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1 BEVEZETÉS 

A Staphylococcus aureus humán patogén baktérium, amelynek antibiotikum rezisztens 

törzsei számos nehezen kezelhető betegséget okoznak. A baktériumok közti géntranszfer 

lehetővé teszi a rezisztencia gének gyors elterjedését, így a S. aureus fertőzés hatékony 

kezeléséhez új gyógyszercélpontok felfedezésére van szükség.  

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

mechanizmusokhoz köthető enzimeket vizsgáltam, melyek három egymással kapcsolatban 

lévő témát jelentenek. Ennek megfelelően célom volt az Stl fehérje pontos DNS-kötő 

szekvenciájának azonosítása a SaPIbov1 génszakaszon. Ezen kívül vizsgálni kívántam a 

SAUDG és SAUGI fehérjék kölcsönhatásban szerepet játszó, természetben előforduló 

SAUGI mutációk hatásait a kötés affinitásra. Célom volt továbbá a dut- genotípussal 

rendelkező S. aureus törzsek genomi uracil tartalmának összehasonlítása más javító 

enzimkészlettel rendelkező kontroll törzsekkel. 

2 IRODALMI HÁTTÉR 

A Staphylococcus aureus baktérium által okozott betegségek gyógyítása a modern 

orvostudomány számára nagy kihívást jelent, az elmúlt évtizedekben nőtt az egészségügyi 

ellátással összefüggésbe hozható megbetegedések száma. Az általa okozott klinikai fertőzések 

ma is elterjedtek és súlyosak (gyulladások, bőrelváltozások, vérmérgezés, toxikus sokk 

szindróma), bár a rezisztencia és a klinikai betegségek spektruma is folyamatosan változik. 

Tovább nehezíti a kezelést a multidrog-rezisztens (egyszerre több típusú antibiotikummal 

szemben ellenálló) törzsek kialakulása. Mindez a kórokozó molekuláris szintű biológiájának 

jobb megértését, valamint újabb hatékony gyógyszercélpontok azonosítását sürgeti1. 

A S. aureus patogenicitási szigetek (S. aureus pathogenicity islands, SaPI), toxin géneket 

hordozó, a baktérium kromoszómába integrálódott mintegy 14-17 kilobázis hosszú genetikai 

egységek
2
.  

 

1
 Tong, S. Y. C.; Davis, J. S.; Eichenberger, E.; Holland, T. L.; Fowler, V. G. Staphylococcus Aureus 

Infections: Epidemiology, Pathophysiology, Clinical Manifestations, and Management. Clin. Microbiol. Rev. 

2015, 28 (3), 603–661. 
2
 Tormo-Más, M. A.; Mir, I.; Shrestha, A.; Tallent, S. M.; Campoy, S.; Lasa, I.; Barbé, J.; Novick, R. P.; 

Christie, G. E.; Penadés, J. R. Moonlighting Bacteriophage Proteins Derepress Staphylococcal Pathogenicity 

Islands. Nature 2010, 465 (7299), 779–782. 



3 

 

A toxinok felelősek az ételmérgezés, az íngyulladás és a toxikus sokk szindróma 

kialakulásáért. A SaPI-k nem kódolják a horizontális géntranszferhez szükséges fehérjéket, a 

transzdukciójuk megvalósításához segítő (helper) fágokat használnak
3
. 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
4
. Helper fág hiányában a SaPI stl (SaPI transcription leftward; ORF20) által kódolt 

Stl represszor fehérje akadályozza a kivágódást. Az stl hiánya a SaPI génszakasz spontán 

autonóm replikációjához vezet
5
. A helper fág kódolja azt az ún. derepresszor fehérjét, amely 

hatására az Stl leválik a SaPI promóter régiójáról. A derepresszor fehérje szétválasztja az Stl-

DNS komplexet, amelyet in vitro kísérletek bizonyítanak
2,6

. A fág indukció hatására 

megtörténik a SaPI DNS kivágódása, replikációja, majd a keletkező fág kapszidokba való 

csomagolódása
7
. Kimutatták, hogy a SaPIbov1 és SaPIbov5 patogenicitási szigetek esetében 

az Φ11 és a 80α helper fágok deoxiuridin-trifoszfát-nukleotidhidroláz (dUTPáz) enzimjei 

derepresszor fehérjéként működnek
2
. 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, mint ahogy az Stl-hez kötne. Miután a dUTP készlet lecsökkent, 

akkor kapcsolódik az Stl-hez, ezáltal derepresszálva a SaPI génszakasz kifejeződését
6
. 

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. Ezek közül a bázis 

kivágó javítás (base excision repair, BER, 1. ábra) korrigálja az oxidáció, a deaminálás és az 

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

szerkezetét. A BER során a sérült bázisokat az ún. DNS glikozilázok ismerik fel és távolítják el, 

amelyek közül az uracil eltávolításáért az uracil-DNS glikozilázok (UNG) felelősek.  

 

3
 Novick, R. P.; Christie, G. E.; Penadés, J. R. The Phage-Related Chromosomal Islands of Gram-Positive 

Bacteria. Nat. Rev. Microbiol. 2010, 8 (8), 541–551. 
4
 Novick, R. P.; Ram, G. The Floating (Pathogenicity) Island: A Genomic Dessert. Trends Genet. 2016, 32 (2), 

114–126. 
5
 Ubeda, C.; Maiques, E.; Barry, P.; Matthews,  a; Tormo, M. a; Lasa, I.; Novick, R. P.; Penades, J. R. SaPI 

Mutations Affecting Replication and Transfer and Enabling Autonomous Replication in the Absence of 

Helper Phage. Mol. Microbiol. 2008, 67 (3), 493–503. 
6
 Szabó, J. E.; Németh, V.; Papp-Kádár, V.; Nyíri, K.; Leveles, I.; Bendes, A. Á.; Zagyva, I.; Róna, G.; 

Pálinkás, H. L.; Besztercei, B.; et al. Highly Potent DUTPase Inhibition by a Bacterial Repressor Protein 

Reveals a Novel Mechanism for Gene Expression Control. Nucleic Acids Res. 2014, 42 (19), 11912–11920. 
7
 Novick, R. P.; Subedi, A. The SaPIs: Mobile Pathogenicity Islands of Staphylococcus. Chem. Immunol. 

Allergy 2007, 93 (1), 42–57. 
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Az uracil kétféle módon kerülhet a genomba, a citozin hidrolitikus deaminációja során és a 

dTTP helyett történő dUTP beépülésekor. Jelenleg három különböző uracil-DNS glikoziláz 

inhibitor fehérjét (UGI
8
, p56

9
 és SAUGI

10
) írtak le az irodalomban. Az inhibitorok aminosav 

szekvenciái lényegesen különböznek, mindazonáltal mindegyik fehérje felszíni töltéseloszlása 

és formája a DNS negatívan töltött helikális szerkezetét utánozza
11

. A SAUGI az első olyan 

leírt eset, ahol az inhibitort nem a fertőző fág, hanem maga a sejt genomja (SCCmec kazettán) 

kódolja
10

. 

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. 

 

 

1. 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) 

8
 DPutnam, C.; NShroyer, M. J.; JLundquist, A.; DMol, C.; SArvai, A.; WMosbaugh, D.; ATainer, J. Protein 

Mimicry of DNA from Crystal Structures of the Uracil-DNA Glycosylase Inhibitor Protein and Its Complex 

with Escherichia Coli Uracil-DNA Glycosylase. J. Mol. Biol. 1999, 287 (2), 331–346. 
9
 Baños-Sanz, J. I.; Mojardín, L.; Sanz-Aparicio, J.; Lázaro, J. M.; Villar, L.; Serrano-Heras, G.; González, B.; 

Salas, M. Crystal Structure and Functional Insights into Uracil-DNA Glycosylase Inhibition by Phage Phi29 

DNA Mimic Protein P56. Nucleic Acids Res. 2013, 41 (13), 6761–6773. 
10

 Wang, H. C.; Hsu, K. C.; Yang, J. M.; Wu, M. L.; Ko, T. P.; Lin, S. R.; Wang, A. H. J. Staphylococcus 

Aureus Protein SAUGI Acts as a Uracil-DNA Glycosylase Inhibitor. Nucleic Acids Res. 2014, 42 (2), 1354–

1364. 
11

 Dryden, D. T. F. DNA Mimicry by Proteins and the Control of Enzymatic Activity on DNA. Trends 
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Biotechnol. 2018, 24 (8), 378–382. 

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
12

.  

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
13

. A 

beépült uracilt 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)
14

. Korábban úgy találták, hogy minden szabadon élő 

szervezet, valamint különböző DNS és RNS (beleértve a retro-vírusokat is) kódolnak 

dUTPázt
15

. 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
6
. Ezek 

közül néhány baktérium, amelyekből még a profág dUTPáz is hiányzik, a methicillin-

rezisztencát is hordozza
16,17

, amely növeli a megfigyeléseink orvosbiológiai jelentőségét. 

Az irodalomban leírt dUTPáz enzimcsaládok közül a legtöbb két nagy szerkezeti 

csoportba tartozik, amelyekben homo-oligomer szerkezetű fehérjék vannak jelen. Az egyik 

családban az oligomer szerveződés három aktív kötőhellyel rendelkező szimmetrikus 

fehérjéket eredményez, amelyekben alegységek magját β-redők alkotják (ún. trimer dUTPáz). 

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

alegységek másodlagos szerkezete α-helikális (ún. dimer dUTPáz). 

 

12
 Vertessy, B. G.; Toth, J.; Vértessy, B. G.; Tóth, J. Keeping Uracil out of DNA: Physiological Role, Structure 

and Catalytic Mechanism of DUTPases. Acc. Chem. Res. 2009, 42 (1), 97–106. 
13

 Mosbaugh, D. W. Purification and Characterisation of Porcine Liver DNA Polymerase y:Utilisation of DUTP 

and DTTP during in Vitro DNA Synthesis. Nucleic Acid Res. 1988, 16 (12), 5645–5659. 
14

 Muha, V.; Horváth, A.; Békési, A.; Pukáncsik, M.; Hodoscsek, B.; Merényi, G.; Róna, G.; Batki, J.; Kiss, I.; 

Jankovics, F.; et al. Uracil-Containing DNA in Drosophila: Stability, Stage-Specific Accumulation, and 

Developmental Involvement. PLoS Genet. 2012, 8 (6). 
15

 Baldo, A. M.; McClure, M. A. Evolution and Horizontal Transfer of DUTPase-Encoding Genes in Viruses 

and Their Hosts. J. Virol. 1999, 73 (9), 7710–7721. 
16

 Chen, C.-J.; Unger, C.; Hoffmann, W.; Lindsay, J. A.; Huang, Y.-C.; Götz, F. Characterization and 

Comparison of 2 Distinct Epidemic Community-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus 

Clones of ST59 Lineage. PLoS One 2013, 8 (9), e63210. 
17

 Golding, G. R.; Bryden, L.; Levett, P. N.; McDonald, R. R.; Wong, A.; Graham, M. R.; Tyler, S.; Van 

Domselaar, G.; Mabon, P.; Kent, H.; et al. Whole-Genome Sequence of Livestock-Associated St398 

Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Humans in Canada. J. Bacteriol. 2012, 194 (23), 

6627–6628. 
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A DNS-beli uracil ellen két mechanizmus dolgozik egymást kiegészítve, amelyek két 

kulcs enzime az UNG és a dUTPáz
14

. Mindkét enzimnek léteznek specifikus fehérje 

inhibitorai, az UNG esetében az UGI, p56, SAUGI, a dUTPáz esetében az Stl. 

3 KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

A SAUGI fehérjében pontmutációk létrehozásához a Quikchange (Agilent) módszert 

alkalmaztuk, a létrehozott DNS konstruktok szekvenciáját az MWG Eurofins Genomics cégnél 

végzett szekvenálással ellenőriztük. A rekombináns 6-His epitóp címkével rendelkező SAUGI, 

SAUDG és Stl fehérje konstrukciókat BL21 (DE3) Rosetta Escherichia coli gazdatörzsben 

termeltettük, majd a sejtek feltárása után a SAUGI és SAUDG fehérjéket nikkel affinitás 

kromatográfiával, az Stl fehérjét glutation-agaróz affinitás oszlopon tisztítottuk. Az 

elektroforetikus mobilitás eltolódás vizsgálat során az Stl fehérjét és az oligomereket 

poliakrilamid gélelektroforézissel választottuk szét, gélek beolvasását Uvi-Tec 

géldokumentációs rendszerrel végeztük (Cleaver Scientific Ltd., Rugby, UK), a DNS 

festéséhez GelRed-et használtuk (Biotium). Az Stl kötőhely in silico analíziséhez a MEME 

(Multiple Expectation maximization for Motif Elicitation), a BPROM és az NCBI Blast 

szoftvereket használtuk. A genomi uracil szint meghatározását dot blot módszerrel végeztük. 

A SAUDG és SAUGI vad típusú és mutáns konstruktok komplexeinek jellemzését a 

következő módszerekkel hajtottuk végre: mikroméretű termoforézis (NanoTemper Monolith 

NT.115 készülékkel (Nanotemper Technologies GmbH, Németország)), izotermális titrációs 

kalorimetria (MicroCal ITC200 titrációs kaloriméter használatával (GE Healthcare)), natív 

tömegspektrometria (Waters QTOF Premier (Waters, Milford, MA, USA) tömegspektrométerrel). 
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4 EREDMÉNYEK 

4.1 Stl fehérje pontos kötőhelyének meghatározása  

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

Ennek megtalálásához számos oligonukleotidot terveztünk, majd teszteltünk in silico 

predikciók és a fehérje kötőhelyekre jellemző irodalmi adatok felhasználásával. 

Először EMSA teszttel igazoltuk, hogy az stl-str és az str-xis közti intergenikus régióhoz 

is képes kötődni az Stl fehérje. Célul tűztük ki, hogy lecsökkentjük a DNS szegmens méretét a 

legkisebb méretre, amelyet az Stl még képes kötni. Így rövidebb oligonukleotidokat 

terveztünk, majd EMSA kísérletekkel teszteltük a kölcsönhatást. Ezen oligonukleotidok 

racionális tervezéséhez in silico predikció alapú megközelítést alkalmaztunk. A BLAST 

szekvencia illesztés és promóter predikció alapján az str-stl intergenikus régiót két egyforma 

hosszú darabra osztottuk (inter-R és inter-L). Az EMSA teszt eredménye alapján az Stl 

specifikusan köt az inter-R szekvenciához, ellenben az inter-L szekvenciához nem. A korábbi 

logika szerint az inter-R oligonukleotidot is két egyenlő részre osztottuk (inter-RR és inter-

RL), amelyek közül az Stl egyikhez sem kötött. Az eredményeket összességében vizsgálva 

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

tönkretett a két részre való felosztás. Ezen a ponton igénybe vettük a MEME motívum kereső 

algoritmusát, amely egy 17-mer hosszú motívumot talált, amely tartalmaz egy fordított 

ismétlést (inverted repeat). Ezek a variánsok upstream pozícióban találhatóak az stl, str és a 

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

 

2. ábra: A három Stl kötőhely és azok relatív elhelyezkedéseinek sematikus ábrázolása az érintett 

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

ki. 
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Hipotézisünk szerint a kötő szekvencia motívum két oldalán 3-3 bp hosszú nemspecifikus 

túlnyúló szekvenciára van szükség a Stl kötés kialakításához, amely igazolására további két 

oligonukleotidot terveztünk és teszteltünk (inter-L+tt, Stl site-L-tt).  

További oligonukleotidokat terveztünk, hogy a fordítottan ismétlődő szekvenciák kötési 

képességben való jelentőségét vizsgáljuk. Módosítottuk a fordítottan ismétlődő szekvenciák 

közti bázisokat, valamint két helyen a fordítottan ismétlődő motívumokat (Stl site-R polyA, 

Stl site-R G17T és Stl site-R C7G). Azt találtuk, hogy a köztes szakasz és a túlnyúló részek 

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

szekvenciával, viszont az oligonukleotid palindromikus jellege fontos szerepet játszik a Stl-

DNS-komplex kialakulásában. Összefoglalva, az Stl kötő motívum két 6 bp hosszú fordított 

ismétlésből áll, amelyeket egy 5 bp nemspecifikus távtartó szekvencia választ el egymástól (2. 

ábra). A Stl kötéséhez egy legalább három bázispár hosszú túlnyúló szekvencia szükséges, így 

a keletkező Stl-kötőhely összesen 23 bp hosszú. 

4.2 Egyes SAUGI mutációk hatása a SAUGI:SAUDG 

komplexképződésre 

A különböző S. aureus baktérium törzsekből származó SAUGI szekvenciák egymásra 

illesztésével vizsgáltuk a kölcsönható felületen elhelyezkedő aminosavak konzerváltságát, 

több olyan aminosav eltérést találtunk, amely a kölcsönható felszínen volt. Ezek közül 

választottuk ki azokat, amely szubsztitúciók során az aminosav jellege (savas-bázikus, 

apoláros-poláros) megváltozott, majd öt pontmutáns SAUGI fehérjét állítottunk elő és 

elemeztük a komplexképződést többféle analitikai módszerrel. 

Először ITC módszerrel vizsgáltuk a SAUDG:SAUGI
WT

 és a SAUDG:SAUGI
E24H

 

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

kicsapódást idézett elő, így csak néhány értékelhető adatsort kaptunk. A SAUGI
WT

 és a 

SAUGI
E24H

 termodinamikai jellege a mérések alapján eltérőnek mutatkozott. A SAUDG és a 

SAUGI
WT

 komplexképzésében kedvező entalpiás és entrópiás komponenseket tudtunk 

kimutatni, míg a SAUGI
E24H

 esetében a kötésben a nagy kedvező entrópikus komponens 

dominál, amely a kis kedvezőtlen kötő entalpiával áll szemben. 

Ezután MST mérési módszerrel vizsgáltuk a SAUDG:SAUGI
WT

 és SAUDG:SAUGI
E24H

 

komplexeket; a görbék lefutása hasonló jelleget mutatott, csak kis különbséget tapasztaltunk, 

emellett a mérési pontok szórása nagymértékű volt. A továbbiakban azt kívántuk 

megvizsgálni, hogy van-e olyan SAUGI mutáns variáns, amely az MST módszerrel is 
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kimutathatóan nagy eltérést mutat kötési affinitásban a SAUGI vad típushoz képest. Mind az 

öt SAUGI mutáns variáns esetében hasonló lefutást mutattak, de a kapott KD értékek 

különbsége nem volt szignifikáns. 

Végül natív tömegspektrometriával (3. ábra) vizsgáltuk a SAUDG és a természetben 

előforduló SAUGI mutánsok komplexképzési képességét. 

 

3. ábra: A SAUDG:SAUGI
E24H

 fehérjekomplex tömegspektruma, ahol a SAUDG és SAUGI
E24H

 

koncentrációja rendre 2 µM és 1,25 µM 

A vad típusú és pontmutáns SAUGI-k SAUDG-vel alkotott komplexeinek disszociációs 

konstans értékeit összehasonlítva látható volt, hogy az E24H szubsztitúció a kötés 

erősödéséhez vezethet, míg a többi mutáció kisebb mértékben gyengítheti, vagy nem 

befolyásolta a komplexképződés erősségét. Három további SAUGI mutánsban a disszociációs 

konstans növekedését tapasztaltuk (SAUGI
D59Y

, SAUGI
H87N

, SAUGI
M89K

). A SAUGI
H87N

 

esetében jól megfigyelhető, hogy a hisztidin a vad típusú SAUGI-ben aromás kölcsönhatást 

létesít a SAUDG 187-es tirozinjával, így az aszparagin mutáció hatására ez a kölcsönhatás 

nem jön létre, ezáltal a kölcsönhatás gyengülhet. A SAUGI
D59Y

 esetében a vad típusú SAUGI 

59-es pozícióban található aszparaginsav ionos kölcsönhatást létesít a SAUDG 79-es 

lizinjének amino-csoportjával. Az aminosav csere hatására ez az erős ionos kötés megszűnik, 

szintén gyengítve a kölcsönhatást. A SAUGI
M89K

 esetében a SAUDG hidrofób zsebébe 

benyúló metionin helyett egy töltött lizin lesz, amely megzavarja a kölcsönhatást és gyengíti a 
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komplexképződést. Végül a SAUGI
I50T

-vel a vad típusú SAUGI-hoz hasonló affinitást 

mértünk. Összefoglalva, a természetben előforduló SAUGI mutáns variánsok még lényegesen 

erős kölcsönhatásra képesek a SAUDG-vel. 

4.3 Különböző baktériumtörzsek genomi DNS-beli uracil tartalma 

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

vizsgált esetben az S. aureus genomjába integrálódott fágok kódolják
18

. Ebből kiindulva 

megvizsgáltuk és azt találtuk, hogy funkcionális dUTPázt kódoló gén nincs jelen az S. aureus 

bakteriális genomján. Ezért célul tűztük ki, hogy genomi vizsgálatainkat kiterjesztjük az 

összes baktériumra és Archeára is. Bioinformatikus munkatársakkal való együttműködésben 

megvizsgáltuk tehát, hogy különböző baktériumok genomjában megtalálhatóak-e a genomi 

uracil szintet befolyásoló enzimek (dUTPáz, az UNG és UNG inhibitor). Eredményeink 

alapján számos evolúciós ág jött létre, ahol néhány vagy több faj nem kódolja a dUTPáz 

fehérjét 

(dut-), amelyeknek egy részéből az ung gén is hiányzik (dut- ung-). A dut- genotípus 

várhatóan összefüggésben van a DNS-genom megnövekedett uracil tartalmával. 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. Szignifikáns különbséget az S. aureus RN450 mintákhoz képest 

csak az S. epidermidis, A. hydrophilia, és E. coli minták között mértünk. Azt találtuk, hogy az 

S. aureus törzsekre magasabb uracil tartalom jellemző, mint a kontrollként mért 

baktériumtörzsekre. Az S. aureus mintákban a logaritmikus növekedési 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. 
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 Ladner, R. D. The Role of DUTPase and Uracil-DNA Repair in Cancer Chemotherapy. Curr. Protein Pept. 

Sci. 2001, 2 (4), 361–370.  
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5 TÉZISEK 

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
19

 

 

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
20,21

 

 

3. Optimalizáltuk a fehérje komplexképződés kvantitatív leírását lehetővé tévő 

tömegspetrometriai módszert
21

 

 

4. Újszerű uracil-DNS kimutatási módszerrel megállapítottuk, hogy több Staphlococcus 

aureus törzs megnövekedett uracil tartalmat mutat a genomi DNS-ben
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19

 Papp-Kádár, V.; Szabó, J. E.; Nyíri, K.; Vertessy, B. G. In Vitro Analysis of Predicted DNA-Binding Sites 

for the Stl Repressor of the Staphylococcus Aureus SaPIBov1 Pathogenicity Island. PLoS One 2016, 11, 

e0158793. 
20

 Papp-Kádár, V.; Balázs, Z.; Nagy, G. N.; Juhász, T.; Liliom, K.; Vértessy, B. G. Functional Analysis on a 

Naturally Occurring Variant of the Staphylococcus Aureus Uracil DNA Glycosylase Inhibitor. Period. 

Polytech. Chem. Eng. 2017, 62 (1), 51–56. 
21

 Papp-Kádár V.; Balázs Z.; Vékey K.; Ozohanics O.; Vértessy B. G., Mass Spectrometry Based Analysis of 

Macromolecular Complexes of SAUDG and SAUGI Reveals Specific Variations Due to Naturally Occurring 

Mutations. FEBS Open Bio 2018, doi: 10.1002/2211-5463.12567 
22

 Kerepesi, C.; Szabó, J. E.; Papp-Kádár, V.; Dobay, O.; Szabó, D.; Grolmusz, V.; Vértessy, B. G. Life without 

DUTPase. Front. Microbiol. 2016, 7 (1768), 1–10.  
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6 ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG 

Az S. aureus DNS hibajavító fehérjekészlete számos egyedi vonással bír. Az baktérium 

uracil metabolizmusa egy különleges összjátéka a bakteriális és virális enzimek működésének 

(4. ábra). Mivel a gyógyászatban jelentős problémát okoznak az S. aureus által okozott 

kórképek, így releváns és időszerű téma a DNS hibajavítási folyamatainak megismerése, és 

ezek potenciális gyógyszercélpontként való vizsgálata. 

 

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

komplexek 

Mivel nehezen kezelhető és széles körben elterjedt betegségeket okozó patogén baktérium, 

így molekuláris szintű működésének vizsgálata releváns és időszerű. 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
23

. A SAUGI irányított mutációkkal történő antivirális szerré 

alakításával egy közelmúltban megjelent tanulmány foglalkozott
24

. 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
24

. 

 

23
 Ladner, R. D. The Role of DUTPase and Uracil-DNA Repair in Cancer Chemotherapy. Curr. Protein Pept. 

Sci. 2001, 2 (4), 361–370. 
24

 Wang, H.-C.; Ho, C.-H.; Chou, C.-C.; Ko, T.-P.; Huang, M.-F.; Hsu, K.-C.; Wang, A. H.-J. Using Structural-

Based Protein Engineering to Modulate the Differential Inhibition Effects of SAUGI on Human and HSV 

Uracil DNA Glycosylase. Nucleic Acids Res.  
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