtciklus során vizsgálni a saudg és 

saugi gének expressziós szintjeit, és ezzel párhuzamosan az egyes sejtciklus fázisokban 

megmérni a sejt genomi DNS-ének uracil tartalmát. 

 

Bioinformatikai kollaborációban kimutattuk, hogy a dUTPázt kódoló gén a prokarióták 

számára a korábbi feltételezésekkel ellentétben nem létfontosságú. A továbbiakban azt 

vizsgáltuk, hogy a dUTPáz génnel nem rendelkező organizmusokban megtalálható-e az ung 

gén, vagy UNG inhibitor. Analízisünk során felderítettünk olyan törzseket, amelyekre a dut- 

ung- genotípus volt jellemző és néhány esetben megtalálható volt a saugi gén. Az uracil DNS-

anyagcserében szerepet játszó fehérjék expressziós mintázatától függően az S. aureus 

baktériumnak kissé uracilált a genomja és ebből következően nagy valószínűséggel instabil. 

Kimutattuk, hogy a dut- genotípus a genomi uracil tartalmának várható fenotípusos 

növekedésével jár együtt. Genomi uracil tartalmat mértünk két S. aureus törzsben, továbbá az 

Enterococcus faecalis, Stapylococcus epdermidis, Escherichia coli és Aeromonas hydrophila 

törzsekben. Azt találtuk, hogy az S. aureus törzsekre magasabb uracil tartalom jellemző, mint 

a kontrollként mért baktériumtörzsekre. Az S. aureus mintákban a logaritmikus növekedési 
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szakaszban lévő baktériumokból izolált genomi DNS magasabb uracil szintet mutatott, mint a 

stacioner fázisból izolált, mivel a logaritmikus fázisban a DNS gyorsan replikálódik és így 

esetleg jobban felhalmozhatja az uracilt. 

Megállapítottuk, hogy a dUTPáz enzimcsaládok génjei messze nem minden prokariótában 

vannak jelen. Ez a nem várt genotípus megfigyelhető evolúciósan jól elkülönülő ágakban, ami 

azt sugallja, hogy a dut gén(ek) vesztése több független alkalommal fordulhat elő az evolúció 

során. Azt is kimutattuk, hogy a dut- genotípus a genomi uracil tartalmának várható fenotípusos 

növekedésével jár együtt (lásd 33. ábra). A horizontális géntranszfer kulcsfontosságú a 

virulencia elemek terjedésében. A jelen tanulmányban megfigyelhetjük, hogy az uracil-DNS 

anyagcserében szerepet játszó elemek érdekes módon megtalálhatók a mobil genetikai elemek 

között is. Ezen faktorok és a virulencia elemek párhuzamos elterjedése befolyásolhatja a genom 

integritás regulátorait és a mutagenikus rátát egyaránt. Ezeknek az eredményeknek a 

biomedikai jelentősége különösen fontos a jelenleg nagy terápiás kihívást jelentő mikrobák 

szempontjából. Az uracil DNS-anyagcserében szerepet játszó fehérjék expressziós mintázatától 

függően az S. aureus baktériumnak kissé uracilált a genomja és ebből következően instabil 

lehet. A fágok és a mobil genetikai elemek szintén fontos szerepet játszanak a laterális 

géntranszferben. Például az említett S. aureus S6 fág a Staphylococcace általános transzdukáló 

fágja. Ezért még érdekesebb lenne annak vizsgálata, hogy ez a fág hogyan tartja fenn a 

genomját, és hogyan módosíthatja a fertőzött baktériumok uracil-DNS anyagcseréjét. 
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6 Tézispontok 

1. Azonosítottuk az Stl represszor fehérje pontos kötőhelyét az élettanilag releváns 

SaPIbov1 génszakaszon. Megállapítottuk, hogy az Stl kötő motívum két 6 bázispár 

hosszú fordított ismétlésből áll, amely egy 5 bázispár hosszú nemspecifikus távtartó 

szekvenciával van elválasztva. A kötőmotívumban azonosítottuk a kötés szempontjából 

lényeges bázisok pozícióit 

 

2. Fehérje szerkezeti alapon kiválasztottunk és elállítottunk több, a természetben 

előforduló SAUGI mutáns variáns fehérjét. Ezen variánsok SAUDG fehérjével való 

kapcsolatát kvantitatív módon jellemeztük, mikroméretű termoforézissel, izotermális 

titrációs kalorimetriával és natív tömegspektrometriával  

 

3. Optimalizáltuk a fehérje komplexképződés kvantitatív leírását lehetővé tévő 

tömegspetrometriai módszert 

 

4. Újszerű uracil-DNS kimutatási módszerrel megállapítottuk, hogy több Staphlococcus 

aureus törzs megnövekedett uracil tartalmat mutat a genomi DNS-ben 
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9 Függelék 

 

1. függelék ábra: Bakteriális / Archaeal genomok eloszlása a dUTPázzal és anélkül a törzsszintben. Csak azok a törzsek vannak ábrázolva, amelyekben legalább 15 

genomot vizsgáltunk. Minden egyes csomópontját három szám jelöli: az első a csomópont alatt lévő dUTPáz genomok száma (szürke szín a kördiagram szegmensben); a 

második a genomok száma mind a dUTPáz, mind az UNG nélkül (kék szín a kördiagram szegmensben); a harmadik a dUTPáz és az UNG nélküli genomok száma (rózsaszín 

szín a kördiagram szegmensben). Az ábrát Dr. Kerepesi Csaba készítette [58]. 
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