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BEVEZETÉS
Doktori értekezésem témája a multifunkcionális mikrotubuláris rendszer ultrastrukturális
szerveződésében szerepet játszó „Tubulin Polymerization Promoting Protein/p25” (TPPP/p25)
fiziológiás és patológiás kölcsönhatásainak molekuláris szintű jellemzése. A citoszkeletális
mikrotubuláris hálózat sokrétű funkciót lát el eukarióta sejtekben mind fiziológiás, mind
patológiás körülmények között (Conde és Caceres 2009; de Forges és mtsai 2012). A
mikrotubulusok dinamikájának és funkcióinak szabályozásában meghatározó szerepe van a
poszttranszlációs módosításoknak, valamint a különböző fehérje partnerekkel való
kölcsönhatásoknak (Konno és mtsai 2012; Mangas-Sanjuan és mtsai 2015). Különös jelentősége
van a mikrotubuláris hálózatnak az agyban, ahol aktívan részt vesz a neuronok strukturális
polaritásának fenntartásában, amely létfontosságú a fiziológiás funkcióik betöltéséhez (Conde és
Caceres 2009; Neukirchen és Bradke 2011). A neuronok hosszú, vékony axonjait
oligodendrociták fedik le, ún. mielinhüvelyt képezve, melynek feladata az axonok védelme és
elektromos szigetelése. Ebben, az oligodendrociták differenciációjával járó folyamatban alapvető
szerepe van a mikrotubuláris rendszer átrendeződésének, valamint a mikrotubulus asszociált
fehérjéknek (MAP) (Bauer és mtsai 2009). Ilyen fehérje a Sejtarchitektúra Kutatócsoport által
azonosított,
elsősorban az
oligodendrocitákban kifejeződő
TPPP/p25, melynek
tubulinpolimerizációt indukáló aktivitását és 25 kDa-os moltömegét jelzi elnevezése (Hlavanda
és mtsai 2002).
Bioinformatikai (predikciós) és különböző kísérleti módszerekkel bizonyították, hogy a
TPPP/p25 rendeztelen fehérje (Hlavanda és mtsai 2002; Orosz és mtsai 2004). A PONDR
algoritmus az N-terminálist rendezetlennek, míg a középső részt rendezettnek jósolta; a
SCPRED algoritmus is (Dosztányi és mtsai, 1997) a középső részre jósolta döntően a lehetséges
stabilitási centrumokat (Orosz és mtsai, 2004). Kísérletesen cirkuláris dikroizmus, fluoreszcens
spektroszkópia, differenciális pásztázó mikrokalorimetria, limitált proteolízis és NMR mérések
igazolták, hogy a TPPP/p25 rendezetlen fehérje (Orosz és mtsai, 2004, Vincze és mtsai, 2006;
Zotter és mtsai 2011a). Továbbá, a TPPP/p25 a „Neomorphic Moonlighting” fehérjék
prototípusa, mivel kölcsönható partnertől függően eltérő fiziológiás és patológiás funkciókat tölt
be a fehérje génszintű változása nélkül (Jeffery 2011; Ovádi 2011).
A TPPP/p25 elsődleges kölcsönható partnere a tubulin, melynek mikrotubulussá való
polimerizációját indukálja, továbbá a mikrotubulusokat kötegelő (Hlavanda és mtsai 2002) és
acetilációjukat fokozó (Tőkési és mtsai 2010) aktivitása révén a mikrotubuláris rendszer
dinamikáját és stabilitását szabályozza. Ezen funkcióit a dimerizációs potenciálja, valamint a
tubulin dezacetiláz enzimekkel (SIRT2, HDAC6) való kölcsönhatásai révén éri el: specifikusan
gátolja aktivitásukat, ezáltal növeli a mikrotubulusok acetilációs szintjét (Tőkési és mtsai 2010).
A TPPP/p25 HDAC6-tal való kölcsönhatását részletesen jellemezte a kutatócsoport (Tőkési és
mtsai 2010), azonban a SIRT2 esetén sokkal kevesebb adat állt rendelkezésre. Az acetilációvezérelt mikrotubuláris dinamika fontos fiziológiás szerepet játszik a sejtosztódásban, a
mitotikus orsó kialakításában/lebontásában és a nyúlványnövekedés szabályozásában a
differenciáció során (Tőkési és mtsai 2010; Janke és Bulinski 2011; Mangas-Sanjuan és mtsai
2015), illetve patológiás jelentősége is van a védekező mechanizmusként működő aggreszóma
képződéskor (Kopito 2000), következésképpen a tubulin dezacetilázok potenciális
gyógyszercélpontok (Mangas-Sanjuan és mtsai 2015); vizsgálatuk intenzív farmakológiai kutatás
tárgyát képezi.
A TPPP/p25 nem-fiziológiás kifejeződése különböző központi idegrendszeri betegségek
kialakulásához kapcsolódik. Ilyenek például: a mielinhüvely károsodásával járó szklerózis
multiplex (megváltozott TPPP/p25 expresszió) (Höftberger és mtsai 2010; Vincze és mtsai
2011); idegszövet eredetű daganat, az oligodendroglióma (TPPP/p25 hiánya) (Preusser és mtsai
2007); valamint egyes konformációs betegségek, pl. a Parkinson-kór és a multiszisztémás atrófia
(TPPP/p25 és α-szinuklein együttes felhalmozódása a neuronális és gliális zárványtestekben)
(Kovács és mtsai 2004; Lindersson és mtsai 2005). A TPPP/p25 az α-szinuklein mellett ezen
5

betegségek marker fehérjéje. Mivel mindkét fehérje rendezetlen és a normális agyműködéshez
elengedhetetlen fiziológiás funkciókkal is bír, gyógyszercélpontként való alkalmazásuk jelentős
kihívás, hiszen egyik fehérje sem támadható önmagában.
Kutatócsoportunk ezért a Parkinson-kór kezelésére egy új, innovatív stratégiát dolgozott
ki, amely a patológiás TPPP/p25-α-szinuklein komplex kontaktfelszínét javasolja
gyógyszercélpontként, abban az esetben, ha az különbözik a TPPP/p25 tubulinnal alkotott
fiziológiás komplexének kontaktfelszínétől; ezáltal megőrizhető a TPPP/p25 mikrotubuláris
rendszer dinamikájára gyakorolt szabályozó hatása (Tőkési és mtsai 2014). Ehhez alapvető
feladat a TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásaiban résztvevő fehérjeszegmenseinek
azonosítása, mivel ezek ismeretében lehetővé válhat specifikus gyógyszercélpont azonosítása és
nagy hatékonyságú, szelektív anti-Parkinson ágens fejlesztése. A vad típusú, és az egyik vagy
mindkét terminális szegmensétől megfosztott, ún. „csonkolt” humán rekombináns TPPP/p25
fehérjékkel, valamint célzottan szintetizált TPPP/p25 peptidekkel végzett vizsgálatok
megmutatták, hogy a TPPP/p25 rendezetlen terminálisai, elsődlegesen a C-terminális (178-187
aminosavak) játszik meghatározó szerepet a fehérje fiziológiás funkciójának betöltésében, azaz a
tubulinnal való kölcsönhatásban (Tőkési és mtsai 2014). Ugyanakkor a TPPP/p25 szinukleinnel való asszociációjában, valamint az -szinuklein aggregációt indukáló aktivitásában
a TPPP/p25 középső „core” régiójának (147-156 aminosavak) van meghatározó szerepe (Tőkési
és mtsai 2014). E kutatási projektbe bekapcsolódva a kötőfelszín lokalizációjának pontosítása,
valamint további potenciális kötőhelyek feltérképezése (nemcsak a TPPP/p25-ön, hanem az szinukleinen is) a doktori dolgozatom jelentős részét képezi.

6

IRODALMI ÁTTEKINTÉS
I. A mikrotubuláris rendszer
I/1. A mikrotubulusok felépítése és funkciói
Az eukarióta sejtek és a szubcelluláris struktúrák mozgását, valamint a sejtek alakját egy
komplex, citoplazmatikus fehérjehálózat határozza meg, amit citoszkeletonnak nevezünk. Az
intracelluláris vázon belül 3 jellegzetes filamentum rendszert különböztetünk meg: a 6 nm vastag
aktin- vagy mikrofilamentumokat, a 25 nm vastag mikrotubulusokat és a 10 nm vastag
intermedier filamentumokat (Morejohn 1986; Pegoraro és mtsai 2017). Ezeknek részben átfedő,
részben jellegzetes, egyedi funkciójuk van. Az intermedier filamentumok fő szerepe például a
mechanikai szilárdság biztosítása (Coulombe és Wong 2004). Az aktinváz az alak- és
helyváltoztató mozgások kivitelezéséért, valamint a sejtek alakjának fenntartásáért felelős
(Chhabra és Higgs 2007). A mikrotubulusok biztosítják a sejtek belső rendezettségét, a sejtmag
és az organellumok jellegzetes elhelyezkedését. Továbbá ezek teszik lehetővé a hozzájuk
kapcsolódó motorfehérjék segítségével az egyes sejtszervek közötti szállítást, a kromoszómák
szegregációját a sejtosztódás során, azaz általában a belső átrendeződést eredményező
mozgásokat. A mikrotubulusok a fő alkotóelemei az osztódási orsó mellett a sejt
mozgásszerveinek, a csillóknak, valamint az ostoroknak is (Alfaro-Aco és Petry 2015). Részt
vesznek a migrációs folyamatokban és a sejtek differenciálódásában (Galjart 2010); továbbá a
védekezési mechanizmusként működő aggreszóma képződésben is, mely során a sejt a nem
degradálódó fehérje aggregátumokat elkülönítés céljából a mikrotubulusok mentén a sejtmag
közelébe, a centriólumhoz szállítja, ahol azok aggreszómákat képeznek (Kopito 2000).
A mikrotubulusok néhány mikron hosszúságú, 25 nm átmérőjű, üreges, csőszerű
képletek, melyek falait egy globuláris fehérje dimer, az αβ-tubulin alkotja (Wade 2009). Az α- és
β-tubulin monomerek szekvenciában egymáshoz nagyon közel álló, hasonló struktúrájú fehérjék,
melyek a polimerizáció során fej-farok orientációban kapcsolódnak egymáshoz, kialakítva ezzel
a fonálszerű protofilamentumokat (1. ábra).

1. ábra: A tubulin heterodimerek dinamikus szerveződése mikortubulusokká (Conde és Caceres 2009).
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A mikrotubulus hengerszerű szerkezetét tipikusan 13 protofilamentum laterális
egymáshoz illeszkedése biztosítja. Képződésük a nukleációval kezdődik, ami a citoplazma
meghatározott régiójában, a mikrotubulus organizátor centrumban (MTOC) megy végbe, mely
állati sejtekben általában a centroszómának felel meg. A centroszóma két egymásra merőleges
hengerből, a centriólumokból és az azt körülvevő amorf nukleációs régióból áll, ahol a harmadik
tubulinfehérje, a γ-tubulin köti meg az αβ-heterodimereket (1. ábra) (Szeberényi 2014).
Polimerizáció során a csővégekre guanozin-trifoszfát (GTP) tartalmú heterodimerek
épülnek be, ezáltal a GTP-kötött tubulin egységek egy úgynevezett sapkát („cap”) képeznek a
mikrotubulus épülő végén, amely a széteséstől véd (1. ábra) (Conde és Caceres 2009). Mind az
α-, mind a β-tubulin képes egy-egy GTP molekulát megkötni, azonban a GTP csak a β-tubulinon
hidrolizál guanozin-difoszfáttá (GDP-vé) és foszfáttá beépüléskor, az α-tubulinhoz kötött GTP
stabil. A β-tubulin GTP-áz aktivitása azt eredményezi, hogy a csövek falában mindig GDPtartalmú β-tubulin van. A beépüléskor lezajló hidrolízis csökkenti a tubulin dimerek közti kötés
erősségét, így az disszociációra hajlamossá válik (katasztrófa, 1. ábra). Disszociáció után újabb
GTP-kötött tubulin dimer képes beépülni a láncvégen (polimerizáció, megmenekülés, 1. ábra).
Ezt nevezik a mikrotubulusok dinamikus instabilitásának, amely során a polimereket felépítő
GTP-t és GDP-t kötött dimerek állandóan cserélődnek, miközben a sejten belül az összpolimer
(mikrotubulus) mennyisége változatlan (Mitchison és Kirschner 1984; Galjart 2010). A
mikrotubulus növekedési sebessége, azaz a tubulin heterodimerek mikrotubulushoz történő
asszociációjának, illetve disszociációjának sebessége többek között az oldat szabad tubulin
(dimer) koncentrációjától függ in vitro. Ha ez meghaladja a polimerizációhoz szükséges kritikus
koncentrációt, akkor a jelen lévő heterodimerek a cső végéhez kapcsolódnak, megnyújtva azt.
Ellenkező esetben depolimerizáció történik, a heterodimerek disszociációja következtében a cső
rövidülhet. A kritikus koncentráció a cső két végén nem azonos, ez alapján
megkülönböztethetünk egy gyors (+) és egy lassú (-) csővéget (1. ábra).
A sejtekben a mikrotubuláris dinamika működését, azaz a mikrotubulusok sokrétű
feladatának ellátását és összehangolását a hozzájuk stabilan (a mikrotubulusokkal együtt
izolálható) vagy lazán, dinamikusan kapcsolódó fehérjék teszik lehetővé. A mikrotubulushoz
kötődő fehérjék egyik fontos csoportját alkotják a mikrotubulus asszociált fehérjék (MAP-ek),
melyek részt vehetnek a mikrotubulusok térbeli elrendeződésének és stabilitásának
szabályozásában (strukturális MAP-ek, mint pl. MAP1, MAP2, tau) vagy a vezikuláris transzport
megvalósításában (motorfehérjék, pl. kinezinek, dineinek) is (Morejohn 1994).
Különböző természetes eredetű kismolekulák is képesek a tubulin polimerizációját
befolyásolni, pl. ilyen, a mikrotubulus polimerizációját elősegítő anyag a tiszafa kérgéből
kivonható alkaloid, a taxol. A taxol úgy segíti elő a tubulin polimerizációját, hogy a -tubulinhoz
kötődve csökkenti a kritikus koncentrációt és stabilizálja a keletkező mikrotubulusokat (Kumar
1981). Ennek köszönhetően a taxol alkalmas a tubulin mikrotubulussá való polimerizációjának
indukálására in vitro (Schiff és mtsai 1979). Patológiás körülmények között pedig tumorellenes
hatását használják ki, mivel a mikrotubulusok stabilizálása révén gátolja a kromoszómák
szegregációját, ezáltal a kontrollálatlan sejtosztódás ellen hat (Jordan és Kamath 2007).
I/2. Poszttranszlációs módosítások (PTM), az acetiláció
A mikrotubuláris rendszer funkcionális sokszínűségét különböző - és β-tubulin
izotípusok mellett egy sor reverzibilis PTM is biztosítja, mint például az acetiláció,
poliglicilezés, poliglutamilálás, tirozináció, palmitoiláció, foszforiláció, poliamináció, glikáció,
glikoziláció, szumoiláció és ubikvitináció (Yuyu és Scott 2015). A legtöbb PTM az - és βtubulin karboxi-terminális doménjét érinti (2. ábra), melyek a mikrotubulus külső felén
lokalizálódnak (Nogales és mtsai 1999), ezáltal könnyen elérhetőek a módosító enzimek és
egyéb kölcsönható partnerek számára, melyek kötődését befolyásolhatják. Az acetiláció ezzel
ellentétben nem a C-terminálison, hanem az -tubulin N-terminális felőli 40. pozícióban lévő
konzervált lizin aminosav (K40) ε-amino csoportján történik (L’Hernault és Rosenbaum 1985;
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LeDizet és Piperno 1987; Janke és Montagnac 2017). Érdekes módon nemrég az -tubulin K40
metilációjáról is beszámoltak (Park és mtsai 2016); emellett a közelmúltban
tömegspektrometriával további acetilációs helyek létezését is kimutatták mind az α-, mind a βtubulinon (Choudhary és mtsai 2009), az újonnan azonosított helyek in vivo acetilációs állapotát
azonban eddig még nem vizsgálták (Janke és Montagnac 2017).

2. ábra: A tubulin poszttranszlációs módosulásai (Hammond és mtsai 2008; Garnham és Roll-Mecak 2012).

Az acetilációs helyként ismert K40 aminosav a tubulin dimerek kristályszerkezete alapján
egy rendezetlen hurkon helyezkedik el, ami valószínűleg a mikrotubulus lumen belső oldala felé
orientálódik (2. ábra) (Nogales és mtsai 1999), távol a legtöbb kölcsönható partner kötőhelyétől
(2. ábra). Ugyanakkor az acetilációs hurok közel lehet a protofilamentum-protofilamentum
kontaktfelszínhez, ezáltal befolyásolhatja a tubulin heterodimerek egymáshoz kapcsolódását, a
mikrotubulusok dinamikus összeszerveződését vagy a hozzájuk kapcsolódó MAP-ek, beleértve
egyes motorfehérjék kötőhelyeinek konformációját (Garnham és Roll-Mecak 2012).
Az -tubulin K40 acetilációját először a Chlamydomonas zöldalga nemzetség algáinak
flagellumában (ostorában) írták le (L’Hernault és Rosenbaum 1983). Később azt találták, hogy
elsősorban a sejtek mozgásszervei (az ostoron kívül a csillók) (Piperno és Fuller 1985), valamint
az idegsejtek axonjai (Cambray-Deakin és Burgoyne 1987) gazdagok acetilált -tubulinban,
ezért az acetilációt széles körben e struktúrák jellemzőjeként tartják számon. Ezenkívül nem
sokkal a módosítás azonosítását követően a kutatók megállapították, hogy az acetiláció a sejtek
hosszú életű, stabil mikrotubulusaira jellemző (LeDizet és Piperno 1986; Maruta és mtsai 1986;
Piperno és mtsai 1987; Janke és Montagnac 2017), ami felvetetette a kérdést, hogy az acetiláció
befolyásolja-e és hogyan a mikrotubuláris rendszerek dinamikáját és stabilitását.
Egy lehetséges mechanizmus szerint az -tubulin K40 acetiláció a mikrotubuláris hálózat
szerkezeti átrendeződése révén modulálhatja a mikrotubulusok fizikai tulajdonságait (Janke és
Montagnac 2017). Bár szerkezeti vizsgálatok során nem találtak acetiláció által kiváltott
változásokat a tubulin konformációjában (Howes és mtsai 2014), kimutatták, hogy a K40acetiláció gyengíti a protofilamentumok közötti laterális kölcsönhatásokat, ezáltal lazábbá,
rugalmasabbá teszi a mikrotubulusokat (Portran és mtsai 2017). Ennek az lehet a szerepe, hogy
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mivel az élő sejtek mikrotubulusai gyakran vannak kitéve mechanikai erőknek, amelyek
károsíthatják őket és ezáltal depolimerizációt eredményezhetnek, az acetiláció révén
flexibilisebbé vált mikrotubulusok ellenállóbbá válnak a mechanikai stresszel szemben (Xu és
mtsai 2017), következésképpen hosszabb élettartamúak lesznek. Az acetilációs helyek gyakran a
mikrotubulusok ívelt, görbült régióiban helyezkednek el (Xu és mtsai 2017), ahol általában
lyukak, rések is gyakrabban fordulnak elő (Schaap és mtsai 2006), melyek belépési pontokként
szolgálhatnak az acetilációt befolyásoló enzimek számára. Az acetiláció így a részlegesen
károsodott mikrotubulus régiók mechanikai igénybevétellel szembeni ellenállóképességét
eredményezheti, biztosítva a későbbi javítás lehetőségét (Schaedel és mtsai 2015; Janke és
Montagnac 2017).
I/3. Az acetiláció és dezacetiláció enzimei
I/3.1. Az -tubulin acetiltranszferáz és a hiszton-dezacetilázok
Az acetiláció a tubulin mellett számos más fehérjén előforduló reverzibilis reakció. A
lizin aminosavak ε-amino csoportjának acetilációját lizin-acetil-transzferázok végzik. Annak
ellenére, hogy az acetiláció a mikrotubuluson az egyik legkorábban azonosított PTM-ok közé
sorolható, az -tubulin K40 specifikus acetilációjáért felelős enzimet csak lényegesen később
fedezték fel. 2010-ben Akella és munkatársai megmutatták, hogy a „mechanosensory
abnormality protein 17” (MEC-17) fehérje, mely Caenorhabditis elegans-ban (C. elegans)
kizárólag a mechanoreceptor neuronokban expresszálódik, K40 specifikus acetiltranszferázként
működik az -tubulinon (Akella és mtsai 2010). Ugyanebben az évben egy másik kutatócsoport
azonosította a MEC-17 egy homológját, az -tubulin acetiltranszferáz 1 (-TAT1) enzimet,
mely szintén specifikusan az -tubulin K40-et acetilálja in vitro. Miután igazolták, hogy emlős
sejtvonalakban az -TAT1 katalitikus aktivitása szükséges és elégséges az -tubulin K40
acetilációhoz, így jelenleg az -TAT1-et tekintik a fő tubulin acetilációért felelős enzimnek
emlősökben (Shida és mtsai 2010).
Az ellentétes reakciót, vagyis az acetil-csoport eltávolítását (nem csak tubulin
szubsztrátról) a lizin-deaectiláz enzimek végzik. Ezek egy csoportját képezik a hiszton
dezacetilázok (HDAC), melyeket elsősorban a H3 és H4 hiszton N-terminális lizinjeinek
dezacetilációja alapján azonosítottak és neveztek el (Gray és Ekstrom 2001; Thiagalingam és
mtsai 2003), azonban ma már ismert, hogy mind hiszton, mind nem-hiszton szubsztrátokon is
hatnak (North és Verdin 2004). Emlősökben a HDAC enzimeket a génjeik közötti homológia
alapján 4 osztályba csoportosították (North és Verdin 2004). Sok közülük az élesztőtől az
emberig konzervált (Langley és Sauve 2013). Az I. osztályba tartoznak a HDAC1, a HDAC2, a
HDAC3 és a HDAC8, amelyek emlősökben mindenhol kifejeződnek, és elsősorban a sejtmagban
lokalizálódnak. A II. osztály a HDAC4, a HDAC5, a HDAC6, a HDAC7, a HDAC9 és a
HDAC10 fehérjéket foglalja magában. Ezek az enzimek változatos szöveti kifejeződésűek, a
citoplazmában vagy a sejtmagban találhatók meg és katalitikus centrumuk az I. osztályéhoz
hasonló, kofaktorként Zn2+ iont igyényelnek (Hernick és Fierke 2005). A III. osztály tartalmazza
a HDAC-ok szirtuin (SIRT) fehérjecsaládját. A humán genom hét szirtuin fehérjét kódol
(SIRT1-SIRT7), melyek szekvenciában eltérnek az I. és II. osztályba tartozó HDAC-októl
(North és Verdin 2004). A szirtuin fehérjék közös ismertetőjegye az átlagosan 260 aminosav
hosszúságú középső doménjük, katalitikus magjuk, amely nagyfokú szekvencia homológiát
mutat minden szirtuinban a baktériumoktól az eukariótákig (North és Verdin 2004; Sanders és
mtsai 2010). Ezenkívül a szirtuinok a dezacetilázok között egyedülálló módon katalitikus
aktivitásukhoz kofaktorként nikotinamid-adenin-dinukleotidot (NAD+-t) igényelnek, ezért
NAD+-függő hiszton-dezacetilázoknak (Hernick és Fierke 2005; Langley és Sauve 2013)
nevezik őket. Az utolsó csoport, a IV. osztály, csak egy tagot tartalmaz, a HDAC11-et (Gao és
10

mtsai 2002), mely az I. és II. osztályú HDAC-okkal egyező módon Zn2+-függő dezacetilezési
mechanizmussal működik (Hernick és Fierke 2005).

Osztály

Humán izoforma

Sejten belüli lokalizáció

HDAC1, HDAC2, HDAC3

sejtmag

HDAC8

sejtmag/citoplazma

I
HDAC4
HDAC5
II

mindenhol

Zn2+

sejtmag/citoplazma

HDAC7

szív, vázizom, hasnyálmirigy

HDAC9

agy, vázizom

HDAC6

citoplazma

szív, máj, vese, hasnyálmirigy, agy

HDAC10

citoplazma

máj, vese, lép

SIRT1

sejtmag/citoplazma

agy, vázizom, szív, vese, méh

SIRT2

citoplazma

agy

SIRT4

Zn2+

agy, szív, máj, vese, barna zsírszövet
agy, szív, máj, vese, hasnyálmirigy -sejtek

mitokondrium

NAD+

agy, herék, szívizom, limfoblaszt

SIRT5

IV

Kofaktor

szív, vázizom, agy

SIRT3
III

Magas szintű kifejeződés

SIRT6

sejtmag

izom, agy, szív, petefészek- és csontsejtek

SIRT7

nukleólusz

perifériás vérsejtek, CD33+ mieloid csontvelő prekurzor sejtek

HDAC11

sejtmag/citoplazma

szív, agy, vázizom, vese

Zn2+

1. táblázat: A HDAC enzimek csoportosítása és jellemzőik
(Yao és Yang 2011; Witt és mtsai 2009; Pallos és mtsai 2008; Villalba és Alcaín 2012).

A HDAC enzimek közül két atipikus hiszton dezacetiláz, melyek a citoplazmában fejtik
ki hatásukat, felelős a tubulin dezacetilációjáért. Ezek az enzimek a Zn2+-függő HDAC6
(Hubbert és mtsai 2002) és a NAD+–függő SIRT2 (North és mtsai 2003). A HDAC6 katalizálta
decaetiláció a többi Zn2+-függő enzim mechanizmusához hasonlóan egy vízmolekula aktiválásán
keresztül valósul meg, ami hidrolizálja az acetil-amid kötést, ennek eredményeként acetát
szabadul fel. Ezzel szemben a SIRT2 a szirtuin fehérjecsaládra jellemző katalitikus doménnel
rendelkezik, NAD+-t igényel kofaktorként (Hernick és Fierke 2005) és működése dezacetilált
lizin, nikotinamid és 2'-O-acetil-ADP-ribóz (OAADPr) (3. ábra) képződését eredményezi (Sauve
és mtsai 2006).

3. ábra: A szirtuin fehérjék által katalizált dezacetiláció mechanizmusa (Michan és Sinclair 2007).
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I/3.2. A szirtuin fehérjecsalád azonosítása és biológiai szerepe
A szirtuin fehérjecsalád első tagját 1979-ben azonosították géncsendesítő faktorként
Saccharomyces cerevisiae-ben (S. cerevisiae) és Sir2-nek nevezték el (Klar és mtsai 1979; Rine
és mtsai 1979). Felfedezték, hogy a „Silent Mating Type Information Regulation” (Sir) gének,
különösen a Sir2, kulcsszerepet játszanak a kalóriakorlátozás által indukált replikatív élettartam
kiterjesztésben S. cerevisiae-ben: míg a Sir2 szint emelkedése hosszabb élettartamot
eredményezett, addig a csökkent Sir2 szint rövidítette azt (Kaeberlein és mtsai 1999; Kim és
mtsai 1999). Ezt a hatást a Sir2 a riboszómális DNS (rDNS) régió rekombinációját visszaszorító
és az extrakromoszomális rDNS cirkularizációt csökkentő képességével hozták összefüggésbe
(Kaeberlein és mtsai 1999; Kim és mtsai 1999). Ezen kívül a szirtuin fehérjék részt vesznek a
nem homológ vég-a-véghez illesztésben (NHEJ), mely folyamat a DNS kettős szál törések
javítását célozza meg a szabad végek ligálása által (Wojewódzka és mtsai 2007). Az a korai
felismerés, hogy a szirtuin fehérjék az életciklus kritikus modulátorai, nagy érdeklődést keltett,
melyhez az is hozzájárult, hogy funkcióik filogenetikailag konzerváltak, megfigyelhetőek az
élesztő mellett C. elegans-ban, Drosophila és rágcsáló fajokban is (Weindruch és Walford 1982;
Kaeberlein és mtsai 1999; Kim és mtsai 1999; Tissenbaum és Guarente 2001; Rogina és Helfand
2004). A humán szirtuinok kedvező hatásai a fizikai egészség és az öregedés minőségének
tekintetében szintén széles körben elfogadottak (Pucci és mtsai 2013). Egyre több bizonyíték
sugallja, hogy ezek a fehérjék kulcsfontosságú szerepet játszanak a testmozgás adaptív
válaszának közvetítésében, a mozgás által kiváltott kémiai perturbációkat (azaz NAD+
növekedést) érzékelve (Imai és mtsai 2000; Pucci és mtsai 2013). A szirtuin fehérjék számos
metabolikus enzim aktivitását szabályozzák a Krebs-ciklusban, a mitokondriális elektrontranszport láncban és a karbamidciklusban (Pucci és mtsai 2013).
I/3.3. A SIRT2 funkciói és szerkezete
A humán SIRT2 dominánsan az agyban expresszálódik (1. táblázat) (Li és mtsai 2007),
továbbá sejtszinten elsősorban a citoplazmában lokalizálódik, ahol a mikrotubulusok -tubulin
alegységét dezacetilálja (North és mtsai 2003); ugyanakkor a sejtciklus G2-M fázis átmenete
során fellelhető a sejtmagban is, ahol a H4 hiszton fehérje 16-os lizinjét dezacetilálva a kromatin
kondenzációját modulálja a metafázis alatt (Vaquero és mtsai 2006). A citoplazmában a
tubulinon kívül a foszfoenol-piruvát karboxikináz 1 (PEPCK1), a nukleáris faktor kappa B (NFκB) és a Forkhead O-boksz típusú transzkripciós faktor (FOXO1 és FOXO3a) fehérjéket is képes
dezacetilálni (Morris 2012; Langley és Sauve 2013; Pucci és mtsai 2013). Ezáltal számos
különböző sejtfolyamatban játszik szerepet, mint például a mikrotubuláris dinamika, a
génexpresszió vagy a sejtciklus szabályozásában, az autofágiában és a DNS hibajavításban;
továbbá rendellenes működését többek között a neurodegeneráció és a rák megjelenésével is
összefüggésbe hozták (Morris 2012; Pucci és mtsai 2013).
A szirtuin fehérjék, beleértve a SIRT2-t, N- és C-terminális régiói rendezetlenek, ezért a
teljes hosszúságú fehérjék kristályosítása a mai napig nem megoldott. Ugyanakkor a katalitikus
magjuk kristályszerkezetét sikerült feltárni (Kozako és mtsai 2014). Az összesen 389
aminosavból álló SIRT2 276 aminosav hosszúságú katalitikus magja (65-340 aminosavak
közötti szakasz) egy nagyméretű β--β--β szerkezetű Rossmann-fold doménből (ami a
NAD+/NADH-kötésért felel), egy kisebb Zn2+-kötő doménből és az ezeket összekötő hurkokból
áll (4 db), melyek egy kiterjedt hasadékot formálnak a két domén között, ahol a NAD+ és az
acetilált szubsztrát beléphet. A NAD+ és az acetilált fehérje az enzim két ellentétes oldalán
kötődik meg (4. ábra) (Raghavan és Shah 2011).
A hurok régióra jellemző a legnagyobb mértékű homológia a szirtuin fehérjék között, az
itt bekövetkező mutációk a dezacetiláz aktivitás zavarához vezetnek, ami arra utal, hogy ez a
terület nagy jelentőséggel bír a katalitikus funkció betöltésében; a hurkok által kialakított
hasadék képezi a szirtuin fehérjék aktív helyét (Raghavan és Shah 2011).
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4. ábra: A humán SIRT2 szerkezete NAD+-dal és a SirReal2 inhibitorral komplexben.
PDB-kód: 4RMG (Rumpf és mtsai, 2015).

A négy közül a legnagyobb hurok köti a NAD+ kofaktort, ezért ezt kofaktor-kötő
huroknak is nevezik (Zhao és mtsai 2004). A Zn2+ viszonylag távoli lokalizációja a NAD+-kötő
helytől arra utal, hogy a Zn2+ közvetlenül nem vesz részt a katalízisben (szemben az I. és II.
osztálybeli HDAC enzimekkel, melyek esetén a Zn2+ az aktív hely részét képezi), ugyanakkor
jelenléte szükséges az enzimatkus aktivitáshoz, mivel Zn2+ kelátor hozzáadása gátolja azt (North
és Verdin 2004).
A két domén közti hasadék ellenkező oldalán található az FGE loop, mely a konzervált
FGExL motívumról kapta elnevezését, és az acetilált szubsztrát kötésében van meghatározó
szerepe (Avalos és mtsai 2002). A szubsztrát acetil-lizin oldallánca egy hidrofób csatornába
(alagútba) csúszik bele (Avalos és mtsai 2002). A szubsztrát kötés során jelentős változás
következik be a kis és nagy domén egymáshoz viszonyított helyzetében, közelebb kerülnek
egymáshoz. Ezt, a cink-kötő domén Rossmann-domén felé fordulásával kialakult szerkezetet,
zárt állapotnak nevezték el (Avalos és mtsai 2002; Rumpf és mtsai 2015). A szubsztrátkötéskor
létrejövő szerkezeti változások jellemzése segítséget nyújt különböző inhibitorok fejlesztéséhez
is, illetve a gátlószerek működésének megértéséhez.
A SIRT2 N-terminálisa a katalitikus mag nagy doménje alatt található, távol az aktív
helytől; közvetlenül nem befolyásolja a SIRT2 in vitro dezacetiláz aktivitását (Finnin és mtsai
2001; Li és mtsai 2015), azonban részt vehet a szubsztrát felismeréshez fontos fehérje-fehérje
kölcsönhatások modulálásában. A rendezetlen karboxi-terminális ezzel szemben a dezacetiláz
aktivitás szabályozásában játszik szerepet (Zhao és mtsai 2003). A C-terminálison belüli szerin
aminosav foszforilációja ciklin-dependens kinázok által gátolja a SIRT2 enzimatikus aktivitását
in vitro és sejteken végzett kísérletekben is (Pandithage és mtsai 2008; Li és mtsai 2015), vagyis
a C-terminális autoinhibitor régióként funkcionálhat a sejtekben (Li és mtsai 2015).
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II. TPPP/p25, egy új Mikrotubulus Asszociált Protein (MAP)
II/1. A TPPP-k azonosítása
A „Tubulin Polymerization Promoting Protein/p25”-öt (TPPP/p25) citoszolikus MAPként azonosították Prof. Ovádi Judit kutatócsoportjában, 2002-ben (Hlavanda és mtsai 2002). Az
agy-specifikus fehérje létezését először japán kutatók írták le, akik egy tau protein kináz
tisztítása közben találtak rá (Takahashi és mtsai 1991); a fehérje elnevezése és funkcióinak
felderítése azonban már a Sejtarchitektúra Kutatócsoport nevéhez fűződik (Hlavanda és mtsai
2002). A tubulin polimerizációját vizsgálva a Sejtarchitektúra Kutatócsoport megállapította,
hogy a MAP-mentes tubulin polimerizációját az agyi vagy neuroblasztóma-extraktumok
hozzáadása jelentősen gyorsítja, azonban izomextraktum hozzáadása esetén nem tapasztalható
változás a kontrollhoz képest, ami a hatás specifikus voltára utalt (Liliom és mtsai 1999) (5. A
ábra). Ezekből az extraktumokból indult meg a hatásért ténylegesen felelős fehérje tisztítása,
melyet aztán hosszas kutatómunka eredményeként a kutatócsoport sikeresen azonosított. A
szarvasmarha agyból izolált fehérje szubsztöchiometrikus koncentrációban elősegíti a tubulin
polimerizációját (5. B ábra), így funkciója és 25 kDa-os moltömege alapján a „Tubulin
Polymerization Promoting Protein/p25” (TPPP/p25) nevet kapta (Hlavanda és mtsai 2002).

5. ábra: Tubulinpolimerizáció követése turbidimetriával.
(A) Sejtmentes szöveti extraktumok hatása a tubulin (10 µM) taxollal (20 µM) indukált polimerizácijára: kontroll (○), 2 mg/ml
agyextraktum (■), 0,25 mg/ml neuroblasztóma-extraktum (▲), vagy 2 mg/ml izomextraktum (●) (Liliom és mtsai 1999).
(B) Tubulin (20 µM) polimerizációja különböző koncentrációjú TPPP/p25-tel indítva (Hlavanda és mtsai 2002).

Mind a szarvasmarha, mind pedig az ember TPPP/p25-öt kódoló génje ismert; a két
géntermék között igen magas, 90%-os az azonosság (Shiratsuchi és mtsai 1995; Seki és mtsai
1999). A TPPP/p25 fehérje aminosav szekvenciáját tekintve minden korábban ismert és
jellemzett fehérjétől különbözik, viszont gén szinten szekvencia összehasonlításokat végezve a
„Basic Local Alignment Search Tool” (BLAST) program segítségével további 2 gén mutatható
ki (TPPP2 és TPPP3), melyek rövidebb, de hasonló fehérjéket kódolnak (Tirián és mtsai 2003);
ezek a TPPP/p18 (TPPP2) és TPPP/p20 (TPPP3) nevet kapták (Vincze és mtsai 2006). Ezen
gének által kódolt fehérjéket a Sejtarchitektúra Kutatócsoport klónozta és a TPPP/p20-at
szarvasmarha agyból izolálta. Az újonnan azonosított fehérjék nagyfokú homológiát mutatnak
egymással, a szekvenciaazonosság mértéke 60%. Ugyanakkor a két rövidebb (N-terminális
szegmenst nem tartalmazó, 18 és 20 kDa moltömegű) fehérje különböző szerkezeti és
funkcionális sajátságokkal rendelkezik; a TPPP/p18 a másik kettőtől eltérően nem
tubulin/mikrotubulus kötő fehérje (Vincze és mtsai 2006). Mindazonáltal a kutatócsoport által
leírt géntermékek egy új fehérjecsaládot (TPPP) alkotnak (Vincze és mtsai 2006).
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II/2. A TPPP/p25 szerkezete és kötő motívumai
II/2.1. Rendezetlenség
A TPPP/p25 egy 219 aminosavból álló, hőstabil fehérje. Izoelektromos pontja 9,5
(https://web.expasy.org/cgi-bin/protparam/protparam1?O94811@1-219@), ami bázikus jellegre
utal. A Sejtarchitektúra Kutatócsoport megmutatta, hogy a TPPP/p25 esetében eltérés figyelhető
meg a döntően globuláris fehérjékre kidolgozott predikciós módszerekkel jósolt és a
kísérletekkel meghatározott másodlagos szerkezeti elemek között. Míg a jósolt α-hélix tartalom
az alkalmazott módszertől függően 30-43% között változott, addig a kísérletes (pl. cirkuláris
dikroizmus (CD) mérésekkel kapott) adatok szerint ez az érték mindössze 4% (Hlavanda és
mtsai 2002; Ovádi és mtsai 2005). Ez azzal magyarázható, hogy az akkoriban alkalmazott
predikciós algoritmusok döntően globuláris fehérjék tulajdonságain alapulnak, hiszen a
klasszikus szekvencia→szerkezet→funkció paradigma szerint a fehérjék biológiai funkciójának
betöltéséhez nélkülözhetetlen egy jól definiált háromdimenziós szerkezet.
Azonban ma már ismert, hogy számos fehérje, illetve fehérjedomén viselkedése nem felel
meg ennek a hagyományos képnek, mivel natív, funkcionális állapotukban sem rendelkeznek
stabil térszerkezettel (Daughdrill és mtsai 1997). Ezek a fehérjék a polipeptidlánc rendkívüli
flexibilitása révén olyan dinamikus konformersokaságnak tekinthetőek, amelyekben a
peptidgerinc nem egyensúlyi, hanem időben változó torziós szög értékekkel jellemezhető
(Uversky és Dunker 2010). A szakirodalom ezeket a fehérjéket eredendően szerkezet nélküli
(„Intrinsically Unstructured Protein”, IUP) (Wright és Dyson 1999) vagy eredendően rendezetlen
fehérje („Intrinsically Disordered Protein”, IDP) (Dunker és mtsai 2000) néven tartja számon.
Elnevezésük arra a tulajdonságukra utal, hogy a rendezetlenség nem környezeti hatások
következménye, hanem saját, funkcionális szempontból fontos jellemzőjük. A rendezetlen
fehérjék gyakran nem a teljes polipeptidlánc hosszúságában rendezetlenek, hanem reziduális
szerkezettel rendelkeznek. A „Database of Protein Disorder” (http://www.disprot.org/index.php)
meghatározása szerint rendezetlen fehérje az, ami legalább egy kísérletesen meghatározható (3040 aminosav hosszúságú) rendezetlen régiót tartalmaz (Sickmeier és mtsai 2007). A rendezetlen
régiók gyakran a molekuláris felismerésben, más fehérjékkel (pl. kinázok, transzkripciós
faktorok, transzlációs inhibitorok), illetve nukleinsavakkal (pl. DNS, mRNS, tRNS, rRNS) való
heteroasszociációk kialakításában vesznek részt (Dunker és mtsai 2002; Tompa 2002).
Jelenleg már léteznek a rendezetlen fehérjékre kidolgozott in silico módszerek a fehérje
szerkezetvizsgálatára (PONDR, IUPred, FOLDIndex). Ezekkel a módszerekkel végzett
vizsgálatok eredményei már egyeznek a kísérletes adatokkal (Orosz és mtsai, 2004; Vincze és
mtsai 2006). A PONDR algoritmus alapján a TPPP/p25 N-terminálisa rendezetlen, míg a
program a középső részt rendezettnek jósolta; a SCPRED algoritmus is (Dosztányi és mtsai,
1997) a középső részre jósolta döntően a lehetséges stabilitási centrumokat (Orosz és mtsai,
2004). Kutatócsoportunk kísérletesen cirkuláris dikroizmus, fluoreszcens spektroszkópia,
differenciális pásztázó mikrokalorimetria, limitált proteolízis és 1H NMR mérések igazolta, hogy
a TPPP/p25 rendezetlen fehérje (Hlavanda és mtsai, 2002; Orosz és mtsai, 2004, Vincze és
mtsai, 2006).
A TPPP fehérjecsalád többi tagját is megvizsgálva mind in silico, mind kísérletes
módszerekkel, kiderült, hogy míg a TPPP/p20 a TPPP/p25-höz hasonlóan rendezetlen, addig a
TPPP/p18-ra inkább a rendezettség jellemző (Vincze és mtsai 2006). A PDB (Protein Data
Bank) adatbázisban 2 NMR szerkezet is található a TPPP/p25-tel homológ TPPP3/p20 fehérjéről
(humán: 2jrf, Aramini és mtsai 2007, https://www.rcsb.org/structure/2JRF; egér: 1wlm,
Kobayashi és mtsai 2005, https://www.rcsb.org/structure/1wlm). Ezen homológok esetén 5 alfahélix mellett 2 béta-redő található, míg a C-terminális rendezetlen (6. ábra).
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6. ábra: A TPPP/p25-tel homológ TPPP3/p20 fehérje szerkezete NMR alapján.
(A) humán, PDB-kód: 2jrf (Aramini és mtsai 2007). (B) egér, PDB-kód: 1wlm (Kobayashi és mtsai 2005). Az ábrák a
https://www.rcsb.org/ honlapon elérhető JSmol program segítségével készültek. A különböző színek eltérő másodlagos szerkezeti
elemeket jelölnek (pink: -hélix, sárga: -redő, fehér: random coil).Az N- és C-terminálist N’ és C’ jelöli.

A TPPP3/p20, melyet a kutatócsoportunk azonosított, nem tartalmazza a TPPP/p25 Nterminálisának megfelelő szegmenst. A homológ szerkezetek is azt valószínűsítik, hogy a
TPPP/p25 középső részében lehetnek másodlagos szerkezeti elemek, míg a C-terminális rész
rendezetlen. Végül multinukleáris NMR spektroszkópiával sikerült bizonyítanunk, hogy a
TPPP/p25 egy eredendően rendezetlen fehérje, mely tartalmaz egy 45 és egy 44 aminosavból
álló N- és C-terminális rendezetlen szegmenst, amelyek egy 130 aminosavból álló rendkívül
flexibilis „core” régiót fognak közre (Zotter és mtsai 2011a).
II/2.2. Oligomerizáció
A TPPP/p25, mint a rendezetlen fehérjék általában, hajlamos az oligomerizációra (Oláh
és mtsai 2012; DeBonis és mtsai 2015): mind in vitro, mind in vivo rendszerekben a fehérje
elsősorban dimerizál (bizonyos körülmények között nagyobb molekulatömegű oligomer formák
is megjelennek), melyet diszulfid-kötések stabilizálhatnak (Oláh és mtsai 2012). A TPPP/p25
szekvenciája három ciszteint tartalmaz (80, 83 és 108 aminosav pozíciókban), melyek intra- és
intermolekuláris diszulfid-hidak kialakításában vehetnek részt.
Analitikai gélszűrés (méretkizárásos kromatográfia) alapján a humán rekombináns
TPPP/p25 jellemzően monomer és dimer formában fordul elő, amelyek eltérő szerkezettel és
funkcióval jellemezhetőek (Zotter és mtsai 2011b). A monomer és a dimer forma látszólagos
molekulatömegének aránya nem felel meg egy globuláris fehérje dimerizációjakor várható
értéknek (1:2), ami arra utal, hogy a dimerizációt szerkezeti átrendeződés (folding) kíséri (Oláh
és mtsai 2012). A dimer forma tubulinpolimerizáló képessége kiemelkedő, ami azt mutatja, hogy
in vitro a dimer TPPP/p25 funkcionálisan aktív forma (Oláh és mtsai 2012).
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II/2.3. Kötő motívumok
A TPPP/p25 szekvencia vizsgálata során már ismert ligandum kötő motívumokat keresve
felismerték, hogy a fehérje középső flexibilis („core”) régióján belül egymással átfedő cink-ujj
motívum (His2Cys2) (His61 – Cys83) és GTP-kötő konszenzus szekvencia (G68-(X)4GK74, D82(X)10-T93, E46XSAL50) található (7. ábra) (Zotter és mtsai 2011a és b). A kutatócsoportban
izotermális titráló kalorimetriával, közeli és távoli UV CD spektroszkópiával, fluoreszcencia
spektroszkópiás mérésekkel, továbbá NMR-rel is jellemezték a TPPP/p25 és a Zn2+
kölcsönhatását (Zotter és mtsai 2011b).

7. ábra: A TPPP/p25 szerkezete és kötő motívumai.

A fehérje N- és/vagy C-terminálisának eltávolításával előállított ún. „csonkolt” humán
rekombináns TPPP/p25 formák segítségével pedig igazolták, hogy a tubulinhoz való kötődésben
a rendezetlen terminális régióknak, elsősorban a C-terminálisnak van meghatározó szerepe. A
MAP fehérjék közé tartozó tau fehérje tubulin kötő motívuma és a TPPP/p25 C-terminálisa
közötti szekvencia homológia alapján szintetizált peptidek segítségével végzett kötődési
kísérletek alapján csoportunk a TPPP/p25 178-187 aminosavakból álló szakaszát javasolta
tubulin kötőhelyként (Tőkési és mtsai 2014) (7. ábra).
II/3. A TPPP/p25 fiziológiás kifejeződése és funkciói
II/3.1. Elsődleges célpont: a mikrotubuláris rendszer
A TPPP/p25 fehérje elsődleges kölcsönható partnere a tubulin/mikrotubuláris rendszer
(Hlavanda és mtsai 2002; Tirián és mtsai 2003; Ovádi és mtsai 2005). Turbidimetriás (5. B ábra)
és elektronmikroszkópos vizsgálatok (8. B-D ábra) azt mutatták, hogy a TPPP/p25 képes a
tubulin intakt mikrotubulusokká való polimerizációját indukálni in vitro.

8. ábra: TPPP/p25 által létrehozott mikrotubuláris ultrastruktúrák.
(A-D) Elektronmikroszkópos felvételek: (A) taxol-indukált mikrotubulusok; (B) A TPPP/p25 kötegelő hatása a taxol-stabilizált
mikrotubulusokra; (C-D) TPPP/p25-indukált aberráns (kettős falú) és intakt-szerű mikrotubulusok; lépték: 50 nm az A-C és 120
nm a D ábrán (Hlavanda és mtsai 2002). (E) TPPP/p25 (zöld) ko-lokalizációja (sárga) a mikrotubuláris hálózattal (piros),
EGFP-TPPP/p25-transzfektált HeLa sejtekben (immunfluoreszcens mikroszkópia). Különböző TPPP/p25 expressziós szinteknél
kialakult ultrastruktúrák: alacsony szintnél mikrotubuláris ko-lokalizáció (sejt 1), magas szintnél aggreszóma (sejt 2), illetve
sejtmag körüli kötegelt mikrotubuláris struktúra (sejt 3), lépték: 10 µm (Lehotzky és mtsai 2004).
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Ugyanakkor a hasonló funkcióval rendelkező taxollal ellentétben aberráns, kettős falú
mikrotubulusokat is képez (8. C-D ábra), továbbá a taxollal stabilizált mikrotubulus szálakat
kötegekbe rendezi (8. B ábra) (Hlavanda és mtsai 2002).
Számos MAP képes a mikrotubulusok kötegelésének indukálására bizonyos körülmények
között. A PRC1-ről és homológjairól (Ase1 és MAP65-1) például kimutatták, hogy kötegelő
aktivitásuk a mikrotubulushoz való kötődésüket követően kialakuló dimerizáció következménye
(Fache és mtsai 2010; DeBonis és mtsai 2015). Hasonlóképpen, a tau fehérjéről szintén
igazolták, hogy oligomerizálódik a mikrotubulusok mentén (Rosenberg és mtsai 2008; DeBonis
és mtsai 2015). Ezekben az esetekben a MAP dimerizációs képessége szükséges a
mikrotubulusok keresztkötéséhez. Mivel a TPPP/p25 is hajlamos a dimerizációra, ez alapján
nemrég felvetődött, hogy a TPPP/p25 intermolekuláris kölcsönhatásainak kialakulása a
mikrotubulushoz való kötődéstől függ, és végső soron ez vezet a mikrotubulusok
keresztkötéséhez (DeBonis és mtsai 2015). Ennek a felvetésnek a cáfolata a dolgozatomban
kerül bemutatásra (Eredmények bemutatása és értékelése I/3. és II/1. fejezet).
Már 2004-ben az első sejtes kísérletekben megfigyelték, hogy a TPPP/p25 ko-lokalizál a
mikrotubuláris hálózattal (8. E ábra) (Lehotzky és mtsai 2004), továbbá a fehérje
mikrotubulusokat kötegelő aktivitása révén stabilizálja, ellenállóvá teszi a mikrotubulusokat
depolimerizációs hatásokkal (nokodazol, vinblasztin) szemben (Lehotzky és mtsai 2004;
DeBonis és mtsai 2015). Fluoreszcens mikroszkópos (Fluoreszcencia-visszatérés
fotoelhalványodás után/ „fluorescence recovery after photobleaching”/ FRAP) vizsgálatok azt is
kimutatták, hogy a TPPP/p25 és a mikrotubuláris rendszer kapcsolata dinamikus (Lehotzky és
mtsai 2004). Tranziensen traszfektált HeLa sejtekben immunfluoreszcens mikroszkópos
vizsgálatokkal bizonyították, hogy alacsony expressziós szint esetén (közel fiziológiás állapot) a
TPPP/p25 a mikrotubuláris váz mentén (8. E ábra 1-es sejt), míg magas expressziós szint esetén
(patológiás állapot) a mag körül kialakuló kötegelt mikrotubulus szálak mentén lokalizálódik
(ketrec, „cage”) (8. E ábra 3-as sejt), illetve ez utóbbi esetben intenzív felhalmozódást
(aggreszóma) mutat a sejtközpont körül (8. E ábra 2-es sejt) (Lehotzky és mtsai 2004). A
sejtciklus során a TPPP/p25 lokalizációja változik: interfázisban a mikrotubulusok mentén
található, a mitózis alatt a mitotikus orsóhoz kötődik, anafázisban azonban, amikor a mitotikus
orsó szétszerelődik, a TPPP/p25 a citoplazmában homogénen oszlik el és csak a citokinézis
fázisában kötődik ismét a mikrotubuláris rendszerhez (Lehotzky és mtsai 2004). Amennyiben
Drosophila embrióba mikroinjektálták a fehérjét, a TPPP/p25 megakadályozta a mitotikus orsó
kialakulását és a maghártya lebomlását, az osztódás során azonban nem érintette a centroszóma
megkettőződését és szétválását (Tirián és mtsai 2003).
Kutatócsoportunk azt is bizonyította, hogy míg a szarvasmarha agyból izolált TPPP/p20,
a TPPP/p25-höz hasonlóan mikrotubulus kötegelő aktivitással bír és a mikrotubuláris hálózat
mentén lokalizálódik (Hlavanda és mtsai 2002), addig a TPPP/p18 nem kötődik a
mikrotubulusokhoz, a transzfektált HeLa sejtekben homogén citoplazmatikus eloszlást mutat
(Vincze és mtsai 2006). A gerinces TPPP-k az ősi gerinctelen TPPP-ből származnak. Felmerült a
kérdés, hogy vajon a TPPP/p25 és a TPPP/p20 tubulin-, illetve mikrotubulus-kötő és
polimerizáló funkciója (Hlavanda és mtsai 2002) újonnan megszerzett tulajdonság vagy
gerinctelen ortológokban (általában fajonként egy TPPP) is jelen van-e. A kérdés
megválaszolásához megvizsgáltuk a Suberites domuncula (paraszivacs) fajból izolált TPPP-t.
Bioinformatikai, biokémiai, immunokémiai, spektroszkópiai és elektronmikroszkópos
eredményeink azt mutatták, hogy a szivacs TPPP in vitro jellemzői megfelelnek a TPPP/p25ének; vagyis a szivacsból izolált fehérje is eredendően rendezetlen, szorosan kötődik a
tubulinhoz és indukálja annak mikrotubulussá való polimerizációját, bizonyítva, hogy az állati
eredetű TPPP-k e tulajdonságai evolúciósan konzerváltak (Oláh és mtsai 2017b).
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II/3.2. Fiziológiás előfordulás
A TPPP/p25 fiziológiás körülmények között elsődlegesen az agyban, az idegszövet
specializált gliasejtjeiben, az oligodendrocitákban expresszálódik (9. ábra). Kifejeződése
nélkülözhetetlen a progenitor sejtek differenciációjához, ami azt mutatja, hogy a mikrotubuláris
rendszer nyúlványnövekedés során való átrendeződésekor meghatározó szereppel bír, a
mikrotubulusok stabilitását és dinamikáját szabályozva (Lehotzky és mtsai 2010). Az
oligodendrociták feladata a neuronok axonjainak védelme és elektromos szigetelése azáltal, hogy
köréjük mielinhüvelyt képeznek, amiben a TPPP/p25 alapvető szerepet játszik. Tehát a
TPPP/p25 kifejeződése az agyban elengedhetetlen az idegrendszer megfelelő működéséhez.

9. ábra: A TPPP/p25 kifejeződése az oligodendrocitákban.
(A) Az oligodendrociták kulcsszerepe az axon mielinizációban (Sherman és Brophy 2005).
(B) TPPP/p25 (zöld) ko-lokalizációja (sárga) a mikrotubuláris hálózattal (piros) oligodendrocita sejtekben (fent: differenciált
CG-4 sejt, lent: primer oligodendrocita sejt a differenciáció korai fázisában), lépték: 10 µm (Lehotzky és mtsai 2010).

A TPPP homológok továbbá aközé a mindössze 16 gén közé tartoznak, melyek minden
csillós organizmusban megtalálhatóak, jelezve, hogy a TPPP fehérjék kifejeződése valószínűleg
e mikrotubulus-alapú mozgásszerv alapvető funkciójához is kapcsolódik (Orosz és Ovádi 2008).
II/3.3. Kölcsönhatás tubulin dezacetilázokkal
Fiziológiás körülmények között a TPPP/p25 kölcsönhatásba lép a SIRT2 és HDAC6
tubulin dezacetiláz enzimekkel is, gátolja ezek dezacetiláz aktivitását, következésképpen növeli a
mikrotubulusok acetilációs szintjét, melynek szintén szerepe van a mikrotubuláris rendszer
dinamikájának szabályozásában (Tőkési és mtsai 2010; Mangas-Sanjuan és mtsai 2015).
Kutatócsoportunk kimutatta, hogy a TPPP/p25 expressziója HeLa sejtekben (transzfekciót
követően), CHO10 sejtekben (doxiciklinnel való indukálás hatására) és az oligodendrocita CG-4
sejtekben (endogén módon) elősegíti az -tubulin K40 acetilációját (10. ábra); míg a CG-4
sejtekben specifikus kis interferáló RNS-sel (siRNS) való TPPP/p25 géncsendesítés vagy a
CHO10 sejteknél a doxiciklin megvonása csökkent mennyiségű TPPP/p25 expressziót és tubulin
acetilációs szintet eredményez.
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10. ábra: A TPPP/p25 révén megnövekedett tubulin acetiláció immunfluoreszcens mikroszkópiás detektálása HeLa (A-F) és
CG-4 (G-L) sejtekben. A TPPP/p25 kifejeződése HeLa sejtekben transzfektálás (D-F), CG-4 sejtek esetén a sejtek
differenciációjának (J-L) következménye. Kékkel a sejtmagok vannak festve (DAPI). Lépték: 10 µm (Tőkési és mtsai 2010).

Az acetilációs szintbeli változások megfigyelését követően a csoport felszíni plazmon
rezonancia és ELISA kísérletekkel (11. A ábra) igazolta a TPPP/p25 – HDAC6 közvetlen
kölcsönhatását; a funkcionális vizsgálatok bizonyították, hogy a kölcsönhatás a HDAC6
dezacetiláz aktivitásának gátlását eredményezi (Mangas-Sanjuan és mtsai 2015). A TPPP/p25
kölcsönhat a másik citoplazmatikus dezacetilázzal is, melynek szintén a mikrotubuláris hálózat a
célpontja: a SIRT2-TPPP/p25 kölcsönhatást később ELISA kísérlettel szintén kimutatta a
Sejtarchitektúra Kutatócsoport (11. A ábra). Emellett azt is megállapították, hogy a tubulin
kötődése az ELISA kísérletben immobilizált dezacetilázokhoz szignifikánsan erősebb volt
TPPP/p25 jelenlétében (11. B ábra; Mangas-Sanjuan és mtsai 2015), ami arra utal, hogy a
TPPP/p25 kulcsfontosságú szerepet játszhat a HDAC6/SIRT2 tubulinnal való kölcsönhatásában
(Mangas-Sanjuan és mtsai 2015).

11. ábra: A TPPP/p25 kölcsönhatása tubulin dezacetiláz enzimekkel (ELISA kísérlet).
(A) A TPPP/p25 kötődése a lemezen immobilizált SIRT2-höz (Kd=27 nM) vagy HDAC6-hoz (Kd=5,3 nM), a telítési TPPP/p25
koncentrációhoz tartozó abszorbancia értékre normálva. (B) Az immobilizált HDAC6 kölcsönhatása a különböző koncentrációjú
tubulinnal önmagában (Kd=9,9 µM) vagy 200 nM TPPP/p25 mellett (Kd=59 nM), tubulin elleni ellenanyaggal detektálva
(Mangas-Sanjuan és mtsai 2015).
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Továbbá más HDAC6 inhibitorokhoz hasonlóan, a TPPP/p25 a mikrotubulus plusz végek
(1. ábra) növekedési sebességének csökkentése által is befolyásolja a mikrotubuláris hálózat
dinamikáját, valamint a sejtek motilitására is hatással van. Ez utóbbi funkció különösen jelentős
szereppel bírhat a remielinizáció és az oligodendrocita progenitor sejtek migrációja esetén, mely
folyamatok a mikrotubuláris rendszer nagyfokú átrendeződését igénylik (Tőkési és mtsai 2010).
Más kutatócsoportok kimutatták azt is, hogy a Rho-asszociált „coiled-coil” kináz
(ROCK) foszforiláción keresztül képes gátolni a TPPP/p25-mediált HDAC6 inhibíciót, ami
emelkedett HDAC6 aktivitáshoz vezet és többek között a -katenin expressziójára is hatással
van. Humán oszteoszarkóma sejtekben kimutatták, hogy a TPPP/p25 emelkedett szintje
csökkenti a -katenin szintet, ugyanakkor a TPPP/p25 ROCK által szabályozott foszforilációja
megszünteti ezt a hatást (Schoﬁeld és mtsai 2013). Ez azért jelentős, mivel a -katenin
mutációját és emelkedett szintű kifejeződését rákos megbetegedések kialakulásával hozták
összefüggésbe (Morin 1999).
Mivel a mikrotubuláris acetilációs szint változása fiziológiásan különösen fontos
szereppel bír a dinamikus átrendeződést igénylő folyamatokban, mint például a
differenciációban, mielinizációban/oligodendrocita migrációban, a TPPP/p25 tubulin
decaetilázokkal való kölcsönhatása kiemelt jelentőségű lehet az oligodendrociták
differenciációja során (Tőkési és mtsai 2010).
II/3.4. GTP és cink, mint specifikus TPPP/p25 ligandumok
A közelmúltban igazolást nyert, hogy a TPPP/p25 GTP-t köt, és Mg2+-függő módon
katalizálja annak hidrolízisét (Zotter és mtsai 2011a), valamint a fehérje specifikusan köti a
bivalens Zn2+ kationt, ami szerkezetváltozást indukál a fehérjében (Zotter és mtsai 2011b). A
Zn2+ kötődése során nem alakul ki jól definiált harmadlagos szerkezet, hanem a globuláris és
rendezetlen szerkezetek közti átmenetnek megfelelő „molten globule” állapotot veszi fel a
fehérje, melyet natívszerű másodlagos szerkezettel és fluktuáló harmadlagos szerkezettel lehet
jellemezni. A „molten globule” állapotú fehérjék hidrodinamikai sugara ~10-20%-kal nagyobb,
mint a natív globuláris fehérjéké (Uversky 2002a és b). Kutatócsoportunk kimutatta, hogy a Zn2+
ionok, mint bivalens kationok kötődésükkel specifikusan képesek befolyásolni a TPPP/p25
fiziológiás funkcióit: míg a TPPP/p25 tubulinpolimerizációt elősegítő aktivitása nő, addig a
GTPáz aktivitása csökken Zn2+ jelenlétében (12. ábra) (Zotter és mtsai 2011b).

12. ábra: Zn2+ ionok hatása a TPPP/p25 szerkezetére és funkcióira (Zotter és mtsai 2011b).

A turbiditásmérések kapcsán később kiderült, hogy a Zn2+ polimerizációt aktiváló hatása
a TPPP/p25 oligomerizációjával függ össze, ugyanis a Zn2+ által indukált szerkezetváltozás
növeli a fehérje dimerizációs képességét, ezáltal elősegítve a fiziológiás funkció betöltését
(Lehotzky és mtsai 2015). A csoportban végzett sejtes kísérletek további információval
szolgáltak a Zn2+ hatásával kapcsolatban. CHO10 és CG-4 sejtekben a hozzáadott Zn2+
szignifikánsan növelte a TPPP/p25 intracelluláris szintjét, mivel stabilizálta a fehérjét, így védve
a proteaszomális lebontással szemben (Lehotzky és mtsai 2015).
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A Zn2+-kötés sokoldalú következményei a TPPP/p25 esetében azért is kiemelt
jelentőségűek, mivel a Zn2+ a második leggyakoribb nyomelem az emberi testben. Az
intracelluláris szabad Zn2+ koncentráció általában nanomoláris tartományban mozog, az
oligodendrocita progenitor sejtekben azonban felhalmozódnak a Zn2+ ionok. A differenciált,
mielinizáló oligodendrocitákban pedig, ahol a TPPP/p25 endogén módon expresszálódik, az
intracelluláris Zn2+ koncentráció különösen magas (50 μM) (Iyengar és mtsai 1978; Koh 2001;
Lehotzky és mtsai 2015). Az a megfigyelés, hogy a kétértékű Zn2+ kation képes specifikusan
befolyásolni a fehérje fiziológiásan releváns kölcsönhatásait, jelentősen hozzájárul a TPPP/p25
Zn2+-kel kapcsolatos folyamatokban, mint például az oligodendrociták differenciálódásában és
mielinizációjában betöltött szerepének megértéséhez (Zotter és mtsai 2011b).
II/4. A TPPP/p25 patológiás kifejeződése és funkciói
II/4.1. A „moonlighting” fehérjék
Mintegy két évtizeddel ezelőtt ismerték fel, hogy léteznek olyan fehérjék, melyek több
eltérő funkciót képesek ellátni gén szintű változás nélkül, és ezt a tulajdonságot nevezték el
először „gene sharing”-nek, később „moonlighting”-nak (Wistow és Piatigorsky 1987;
Piatigorsky és Wistow 1989; Jeffery 1999). A „moonlighting” fehérjék több, egymástól
független funkciót töltenek be; az eltérő funkció nem genetikai szintű eltérésekből (génfúzió,
alternatív „splicing” vagy mutáció) ered, ezek a funkciók fehérje szinten nyilvánulnak meg
(Jeffery 1999). Az eltérő funkciókért felelős lehet a fehérje eltérő sejten belüli lokalizációja, a
különböző sejttípus, a fehérje megváltozott oligomerizációs és/vagy konformációs állapota,
melyet szubsztrátok, kofaktorok, kölcsönható partnerek jelenléte befolyásol. A „moonlighting”
funkciót meg kell különböztetni a fehérjék multifunkcionalitásától. Az utóbbi esetben a fehérje
több alegységet tartalmaz, melyek mindegyike más funkció ellátására alkalmas (Piatigorsky és
Wistow 1989).
A „moonlighting” tulajdonság sok rendezetlen fehérjére jellemző, melyek képesek
alkalmazkodni, változtatni konformációjukat partnereikhez való kötődésük során. Alapvető
fiziológiás funkcióik (gyakran transzkripció, transzláció vagy celluláris jelátvitel szabályozása)
mellett a rendezetlen fehérjék sokszor döntő szerepet játszanak a konformációs betegségek, mint
például a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór etiológiájában (Uversky 2002a; Uversky 2002b;
Irvine és mtsai 2008). Nemrégiben definiálták a „moonlighting” fehérjék egy alosztályát: a
„neomorphic moonlighting” fehérjék mind fiziológiás, mind patológiás funkciót képesek
betölteni különböző körülmények között (Jeffery 2011; Ovádi 2011), elsősorban eltérő
partnerekkel való kölcsönhatások következtében. A TPPP/p25 prototípusa a „neomorphic
moonlighting” fehérjéknek, mivel kölcsönható partnertől függően eltérő fiziológiás és patológiás
funkciót tölt be a fehérje génszintű változása nélkül (Ovádi 2011).
II/4.2. TPPP/p25, a szinukleinopátiák biomarkere
A TPPP/p25 nem-fiziológiás kifejeződése különböző központi idegrendszeri betegségek
kialakulásával függ össze. Ilyenek például a mielinhüvely károsodása következtében kialakuló
szklerózis multiplex, mely során megváltozik a TPPP/p25 expressziója az agyban és
megnövekszik a szintje a cerebrospinális folyadékban (Höftberger és mtsai 2010; Vincze és
mtsai 2011); vagy egy idegszövet eredetű daganat, az oligodendroglióma, melyre a TPPP/p25
hiánya jellemző (Preusser és mtsai 2007). Emellett a legkorábban azonosított betegségcsoport,
melyben a TPPP/p25 érintett, a neurodegeneráció (Kovács és mtsai 2004; Lindersson és mtsai
2005; Kurt és Jellinger 2006; Song és mtsai 2007; Ovádi és Orosz 2009, Orosz és mtsai 2009).
Neurodegenerációs betegségek gyűjtőnévvel a központi idegrendszert sújtó, az idegsejtek
intenzív, regionális és többnyire szelektív pusztulásával járó kórképeket illetjük. Klinikai
szempontból igen változatos, sokféle tünettel jellemezhető betegségek tartoznak ide, melyek
22

közös vonása a neuronokra toxikus, patológiás fehérjeaggregátumok megjelenése. Ezen
betegségek kialakulása többlépcsős folyamat, melynek kiinduló pontjai minden esetben
rendezetlen vagy rosszul feltekeredett fehérjék, melyek aberráns kölcsönhatásokba lépve
patológiás fehérjeaggregátumokat, zárványtesteket hoznak létre az agy különböző területein,
melyek végső soron az idegsejtek pusztulásához vezetnek (Ovádi és mtsai 2005). Mivel az
aggregáció ezen fehérjék rendezetlen konformációjával hozható összefüggésbe, konformációs
betegségeknek is nevezik ezeket a rendellenességeket.
A TPPP/p25 jelenlétét megvizsgálták különböző neurodegeneratív betegségek
(Alzheimer-kór, Parkinson-kór, Huntington-kór, multiszisztémás atrófia (MSA), diffúz Lewytestes betegség) esetén. In vivo immunhisztokémiai és konfokális mikroszkópos vizsgálatok azt
mutatták, hogy Parkinson-kór, diffúz Lewy-testes betegség és MSA esetén a zárványtestekben az
-szinukleinnel (Irodalmi áttekintés III/2.1.) együtt a TPPP/p25 is felhalmozódik mind a
neuronokban (Parkinson-kór), mind az oligodendrocitákban (MSA) (Kovács és mtsai 2004; Oláh
és mtsai 2017a), annak ellenére, hogy normál agyszövetben az -szinuklein a neuronokban
(Maroteaux és mtsai 1988; Bates és Zheng 2014) (Irodalmi áttekintés III/2.1.), míg a TPPP/p25
az oligodendrocitákban fejeződik ki (13. A ábra) (Takahashi és mtsai 1993; Lehotzky és mtsai
2010).

13. ábra: TPPP/p25, a szinukleinopátiák biomarkere.
(A) A TPPP/p25 (zöld) és α-szinuklein (piros) ko-lokalizációja (sárga) patológiás agyszöveti mintákban (immunhisztokémia),
500-szoros nagyítás (Kovács és mtsai 2004). (B) A Substantia nigra elhelyezkedése. Az ábra forrása:
https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19515.htm (2018.11.09.) (C Lewy-testet tartalmazó pigmentált idegsejt a substantia
nigra területén hematoxilinnel és eozinnal festve (immunfestés). Lépték: 10 μm (Spillantini és mtsai 1997).

Érdekes kérdés, hogy az alapvetően külön sejttípusban expresszálódó két fehérje hogyan
találkozhat egymással. Szubcelluláris proteomikai vizsgálatok megmutatták, hogy az szinukleinhez hasonlóan a TPPP/p25 egyúttal a substantia nigra agyterület (13. B ábra)
idegsejtjeinek neuromelanin granulumaiban (Tribl és mtsai 2005), valamint különböző
szinaptikus preparátumokban is fellelhető, ami arra utal, hogy csekély mennyiségben ugyan, de
az idegsejtekben is előfordulhat TPPP/p25 (Orosz és mtsai 2009; Oláh és mtsai 2017a).
Ezenkívül az -szinuklein sejtek közötti transzportját több kutatás is bizonyította (Danzer és
mtsai 2012), továbbá mind a normál, mind az oligomerizált formáját kimutatták Parkinson-kóros
betegek cerebrospinális folyadékából (Marques és Outeiro 2012; Andersen és mtsai 2017).
Ahogy korábban említettem, a TPPP/p25 fehérjét szintén detektálták cerebrospinális
folyadékban (Vincze és mtsai 2011). HeLa és CHO sejteken végzett immunofluoreszcens
mikroszkópos vizsgálatok rámutattak arra is, hogy az emlős sejtek képesek mind a TPPP/p25-öt,
mind az α-szinukleint felvenni a médiumból, az előinkubált elegyük sejtekhez adása a két fehérje
intracelluláris ko-aggregációját eredményezi (Tőkési és mtsai 2014; Szunyogh és mtsai 2015).
Ezek a megfigyelések magyarázatul szolgálhatnak arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges a két
fehérje ko-lokalizációja és ko-aggragációja mind a neuronális, mind a gliális zárványtestekben.
Azonban annak a pontos és részletes mechanizmusa, hogy hogyan vezet e rendellenes fehérjefehérje kölcsönhatás a patológiás zárványtestek kialakulásához, egyelőre nem tisztázott.
Mindazonáltal, a TPPP/p25 és az -szinuklein ko-lokalizációja humán agyban jellemző
tünete ezeknek a betegségeknek, melyeket összefoglaló néven szinukleinopátiáknak neveztek el,
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mivel az MSA gliális citoplazmatikus zárványtestjeiben (GCI) és a Parkinson-kór ill. diffúz
Lewy-testes betegség neuronális Lewy-testjeiben (LB) (13. C ábra) ill. Lewy-neuritjeiben is az
-szinuklein a közös, jellemző komponens (Galvin és mtsai 2001; Hasegawa és mtsai 2010). A
TPPP/p25 jelenlétét azóta mások is kimutatták mind a GCI, mind a LB esetén (Kovács és mtsai
2004; Lindersson és mtsai 2005; Kurt és Jellinger 2006; Song és mtsai 2007; Ovádi és Orosz
2009, Orosz és mtsai 2009). Továbbá az MSA esetén megfigyelték, hogy a betegség korai
szakaszában a mielin bázikus fehérje és a TPPP/p25 termelődésben bekövetkező változások már
a GCI képződése előtt detektálhatóak (Wenning és mtsai 2008). Így a TPPP/p25 felhalmozódása
és transzlokációja az oligodendrocita sejten belül indukálhatja az -szinuklein lerakódását és
fibrillumok képződését, ami a betegség későbbi fázisában jelenik meg (Wenning és mtsai 2008).
Ezek alapján a TPPP/p25 az -szinuklein mellett a Parkinson-kór és más szinukleopátiák marker
fehérjéjének tekinthető.
Egyéb neurodegeneratív betegségek kialakulásában is érintett a TPPP/p25. Érdekes
módon, Huntington-kór esetén az extracelluláris struktúrákban a huntingtin fehérjével együttesen
jelenik meg, azonban az intranukleáris zárványtestekben nem mutatható ki (Kovács és mtsai
2004). Alzheimer-kóros páciensek posztmortem agyszövetein végzett elektronmikroszkópos
vizsgálatok pedig igazolták a TPPP/p25 kölcsönhatását és részleges agyi ko-lokalizációját amiloiddal is, ami kevert típusú neurodegenerációs betegségek kialakulására és létezésére utalhat
(Oláh és mtsai 2011). Ezzel ellentétben a TPPP/p25 nem mutat kolokalizációt a hiperfoszforilált
tau fehérjével a már kialakult neurofibrilláris kötegekben, melyek a betegség előrehaladásával az
elhalt idegsejtekből képződnek (Kovács és mtsai 2004; Oláh és mtsai 2011).
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III. A TPPP/p25 specifikus kölcsönhatásainak kapcsolata
a rákkal és a Parkinson-kórral
III/1. A tubulin dezacetiláció gátlása
III/1.1. Tubulin dezacetiláció és a kontrollálatlan sejtosztódás
A tubulin acetiláció nem-fiziológiás szintjének előfordulását számos humán kórkép,
többek között a rák, neurológiai rendellenességek és szívbetegségek megjelenésével is
összefüggésbe hozták, továbbá az acetilációs szint megváltozásának egyes vírusok bejutásakor,
gyulladáskor és más immunválaszok esetén is jelentősége van (Nam és mtsai 2010; de Zoeten és
mtsai 2011; Li és Yang 2015). Csökkent tubulin acetilációs szintet figyeltek meg számos
neurológiai betegségnél, mint például a Parkinson-kór egy genetikai formája esetén, mely az
LRRK2 („leucine-rich repeat kinase 2”) gén mutációjával függ össze (Gilks és mtsai 2005), ami
kifejeződve közvetlenül kapcsolódik a β-tubulinhoz és gátolja az α-tubulin acetilációját (Law és
mtsai 2014; Li és Yang 2015). Ezekben az esetekben az acetilációs szint növelése, vagyis a
dezacetilázok gátlása előnyös lehet. Alzheimer-kóros egérmodellekkel végzett kísérletek szerint
például a HDAC6 csökkent expressziója vagy aktivitása enyhíti a kognitív tüneteket, javítja a
memóriát és csökkenti a mikrotubulus-asszociált tau fehérje szintjét (Govindarajan és mtsai
2013; Selenica és mtsai 2014; Li és Yang 2015). Szívbetegségeknél a HDAC6 gátlása csökkenti
mind a kardiomiopátia, mind a szívritmuszavar tüneteit (McLendon és mtsai 2014; Zhang és
mtsai 2014; Li és Yang 2015).
Rákos megbetegedéseknél ugyanakkor a daganatok típusától függően egyes esetekben
abnormális acetiláció növekedést mutattak ki, ilyenek például a fej és nyak területén kialakuló
laphámsejtes bőrrák (Saba és mtsai 2014), a hasnyálmirigyrák (Bailey és mtsai 2014), a
neurofibromatózis (Aguilar és mtsai 2014) és néhány mellrák típus (Boggs és mtsai 2015; Li és
Yang 2015). Más esetekben ezzel szemben a tubulin acetiláció csökkenése volt a jellemző: pl.
mielóma multiplex (Santo és mtsai 2012; Aguilar és mtsai 2014), a többszörös bőrdaganatokat
okozó cilindromatózis (Wickstrom és mtsai 2010), és a mellrák bizonyos típusai (Yoshida és
mtsai 2004; Bradbury és mtsai 2005; Saji és mtsai 2005; Sakuma és mtsai 2006; Lee és mtsai
2010). Érdekes módon emlőrák sejtvonalakban a HDAC6-ot ösztrogén szabályozott génként
azonosították és azt találták, hogy az ösztradiol hatására megemelkedett HDAC6 expresszió a
tubulin dezacetilációja révén fokozza a sejtmotilitást, jelezve, hogy a HDAC6
tumornövekedéssel kapcsolatos hatása a sejtmigrációhoz kötődik (Hubbert és mtsai 2002;
Haggarty és mtsai 2003; Palazzo és mtsai 2003; Yoshida és mtsai 2004; Bradbury és mtsai
2005; Saji és mtsai 2005; Lee és mtsai 2010) . Más kutatások arra is rámutattak, hogy a tubulin
acetilációs szint egyensúlyának felborulása befolyásolja a mitózis normális időbeli
előrehaladását és az ellenőrzési pont aktivációkat, ezáltal a kromoszómák hibás szegregációjához
és kromoszóma instabilitáshoz vezet (Dryden és mtsai 2003; Inoue és mtsai 2007), ami sok rákos
sejt jellemzője. Következésképpen az -tubulin acetilációnak az acetiltranszferáz és dezacetiláz
enzimek szigorú szabályozása alatt kell állnia, különösen a sejtproliferáció és növekedés során,
mely folyamatokban a mikrotubuláris rendszer meghatározó szerepet tölt be. Terápiás
szempontból ezért a dezacetiláció enzimjei hatásos gyógyszercélpontként szolgálhatnak a
daganatos betegségek kezelésében.
A HDAC enzimek gátlószerei valóban hatásos tumorellenes aktivitást mutatnak, gátolják
a nem-kontrollált sejtosztódást, a daganatok növekedését (Drummond és mtsai 2005). Számos
HDAC-inhibitor áll rákos betegek klinikai vizsgálatainak különböző fázisaiban (Byrd és mtsai
2005; Atmaca és mtsai 2007; Gojo és mtsai 2007; Lee és mtsai 2010), sőt a szuberoilanilidhidroxámsav (SAHA) klinikai alkalmazását 2006-ban az USA-beli „Food and Drug
Administration” (FDA) elfogadta bőr T-sejtes limfómák (CTCL) kezelésére (Gallinari és mtsai
2007; Lee és mtsai 2010). Ezenívül más rákellenes szerekkel együtt adva a HDAC inhibitorok
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fokozzák a kívánt hatást. Újabb kutatások szerint a bortezomib proteaszóma inhibitorral
kombinációban egy specifikus HDAC6 inhibitor (alacsony dózisban) mielóma multiplex ellenes
aktivitást mutatott (Santo és mtsai 2012; Li és Yang 2015). A Trichostatin A (egér xenograft
modellben) (Dowdy és mtsai 2006), illetve a fenetil-izotiocianát (emlőrák sejtekben) (Cang és
mtsai 2014) pedig fokozott mikrotubulus acetilációt növelő, apoptózist indukáló és
tumornövekedést gátló hatást ért el taxollal kombinációban, tehát a dezacetiláz gátlók növelték a
sejtek érzékenységét a taxolra (Drummond és mtsai 2005). Ez utóbbi hatás azért is kiemelt
jelentőségű, mivel a taxolt széles körben alkalmazzák különböző típusú daganatok kezelésére,
ugyanakkor toxicitása, különösen nagyobb dózis esetén, korlátozza hosszú távú klinikai
alkalmazását (Wiernik és mtsai 1987a; Wiernik és mtsai 1987b; Brown és mtsai 1991; Cang és
mtsai 2014), a dezacetiláz gátlókkal való kombinációja azonban kisebb dózis alkalmazását teheti
lehetővé.
III/1.2. A SIRT2, mint potenciális gyógyszercélpont
Bár mind a SIRT2, mind a HDAC6 gátlása megnövekedett tubulin acetilációhoz vezet,
lényegesen kevesebb információ áll rendelkezésünkre a SIRT2 inhibitorok tumorigenezisben
betöltött szerepéről és alkalmazhatóságáról. Ennek oka, hogy sokféle szubsztrátjának
köszönhetően a SIRT2 nem csak a mikrotubuláris rendszeren keresztül fejti ki hatását, így a rák
patomechanizmusa során a SIRT2 a daganat típusától függően tumor-indukáló vagy tumorszuppresszor funkciót egyaránt betölthet (Hu és mtsai 2014), és ezek a hatások a tubulin
dezacetiláló aktivitástól függetlenül is fellépnek.
A SIRT2 tumorszuppresszorként működhet a következő szubsztrátok dezacetilációja
révén: FOXO1 (Jing és mtsai 2007), FOXO3a (Wang és mtsai 2007), Cdh1 (Kim és mtsai 2011),
Cdc20 (Kim és mtsai 2011), H3K56 (Das és mtsai 2009) vagy H4K16 (Serrano és mtsai 2013).
Ezek a fehérjék részt vesznek a sejtciklusban, a replikációban és a DNS-hibajavításban, így
dezacetilációjuk által a SIRT2 segít fenntartani a sejtek mitotikus integritását (Hiratsuka és mtsai
2003). Ezt alátámasztva a SIRT2 csökkent expresszióját figyelték meg emlőrák (Serrano és mtsai
2013), fej és nyaki laphámsejtes karcinóma (Lai és mtsai 2013), gliómák (Hiratsuka és mtsai
2003) és nyelőcső adenokarcinoma esetén is (Ong és mtsai 2013). Egy SIRT2 génkiütött
egerekkel végzett vizsgálatban a mutáns (SIRT2-t nem expresszáló) egerek eleinte túlnyomóan
normálisan fejlődtek, azonban 10 hónapos koruktól kezdve a vad típusú egérnél nagyobb
gyakorisággal jelentkeztek náluk daganatok. Ezt a hatást a SIRT2 sejtciklus szabályozó
szerepének tulajdonították (Kim és mtsai 2011). Ugyanakkor egy másik tanulmányban (Serrano
és mtsai 2013) nem jelent meg a SIRT2 génkiütött egerek spontán tumorképző tulajdonsága, ami
arra utal, hogy a hatás törzsfüggő lehet; indukált bőrrák modell esetén azonban ők is
megfigyelték a tumorigenezis növekedését (Serrano és mtsai 2013; Hu és mtsai 2014).
Más adatok ezzel szemben arra utalnak, hogy a SIRT2 tumor-promoter tulajdonságokkal
rendelkezik. Emelkedett SIRT2 expressziót tapasztaltak akut mieloid leukémia (Dan és mtsai
2012), neuroblasztóma sejtek, hasnyálmirigyrák sejtek (Liu és mtsai 2013) és májsejtes
karcinóma (Chen és mtsai 2013) esetén. Ezekben a rákos sejtvonalakban a SIRT2 gén
csendesítése vagy aktivitásának gátlása a sejtproliferáció és sejtnövekedés gátlását eredményezte
(Heltweg és mtsai 2006; Zhang és mtsai 2009; Li és mtsai 2011; He és mtsai 2012; Liu és mtsai
2012; Chen és mtsai 2013; Liu és mtsai 2013; McCarthy és mtsai 2013; Sunami és mtsai 2013;
Hu és mtsai 2014). Számos lehetséges mechanizmust javasoltak a SIRT2 gátlás antiproliferatív
hatásának magyarázatára. Az egyik, hogy a SIRT2 segíti egyes onkoproteinek stabilizálását vagy
aktiválását. Ilyen onkoprotein például a K-RAS (a SIRT2 dezacetiláció révén növeli a K-RAS
aktivitását, ezáltal a rákos sejtek növekedését) (Yang és mtsai 2013) vagy a C- és N-Myc (a
SIRT2 a lebontásukért felelős ubikvitin-ligáz NEDD4 expresszióját gátolja) (Liu és mtsai 2013).
A SIRT2 inhibíció ezáltal destabilizálja vagy inaktiválja az onkogéneket, ami a tumorképződés
ellen hat (Hu és mtsai 2014). A másik ok, amiért a SIRT2 gátlás hasznos lehet a rák kezelésében,
hogy hatására megemelkedik egyes tumorszupresszor gének szintje, mint például a p53 és p21
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(Morris 2012; McCarthy és mtsai 2013; Hu és mtsai 2014). Végül a SIRT2 gátlása
akadályozhatja a laktát termelést rákos sejtekben, ezáltal felboríthatja a tumorsejtek
anyagcseréjét (Zhao és mtsai 2013; Hu és mtsai 2014). A SIRT2 ugyanis dezacetilálhatja és
aktiválhatja a laktát-dehidrogenáz A-t, ami sok rákos sejtben nagy mennyiségben expresszálódik
és megnövekedett laktáttermelést okoz (Zhao és mtsai 2013).
A SIRT2 nemcsak a rák, hanem egyéb betegségek kialakulásában is érintett. Ilyen
például a neurodegeneráció, melynek fontos szabályozójaként tartják számon. A SIRT2 gátlása
megakadályozta az -szinuklein toxicitást, és módosította a zárványtestek morfológiáját egy
Parkinson-kóros sejtmodellben (Outeiro és mtsai 2007). A SIRT2 inhibitorok alkalmazása
védelmet nyújtott a dopaminerg sejthalál ellen in vitro és Drosophila Parkinson-modellben is
(Outeiro és mtsai 2007). Továbbá a SIRT2 gátlása csökkentette a mutáns huntingtin fehérje által
közvetített toxicitást Huntigton-kór modellben (Luthi-Carter és mtsai 2010; Park és mtsai 2012).
III/1.3. Szirtuin inhibitorok, mint antimitotikus szerek
Mivel egyre több bizonyíték mutatja, hogy a szirtuin fehérjék számos fiziológiás és
patológiás folyamatban játszanak szerepet, a szirtuin aktivitást szabályozó kismolekulák
tervezése és fejlesztése területén intenzív kutatás folyik. A szirtuin inhibitorokkal végzett
farmakológiai vizsgálatok alapján a szirtuin aktivitás gátlása - ami a kontrollálatlan sejtosztódás
ellen hat - ígéretes stratégiát jelenthet a rákellenes gyógyszerkutatásban.
A szirtuin inhibitorok a vegyületek típusa és hatásmechanizmusa alapján több csoportra
oszthatók. Két osztályuk, a nikotinamid és analógjai, illetve a tioacil-lizin tartalmú vegyületek
mechanizmus-alapú inhibitoroknak tekinthetők (Jackson és mtsai 2003; Smith és Denu 2007; Hu
és mtsai 2014). NAD+-függő enzimek lévén, a nikotinamid az egyik legkorábban felfedezett
nem-kompetitív szirtuin inhibitor (Hu és mtsai 2014), amely 50 és 184 μM közötti IC50
értékekkel gátolja a SIRT1, SIRT2, SIRT3, SIRT5 és SIRT6 fehérjék dezacetiláz aktivitását
(Tervo és mtsai 2004; Yuan és mtsai 2012; Hu és mtsai 2013), tehát nem izotípus specifikus.
Kimutatták továbbá, hogy a nikotinamid blokkolja a proliferációt és elősegíti az apoptózist
leukémiás sejtekben, valamint gátolja a sejtek növekedését és életképességét humán prosztatarák
sejtek esetén (Jung-Hynes és mtsai 2009; Audrito és mtsai 2011). Az egyéb szirtuin hibitorok, pl.
a 3 β-naftol-vegyületek (sirtinol, salermid, cambinol és splitomicin), az indol származékok, a
suramin, a tenovin és az AGK2 feltételezhetően nem kovalens kötéssel kötődnek a szirtuin
fehérjék aktív helyéhez és így blokkolják a szubsztrátkötést (Hu és mtsai 2014).
Bár léteznek a szirtuin aktivitást gátló molekulák, a nagymértékben konzervált
aminosavszekvencia és a katalitikus mag nagyfokú szerkezeti hasonlósága a szirtuin fehérjék
között nehezíti az izotípus specifikus inhibitorok fejlesztését (Rumpf és mtsai 2015), melyek
lehetőséget adnának a különböző fehérjék biológiai hatásainak minél pontosabb megismerésére.
Ezenkívül specifikusan a SIRT2 gátlása azért is kiemelt jelentőségű, mert a szirtuin fehérjék
közül egyedül a SIRT2 befolyásolja a tubulin/mikrotubuláris rendszer acetilációját, melynek
optimális szintje a sejtek számára nélkülözhetetlen (Irodalmi áttekintés III/1.1. fejezet). Ebből
kifolyólag a Prof. Manfred Jung által vezetett freiburgi kutatócsoport a közelmúltban új
mechanizmussal ható, nagy hatékonyságú izotípus szelektív SIRT2 gátlószereket állított elő,
melyeket „Sirtuin Rearranging Ligands” (SirReal) névvel jelöltek. A SirReal inhibitorok
egyedülállóan nagy affinitása és specificitása a SIRT2 enzim aktív helyének a ligandum (az
inhibitor) által kiváltott szerkezeti átrendeződésén („rearranging”) alapul (Rumpf és mtsai 2015;
Schiedel és mtsai 2016a és b).
A SirReal molekulák alapját egy acilezett 2-amino-tiazol váz adja, amely egy aril-metilcsoportot egy 4,6-dimetil-pirimidinnel kapcsol össze (14. A ábra). Az aktív hely átrendeződését
az indukálja, hogy a 4,6-dimetil-pirimidin egység egy újonnan formált, még ki nem használt
kötőhelyhez kötődik, melyet "szelektivitás zseb”-nek neveztek el, mivel ez biztosítja a kiváló
izotípus-szelektivitást (14. C ábra).
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14. ábra: A SirReal inhibitorok szerkezete és SIRT2-höz való kötődése.
(A) SirReal inhibitorok (MZ25 és MZ242) szerkezete és IC50 értékei (Schiedel és mtsai 2016a); (B-C) a SIRT2 3D szerkezete
komplexben a SirReal MZ25-tel és egy H3 hiszton fehérjéből származó acetil-lizin peptiddel (11-17 aminosavak) (Sirt2–
SirReal2-H3: szürke) vagy NAD+-al (SIRT2-SirReal-NAD+: lila), kiemelve az aktív helyet (szürke pontok). A kofaktor-kötő loop
nem szerepel az ábrán a jobb átláthatóság érdekében (Rumpf és mtsai 2015).

Az inhibitor aril-metil-csoportja pedig az enzim szubsztrátkötő csatornája felé nyúlik,
ezzel kitolja az acetil-lizint a fiziológiás helyzetéből, ezáltal megnövelve a szubsztrát és a NAD+
közötti távolságot, vagyis a SIRT2-t nyitott konformációban tartja és így hatékonyan blokkolja
az acetil-csoport transzferét anélkül, hogy akadályozná a szubsztrát vagy a kofaktor kötődését
(Rumpf és mtsai 2015; Schiedel és mtsai 2016b).
A SirReal molekulák dezacetiláz gátló aktivitását és izotípus specificitását fluoreszcens
acetil-lizin szubsztráttal végzett in vitro kísérletekkel (Heltweg és mtsai 2005) tesztelték
(Schiedel és mtsai 2016a). Az enzimaktivitás 50%-os gátlásához szükséges inhibitor
koncentráció (IC50 érték) alapján a legígéretesebbnek mutatkozó (és doktori munkám során
általam is vizsgált) molekulákat mutatja a 14. A ábra, ezek szubmikromoláris
koncentrációtartományban képesek gátolni a SIRT2 aktivitást, míg a SIRT1 és SIRT3 általi
dezacetilációt csak 100 M felett gátolják (Schiedel és mtsai 2016a).
III/1.4. Proteolízist célzó kiméra (PROTAC)
A kismolekulájú inhibitorok az enzimaktivitás vagy a fehérje-fehérje kölcsönhatások
gátlása révén a rákellenes gyógyszerfejlesztés alapját képezik (Hoelder és mtsai 2012).
Mindazonáltal a legtöbb kismolekula-inhibitor reverzibilis kötődése miatt sajnos gyakran nagyon
magas koncentráció alkalmazására és folyamatos expozícióra van szükség a megfelelő gátlás
biztosításához (Johnson és mtsai 2010), ami sokszor nem kívánt mellékhatásokkal jár. Számos
esetben kihívást jelent az in vivo hatékonyság szempontjából megfelelő inhibitorkoncentráció
elérése és fenntartása. Alternatív megoldásként a gyógyszercélpontként szolgáló fehérjék
degradációja merült fel új innovatív stratégiaként, melyet kis RNS-ekkel vagy újabban a fehérje
célzott proteaszomális lebontásának indukálásával valósítanak meg az ún. proteolízist célzó
kiméra („Proteolysis Targeting Chimera”) („PROTAC”) technika segítségével (Howell és mtsai
2004; Burnett és mtsai 2011; Lu és mtsai 2015).
A felesleges, károsodott vagy elöregedett fehérjék szelektív lebontásának egyik
legfontosabb módja az ubikvitin-függő proteolízis, mely során az ubikvitin-aktiváló (E1), az
ubikvitin-konjugáló (E2) és az ubikvitin-fehérje ligáz (E3) enzimek katalizálják a szubsztrát
fehérjék ubikvitinációját (Ciechanover és mtsai 2000), ami végül az adott fehérje proteaszóma
általi degradációjához vezet. Az E3 ligázok az ubikvitináció specifikus enzimjei, ezek az
enzimek közvetlenül a lebontandó szubsztráthoz kötődnek. Több, mint 100 különböző E3 van
kódolva az emberi genomban (Winston és mtsai 1999; Sakamoto és mtsai 2001). Ezt kihasználva
elsőként a Crews labor fejlesztett ki (Sakamoto és mtsai 2001) olyan bifunkcionális
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kismolekulákat, melyek egyik része specifikusan a célfehérjéhez, a másik pedig egy adott
ubikvitin ligázhoz kötődik, ezáltal a célfehérje ubikvitinációját és proteaszomális degradációját
stimulálják, ezért a molekulákat PROTAC-nak nevezték el (Sakamoto és mtsai 2001). A
módszer lehetőséget nyújt egy adott E3 ligáz hatásának kiaknázására olyan patológiás
szempontból fontos fehérjék optimális szintjének beállításához, amelyek a gyógyszerfejlesztés
hagyományos stratégiáival jelenleg nem támadhatók szelektíven (Lu és mtsai 2015).
Proteaszóma-specifikus inhibitorok segítségével igazolták, hogy humán sejtekben a SIRT2
a proteaszómán keresztül bomlik le (Dryden és mtsai 2003). Következésképpen a SIRT2 szint,
ezáltal a tubulin dezacetiláció csökkenthető a fehérje proteaszomális degradációjának
indukálásával. A tubulin acetiláción kívül ez azért is előnyös lehet, mivel számos kutatás említi,
hogy a SIRT2 sejtbeli viselkedését nem csupán a katalitikus aktivitása határozza meg, hanem a
különböző kötő partnerekkel (például HDAC6, HOXA10 és 14-3-3 β/γ) való kölcsönhatásai is
(Schiedel és mtsai 2018). Mindezek vizsgálatára Prof. Manfred Jung kutatócsoportja a SirReal
inhibitorok mellett kifejlesztett egy PROTAC molekulát is (SH1 néven), amely egy SIRT2specifikus SirReal molekula (MZ242) és egy kis szintetikus vegyület, a thalidomid
kombinációjából áll (15. ábra) (Schiedel és mtsai 2018).

15. ábra: A SIRT2-specifikus PROTAC felépítésének és működésének sematikus ábrázolása.
Bal oldalon a PROTAC (SH1) kötődése a SIRT2-höz és a cereblonhoz. A SIRT2 SirReal kötőzsebének felszíne szürke, a cereblon
thalidomid kötőhelye sárga színnel van jelölve. Lent a teljes cereblon kék színnel modellezve (Schiedel és mtsai 2018).
Jobbra: Az ubikvitináció és proteaszomális degradáció folyamatának sematikus ábrázolása, forrás: https://www.thescientist.com/features/the-proteasome-a-powerful-target-for-manipulating-protein-levels-31596 (2018. 11. 16.)

A bifunkciós PROTAC molekula SirReal része felelős a SIRT2, a thalidomid pedig az E3
ligáz kötéséért, ami specifikusoan a SIRT2 ubikvitinációjához és degradációjához vezet (15.
ábra). A thalidomid ugyanis közvetlenül kötődik a cereblonhoz, amely egy E3 ubikvitin-ligáz
komplex részét képezi a Cul4A és „damaged DNA binding protein 1” (DDB1) fehérjékkel (Mori
és mtsai 2018), ezáltal a SIRT2-PROTAC-cereblon komplex kialakulása kémiailag indukálja a
SIRT2 fehérje specifikus lebomlását a proteaszómán keresztül (15. ábra). Ennek előnye a
nagyfokú specificitás mellett, hogy a degradáció révén nem kívánt mellékhatások sem
jelentkezhetnek, ezért a PROTAC különösen alkalmas lehet rákellenes molekulának (Schiedel és
mtsai 2018).
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III/2. Szinukleinopátiák kialakulása és terápiás stratégiák
III/2.1. Az -szinuklein
Az α-szinuklein a szinuklein fehérjecsalád legismertebb tagja, 5 izoformája létezik. A
fehérjecsaládhoz tartozik még a - és -szinuklein, melyek csak 1-1 izoformában fordulnak elő
(Yuan és Zhao 2013). Míg az -szinukleint leginkább a Parkinson-kórban betöltött szerepe
alapján ismerik, érdekes módon a  forma overexpresszióját mellrák esetén figyelték meg (Ji és
mtsai 1997).
Az α-szinuklein dominánsan az agyban fordul elő, fiziológiásan az idegszövet összfehérje
tartalmának 1%-át teszi ki (Iwai és mtsai 1995). Elsősorban a neuronok preszinaptikus
termináljain helyezkedik el, aminosav szekvenciája és intracelluláris lokalizációja arra utal, hogy
a fehérje lipid membránokkal való kölcsönhatásokban vehet részt (Tofaris és Spillantini 2007).
Az α-szinuklein inhibitora egy plazmamembránban elhelyezkedő fehérjének, a foszfolipáz D2nek, ami a foszfatidsav előállításában játszik szerepet (Jenco és mtsai 1998). Más kutatások
szerint az α-szinuklein kulcsszerepet játszik membrán-asszociált folyamatokban. Azokban a
kísérleti egerekben, melyekben mutációval az α-szinukleint kódoló gént inaktiválták, elektromos
stimuláció hatására megnövekedett dopamin-felszabadulást tapasztaltak az agy bizonyos
területein, ami arra enged következtetni, hogy az α-szinuklein a szinaptikus (elsősorban
dopaminerg) transzmisszió befolyásolásában játszhat szerepet (Abeliovich és mtsai 2000). Részt
vesz a neurotranszmitter felszabadulásának és újrahasznosításának, valamint a szinaptikus és
strukturális plaszticitásnak a szabályozásában (Bellucci és mtsai 2016).
Patológiás esetben a szinukleinopátiák (Parkinson-kór, MSA, diffúz Lewy-testes
betegség) kulcsszereplője (biomarkere) (Irodalmi áttekintés II/4.2.). Ezen kórképek esetén αszinuklein tartalmú, szálas szerkezetű aggregátumok, ún. neurofibrilláris kötegek jelennek meg a
különböző neuron- és glia sejtek citoplazmájában, melyek fontos szerepet játszanak a betegségek
patomechanizmusában. Bár előfordulnak olyan genetikailag öröklődő kóresetek, melyek az szinuklein gén mutációira, illetve multiplikációjára vezethetőek vissza (16. A ábra), azonban a
szinukleinopátiák döntően előforduló, sporadikus formáira jellemző α-szinuklein aggregátumok
kialakulására a mai napig nincs magyarázat.
Az α-szinuklein az eredendően rendezetlen fehérjék családjába sorolható: rendkívül
flexibilis, és számos konformációt képes felvenni a környezettől függően, a teljesen
rendezetlentől a részlegesen feltekert amiloidogén szerkezeten keresztül a jelentős -hélix vagy
β-redő tartalmú szerkezetekig (16 B-C ábra) (Uversky 2003). Ebből kifolyólag kaméleon
fehérjének nevezik (Uversky 2003).

16. ábra: α-szinuklein, a protein-kaméleon szerkezete.
(A) Sematikus ábrázolás kiemelve a Parkinson-kórhoz kapcsolódó mutációkat (zöld nyilak) (Kalia és Lang 2015; Xu és Chan
2015; Wang és mtsai 2016). (B) A micellához kötődő -szinuklein monomer szerkezete (PDB azonosító: 1XQ8) (Wang és mtsai
2016) (C) Egy -szinuklein fibrillum szerkezeti modellje NMR alapján meghatározva (Protein Data Bank ID: 2N0A)
(Wang és mtsai 2016).
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A kisméretű (140 aminosavból álló) fehérje három régiót tartalmaz: egy amfipatikus Nterminális szakaszt (1-60 aminosav), egy ún. „non-amyloid-β component” (NAC) részt (61-95
aminosav), valamint egy prolinban és savas aminosavakban gazdag C-terminális szegmenst (96140 aminosav) (Bellucci és mtsai 2012) (16. A ábra). Az N-terminális régió a
membránfelismeréshez fontos és azokat a mutációs helyeket tartalmazza, amelyek a Parkinsonkór genetikailag öröklődő típusához köthetőek (Kalia és Lang 2015; Xu és Chan 2015; Wang és
mtsai 2016). A fehérje leginkább hidrofób, és ennek következtében β-konformációba való
rendeződésre hajlamos része a NAC régió, míg rendezetlen régiója a C-terminális rész (Bellucci
és mtsai 2012).
III/2.2. A Parkinson-kór jelenlegi terápiás lehetőségei
A neurodegeneratív betegségek egyik legismertebb és második leggyakrabban előforduló
típusa (az Alzheimer-kór után), a Parkinson-kór, hozzávetőleg 10 millió embert érint világszerte
(Anis és mtsai 2018). A betegség három fő tünettel jellemezhető, melyek a motoros funkciókat
érintik: nyugalmi remegés (tremor), izommerevség (rigiditás), és a lassultság (bradikinézia). A
legtöbb esetben 50 év feletti korban mutatkoznak meg az első tünetek, majd a kor
előrehaladásával lassan erősödnek (Bellucci és mtsai 2012). A tüneteket az okozza, hogy a
Parkinson-kór során elhalnak az agy feketeállományának, az ún. substantia nigra (SN) pars
compacta területének (13. A ábra) dopaminerg idegsejtjei, amelyek a testmozgást, a testtartást és
az egyensúlyozást szabályozzák, ezáltal csökken az ingerületátvivő anyag, a dopamin
termelődése. A betegség legjellegzetesebb neuropatológiai jellemzői a Lewy-testek (LB) és
Lewy-neuritek (13. B ábra). Mindkét intraneuronális zárványtest fő komponense a fibrilláris αszinuklein aggregátum (Spillantini és mtsai 1998). A fehérje lerakódása ezért a Parkinson-kór
kialakulásának központi patológiás tényezőjeként tekinthető, mely az idegsejtek pusztulásához
vezet. Bár a Parkinson-kór előfordulási gyakorisága az elmúlt évtizedek során az életkor
meghosszabbodásával drasztikusan nőtt, az elérhető terápiás eszközök a betegség kezelésére még
mindig igen korlátozottak (Bellucci és mtsai 2012; Anis és mtsai 2018).
A jelenlegi gyógyszeres kezelések célja a dopamin pótlása. Mivel maga a dopamin nem
jutna át a vér-agy gáton, így pótlása a szervezetben dopaminná alakuló levodopának (L-3,4dihidroxi-fenilalanin), illetve dopaminhatást kifejtő gyógyszereknek (dopaminagonistáknak) a
szervezetbe juttatásával valósítható meg (Pahuja és mtsai 2015). Ezenkívül az amantadin,
valamint új MAO-B és katekol-o-metiltranszferáz inhibitorok tűnnek hatásosnak a motoros
tünetek kezelésére (Lindholm és mtsai 2016; Zhang és mtsai 2016; Oláh és mtsai 2017a).
Azonban 4-6 év után a betegek gyakran szenvednek súlyos mellékhatásoktól, mint az akaratlan
túlmozgás (diszkinézia) (Oertel és Schulz 2016; Oláh és mtsai 2017a). Bizonyos esetekben
műtéti kezelést (korábban roncsolásos, ma jellemzően mély agyi stimulációs műtéteket) hajtanak
végre, azonban a műtéti beavatkozás gyakran jár szövődményekkel (Tamás és mtsai 2013).
Összességében elmondható, hogy bár tüneti kezeléssel, fizikoterápiával a beteg állapota
javítható, a fő problémát még mindig az okozza, hogy az idegsejtek pusztulásának
megakadályozására sajnos a mai ismereteink szerint nincs mód. Mivel lassú, halálos és az
orvostudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan folyamatról van szó, alapvető fontosságú a
betegségek hátterében álló patológiás folyamatok (-szinuklein oligomerizáció/aggregáció)
kialakulásának megelőzésére, illetve a már kialakult folyamatok megszüntetésére irányuló
terápia kidolgozása, amihez alapvető fontosságú a folyamat patomechanizmusának ismerete.
Az utóbbi években ezért a Parkinson-kórral kapcsolatos gyógyszerkutatások leginkább az
α-szinukleinre, mint a betegség marker fehérjéjére, annak oligomereire és a hozzá kapcsolódó
fehérjékre fókuszálnak (Oertel és Schulz 2016; Oláh és mtsai 2017a). Az α-szinuklein elleni
antitestek (aktív és passzív immunizáció) és az α-szinuklein aggregáció inhibitorainak vagy
modulátorainak alkalmazása klinikai vizsgálatok alatt áll (Oertel és Schulz 2016; Oláh és mtsai
2017a). Az α-szinuklein képes merev, helikális szerkezet kialakítására, amikor kötődik a
vezikulákhoz (16. B ábra) (Davidson és mtsai 1998; Auluck és mtsai 2010; Ambadipudi és
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Zweckstetter 2016). Ezt kihasználva létrehoztak például egy olyan kismolekulát, a PcTS-t, amely
közvetlenül a vezikulum-kötött α-szinuklein Y39 és F94 aminosavaihoz kötődik és stabilizálja a
helikális szerkezetét (Fonseca-Ornelas és mtsai 2014; Ambadipudi és Zweckstetter 2016), ezáltal
késlelteti az α-szinuklein aggregációt és így módosíthatja neurotoxikus hatásait. Egy másik
módszer szerint egy lizin specifikus molekuláris „csipesz”, a CLR01, amely nem kovalens
kölcsönhatásokon keresztül kapcsolódik a fehérjéhez, a már kialakult fibrilláris α-szinuklein
formák szétesét indukálja, megakadályozva ezzel az aggregációt. In vivo zebrahal embrió
modelleken végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a CLR01 képes visszaszorítani az αszinuklein indukálta apoptózist és toxicitást, ezáltal fokozva a sejtek túlélését (Prabhudesai és
mtsai 2012; Acharya és mtsai 2014; Ambadipudi és Zweckstetter 2016).
Míg a közelmúltig a már kialakult α-szinuklein aggregátumokat tekintették a fő
támadáspontnak, manapság már egyre elterjedtebb nézetté válik, hogy a kis, oldható, toxikus
oligomer formák tekintendők végzetesnek a betegség kialakulása szempontjából (Winner és
mtsai 2011; Oláh és mtsai 2017a). A már kialakult zárványtestek számos molekuláris
komponenst tartalmaznak az α-szinukleinen kívül, mint például tubulint, MAP-eket, ubikvitint,
hősokk- és autofagoszómális fehérjéket (Wakabayashi és mtsai 2013), valamint a TPPP/p25-öt
(Kovács és mtsai 2004; Lindersson és mtsai 2005; Kurt és Jellinger 2006; Kovács és mtsai 2007;
Oláh és mtsai 2017a), melyek hozzájárulhatnak a patológiás folyamat kialakulásához. Ezek
közül a TPPP/p25-ről igazolták is, hogy már szubsztöchiometrikus koncentráció esetén indukálja
az α-szinuklein oligomerizációt és protofilamentumok képződését, ami végsősoron aggregációt
eredményez (Lindersson és mtsai 2005; Tőkési és mtsai 2014; Szunyogh és mtsai 2015; Oláh és
mtsai 2017a). Következésképpen a terápiás kutatásnak a betegségek e két marker fehérjéjére
érdemes összpontosítania. Bár egyik fehérje sem tekinthető ideális gyógyszercélpontnak, mivel
rendezetlenek és mindkettő rendelkezik fiziológiás funkciókkal is, melyek elengedhetetlenek a
normális agyműködéshez (Ovádi 2011; Dettmer és mtsai 2016); kutatócsoportunk új, innovatív
stratégiája azonban éppen erre kísérel meg megoldást nyújtani (Oláh és mtsai 2017a).
III/2.3. Innovatív stragtégia a Parkinson-kutatásban
A racionális gyógyszerfejlesztés során általában krisztallográfiát és molekuláris dokkolást
alkalmaznak a globuláris fehérjék gyógyszercélpontként való alkalmazásakor (Oláh és mtsai
2017a). A rendezetlen fehérjék támadása azonban jóval bonyolultabb ennél, mivel több struktúra
együtteseiként, konformációs sokaságként jellemezhetőek, ezáltal a hagyományos
gyógyszertervezési megközelítések, melyek a fehérjék háromdimenziós struktúrájának ismeretét
igénylik, alkalmatlanok a támadásukra. Ugyanakkor mivel ezek a fehérjék gyakran állnak
fehérje-fehérje kölcsönhatási rendszerek középpontjában (Wang és mtsai 2011), az egyik
lehetséges megoldás a gógyszercélpontként való alkalmazásukra a rendezett vagy rendezetlen
fehérje partnereikkel való kölcsönhatásaik gátlása lehet (Joshi és Vendruscolo 2015). A
közelmúltban számos új, gyógyszerszerű kismolekulát azonosítottak, melyek a fehérje-fehérje
kölcsönhatások blokkolásán keresztül hatnak, ezek jelenleg intenzív kutatás tárgyát képezik. A
p53-Mdm2 kölcsönhatás például több rákellenes gyógyszerkutatási vizsgálat középpontjában is
áll, ami azért is kiemelt jelentőségű, mert a p53 Mdm2-t kötő szegmense eredendően rendezetlen
(Wang és mtsai 2011). A szintén rendezetlen c-Myc és a Max fehérjékből álló heterodimer
szintén potenciális célpont, mivel számos daganatos megbetegedésben érintett (Yin és mtsai
2003; Follis és mtsai 2008; Uversky és mtsai 2014; Ambadipudi és Zweckstetter 2016); ezzel
kapcsolatban nemrég fedezték fel, hogy egy -hélix mimetikum (JKY-2-169) képes specifikusan
felismerni a heterodimer helikális kontaktfelszínét és szétválasztani a komplexet (Jung és mtsai
2015; Ambadipudi és Zweckstetter 2016).
A Parkinson-kór marker fehérjéinek támadáspontként való alkalmazása a
rendezetlenségen kívül azért is kihívást jelent, mivel mind az -szinuklein, mind a TPPP/p25
nélkülözhetetlen fiziológiás szerepet tölt be a humán agyban, mely funkciókat nem veszíthetik
el. Normál agyban az -szinuklein a neuronokban (Maroteaux és mtsai 1988; Bates és Zheng
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2014), míg a TPPP/p25 az oligodendrocitákban fejeződik ki (Takahashi és mtsai 1993; Lehotzky
és mtsai 2010), azonban a Parkinson-kór és a multiszisztémás atrófia esetén az agyi
zárványtestekben mindkét fehérje felhalmozódik és ko-lokalizálódik (Kovács és mtsai 2004;
Oláh és mtsai 2017a). Következésképpen nem az egyes fehérjék, hanem a patológiás TPPP/p25-szinuklein kölcsönhatás gátlása/destrukciója jelenthet megoldást (Tőkési és mtsai 2014).
Ennek lehetőségét vetette fel a Sejtarchitektúra Kutatócsoport a Parkinson-kór és más
szinukleinopátiák kezelésére. Az új, innovatív stratégia lényege, hogy a patológiás, aggregációra
hajlamos
fehérjekomplex
(TPPP/p25-α-szinuklein)
kontaktfelszínét
javasoljuk
gyógyszercélpontként, abban az esetben, ha az különbözik a TPPP/p25 fiziológiás komplexeinek
kontaktfelszínétől; ezáltal a fehérje a fiziológiás funkciók betöltésére alkalmas marad. Ehhez
alapvető feladat a TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásaiban résztvevő (elsősorban a
tubulint és az α-szinukleint kötő) fehérjeszegmenseinek azonosítása, mivel ezek ismeretében
lehetővé válhat specifikus gyógyszercélpont azonosítása és nagy hatékonyságú, szelektív antiParkinson ágens fejlesztése.
A vad típusú, és az egyik vagy mindkét terminális szegmensétől megfosztott, ún.
„csonkolt” humán rekombináns TPPP/p25 fehérjékkel (N-/C-/dupla csonkolt TPPP/p25) végzett
vizsgálatok megmutatták, hogy a különböző TPPP/p25 formák eltérő polimerizációs potenciállal
bírnak: a dupla csonkolt (DT) TPPP/p25-öt tubulinhoz adva gyakorlatilag nem keletkeznek
turbiditásméréssel detektálható mikrotubulusok (Tőkési és mtsai, 2014). Az N-csonkolt (NT)
fehérje a teljes TPPP/p25-höz képest kisebb mértékű, a C-csonkolt (CT) TPPP/p25 pedig még
alacsonyabb polimerizációs aktivitást mutat. Ez arra utal, hogy leginkább a C-terminálisnak van
meghatározó szerepe a polimerizációs aktivitásban, tehát a tubulin kötőhely a TPPP/p25 Cterminálisán valószínűsíthető. Az ismert MAP fehérjével, a tau-val összevetve, a TPPP/p25 Cterminálisa és a tau fehérje tubulin kötő motívuma között bizonyos fokú szekvencia homológia
található. Ezek alapján 4 különböző, de egymással átfedő szekvenciájú peptidet tervezett a
csoport, melyek a TPPP/p25 C-terminálisának ezen részét fedik le. Majd a peptidek és a vad
típusú TPPP/p25 tubulinhoz való kötődését ELISA kísérlettel összehasonlítva azt találtuk, hogy
az egyik peptid közel ugyanakkora affinitással kötődik a tubulinhoz, mint a teljes TPPP/p25,
következésképpen ez a szakasz (178-187 aminosavak) kulcsszerepet játszik a tubulin kötésében
(Tőkési és mtsai, 2014).
Az -szinuklein esetében ELISA kísérlettel kimutattuk, hogy mind a teljes hosszúságú,
mind a DT TPPP/p25 kötődik az -szinukleinhez, bizonyítva, hogy a kötőhely a TPPP/p25
középső régiójában helyezkedik el. Továbbá thioflavin T fluoreszcencia méréssel azt is
igazoltuk, hogy a DT TPPP/p25 képes az -szinuklein amilod-típusú (béta-redőben gazdag)
aggregációját indukálni (Tőkési és mtsai, 2014). Majd egy korábbi Pepscan (Oláh és mtsai 2011)
kísérlet eredménye alapján, mely a 147-166 aminosavak szerepét valószínűsítette az szinukleinnel való kölcsönhatásban, olyan peptideket szintetizáltattunk, melyek ezt a TPPP/p25
szegmenst fedik le. Végül az ezekkel a peptidekkel végzett ELISA kísérletek segítettek
meghatározni az -szinuklein-kötő szegmenst (147-156 aminosavak). A két kötőszegmens
eltérése különösen fontos abból a szempontból, hogy a kialakuló (fiziológiás/patológiás)
kölcsönhatásokat szelektíven befolyásolni lehessen. A „core” TPPP/p25 és vad típusú szinuklein kölcsönhatása CHO10 sejtekben a két fehérje ko-aggregációját eredményezte (Tőkési
és mtsai 2014), ami alátámasztja az in vitro kísérletek eredményeit. A kontaktfelszín
lokalizációjának pontosítása, valamint további potenciális kötőhelyek feltérképezése (nemcsak a
TPPP/p25-ön, hanem az -szinukleinen is) céljából számos mutáns fehérje formát hozott létre
kutatócsoportunk. A mutációk elsősorban az itt bemutatott aminosavakat érintik, továbbá újabb
mutánsok terveztünk a közben végzett kötődési és NMR kísérletek eredményei alapján, melyeket
dolgozatomban bemutatok.
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CÉLKITŰZÉSEK
Doktoranduszi munkám megkezdésekor, döntően a Sejtarchitektúra Kutatócsoport
eredményei alapján, ismert volt, hogy a rendezetlen TPPP/p25 jelentős szerepet tölt be a
mikrotubuláris rendszer stabilitásának és dinamikájának szabályozásában a mikrotubulusokat
kötegelő és az acetilációjukat elősegítő aktivitásai révén. Ezen funkcióit a dimerizációs
potenciálja, valamint a tubulinnal és tubulin dezacetiláz enzimekkel (SIRT2, HDAC6) való
kölcsönhatásai révén éri el. A TPPP/p25 HDAC6-tal való kölcsönhatását részletesen jellemezte a
kutatócsoport, azonban a SIRT2 esetén sokkal kevesebb adat állt rendelkezésre, ezért
kutatómunkám a kevésbé ismert SIRT2-TPPP/p25 interakció megismerésére és jellemzésére
irányult. Az acetiláció-vezérelt mikrotubuláris dinamika fontos fiziológiás szerepet játszik
számos fiziológiás és patológiás folyamatban, következésképpen a tubulin dezacetilázok
potenciális gyógyszercélpontok, különösen a rákkutatás területén.
Kimutatták, hogy a TPPP/p25 biomarkere bizonyos központi idegrendszeri
megbetegedéseknek, melyet számos irodalmi adat támasztott alá. Bizonyították, hogy a
TPPP/p25 α-szinukleinnel való kölcsönhatása toxikus aggregátumok képződéséhez vezet; a két
fehérje a Parkinson-kór és más szinukleinopátiákra jellemző agyi zárványtestekben halmozódik
fel. Minthogy e gyógyíthatatlan idegrendszeri megbetegedések komoly szociális és gazdasági
problémát jelentenek, következésképpen intenzív nemzetközi kutatás zajlik ezen a területen. A
Parkinson-kór és más szinukleinopátiák patomechanizmusának megismerése alapvető
jelentőségű olyan gyógyszercélpont azonosításához, ami elvezet a betegségek terápiájában
használható specifikus gyógyszermolekulák fejlesztéséhez. Mivel a betegségek kialakulása a
marker fehérjék kölcsönhatásának és patológiás szintű felhalmozódásának eredménye, a marker
fehérjék minél pontosabb megismerése, kölcsönhatásuk jellemzése elengedhetetlen a
patomechanizmus megértéséhez. Doktori munkám másik, szintén jelentős része ehhez járul
hozzá.
Konkrét céljaim a fent bemutatott információk ismeretében a következők voltak:
➢ Humán rekombináns fehérjék (vad típusú és mutáns TPPP/p25, -szinuklein és SIRT2)
termeltetése és izolálása után a különböző fehérjeformák, elsősorban a TPPP/p25 „csonkolt”
és deléciós mutánsainak szerkezeti jellemzése, különös tekintettel arra, hogy a mutációk
milyen hatással vannak a TPPP/p25 rendezetlenségére, a cink-indukált szerkezetváltozásra és
a fehérje dimerizációs képességére.
➢ A központi és terminális TPPP/p25 régiók szerepének vizsgálata a fehérje tubulinnal való
kölcsönhatásában és a mikrotubulusok stabilizálásában, kötegelésében.
➢ A tubulin-TPPP/p25-SIRT2 fehérjék közötti kölcsönhatások molekuláris szintű jellemzése, a
kölcsönhatások funkcionális következményeinek vizsgálata a TPPP/p25-indukált tubulin
polimerizációra, illetve a SIRT2 katalizált tubulin/MT dezacetilációra.
➢ Új, specifikus SIRT2 inhibitorok (SirReal és PROTAC) hatásainak, specificitásaiknak
tesztelése a humán rekombináns SIRT2 dezacetiláz aktivitására különböző szubsztrátok
esetén (tubulin, mikrotubulus és szintetikus fluoreszcens peptid)
➢ A TPPP/p25 és az -szinuklein, mint patológiás partnerek közötti kölcsönhatások
molekuláris szintű jellemzése. A patológiás kölcsönhatásért felelős régiók azonosítása,
gyógyszercélpont validálása.
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
I. Peptidek és szintetikus SIRT2 inhibitorok
A BF180-183 peptidek, melyeket a TPPP/p25 -szinukleinnel való kölcsönhatásában
résztvevő szegmenseinek azonosítására használtunk, a TPPP/p25 fehérje meghatározott részét
fedik le (a 142-166 aminosavak közötti tartományt); ezeket korábbi ELISA és Pepscan kísérletek
alapján választottunk ki (Oláh és mtsai 2011; Tőkési és mtsai 2014). A szintetikus peptidek
előállítása Dr. Magyar Anna kutatócsoportjában (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport)
történt (Tőkési és mtsai 2014). A 126-140 α-szinuklein peptidet és ennek fluoreszceinizotiocianáttal (FITC-el) jelölt változatát kutatócsoportunk a ChinaPeptides-től (Shanghai,
China) vásárolta.
A SIRT2 aktivitását gátló SirReal kismolekulákat (MZ25 és MZ242) és a
proteaszomális degradációját indukáló PROTAC-ot (SH1) Prof. Manfred Jung
kutatócsoportjában szintetizálták (Rumpf és mtsai 2015; Schiedel és mtsai 2018) a Freiburgi
Egyetem Gyógyszertudományi Intézetében (Institute of Pharmaceutical Sciences, University of
Freiburg) és együttműködés révén jutottunk hozzá (Epichem COST projekt). A nikotinamidot a
kereskedelmi forgalomban kapható SIRT2 aktivitás mérésére alkalmas fluoreszcens esszé kit
(BPS Bioscience, 50087) részeként vásároltuk.

II. Ellenanyagok
Az alkalmazott elsődleges és a hozzá tartozó másodlagos ellenanyagokat a következő
táblázat foglalja össze:
Elsődleges ellenanyag
Másodlagos ellenanyag
monoklonális anti-tubulin
(Sigma T9026 clone DM1A)
monoklonális anti-acetil-tubulin
(α-tubulin acetilált Lys-40 ellen)
anti-egér IgG POD
(Sigma T6793 clone 6-11B-1)
(Sigma A2554)
monoklonális anti-α-szinuklein
(Sigma S5566, clone Syn211)
monoklonális anti-TPPP/p25
(Höftberger és mtsai 2010)
poliklonális anti-TPPP/p25
anti-patkány IgG POD
(Kovács és mtsai 2004)
(Sigma A9037)
poliklonális anti-α-szinuklein
anti-nyúl IgG POD
(Sigma S3062)
(TermoFisher Scientific 32260)
biotinilált monoklonális anti-TPPP/p25
avidin-POD
(Höftberger és mtsai 2010)
(Calbiochem 189728)
2. táblázat: A dolgozatban bemutatott kísérletekhez felhasznált ellenanyagok.

III. Rekombináns fehérjék termeltetése és izolálása
III/1. Vad típusú és mutáns TPPP/p25 formák
A vad típusú TPPP/p25 klónozását és mutagenezisét, a különböző DNS konstrukciók
előállítását kutatócsoportunkban Dr. Szénási Tibor végezte PCR reakcióval (Szénási és mtsai
2017). Az eredményt minden esetben szekvenálással ellenőriztük. A szekvenálást a Biomi Kft.
(Gödöllő) végezte.
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Név

Név magyar megfelelője

Rövidítés

Szekvencia

1

Full length

Teljes hosszúságú/vad típus

FL

1-219

2

N-truncated

N-csonkolt

NT

3-43

3

C-truncated

C-csonkolt

CT

175-219

Dupla csonkolt

DT

3-43/175-219

5

Small loop

Kis loop

SL

147-156

6

Mini loop

Mini loop

ML

59-62

7

Double loop

Dupla loop

DL

59-62/147-156

8

Large loop

Nagy loop

LL

142-161

9

Tubulin loop
Double truncated
mini loop
Double truncated
small loop
Double truncated
double loop
Recombinant
fragment 1
Recombinant
fragment 2
Recombinant
fragment 3

Tubulin loop
Dupla csonkolt
mini loop
Dupla csonkolt
kis loop
Dupla csonkolt
dupla loop
Rekombináns
fragmens 1
Rekombináns
fragmens 2
Rekombináns
fragmens 3

TL

178-187

DTML

3-43/175-219 + 59-62

DTSL

3-43/175-219 + 147-156

DTDL

3-43/175-219 + 59-62/147-156

rfr-1

43-90

rfr-2

142-187

rfr-3

142-177, 187-219

4 Double truncated

10
11
12
13
14
15

3. táblázat: Rekombináns TPPP/p25 formák összefoglaló táblázata.

A humán TPPP/p25 kódoló szekvenciája (cDNS) eredetileg humán magzati agy RNS-ből
(BD Clontech) származik (Kovács és mtsai 2004), melyből később EGFP-vel fúzionáltatva
létrehozták a pEGFP-TPPP/p25 plazmidot (Lehotzky és mtsai 2004). A vad típusú humán
TPPP/p25 cDNS-ét azóta ebből a pEGFP-TPPP/p25 plazmidból állítjuk elő PCR segítségével
(Tőkési és mtsai 2014). A humán rekombináns TPPP/p25 formák DNS-ét olyan vektorral
(pET21c vagy pET15b a rekombináns fragmensek esetén) juttattuk be bakteriális expresszáló
rendszerbe (minden esetben NdeI és XhoI restrikciós enzimek hasítási helyei közé), melynél a
kódoló szekvenciában a leendő fehérje C-terminálisán 6 hisztidin (His tag) található, ami a
fehérje fémaffinitás kromatográfiával történő tisztítását teszi lehetővé. A vektorban ezen kívül
egy lacI gén és egy T7 promoter is található, melyek révén az indukció izopropil-β-D-1tiogalaktopiranozid (IPTG) hozzáadásával valósítható meg. A konstrukciók ezen kívül
antibiotikum (ampicillin) rezisztencia gént is tartalmaznak, hogy szelektálhatóak legyenek a nem
transzformált baktériumokkal szemben.
A vad típusú és módosított humán rekombináns TPPP/p25 fehérjék termeltetése és
izolálása azonos módon történt, a következőekben leírtak szerint: A rekombináns TPPP/p25
formákat E. coli BL21 (DE3) baktérium sejtekben termeltettem. Első lépésként 5 ml steril
„Luria-Bertani Broth” (10 g/l tripton, 5 g/l keményítő extraktum, 5 g/l NaCl) tápoldatba 0,1
mg/ml ampicillint tettem. Ehhez 25 µl-t adtam a rekombináns TPPP/p25 megfelelő formáját
termelő baktérium szuszpenzió -80C-on tárolt törzstenyészetéből. Az indító tenyészetet egy
éjszakán át 220 rpm-mel rázattam körkörös rázón 37C-on. Másnap ebből a kultúrából 2 ml-t
átoltottam 300 ml azonos tápoldatba, melyhez az átoltás előtt 0,1 mg/ml ampicillint adtam, majd
600 nm-en követtem az abszorbanciát azonos körülmények között, mely alapján a sejtszám
növekedésére lehet következtetni. A sejteket addig növesztettem, amíg a 600 nm-en mért optikai
denzitásuk 0,4-0,6 közé nem esett, ugyanis ez az érték a sejtszaporodás exponenciális fázisának
felel meg (Widdel 2010); ekkor a fehérjetermelést a tenyészetben 1 mM IPTG-vel indukáltam 3
órán keresztül 37C-on, 220 rpm-mel rázatva. Ezután a sejtszuszpenziót 4C-on 2500 g-vel 15
percig centrifugáltam, a csapadék tartalmazta a TPPP/p25-öt expresszáló sejteket.
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A sejteket proteázgátlókat tartalmazó foszfát pufferben (50 mM Na2HPO4, 300 mM
NaCl, pH=7,2, 1 mM benzamidin (Sigma B6506), 10 µM 4-(2-aminoetil)-benzénszulfonilfluorid hidroklorid (AEBSF) (Sigma A8456), 1µg/ml leupeptin (Sigma L049), 1 µg/ml
pepsztatin (Sigma P4265), 1 mg/ml lizozim (Sigma L7651) szuszpendáltam, hogy a felnyíló
sejtek endogén proteázait blokkoljam. A sejtek feltárása szonikálással történt, 6x10 mp-ig, 30
mp-es szünetekkel, jégben hűtve a mintát tartalmazó csövet, hogy a túlmelegedést megelőzzem.
Ezután a mintát 4C-on 20000 g-vel 25 percig centrifugáltam, hogy a sejtek citoplazmatikus
frakcióját megkapjam (felülúszó).
A vad típusú TPPP/p25 és módosított formáinak nagy része az így kapott felülúszóból
fémaffinitás („Immobilized Metal Affinity Chromatography”, IMAC) kromatográfia
segítségével Ni2+ -fémkötő gyantán (Sigma P6611) tisztítható, ami a His tag-et tartalmazó
rekombináns fehérjét szelektíven megköti. Körülbelül 8 ml felülúszót (fehérjeoldatot) vittem fel
az oszlopra. Az oszlopot foszfát pufferrel (50 mM Na2HPO4, 300 mM NaCl, pH=7,2)
alapvonalig mostam, hogy az aspecifikusan kötődő fehérjéket eltávolítsam. Az elúciót acetát
tartalmú puffer segítségével (50 mM CH3COONa, 150 mM NaCl, pH=4,5) végeztem. A fehérjén
lévő His tag imidazoljai protonálódva már nem képesek kapcsolódni a Ni2+ ionokhoz, így a
fehérje eluálható az oszlopról. Az affinitás kapcsolás során a gyanta térfogata 1 ml volt. A gyártó
által megadott 15 mg/ml-es kötőkapacitás (átlagosan 30 kDa-os fehérjeméret esetén) alapján 1
ml gyanta ~15 mg fehérjét képes megkötni.
Ugyanakkor egyes mutáns fehérjék részben (DL) vagy teljes egészében (LL)
zárványtestekbe kerültek a sejtekben, így ezeket a fehérjeformákat a csapadékból és az eredeti
protokolltól eltérő lépések segítségével tudtuk kinyerni (Palmer és Wingfield 2012; Szénási és
mtsai 2017). Ebben az esetben a sejtek szonikálással való feltárását követő centrifugálás során
kapott csapadékot ureát és Triton X100-at tartalmazó pufferben reszuszpendáltam (50 mM NaCl,
100 mM Na2HPO4, 10 mM trisz-(hidroximetil)-aminometán (Tris), pH=7,5; + 1 M urea, 2 m/w
% Triton X100). A kapott szuszpenziót 4°C-on 20000 g-vel 25 percig centrifugáltam. A
csapadékot guanidin-hidroklorid (Gnd-HCl) tartalmú pufferben (50 mM NaCl, 100 mM
Na2HPO4, 10 mM Tris, pH=7,5; + 8 M Gnd-HCl) szuszpendáltam fel, mellyel feltártam a
zárványtesteket. Ismételt centrifugálást követően (4°C, 20000 g, 25 perc) a fehérje a felülúszóba
került. A kapott felülúszót a foszfát pufferel (50 mM Na2HPO4, 300 mM NaCl, pH=7,2)
kétszeresére hígítottam, majd ezt követően összemértem az ezzel a pufferrel ekvilibrált oszlop
gyantájával (Sigma P6611, Ni2+ - fémkötő gyanta), és "batch" módszerrel fél órán át 4°C-on
inkubáltam. Ezalatt a fehérje kikötődött a gyantához. Az ekvilibrálás, mosás és elúció ugyanúgy
történt, mint a felülúszóból izolálható fehérjeformák esetén.
Az elúció után a mintákat Amicon cellában töményítettem, a dupla csonkolt TPPP/p25
formák és a rekombináns fragmensek esetén 3000 Da (YM3 Diaflo membrán, Amicon, Danvers,
MA), a vad típusú és deléciós mutáns TPPP/p25 változatok esetén pedig 10000 Da
áteresztőképességű membránon (YM10 Diaflo membrán, Amicon, Danvers, MA), folyamatosan
jeges hűtést alkalmazva. A töményítéshez szükséges nyomást 2,5 bar nitrogén gáz adta. A
betöményített mintát egy éjszakán keresztül 4C-on 2 liter 50 mM ammónium-acetátban
dializáltam, hogy liofilizálás után gyakorlatilag ionmentes fehérjét kapjak. A dializáló membrán
pórusátmérője 3500 Da (Serva 44310.01), illetve 12000 Da (Sigma D9777-100FT) volt, az adott
fehérjeforma méretének megfelelően. Végül a fehérjét liofilizáltam és felhasználásig -20C-on
tároltam.
III/2. Vad típusú és mutáns α-szinuklein formák
A vad típusú humán α-szinukleint kódoló gént pT7-7 vektorba NdeI és HindIII restrikciós
enzimek hasító helyei közé illesztették be. Dr. Szénási Tibor előállította a vad típusú αszinuklein két mutáns, csonkolt változatát is. Az 1-120 α-szinuklein konstrukcióját a vad típusú
fehérje cDNS-ének a csonkolt változatra való cseréjével állították elő PCR-rel (His-tag nélkül); a
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95-140 α-szinuklein konstrukcióját viszont pET21c vektorba illesztették be NdeI és XhoI
hasítóhelyei közé (Szunyogh és mtsai 2015). Míg a teljes hosszúságú és az 1-120 α-szinuklein
izolálása során ki lehet használni azok hőstabilitását, addig a 95-140 α-szinuklein kis mérete
miatt előnyös a His-taggal ellátott vektor alkalmazása, ami lehetővé teszi, hogy Ni2+ affinitás
kromatográfia segítségével izolálható legyen a fehérje a korábbiakban ismertetett módon. A
konstrukciókat minden esetben szekvenálással ellenőriztük. A szekvenálást a Biomi Kft.
(Gödöllő) végezte.
A vad típusú és az 1-120 α-szinuklein expressziója és izolálása a Paik és munkatársai
által közölt publikációban leírtak alapján történt (Paik és mtsai 1997). A fehérjéket E. coli BL21
DE3 sejtekben termeltettem, 0,1 mg/ml ampicillin jelenlétében. A sejtek növesztése és a
fehérjetermelés indukálása ugyanúgy történt, ahogyan a rekombináns TPPP/p25 termeltetésénél.
A sejtszuszpenziót 4C-on 2500 g-vel 15 percig centrifugáltam, a csapadék tartalmazta az αszinukleint expresszáló sejteket. A csapadékot felszuszpendáltam a vad típusú α-szinuklein
esetén 20 mM Tris-HCl pH 7,5-es pufferben, amely 1 mM etilén-diamin-tetraecetsavat (EDTAt), 50 mM NaCl-ot, 5 mM ME-t, 10 M AEBSF-ot (Sigma A8456), 1 mM benzamidint (Sigma
B6506), 1 g/ml pepsztatint (Sigma P4265), 1 g/ml leupeptint (Sigma L049) és 1 mg/ml
lizozimet (Sigma L7651) tartalmazott; az 1-120 α-szinuklein esetén pedig 20 mM Tris-HCl pH=
8,0 pufferben 1 mM EDTA, 10 mM NaCl és a proteázgátlók mellett. 6x10 mp-es szonikálást és
centrifugálást (4oC, 32000 g, 25 perc) követően a felülúszót 90oC-on tartottam 10 percig. Ezek az
α-szinuklein formák hőstabilak, így oldatban maradtak. A kicsapódott fehérjéket ismételt
centrifugálással eltávolítottam (4oC, 40000 g, 25 perc). A felülúszót 1 mM EDTA-t és 50 mM
NaCl-ot tartalmazó 20 mM, pH 7,5-es Tris–HCl pufferrel ekvilibrált DE52 gyantára vittem fel.
A DE52 dietil-aminoetil-cellulóz anioncserélő gyanta, melynek pozitív töltésű dietil-aminoetil
funkciós csoportjai képesek megkötni a hozzáadott fehérjeoldat anionjait. Az α-szinuklein
izoelektromos pontja 4,67, így az adott körülmények (pH 7,5) között képes kikötődni a gyantára
(http://www.phosphosite.org/proteinAction.do?id=1058). A nem kötődött fehérjéket az
ekvilibráló pufferrel való mosással eltávolítottam, majd az α-szinukleint 1 mM EDTA-t és 150
mM NaCl-ot tartalmazó 20 mM, pH 7,5-es Tris–HCl pufferrel eluáltam. A fehérjeoldatot jéggel
hűtve 3000 Da pórusátmérőjű membránon (YM3 Diaflo membrán, Amicon, Danvers, MA) 2,5
bar nitrogén nyomással Amicon cellában töményítettem, majd a betöményített mintát 16 órán
keresztül 4C-on 2 liter 50 mM ammónium-acetátban dializáltam 3500 Da pórusátmérőjű
membránnal (Serva 44310.01). Végül a fehérjét liofilizáltam, majd felhasználásig -20C-on
tároltam.
III/3. SIRT2
A humán rekombináns SIRT2-t a Sun és a munkatársai által leírtak szerint állítottuk elő
(Sun és mtsai 2006; Szabó és mtsai 2017). A His-tag-gel jelölt SIRT2 konstrukció a teljes
hosszúságú fehérje katalitikus magját (65-340 aminosavak, Irodalmi áttekintés I/3.3.) magában
foglaló 50-356 aminosav szakaszának megfelelő szekvenciát tartalmazza. A klónozást Dr.
Szénási Tibor végezte PCR segítségével pET21c vektort, valamint NdeI és XhoI restrikciós
enzimeket alkalmazva (Szabó és mtsai 2017). Az eredményt szekvenálással ellenőriztük. A
szekvenálást a Biomi Kft. (Gödöllő) végezte.
A humán rekombináns SIRT2-t kódoló, ampicillin rezisztens E. coli BL21 (DE3) sejteket
0,1 mg/ml ampicillint, 1 mM MgCl2-ot és 5 μM ZnCl2-ot tartalmazó „Luria-Bertani Broth”
tápoldatban növesztettem 37°C-on. A fehérjetermelést 1 mM IPTG hozzáadásával indukáltam, 3
órán keresztül 220 rmp-mel rázatva 37°C-on. Ezután centrifugálással (4°C, 2000 g, 20 perc)
gyűjtöttem össze a sejteket. A csapadék frakciót 50 mM Na2HPO4, 300 mM NaCl, pH 8,0
pufferben szuszpendáltam, amely 10 μM AEBSF-ot (Sigma A8456), 1 mM benzamidint (Sigma
B6506), 1 μg/ml pepsztatint (Sigma P4265), 1 μg/ml leupeptint (Sigma L049) és 1 mg/ml
lizozimet (Sigma L7651) tartalmazott, ezután jégen 1 órán át inkubáltam, majd szonikálással
lizáltam a sejteket. Centrifugálás után (4°C, 39000 g, 25 perc) az oldható His-tag-es fehérjéket a
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felülúszóból Ni2+ -fémkötő gyantán (Sigma P6611) kötöttem meg. Ehhez a felülúszót a gyantával
együtt „batch” módszerrel 1 órán át 4°C-on inkubáltam. A nem kötődött szennyező fehérjéket 50
mM Na2HPO4-ot, 300 mM NaCl-t és 10 mM imidazolt tartalmazó, pH=8,0 pufferrel való
mosással távolítottam el. A kötődött fehérjéket pedig 50 mM imidazolt tartalmazó 50 mM
Na2HPO4, 300 mM NaCl, pH=8,0 pufferrel eluáltam. Végül a fehérjeoldatot Amicon cellában
10000 Da-os membránon (YM10 Diaflo membrán, Amicon, Danvers, MA) töményítettem a
korábban leírt módon. A tömény fehérjeoldatot az imidazol eltávolítása érdekében újra
hígítottam 50 mM Tris, 200 mM NaCl pH=8,0 pufferrel ötszörös térfogatra, majd ismét
betöményítettem az oldatot. Ezt a műveletet kétszer ismételtem meg, végül a kapott fehérjét 50
mM Tris, 200 mM NaCl, 1 mM DTE pH=8,0 pufferben, 10% glicerin mellett tároltam -80°C-on
(liofilizálás nélkül). A kísérletekben való alkalmazás előtt dializáltam a fehérjeoldatot, hogy a
tároló puffer összetevői ne zavarják a mérést.

IV. Tubulin és mikrotubulus preparálás
A rendelkezésemre álló tubulint a csoport marhaagyból izolálta, Na és Timasheff
módszere szerint (Na és Timasheff 1986). Fontos megjegyezni, hogy a preparálást cink kation
vagy NAD+ hozzáadása nélkül végeztük, így ez nem befolyásolta a mérések eredményeit.
Egyes mérésekhez a tubulin alegységekből polimerizált mikrotubulusok előállítására volt
szükség. Ehhez 1,5 mg/ml tubulint inkubáltam 20 M taxollal polimerizáló pufferben (50 mM 2(N-morfolin)-etánszulfonsav (MES), 50 mM KCl, 1 mM EGTA, 1 mM MgCl2, 1 mM DTE, pH
6,8) 37 °C-on 30 percig 500 l térfogatban. A taxol által indukált tubulinpolimerizációt
turbiditásméréssel követtem Varian Cary 100 UV/Vis spektrofotométerrel (Varian, Walnut
Creek, Australia) 350 nm-en detektálva az oldat abszorbanciáját. A polimerizációs minták 100
l-ét ezután 37°C-ra előmelegített rotorban centrifugáltam (37°C, 50000 g, 20 perc,), ezáltal a
taxollal stabilizált mikrotubulusok a csapadék frakcióba kerültek, melyet 100 l 37°C-os, 20 M
taxolt tartalmazó polimerizáló pufferben szuszpendáltam vissza. Az így kapott oldatot
alkalmaztam mikrotubulusként. Koncentrációméréskor azt használtam ki, hogy 0,1 M NaOHban a mikrotubulusok szétesnek tubulinná, így a 280 nm-en mért abszorbancia értékekből
meghatározható az oldat koncentrációja (Anyagok és módszerek V/1. fejezet szerint).

V. A fehérjék szerkezetének és egyéb jellemzőinek vizsgálata
V/1. Fehérjekoncentráció meghatározása
A koncentrációmérést spektrofotometriás módszerrel végeztem Varian Cary 100 UV/Vis
spektrofotométerrel, legtöbb esetben a fehérje 280 nm-nél mért elnyelése alapján. A fehérjékre
jellemző elméleti fajlagos extinkciós koefficienseket (280) a SIB Expasy szerver ProtParam
programjának segítségével állapítottam meg (4. táblázat) (http://web.expasy.org/protparam/). A
koncentráció értékeket legalább 3 mérés átlagából számítottam ki.
Kivételt képez a rfr-2 TPPP/p25, mivel ez a fragmens nem tartalmaz aromás aminosavat,
így a koncentrációja nem határozható meg a fenti módon, így ebben az esetben a Bradfordmódszert alkalmaztam (Bradford 1976). Az eljárás alapja a Coomassie Brilliant Blue G-250
festék azon tulajdonsága, hogy savas közegben kötődik a fehérjékhez elektrosztatikus és Van der
Waals kölcsönhatással, melynek hatására elnyelési maximuma 465-ről 595 nm-re tolódik el. Az
rfr-2 peptid koncentrációjának mérése során szarvasmarha szérum albumint (BSA-t) (1,45 mg/ml
törzsoldat, Bio-Rad) használtam kalibráló fehérjének. Az 595 nm-en mért elnyelés alapján
határoztam meg a koncentrációt (Szénási és mtsai 2017).
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TPPP/p25 forma 280 [M−1 *cm−1]

Fehérjeforma

280 [M−1 *cm−1]

FL

10095

DTSL

5625

ML

10095

DTDL

5625

SL

10095

rfr-1

5625

LL

10095

rfr-2

-

DL

10095

rfr-3

4470

TL

10095

α-szinuklein

5960

NT

10095

95-140 α-szinuklein

4470

CT

5625

1-120 α-szinuklein

2980

DT

5625

SIRT2

33203

DTML

5625

tubulin

46184

4. táblázat: A különböző fehérjék elméleti fajlagos extinkciós koefficiensei (http://web.expasy.org/protparam/)
(Szunyogh és mtsai 2015; Szabó és mtsai 2017; Szénási és mtsai 2017).

V/2. SDS-PAGE
A fehérje preparátumok tisztaságának ellenőrzését, a fehérjék megoszlásának a
vizsgálatát nátrium-dodecil-szulfát-poliakrilamid gélelektroforézissel (SDS-PAGE-el) végeztem
(Laemmli 1970).
Az α-szinuklein emésztés eredményének ellenőrzésére kétrétegű tricines gélt
alkalmaztam, 7%-os akrilamid szeparáló géllel. A tricines SDS-PAGE-t elsősorban 1-100 kDa
mérettartományba eső fehérjék elválasztására használják. Előnye a többi elektroforézis fajtával
szemben a kis méretek elválasztása mellett az, hogy alacsonyabb akrilamid koncentrációt enged
meg (Schägger és von Jagow 1987; Schägger 2006). A többi kísérletnél (preparátumok
tisztaságának ellenőrzése, dimerizáció vizsgálata, affinitás kromatográfia frakciók
fehérjetartalmának detektálása, pelleting és Western blot minták) 13,5%-os akrilamid szeparáló
gélt tartalmazó kétrétegű SDS gélt használtam.
Az elektroforézist BioRad Mini-Protean II elektroforézis cellában végeztem. 10 vagy 15
helyes, 0,75 illetve 1 mm-es vastagságú gélre vittem fel a mintákat, amelyekhez 1/5 rész SDS
mintafestéket adtam (1,2% SDS, 0,025% brómfenolkék, 40% glicerin). Redukálás esetén a
mintafestékhez 10% ME-t tettem. A gélelektroforézishez szükséges feszültség kezdetben 30 V
volt, majd körülbelül 1 óra elteltével, miután a minta a töményítő (felső) gélből eljutott a
szeparáló (alsó) gélbe, 100 V-ra növeltem a feszültséget és itt tartottam az elektroforézis végéig.
A géleket 10% ecetsavat és 25% izopropanolt tartalmazó fixáló oldattal inkubáltam 30 percig,
majd háromszor 10 percig desztillált vízzel mostam, végül egy éjszakán át inkubáltam
Coomassie Brilliant Blue R-250 festékkel, ami 0,2 μg fehérje/sáv detektálását teszi lehetővé.
V/3. Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia
A peptidek és fehérjék ismétlődő kromofórja az amidcsoport. A CD spektrum távoli UV
tartománya (190-250 nm) közvetlen információt szolgáltat a királis környezetben lévő amid
kromofórok – és így a peptidgerinc – térbeli elhelyezkedéséről. A fehérjék másodlagos
szerkezeti elemei, mint pl. az α-hélix, a β-redő ill. a rendezetlen szerkezetek, a peptidkötések
szerkezeti viszonyainak függvényében jellemző CD spektrumokat produkálnak, így ezek
változásai a CD mérésekben jól megfigyelhetőek (Hollósi 2004).
A méréseket JASCO J-720 spektropolariméteren végeztem, 25°C-on, 0,1 cm úthosszú
küvettában, 10 mM Na2HPO4 pufferben, pH 7,0-en. A TPPP/p25 formák koncentrációja 4-15
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μM volt a kísérlettől függően (a pontos koncentrációk az adott ábraaláírásban vannak
feltüntetve). A Zn2+-es mérések esetén 4 μM FL vagy 20 µM rfr-1 TPPP/p25-öt inkubáltam 10
percig 200 μM ZnCl2-dal a mérés előtt. A tubulin koncentrációja minden esetben 1 μM, az αszinukleiné 4 µM és a SIRT2-é 16 μM volt. A spektrumokat 190-260 nm tartományban vettem
fel. A főbb paraméterek: 0,5 nm-es felbontás, 50 nm/perc pásztázási sebesség, 1 nm-es
sávszélesség, minden spektrum 3 mérés átlaga.
A spektrumok kiértékeléséhez a Spectra Manager Spectra Analysis v1.53 programot
használtam. A különböző hosszúságú fehérjék egyedi spektrumainak összehasonlításához a
normalizált CD spektrumokat a normált = mért /(10 ∙ n ∙ c ∙ l) képlettel számítottam ki, ahol mért
az adott hullámhosszon mért ellipticitást jelöli mdeg értékben, n az adott fehérje aminosavainak
számát, c a mol/l-ben megadott koncentrációját, l pedig a cm-ben megadott küvetta úthosszt
jelzi. A differenciaspektrumok számításakor a két fehérje komplexének spektrumából kivontam a
fehérjék egyedi spektrumait. Az így kapott differenciaspektrumot hasonlítottam össze a fehérjefehérje komplex spektrumával. A standard hiba (SEM) ± 10% (n=3-5).
V/4. ANS fluoreszcencia
Az ANS (8-anilino-1-naftalin-szulfonsav) egy hidrofób fluoreszcens festék, melyet
fehérjék felszíni tulajdonságainak jellemzésére, illetve a fehérje feltekeredés köztitermékeinek
kimutatására használnak. A fehérje felszíni hidrofób felületeihez kötődik, ezáltal a „molten
globule” (részlegesen feltekeredett) állapotra jellemző jelentős hidrofób felülethez nagy
affinitással kötődik, szemben a globuláris, illetve a „random coil”-szerű fehérjékkel (Semisotnov
és mtsai 1991; Leal és Gomes 2007). A kompakt harmadlagos szerkezettel rendelkező globuláris
fehérjék hidrofób magja hidrofil felszín alá van temetve, ezért az ANS számára kevésbé elérhető.
A rendezetlen fehérjék pedig flexibilis polipeptidekként viselkednek, itt már a hidrofób
kölcsönhatások is megszűnnek. Így az ANS fluoreszcencia intenzitás alapján különbséget
tehetünk az egyes szerkezeti állapotok között (Semisotnov és mtsai 1991; Leal és Gomes 2007).
A fluoreszcencia spektroszkópia vizsgálatokat FluoroMax-3 spektrofluoriméteren (Jobin
Yvon Horiba, Longiumeau, France) 1 cm-es optikai úthosszú termosztálható küvettában, 10 mM
Na2HPO4 (pH 7,0), illetve 10 mM Tris (pH 7,2) pufferben 25ºC-on végeztem. A vizsgált minta
fluoreszcencia jelét minden esetben korrigáltam a puffer jelével. Az adatok kiértékeléséhez a
DataMax szoftvert használtam. Az ANS-oldat koncentrációját spektrofotométeren, 350 nm-en az
abszorbancia alapján határoztam meg (ε350 = 4954 M-1cm-1), 10 mM-os ANS törzsoldattal (Fluka
10417) dolgoztam. A fluorofórt 380 nm-en gerjesztettem, a fluoreszcencia emissziót 400-600 nm
között detektáltam. A gerjesztési és emissziós résszélesség 2 nm volt. A mérés során az ANS
koncentráció mindig 50 µM, a TPPP/p25 formák, a vad típusú és az 1-120 α-szinuklein
koncentrációja 2,5 µM, a 95-140 és 126-140 α-szinuklein formáké pedig 10 μM és 100 μM volt.
Cink jelenlétében végezve a méréseket, a ZnCl2 koncentrációja 20 µM volt. Minden mérés 3
mérés átlaga. A standard hiba (SEM) ± 10% (n=3-5).
V/5. Limitált proteolízis
Az α-szinuklein TPPP/p25-öt kötő régiójának meghatározásához 2 mg/ml humán
rekombináns α-szinukleint emésztettem szarvasmarhából származó tripszinnel (Sigma T8003) 40
mM pH 7,5 foszfát pufferben. A tripszin végkoncentrációja 2,5 µg/ml volt, melyet a készített
törzsoldat 280 nm-en mért abszorbanciája alapján számítottam ki (280,tripszin=37212 M−1 *cm−1).
Az emésztést szobahőmérsékleten végeztem 10, 30, illetve 60 percig, majd a reakciót 1 mM
benzamidin (Sigma B6506), 0,01 mg/ml leupeptin (Sigma L049), 15 µg/ml tripszin inhibitor
(Sigma T9003) és 1 mM AEBSF (Sigma A8456) segítségével állítottam le. A mintákat kétrétegű
tricines gélen futtattam (Anyagok és módszerek V/2.), a mintafesték 10% ME-t tartalmazott.
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VI. Funkcionális és kölcsönhatás vizsgálatok
VI/1. Turbiditásmérés
A tubulin mikrotubulussá való polimerizációját turbidimetriás méréssel követtem. 350
nm-en vizsgálva az oldat abszorbanciaváltozását, figyelemmel kísérhető a tubulin
mikrotubulusokká való polimerizációja, mivel ezen a hullámhosszon az oldatban lévő anyagok
(tubulin, TPPP/p25, puffer) abszorpciója elhanyagolható, viszont a keletkező mikrotubulusokon
szóródik a fény. Az oldatban megjelenő részecskék fényszórását követve az
abszorbanciaváltozás arányos a keletkezett tubulin polimerek mennyiségével.
A méréseket Varian Cary 100 UV/Vis spektrofotométerrel (Varian, Walnut Creek,
Australia) végeztem 37°C-on, polimerizáló pufferben, taxol, TPPP/p25 vagy TPPP/p25 és
SIRT2 hozzáadásával indukálva a tubulint tartalmazó oldathoz. Az utóbbi esetben a TPPP/p25 és
SIRT2 elegyét előinkubáltam 10 percig 37°C-on. Az abszorbanciaváltozást 350 nm-en követtem
6 percig. Hosszabb idejű (12 perc) méréseket is végeztem: itt egyrészt a TPPP/p25-tel indított
tubulinpolimerizáció 6. perce után SIRT2 ± NAD+-t adtam a küvettában lévő elegyhez (illetve a
kontrollként alkalmazott mintához ezzel egyező térfogatú polimerizáló puffert, hogy a hígulásból
származó eltéréseket kiküszöböljem), hogy az aktív/inaktív SIRT2 hatását vizsgáljam a
polimerizációra, melyet további 6 percen át követtem. Egy másik esetben a taxollal indított
tubulinpolimerizációt detektáltam először 6 percig, majd ekkor adtam hozzá a különböző
TPPP/p25 formákat, hogy a már összeszerelődött mikrotubulusokra kifejtett TPPP/p25 hatást
megfigyeljem további 6 percen át. A TPPP/p25 formák koncentrációja 3 μM, a tubuliné 6 vagy 7
μM, a SIRT2-é 25 μM, a NAD+-é pedig 500 µM volt. A taxollal indított polimerizáció esetén 10
μM volt a tubulin és 20 μM a taxol koncentrációja. A standard hiba (SEM) ± 10% (n=3-5).
VI/2. Pelleting
A tubulin polimerizációja pelleting kísérlettel is detektálható, mivel a centrifugálást
követően csak a nagyobb, polimerizálódott struktúrák kerülnek a csapadékba, a szabad fehérjék,
dimerek, oligomerek oldatban maradnak. A mutáns TPPP/p25 formák polimerizáló
potenciáljának és a keletkezett polimerek ultrastrukturális változásainak összehasonlítása esetén
10 µM TPPP/p25 formát inkubáltam 5 µM tubulinnal vagy 10 µM taxollal stabilizált
mikrotubulussal 15 percig 37°C-on polimerizáló pufferben. A SIRT2 hatását tesztelő kísérletek
esetén a TPPP/p25 formák koncentrációja 3 μM, a tubuliné 6 μM, a SIRT2-é 25 μM, a NAD+-é
pedig 500 µM volt. A centrifugálás során (37°C, 17000 g, 15 perc) a csapadékba kerülnek a
mikrotubulusok a hozzájuk kötött fehérjékkel együtt, míg a nem polimerizált tubulin és az egyéb
szabad fehérjék a felülúszóban maradnak. A keletkezett csapadék (P) és felülúszó (S) frakciókat
szétválasztottam, majd a csapadékot a kiindulási térfogatnak megfelelő mennyiségű (25 µl a
mutáns TPPP/p25 formák esetén, 100 µl a SIRT2-s méréseknél) polimerizáló pufferrel
visszaszuszpendáltam. Végül minden frakcióhoz redukáló mintafestéket adtam és SDS-PAGE
módszerrel vizsgáltam a fehérjék megoszlását. A mennyiségi összehasonlítást ImageJ 1.49
szoftverrel, denzitometrálással végeztem.
VI/3. Elektronmikroszkóp
Az elektronmikroszkópos felvételeket Prof. Lőw Péter készítette az ELTE TTK
Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszékén. A mikroszkópos vizsgálatok célja a
turbiditásmérések és pelleting kísérletek során keletkezett tubulin polimerek/mikrotubuláris
ultrastruktúrák vizualizálása volt, így az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz e minták
csapadék frakcióit használtuk. A minták acetil-tubulin tartalmát glutáraldehides fixálás után
acetil-tubulin elleni ellenanyaggal (Sigma T6793 clone 6-11B-1), majd 6 nm-es aranykolloiddal
konjugált másodlagos antitesttel (anti-egér-IgG) detektáltuk (Szabó és mtsai 2017).
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VI/4. Affinitás kromatográfia
A SIRT2-t vagy az α-szinukleint cián-bromid aktivált Sepharose 4B gyantához kötöttem
ki, a gyártó cég (Amersham) előírásai szerint: 0,5 g gyantát duzzasztottam jégen 10 ml 1 mM
HCl-ban 10 percen keresztül. Ezt 100 ml 1 mM HCl-dal, majd 50 ml kötő pufferrel (0,1 M
NaHCO3, 0,5 M NaCl pH=7,5) való mosás követte üvegszűrőn. Az ilyen módon aktivált,
körülbelül 2 ml-re duzzasztott gyantához 2,8-3,4 mg, előzőleg kötő pufferben dializált SIRT2-t
vagy α-szinukleint adtam, majd a gyantát a fehérjeoldattal egy éjszakán át 4°C-on forgattam cső
rotátor segítségével. A gyantáról leszűrt (átesett) oldat 280 nm-en mért elnyelése alapján 250410 µg fehérje nem kötődött az oszlophoz, tehát az eredeti fehérje mennyiség körülbelül 8,912,5%-a esett át. Így az elkészült gyanta kötőkapacitása ~1,5 mg fehérje/1 ml Sepharose. A
gyanta szabadon maradt kötőhelyeinek blokkolásához előbb 20 ml blokkoló pufferrel (0,1 M
Tris pH=8,0) mostam az oszlopot, amit 10 ml azonos pufferben, 3 órán keresztül, 4°C-on való
inkubálás (forgatással) követett.
Az oszlopba töltött kész gyantát a kölcsönható fehérje felvitele előtt minden esetben ~25
ml mosó pufferrel (10 mM Na2HPO4, 10 mM NaCl, pH=7,4) hoztam egyensúlyba. Az αszinuklein affinitásoszlopra 250 µg humán rekombináns vad típusú, ill. mutáns TPPP/p25-öt,
vagy 250 µg FL TPPP/p25 ± 250 µg 95-140 -szinuklein, vagy 500 µg FL TPPP/p25 ± 500 µg
1-120 -szinuklein előinkubált (30 perc jégen) elegyét vittem fel mosó pufferben (500 µl) oldva.
Utóbbi két esetben a két fehérje előinkubálását követően centrifugálással (4°C, 17000 g, 10 perc)
eltávolítottam az esetlegesen aggregálódott részecskéket és a felülúszót adtam az oszlophoz. A
SIRT2 affinitásoszlopra 250 µg tubulint vagy vad típusú TPPP/p25-öt vittem fel 0,5 ml mosó
pufferben oldva. A fehérjeoldatok felvitelét követően ~10 ml mosó pufferrel (10 mM Na2HPO4,
10 mM NaCl, pH=7,4) mosva az oszlopokat 500 µl-es (vagy 1 ml-es a FL TPPP/p25 + 1-120 szinuklein esetén) átesett frakciókat gyűjtöttem. Az elúciót 5 ml megemelt sókoncentrációjú
puffer oldattal (10 mM Na2HPO4, 100 mM NaCl, pH=7,4) hajtottam végre, amiből szintén 500
µl-es (vagy 1 ml-es a FL TPPP/p25 + 1-120 -szinuklein esetén) frakciókat gyűjtöttem. A
frakciókból azonos térfogatot 13,5%-os SDS/PAGE gélre vittem fel redukáló mintafesték
mellett. A gyantát minden kísérlet után regeneráltam 3 ciklus egymást követő 0,1 M nátriumacetát, 0,5 M NaCl pH=4,0 és 0,1 M Tris, 0,5 M NaCl, pH=8,0 pufferrel való mosással.
VI/5. ELISA
Az ELISA (enzimhez kötött ellenanyag vizsgálat, „enzyme-linked immunosorbent
assay”) alkalmas egy adott komponens jelenlétének kimutatására bizonyos mintából, illetve
fehérje-fehérje kölcsönhatások (kötődési tulajdonságok) jellemzésére is. A különböző célra
végzett ELISA kísérletekhez eltérő elrendezési módokat alkalmaztam (17. ábra):

17. ábra: Az alkalmazott ELISA kísérletek általános elrendezési módjai.
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A marhaagyból izolált tubulin acetilációjának kimutatására (5. függelék ábra) (elrendezés
elve: 17. A ábra) a 96 lyukú ELISA lemezt 5 μg/ml tubulinnal borítottam, foszfát pufferelt
fiziológiás sóoldatban (PBS: 10 mM Na2HPO4, 140 mM NaCl, pH 7,3-tal) hígítva, majd
inkubáltam (50 μl/lyuk) 1 éjszakán át 4°C-on. Másnap a nem kötődött fehérjéket tPBS pufferrel
(0,05% Tween-20 tartalmú PBS) lemostam, majd 1 mg/ml BSA-t (Bio-Rad) tartalmazó tPBS
oldattal (blokkoló puffer) inkubáltam 1 órán át a lemezt, szobahőmérsékleten. Ezzel blokkoltam
az esetlegesen üresen maradt helyeket egy, a kölcsönhatásra semleges fehérjével (BSA). Ismételt
mosás után a monoklonális tubulin (Sigma T9026), ill. monoklonális acetil-tubulin (Sigma
T6793) elleni ellenanyagból készített hígítási sorral (felező hígítás) inkubáltam a lemezt 1 órán
át, szobahőmérsékleten. Végül újabb mosást követően a peroxidázzal konjugált másodlagos
ellenanyagal (anti-egér-IgG-POD) (1:5000) inkubáltam a lemezt 1 órán át, szobahőmérsékleten.
Az előhíváshoz minden esetben 3,7 mM orto-fenilén-diamint (OPD) és 0,03% hidrogénperoxidot tartalmazó foszfát-citrát puffert (pH 6,0) használtam. A reakcióban keletkezett termék
színintenzitása arányos a lemezen kötődött fehérje mennyiségével. A reakciót 10 perc után 1 M
H2SO4 hozzáadásával állítottam le. Az abszorbanciát 490 nm-en olvastam le, EnSpire Multimode
Reader (Perkin Elmer) segítségével. Minden minta esetén 3 párhuzamos mérést végeztem.
Ugyanezt az elrendezési módot (17. A ábra) alkalmaztam abban az esetben is, amikor a
különféle mutáns TPPP/p25 formák detektálhatóságát teszteltem a monoklonális (Höftberger és
mtsai 2010) vagy poliklonális (Kovács és mtsai 2004) TPPP/p25 ellenanyag által (2. függelék
ábra). Ehhez egy ELISA lemezt borítottam a különböző TPPP/p25 formák 5 μg/ml-es PBS-ben
hígított oldatával, majd BSA-val való blokkolás után a megfelelő TPPP/p25 ellenanyagot adtam
hozzá különböző koncentrációban, végül az anti-egér (Sigma A2554) vagy anti-patkány IgG
POD (Sigma A9037) (1:5000) kötődését detektáltam a fent bemutatott módon. A kapott
eredményeket ebben az esetben a FL TPPP/p25-nél mért adatokra normáltam.
A legtöbb általam végzett ELISA kísérlet célja fehérjék közötti kölcsönhatások
kimutatása és jellemzése volt. Mivel ennél a típusú elrendezésnél (17. B ábra) sokféle kísérletet
végeztem, az alábbi táblázatban foglaltam össze az alkalmazott fehérjéket és a hozzájuk tartozó
ellenanyagokat (5. táblázat):
Lemezen
Ábra immobilizált
fehérje
27, FL TPPP/p25
46 B és mutánsai
27

27

tubulin
tubulin

SIRT2

47
A,B
43 B

α-szinuklein

52 A

α-szinuklein
és mutánsai

48 A

Kölcsönható
partner

FL TPPP/p25

Kölcsönható
partner
koncentrációja
felező hígítás
1 µM-tól
felező hígítás
2,5 µM-tól

FL
TPPP/p25

felező hígítás
2 µM-tól

FL
TPPP/p25
és mutánsai
FL
TPPP/p25
és mutánsai
FL
TPPP/p25

felező hígítás
2 µM-tól

natív vagy
emésztett
α-szinuklein

felező hígítás
5 µM-tól

Elsődleges
ellenanyag

Másodlagos
ellenanyag

monoklonális
anti-tubulin
(Sigma T9026
clone DM1A)
monoklonális
anti-TPPP/p25
(Höftberger
és mtsai 2010)

anti-egér
IgG POD
(Sigma A2554)

poliklonális
anti-TPPP/p25
(Kovács
és mtsai 2004)

anti-patkány
IgG POD
(Sigma A9037)

poliklonális
anti-α-szinuklein
(Sigma S3062)

anti-nyúl
IgG POD
(TermoFisher
Scientific
32260)

felező hígítás
1 µM-tól
felező hígítás
5 µM-tól

5. táblázat: A dolgozatban bemutatott fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatását és kvantifikálását célzó ELISA kísérletek
elrendezési módjai és a felhasznált ellenanyagok.
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Ezeknél a kísérleteknél első lépésként a 96 lyukú ELISA lemezt mindig az egyik kölcsönható
partner 5 μg/ml-es PBS-ben hígított oldatával inkubáltam (50 μl/lyuk) 1 éjszakán át 4°C-on,
majd másnap mostam és BSA-val blokkoltam a korábbiakban leírtak szerint. Ezután ismételt
mosás, és a kölcsönható partner következett, melyből hígítási sort készítettem, felező hígítással,
különböző töménységű oldatokból kiindulva (5. táblázat). Így inkubáltam a lemezt 1 órán át,
szobahőmérsékleten. Végül a megfelelő (a hígítási sorban hozzáadott partner fehérjére
specifikus) elsődleges ellenanyagot (1:5000 hígításban) tartalmazó, majd az ezt felismerő
peroxidázzal konjugált másodlagos ellenanyagot tartalmazó oldattal (1:5000) inkubáltam a
lemezt. Mindkét inkubációs lépés előtt elvégeztem a tPBS pufferrel való mosást, az inkubálás
pedig 1 órán át, szobahőmérsékleten folyt. Az előhívás a fent leírtakkal egyezik meg. A
kölcsönhatásra jellemző látszólagos disszociációs állandó meghatározását OriginPro 8
szoftverrel végeztem, egy kötőhelyet feltételezve, a 490 nm-en mért abszorbancia értékek
fehérjekoncentráció függvényében ábrázolt görbéjének segítségével, a kísérleti pontokra
illesztett hiperbola paraméterei szerint: y = (p1 ∙ x)/(p2 + x), ahol „y” a jelintenzitás (490 nm-en
mért abszorbancia); „p1” a maximális jelintenzitás; „p2” vagy „Kd” a látszólagos disszociációs
állandó µM-ban és „x” a fehérje koncentráció µM-ban.
Kompetitív ELISA kísérleteket (17. C ábra) is végeztem különböző körülmények között;
ezeket a kísérleti elrendezéseket a 6. táblázat foglalja össze:

Ábra

Lemezre kötött
fehérje

ELŐINKUBÁLÁS (30 perc, szobahőmérséklet)
Kölcsönható
Kompetitor
partner
(koncentráció)
(koncentráció)

28 B

FL TPPP/p25
(125 nM)

tubulin
(felező hígítás 0,5 µM-tól)

28 C

FL TPPP/p25
(250 nM)

tubulin
(1 µM)

tubulin
(1 µM)

FL TPPP/p25
(250 nM)

FL TPPP/p25
(125 nM)

SH1/MZ25/MZ242
(felező hígítás
30 µM-tól)

28 C

SIRT2

37 A

44 A
FL TPPP/p25

α-szinuklein
(0,5 µM)

44 B

52 B

α-szinuklein

FL TPPP/p25
(125 nM)

FL TPPP/p25
és mutánsai
(2,5 µM)
DT/DTDL/BF181-183
(felező hígítás
10 µM/2,5 µM/200 µM-tól)
vad típusú/1-120/95-140
α-szinuklein (1 µM)
vagy 126-140
α-szinuklein peptid
(50 µM)

Elsődleges
ellenanyag

Másodlagos
ellenanyag

monoklonális
anti-TPPP/p25
(Höftberger és
mtsai 2010)
monoklonális
anti-tubulin
(Sigma T9026
clone DM1A)
monoklonális
anti-TPPP/p25
(Höftberger
és mtsai 2010)

anti-egér IgG
POD
(Sigma A2554)

monoklonális
anti-α-szinuklein
(Sigma S5566,
clone Syn211)

poliklonális
anti-TPPP/p25
(Kovács
és mtsai 2004)

anti-patkány
IgG POD
(Sigma A9037)

6. táblázat: A dolgozatban bemutatott kompetitív ELISA kísérletek elrendezései és ellenanyagai.

A módszer lényege, hogy miután borítottam a lemezt az egyik kölcsönható partnerrel,
majd blokkoltam, a másik partnert nem önmagában adtam hozzá, hanem valamilyen potenciális
kompetitor (lehet fehérje vagy szintetikus kismolekula is) molekulával való előinkubálás után. A
kölcsönható partner kötődését az immobilizált fehérjéhez specifikus ellenanyaggal detektálva
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arra kapunk választ, hogy a vizsgált kompetitor molekula befolyásolja-e a két partnerfehérje
kölcsönhatását.
A dimer/oligomer formák kimutatására szendvics ELISA módszert (17. D ábra)
alkalmaztam (El-Agnaf és mtsai 2006; Lehotzky és mtsai 2015): a 96 lyukú ELISA lemezt 50
µl/lyuk 1 µg/ml monoklonális TPPP/p25 ellenanyaggal (Höftberger és mtsai 2010) borítottam
200 mM Na2CO3, pH=9,6-os pufferben, egy éjszakán keresztül 4°C inkubálva. Másnap a nem
kötődött fehérjék mosása és az üresen maradt helyek blokkolása után adtam a lemezhez a
különböző TPPP/p25 formákat 1 µM-os koncentrációban; majd a borításkor alkalmazott
monoklonális TPPP/p25 ellenanyag biotinilált változatával (Höftberger és mtsai 2010)
inkubáltam a lemezt 1:1000 hígításban. 1 óra inkubálás és tPBS-el való mosás után másodlagos
ellenanyagként avidin POD-ot (Calbiochem 189728) adtam a lemezhez, mellyel szintén 1 óráig
inkubáltam. Az előhíváshoz 3,7 mM OPD-t és 0,03% hidrogén-peroxidot tartalmazó foszfátcitrát puffert (pH=6,0) használtam hasonlóan a korábban leírtakhoz.
VI/6. Pepscan analízis
Ezt a módszert eredetileg ellenanyagok epitóp meghatározására dolgozták ki, és a
lényege, hogy polietilén „tűhegyek”-re kovalensen kötve egymással átfedő 10 tagú peptideket
szintetizálnak úgy, hogy a kérdéses fehérje (antigén) teljes szekvenciáját lefedjék vele. Amelyik
peptidszakasz az adott ellenanyag epitópja, ott kölcsönhat az IgG a tűhegyen lévő peptiddel és ez
megfelelő másodlagos ellenanyaggal kimutatható (Geysen és mtsai 1984). A kísérleteket 96
lyukú ELISA lemezeken végzik úgy, hogy a lemezhez adják a megfelelő oldatot, majd a
tűhegyeket ebbe az oldatba merítik bele és így inkubálják a lemezt. Egy tűhegy (azaz peptid)
mindig ugyanabba az egy meghatározott lyukba merült bele, így a tűhegyek és az ELISA lemez
lyukainak pozíciói alapján azonosítható, hogy melyik peptid hatott kölcsön az oldatban
(lemezen) lévő fehérjével/ellenanyaggal.
Az általam végzett kísérlet célja az α-szinuklein TPPP/p25-kötő szegmensének
azonosítása volt. A rendelkezésemre álló peptid-tűhegyek az α-szinuklein C-terminálisának 121140 aminosavas szakaszát fedik le, mely potenciális kötőhelyként lett azonosítva más mérések
alapján (limitált proteolízis és ELISA) (Szunyogh és mtsai 2015). Az -szinuklein ezen
szakaszának megfelelő 10 tagú, egymással 5 aminosavanként átfedő peptidjeit (121-130, 125134, 131-140) Dr. Magyar Anna kutatócsoportjában (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport)
szintetizálták. A peptidek C-terminálisát kovalensen polietilén tűhegyekhez kötötték, míg az Nterminálisukat acetilezték.
A tűhegyeket először 1 éjszakára blokkoló pufferbe, azaz 20 mg/ml nagy tisztaságú
BSA-t (Sigma A3803) tartalmazó tPBS oldatba merítettem, és 4oC-on inkubáltam. Ezután az αszinuklein felszínén lévő TPPP/p25 kötőhely lokalizációjának vizsgálatához a tűhegyeket 1,5
µM TPPP/p25-öt tartalmazó blokkoló pufferrel inkubáltam (1 óra, szobahőmérséklet), és 3x10
perc tPBS mosás után poliklonális, patkányban termeltetett TPPP/p25 (1:5000) (Kovács és mtsai
2004) ellenanyaggal, ezt követően pedig peroxidázzal konjugált patkány (1:5000) (Sigma
A9037) ellenanyaggal inkubáltam a tűhegyeket. Ismételt 3x10 perces tPBS mosás után
előhívtam a lemezt, az ELISA módszernél ismertetett módon. Egy peptid reakcióját akkor
tekintettem pozitívnak, ha a mért abszorbancia magasabb volt a limit értéknél, ami a lemez
átlagos abszorbanciájának és az átlagos szórás kétszeresének összegével egyenlő.
A tűhegyekre szintetizált peptidek kötőkapacitása megőrződik használat után (több mint
50 mérés kivitelezhető), ezért minden mérés befejezése után elvégeztem a regenerálást, melynek
első lépéseként 20 percig szonikáltam a tűhegyeket 1% SDS és 0,1% ME tartalmú PBS
pufferben 65°C-os vízfürdőben. Ezután háromszor 10 perc mosás következett 65°C-os desztillált
vízzel, majd 1 perc metanollal. Végül a tűhegyeket szobahőmérsékleten hagytam megszáradni.
Száradás (legalább 20 perc) után a tűhegyekkel újabb mérés végezhető (Oláh és mtsai 2011).
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VI/7. Western blot és dot blot
A Western blot egy adott fehérje jelenlétének detektálására, a mintából történő
azonosítására alkalmas érzékeny módszer. Többek között Western blottal mutattam ki a
tubulint/mikrotubulust tartalmazó mintákból az acetilált -tubulin alegység jelenlétét.
Ezt a módszert felhasználtam a SIRT2 dezacetiláz aktivitásának mérésére is, ami a
következőképpen történt: humán rekombináns SIRT2-t (0-3,5 M) inkubáltam 1 órán át 37°C-on
2,64 μM tubulin/mikrotubulus, 0,5 mM NAD+ és 0,1 mg/ml BSA mellett, bizonyos esetekben
TPPP/p25 (0-20 M) és/vagy szintetikus SIRT2 inhibitorok (0-20 M) jelenlétében. Pufferként a
kereskedelmi forgalomban kapható SIRT2 aktivitás mérő esszé (BPS Bioscience, 50087)
pufferét alkalmaztam. A nikotinamid (1 mM) szintén a megvásárolható BPS Bioscience kit
része, és a SIRT2 inhibitorok tesztelésekor alkalmaztam pozitív kontrollként. Az inkubálás után
a mintákat redukáló mintafestékkel 13,5 %-os SDS-poliakrilamid gélen futtattam, majd 1 l
transzferáló puffer (2,4 g Tris, 14,2 g glicin, 1 ml 10%-os SDS és 100 ml metanol) segítségével
elektro-transzferáltam (1,5 óra, 140 mA) a fehérjéket Immobilon-PSQ membránra. A membránt
50 mg/ml sovány tejpor/tPBS oldattal való blokkolás után (1 éjszaka 4°C) az acetilált Lys-40-et
tartalmazó α-tubulin elleni monoklonális, egérben termeltetett ellenanyaggal (1:5000, clone 611B-1, Sigma T6793) inkubáltam (1 óra, szobahőmérséklet). Ezt tPBS-es mosás (háromszor 10
perc, szobahőmérséklet), majd a másodlagos ellenanyaggal, az anti-egér IgG POD-dal (1:5000,
Sigma A2554) való inkubálás követte. A peroxidáz által katalizált reakciót Immobilon Western
szubsztráttal Bio-Rad ChemiDoc MP Imaging system ImageLab 4.1 szoftverével detektáltam.
Végül az acetil-tubulinra előhívott membránokat „amido black” festésnek is alávetettem (0.1%
w/v „amido black”, 25% v/v izopropanol és 10% v/v ecetsav; 1 perc szobahőmérséklet) a
membránon lévő többi (ellenanyaggal nem jelölt) fehérje detektálására.
A megjelent fehérjesávok jeleinek intenzitását ImageJ 1.49 szoftverrel denzitometráltam,
az így kapott eredmények az ellenanyagnak megfelelően a detektált acetil-tubulin szintet
reprezentálják, amely a SIRT2 dezacetiláz hiányában, vagyis 0% SIRT2 aktivitás esetén 100%nak felel meg. Ebből származtatható az inhibitorok hatásának tesztelésekor alkalmazott relatív
acetil-tubulin szint, ami a SIRT2 hiányában és 0,6 µM SIRT2 jelenlétében mért acetil-tubulin
jelintenzitások különbsége. Normáláskor itt az inhibitor jelenlétében mért különbségeket
elosztottam az inhibitor nélkül mérttel. A számolt adatokhoz tartozó reprezentatív SDS-PAGE és
Western blot ábrák a dolgozat függelék részében szerepelnek (7, 9-10 függelék ábrák).
Az emésztett α-szinuklein fragmensek kimutatásához dot blot kísérletet végeztem (13. C
függelék ábra), ami a Western blot azon változata, amikor a fehérjéket gélen történő méret
szerinti elválasztás és membránra való áttranszferálás helyett közvetlenül a membránra visszük
fel. Ehhez 3 illetve 1 μg fehérjét tartalmazó oldatot vittem fel az Immobilon-PSQ membránra,
majd a membránokhoz tPBS-ben oldott zsírszegény tejporral (50 mg/ml) való blokkolás után a
megfelelő poliklonális (Sigma, S3062) α-szinuklein ellenanyagot adtam. Az antigén-antitest
kölcsönhatás kialakulását anti-nyúl (TermoFisher Scientific 32260), peroxidázzal jelzett IgG-vel
való inkubálás (1:5000) után ECL (enhaced chemiluminescence) Western blot előhívó
reagenssel (Amersham) Kodak X-Omat AR filmen (Sigma) tettem láthatóvá.
VI/8. SIRT2 aktivitásmérés fluoreszcens szubszráttal
A SIRT2 aktivitást egy kereskedelmi forgalomban kapható kit (BPS Bioscience, 50087)
segítségével is megmértem. Ez egy komplett esszé rendszer, melyhez puffer, nikotinamid mint
inhibitor, fluoreszcens acetil-lizin tartalmú szubsztrát és az előhívó reagens tartoznak. Emellett
tartalmaz tisztított SIRT2 enzimet is, azonban vizsgálataimhoz minden esetben a
kutatócsoportunk által előállított humán rekombináns SIRT2-t alkalmaztam, így tesztelni tudtam
az általam preparált SIRT2 aktivitását és a TPPP/p25, ill. a szintetikus inhibitorok hatását a
dezacetilációra. A TPPP/p25 és a kémiai inhibitorok (SH1, MZ25, MZ242 és nikotinamid)
hatását azonos koncentrációban teszteltem (20 µM) a 20 µM szintetikus szubsztrátra 1 µM
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SIRT2 mellett. A gyártó utasításainak megfelelően 1 mg/ml BSA-t és 50 mM NAD+-t is adtam
mindegyik mintához. A módszer lényege, hogy a SIRT2 a BSA-t és NAD+-ot tartalmazó
pufferben (inhibitorok jelenlétében vagy nélkül) az inkubálás (30 perc 37°C) során dezacetilálja
a szubsztrátot, mely az előhívó reagenssel fluorofórt képez (15 perc szobahőmérsékleten való
inkubálás során). A kapott fluorofór elnyelését 365 nm hullámhosszon való gerjesztés után
EnSpire Multimode Reader (Perkin Elmer) segítségével olvastam le 450 nm-en. Mivel ennél a
kísérletnél csak akkor képződik fluoreszcens szignál, ha van dezacetiláz aktivitás, a
kiértékeléskor a SIRT2 aktivitását határoztam meg. A kontroll minta (SIRT2 nélküli) tehát csak
egy alapjelet ad, melyet minden minta abszorbanciájából levontam. Az így kapott adatok közül
az inhibitor nélküli, 1 µM SIRT2-t tartalmazó minta elnyelését tekintettem 100% SIRT2
aktivitásak és ehhez viszonyítottam a többi mintát. Végül az acetilációs szintet (%) úgy kaptam
meg, hogy kivontam az aktivitás értékeket 100-ból, így a 100% aktivitású SIRT2-t tartalmazó
mintát 0 % acetilációs szint jellemzi.

VII. Statisztika
A reprezentatív ábrák kivételével az adatok átlag ± szórás értékben vannak feltüntetve,
ahol az átlag minden esetben legalább 3 mérés átlaga, a szórás pedig a standard eltérésnek (SD:
„standard deviation”) vagy a standard hibának (SEM: „standard error of mean”) felel meg az
adott ábra publikált formájának megfelelően, melyet az ábraaláírásban jeleztem.
Az összehasonlító elemzések során kétmintás, párosítatlan Student-féle t-próbát
alkalmaztam, p<0,05 szignifikancia szint mellett, ami azt vizsgálja, hogy a mért adatok két
csoportjának
átlagai
statisztikailag
szignifikánsan
különböznek-e
egymástól
(http://www.socialresearchmethods.net/kb/stat_t.php). A számításokat Microsoft Office Excel
2007 szoftverrel végeztem. Amennyiben a t-próba eredménye p<0,05-nek adódott, a két adatsort
szignifikánsan eltérőnek tekintettem, melyet az adott ábrán *, # vagy ## szimbólumokkal
jelöltem (a további magyarázat az ábraaláírásban szerepel).
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EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
I. A TPPP/p25 szerkezete
Az eredendően rendezetlen fehérjék közé tartozó TPPP/p25 rendezetlen N- és Cterminális szegmensei egy 130 aminosavból álló flexibilis „core” régiót fognak közre, melyek
mindegyike funkcionális szempontból fontos kötőszegmenseket tartalmaz (Zotter és mtsai
2011a). A különböző szegmensek szerkezeti és funkcionális jellemzése alapvető jelentőségű a
TPPP/p25 fiziológiás és patológiás körülmények között betöltött szerepének molekuláris szintű
megismeréséhez, azok szelektív befolyásolásához. E cél eléréséhez klónoztuk és izoláltuk a vad
típusú humán rekombináns fehérje különböző csonkolt és deléciós mutánsait, majd biofizikai,
biokémiai és immunológiai módszerekkel jellemeztük a fehérjéket. Ezek az eredmények a
„Szénási és mtsai 2017” és az „Oláh és mtsai 2017c” közlemények részét képezik.
I/1. Csonkolt és deléciós mutánsok szerkezeti jellemzése
A Sejtarchitektúra kutatócsoportban korábban kimutattuk, hogy míg a két rendezetlen
terminális, elsősorban a C-terminális régió vesz részt a tubulinnal való fiziológiás komplex
képződésében; addig a fehérje középső, flexibilis régiójának szegmensei felelősek az αszinukleinnel való patológiás komplex kialakításáért (Oláh és mtsai 2013; Tőkési és mtsai 2014).
Ezen belül is azonosításra került a 178-187, ill. a 147-156 aminosav-szakasz (a szintetizált
peptidekkel végzett kísérletek alapján), mint a tubulin-, ill. az -szinuklein kötésében részt vevő
TPPP/p25-szakasz (Tőkési és mtsai 2014). Doktoranduszi munkám kezdetekor a csoportban
rendelkezésre álltak a csonkolt TPPP/p25 formák, továbbá először az ezeket a szegmenseket
érintő deléciós mutánsokat (SL, TL) terveztük meg. A további mutánsok előállításához a
kísérletek során kapott eredmények mutattak irányt. Így lehetővé vált, hogy a fehérje számos
szakaszának szerepét szerkezeti és funkcionális szempontokból jellemezzem. Dolgozatom e
fejezetében összefoglalva mutatom be a később létrehozott összes mutáns TPPP/p25 forma
szerkezetét, valamint Zn2+ ionnal, mint specifikus bivalens kationnal való kölcsönhatását.

18. ábra: A rekombináns TPPP/p25 formák bemutatása (Szénási és mtsai 2017).
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A fehérjék termeltetését és izolálását az Anyagok és módszerek III/1. fejezetben
ismertetem. Az előállított TPPP/p25 formák sematikus ábrázolását mutatja be a 18. ábra, melyen
a könnyebb eligazodás érdekében minden fehérjét egy adott színnel jelöltem és a későbbiekben
ugyanezeket a színeket alkalmazom az egyes mutánsok jelölésére a dolgozat összes ábráján.
Munkám során először a vad típusú fehérje szerkezetbeli jellegzetességeit hasonlítottam
össze a mutáns változatokéval. CD spektroszkópia és ANS fluoreszcencia módszerek
segítségével azt vizsgáltam, hogy a rendezetlen N- és/vagy C-terminális, illetve az általuk
közrefogott centrális „core” régió bizonyos szakaszainak eltávolítása milyen hatással van a
fehérje szerkezetére.
A marhaagyból izolált, valamint később a humán rekombináns TPPP/p25 CD spektruma
(Hlavanda és mtsai 2002) alapján az a tény már ismert volt, hogy a fehérje nem rendelkezik jól
definiált harmadlagos szerkezettel. Rendezetlen konformációra jellemző spektrumot mutat,
melynek fő jeleként a távoli UV CD spektrumban ~205 nm-nél egy erős negatív csúcs jelenik
meg (19. ábra). Ezt 220 nm táján egy kisebb negatív „váll” kíséri, amely rendezettebb, αhelikális másodlagos szerkezeti elem jelenlétére utal (19. ábra).

19. ábra: A korábban publikált (Tőkési és mtsai 2014) (A) és az újonnan előállított (B-D) rekombináns TPPP/p25 formák
normalizált távoli UV CD spetkrumai.

A 19. B ábrán látható, hogy a csupán pár aminosavat érintő deléciók esetén e TPPP/p25
változatok CD spektrumai (ML, SL, DL, LL, TL) nem térnek el jelentősen a vad típusétól, tehát
e szakaszok kivágása nem okoz szignifikáns másodlagos szerkezeti változást a fehérjében.
Ugyanez elmondható a csak az N- vagy csak a C-terminálisától megfosztott fehérjék
spektrumairól is, melyeket a csoport korábban közölt (19. A ábra) (Tőkési és mtsai 2014). Az Nés C-terminális szakaszokat sem tartalmazó dupla csonkolt TPPP/p25 forma (DT) CD spektruma
ugyanakkor rendezettebb struktúrát mutat a nem-csonkolt fehérjéhez képest, ami a ~205 és 222
nm-nél mért negatív ellipticitási értékek arányának csökkenésében jelentkezik (19. A és C ábra,
Tőkési és mtsai 2014). Ez a megállapítás igaz a deléciós dupla csonkolt formákra is (DTML,
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DTSL, DTDL), melyek spektrumai a könnyebb felismerhetőség érdekében szaggatott vonallal
vannak kiemelve (19. C ábra). Mindez alátámasztja azt a megállapítást, hogy a terminális régiók
nagymértékben hozzájárulnak a fehérje rendezetlenségéhez (Tőkési és mtsai 2014), ami
összhangban van a vad típusú TPPP/p25 korábbi NMR spektroszkópiás vizsgálatának
eredményeivel is (Kovács és mtsai 2004; Zotter és mtsai 2011a). A 19. D ábrán megtalálható
még néhány (kötőhely szempontból releváns, lsd. később) rekombináns fragmens CD spektruma
is. Az rfr-1 fragmens a vad típusú fehérje középső, flexibilis régiójának egy szakaszát fedi le;
ezen fragmens spektrumának lefutása áll a legközelebb a FL TPPP/p25 jeléhez. A C-terminális
egy részét tartalmazó rfr-2 (142-187 aminosavak) és rfr-3 (142-177 és 187-219 aminosavak)
spektrumai esetén a minimum helyek alacsonyabb hullámhosszok felé való erőteljes eltolódása
és a kettős „váll” eltűnése a rendezetlenséget mutatja.
Az ANS fluoreszcenciás próba a fehérjék felszíni hidrofób régióihoz kötődik, mely
kötődés „molten globule” állapot esetén sokkal kifejezettebb, mint a globuláris vagy szerkezet
nélküli fehérjéknél, ezáltal a fluoreszcencia intenzitás alapján különbséget tehetünk az egyes
szerkezeti állapotok között (Semisotnov és mtsai 1991; Leal és Gomes 2007). Ezt a módszert
alkalmaztam annak vizsgálatára, hogy a vad típusú, illetve a mutáns TPPP/p25 formák esetén
képes-e kialakulni lokális konformációs („molten globule”) struktúra a fehérjékben.

20. ábra: ANS fluoreszcencia spektroszkópia.
(A) Reprezentatív emissziós spektrumok: 50 μM ANS önmagában és 2,5 μM TPPP/p25 fehérjeforma jelenlétében.
(B) A 475 nm-en mért emissziós intenzitás maximumok oszlopos ábrázolása. Az adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak
megadva. A * szignifikáns eltérést jelez a FL-hez képest (kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).

A reprezentatív ábra (20. A ábra) mutatja, hogy az rfr-2 és rfr-3 kivételével (melyek
döntően a szerkezet nélküli C-terminális részeit fedik le) bármely TPPP/p25 forma jelenlétében
megnő az ANS emissziós intenzitása, ami arra utal, hogy a különböző deléciós és csonkolt
TPPP/p25 formák felszíni régióiban az ANS számára elérhető hidrofób felületek találhatóak. Az
ANS kötődését nemcsak az intenzitásnövekedés jelzi, hanem az is, hogy a TPPP/p25 fehérjék
hozzáadása esetén a spektrumok maximuma 475 nm-re tolódik, ami a szabad ANS 525 nm
körüli emissziós maximumához képest intenzív hullámhosszbeli csökkenésnek („blue shift”)
felel meg. A 475 nm-en leolvasott fluoreszcencia intenzitás maximumokat oszlopdiagramon is
ábrázoltam az egyes TPPP/p25 formák ANS-kötő képességének, ezáltal felszíni
hidrofobicitásának egyszerűbb összehasonlítása érdekében (20. B ábra), melyek jelentős
eltéréseket mutatnak. A 3-20 aminosavas szegmensek deléciója a vad típusú fehérje központi
„core” régiójának különböző részeiről (TL, DL, LL, ML) nem eredményezett szignifikáns
intenzitásváltozást a FL-hez képest. A terminálisokat tartalmazó deléciós mutánsok közül
egyedül a kis loop (SL) mutáns esetében tapasztaltam szignifikáns fluoreszcencia intenzitás
csökkenést az ANS hatására (a FL-hez képest), ami azt mutatja, hogy a core régiót érintő
deléciók közül a 147-156 aminosavak eltávolítása okoz olyan konformációváltozást a fehérjében,
ami hatással van a hidrofób ANS kötődésére. A fehérje szerkezet nélküli terminális
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szegmenseinek eltávolítása (DT mutáns) szintén szignifikáns emissziós intenzitásváltozást
eredményezett a FL TPPP/p25-höz képest. Ez igaz a terminálisoktól megfosztott deléciós DTDL
és DTSL formák esetében is, ugyanakkor érdekes módon a DTML mutáció nem változtatta meg
az ANS kötődését a FL-hez képest, annak ellenére, hogy önmagában a terminális régiók
eltávolítása (DT) igen.
Ezek az eredmények a csonkolás következtében kialakuló konformációs változásra
utalnak, melynek következtében kisebb a felszíni hidrofób felület, amelyhez az ANS kötődni tud,
ami összevetve a CD spektrum által nyújtott információkkal arra utal, hogy a DT TPPP/p25
határozott (másodlagos/harmadlagos) szerkezeti elemeket tartalmaz, ezáltal kompaktabb,
kevésbé kitekeredett, mint a teljes hosszúságú fehérje. Összesítve az ANS fluoreszcencia
intenzitások maximumai (20. B ábra) alapján az alábbi sorrend állítható fel a különböző
TPPP/p25 formák hidrofobicitását tekintve:
rfr-2 ~ rfr-3 <<DTSL <DTDL ~ SL ~ DT <TL ~ DL <DTML <FL ~ LL <ML.
A rekombináns fragmensek kivételével tehát minden vizsgált TPPP/p25 forma, eltérő
mértékben ugyan, de képes lokális konformációs („molten globule”) struktúra kialakítására. Ez
összhangban van azzal a korábbi megfigyeléssel is, hogy CD spektroszkópiás kísérletek alapján
2,2,2-trifluor-etanol hatására a marhaagyból izolált vad típusú TPPP/p25 fehérje képes
rendezettebb szerkezetet felvenni (Orosz és mtsai 2004).
I/2. Mutációk hatása a TPPP/p25 Zn2+-indukált szerkezetváltozására
Az eukarióta sejtekre általánosan, a TPPP/p25-öt endogénen expresszáló oligodendrocita
sejtekre pedig különösen jellemző a magas Zn2+ koncentráció, ami a Zn2+ sokrétű biológiai
funkciójára utal (Palmiter és Findley 1995). A Zn2+ ionnak esszenciális szerepe van a
mielinhüvely integritásának fenntartásában, enzimek katalitikus funkciójának ellátásában;
emellett stabilizálja, sőt indukálja egyes fehérjék/fehérje alegységek feltekeredését (Berg és Shi
1996; Lehotzky és mtsai 2015). A TPPP/p25 szekvencia vizsgálata azt mutatta, hogy a fehérje
középső flexibilis régiójában egy His2Cys2-típusú cink-ujj motívum található (Irodalmi áttekintés
II/2.3.): His61(X)10His72(X)7Cys80(X)2Cys83 (Zotter és mtsai 2011b). A csoport korábban többek
között CD spektroszkópiával kimutatta, hogy a vad típusú TPPP/p25 (FL) specifikusan köti a
bivalens Zn2+ kationt, sőt a Zn2+ kötődése szerkezetváltozást indukál a fehérjében, ami
funkcionális következményekkel is bír: a Zn2+ kötődése által indukált szerkezetváltozás növeli a
TPPP/p25 tubulinpolimerizációt indukáló képességét, mivel elsősegíti a fehérje dimerizációját
(Zotter és mtsai 2011b), továbbá gátolja a fehérje proteaszómális lebontódását (Lehotzky és
mtsai 2015) (Irodalmi áttekintés II/3.4.).
Ezek alapján felmerült a kérdés, hogy vajon a mutáns TPPP/p25 formák megőrzik-e
2+
Zn -kötő képességüket, melynek megválaszolása érdekében megismételtem a CD és ANS
fluoreszcencia spektroszkópiás kísérleteket Zn2+ jelenlétében is. Mivel az rfr-1 forma az a
legrövidebb TPPP/p25 fragmens, amely még tartalmazza a cink-ujj régiónak megfelelő
szekvenciát, így a CD spektroszkópiás mérésnél ezt a fehérjét vizsgáltam. A fehérjék
másodlagos szerkezetéről felvilágosítást adó távoli-UV CD spektroszkópia alapján
megállapítható volt, hogy mind a FL TPPP/p25-höz, mind a rfr-1-hez Zn2+ iont adva csökkent a
rendezetlen régióra jellemző ~205 nm-nél lévő negatív csúcs, így a 205/222 nm-es negatív csúcspár aránya a másodlagos szerkezeti elemek megjelenésére jellemző módon megváltozott. Tehát a
Zn2+ a vad típusú TPPP/p25 és a fragmens szerkezetében is másodlagos szerkezetváltozást
indukál (21. A ábra), vagyis a mutáció nincs hatással a Zn2+ kötődésére, ezáltal megerősítve,
hogy valóban ez a Zn2+ ion specifikus kötődéséért felelős régió. A csoport egyébként más
TPPP/p25 formák esetén is (SL, DL, DT) kimutatta CD spektroszkópiával a Zn2+
szerkezetváltozást indukáló hatását (Csaplár Marianna, MSc dolgozat).
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21. ábra: A Zn2+ által indukált szerkezetváltozás detektálása.
(A) A FL TPPP/p25 és rfr-1 normalizált távoli UV CD spektruma 200 μM Zn2+ mellett és anélkül.
(B) ANS fluoreszcencia spektroszkópia. A 475 nm-en mért emissziós intenzitás maximumok: 50 μM ANS 2,5 μM TPPP/p25
fehérje jelenlétében Zn2+ nélkül és 20 μM ZnCl2 mellett. Az adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva; a *
szignifikáns különbséget jelez az adott fehérje Zn2+ ionnal és Zn2+ nélkül mért maximális intenzitásai között, a # pedig a Zn 2+
nélküli mintákat tekintve a FL-hez képest (kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).

ANS fluoreszcencia spektroszkópia segítségével pontosabbb képet kaptam a Zn2+
indukálta szerkezeti változásról a többi fehérjeforma esetén is. Ahogy korábban bemutattam,
TPPP/p25 jelenlétében megnő az ANS emissziós intenzitása (20. ábra), mely a rfr-2 és a rfr-3
kivételével minden vizsgált fehérjeformánál jellemző volt. Zn2+ jelenlétében pedig további
intenzitásnövekedés figyelhető meg, mely hatás csak a rekombináns fragmensek esetén nem
érvényesül (21. B és 1. függelék ábra). Ennek oka, hogy ezek a fragmensek nem tartalmazzák a
Zn2+ kötéshez szükséges 61-83 aminosavak közötti szakaszt, a többi fehérjeforma azonban igen.
A ábra szerint, Zn2+ jelenlétében elvégezve a kísérletet, szignifikáns intenzitásnövekedés
figyelhető meg a FL, SL, TL, DT, DTSL fehérjék esetében a Zn2+ nélküli jelhez képest, ami azt
mutatja, hogy a Zn2+ kötődése során szerkezetváltozás történik, „molten globule”-szerű állapot,
azaz kompaktabb, részlegesen feltekeredett struktúra alakul ki, ezáltal az ANS számára
kiterjedtebb hidrofób felület érhető el (Zotter és mtsai 2011b; Szénási és mtsai 2017). A hatás a
többi mutáns esetében ezzel szemben kisebb, nem szignifikáns mértékben figyelhető meg, ami a
ML, DL, DTML, DTDL formákat tekintve azzal magyarázható, hogy esetükben a 59-62
deléció a Zn2+-kötés szempontjából fontos His61 kiesését, vagyis a His2Cys2 típusú cink-ujj
motívum módosulását eredményezte.
Összességében elmondható, hogy a Zn2+ hozzáadása a His2Cys2 típusú cink-ujj
motívumot tartalmazó TPPP/p25 mutánsokhoz elősegíti a rendezettség növekedését, a „molten
globule” struktúra kialakulását. Az ANS számára elérhető hidrofób felület nagysága alapján a
következő sorrend állítható fel Zn2+ jelenlétében (Szénási és mtsai 2017):
DTSL < DTDL < DT ~ DL ~ TL ~ SL < DTML ~ LL < ML ~ FL.
I/3. Mutációk hatása a fehérje dimerizációjára
A rendezetlen fehérjék fiziológiás és patológiás funkcióit gyakran oligomerizációs
állapotuk és a megfelelő állapothoz tartozó kölcsönhatásaik határozzák meg. Ahogy az irodalmi
áttekintésben (II/2.2.) bemutattam, a TPPP/p25 hajlamos az oligomerizációra: mind in vitro,
mind in vivo rendszerekben a fehérje elsősorban dimerizál (bizonyos körülmények között
nagyobb molekulatömegű oligomer formák is megjelennek). Csoportunk korábban
turbiditásméréssel azt is igazolta, hogy a dimer TPPP/p25 tubulinpolimerizáló képessége
kiemelkedő, ami arra utal, hogy a dimer lehet a funkcionálisan aktív forma (Oláh és mtsai 2012).
Ebből kifolyólag fontos információval szolgálhat annak vizsgálata, hogy a mutációknak van-e
53

hatása a fehérje dimerizációs képességére, ami befolyásolhatja a tubulinpolimerizációt indukáló
potenciált. Ezenkívül fontos megjegyezni, hogy a TPPP/p25 „neomorphic moonlighting”
tulajdonsága is összefügghet azzal, hogy eltérő ultrastruktúrákat képes kialakítani fiziológiás és
patológiás körülmények között. Ezért megvizsgáltam a különböző TPPP/p25 formák
oligomerizációs képességét.
A dimer/oligomer formák kimutatására szendvics ELISA módszert alkalmaztam (ElAgnaf és mtsai 2006; Lehotzky és mtsai 2015). Ebben a kísérleti elrendezésben a lemezt
monoklonális TPPP/p25 ellenanyaggal borítottam, ehhez adtam a különböző TPPP/p25
formákat, majd a borításkor alkalmazott monoklonális TPPP/p25 ellenanyag biotinilált
változatát. A biotinilált ellenanyag kötődését a TPPP/p25-höz a biotin liganduma, az avidin
segítségével detektáltam az Anyagok és módszerekben (VI/5.) leírtaknak megfelelően, ami a
dimer/oligomer formák jelenlétét jelzi, mivel az egyetlen epitópot felismerő biotinilált
monoklonális ellenanyag csak a dimer/oligomer TPPP/p25-höz képes kötődni. A monomeren
lévő epitópot ugyanis leköti a lemezen immobilizált ellenanyag. A jel nagysága így arányos az
oligomerizált formák mennyiségével. A kísérlet alkalmazhatóságának feltétele, hogy a
monoklonális ellenanyag felismerje az összes vizsgálni kívánt fehérjeformát, így ezt ELISA
kísérlettel teszteltem (2. függelék ábra). Az ellenanyag által felismert fehérjeformákkal elvégzett
szendvics ELISA kísérletek eredményeit a 22. ábrán látható oszlopdiagram foglalja össze.

22. ábra: A rekombináns TPPP/p25 formák oligomerizációjának vizsgálata.
A dimer/oligomer formák relatív mennyisége a FL TPPP/p25-re normálva, szendvics ELISA-val detektálva. Az adatok átlag ±
szórás (SD) értékben vannak megadva.

A szendvics ELISA-val vizsgált fehérjeformák közül valóban mindegyik TPPP/p25
variáns esetén jelen van dimer/oligomer forma (22. ábra). Sőt, a TL, DTML és DTDL mutánsok
kivételével magasabb jelet kaptam a mutáns fehérjéknél, mint a FL TPPP/p25 esetén. Az LL
formánál detektált dimer/oligomer mennyiség kiemelkedően magas, ami arra is utalhat, hogy az
LL hajlamos az aggregációra, ami összhangban van azzal, hogy ez a mutáns a termeltetés során
kizárólag a csapadékban, a zárványtestekben volt megtalálható (Anyagok és módszerek III/1.).
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II. A TPPP/p25 fiziológiás szerepe
II/1. A terminálisok szerepe a mikrotubulusok ultrastrukturális szerveződésében
A TPPP/p25 fő kölcsönható partnere a tubulin/mikrotubuláris rendszer, melynek
stabilitását és dinamikáját szabályozza (Hlavanda és mtsai 2007; Hlavanda és mtsai 2002; Tőkési
és mtsai 2010). Kutatócsoportunk korábban kimutatta, hogy a marhaagyból izolált TPPP/p25
kölcsönhatása a tubulinnal normált és kötegelt mikrotubulusokat, valamint aggregátumokat
eredményez (Hlavanda és mtsai 2002). Későbbi vizsgálatok alátámasztották, hogy a
rekombináns humán TPPP/p25 hasonló hatást fejt ki, és hogy a mikrotubulusok TPPP/p25 általi
stabilizációja fiziológiás jelentőséggel is bír az oligodendrociták differenciációjakor a
nyúlványképződés során (Oláh és mtsai 2017c). Számos MAP-ról ismert, hogy képes a
mikrotubulusok kötegelésének indukálására bizonyos körülmények között (PRC1 és homológjai,
tau), és az, hogy kötegelő aktivitásuk a mikrotubulushoz való kötődésüket követően kialakuló
dimerizáció következménye (Irodalmi áttekintés II/3.1.fejezet) (DeBonis és mtsai 2015). Ez
alapján nemrég felvetődött, hogy a TPPP/p25 fehérjék intermolekuláris kölcsönhatásainak
kialakulása is a mikrotubulushoz való kötődéstől függ, és végső soron ez vezet a mikrotubulusok
kötegeléséhez (DeBonis és mtsai 2015). Ez a hipotézis azon a megfigyelésen alapul, hogy
Debonis és munkatársai nem detektáltak dimerizációt a TPPP/p25 különböző fragmenseivel
végzett biofizikai kísérletek során oldatban (DeBonis és mtsai 2015). Ez szemben áll a
Sejtarchitektúra Kutatócsoport által tapasztaltakkal (Eredmények bemutatása és értékelése I/3.).
Ennek lehetséges oka azonban az lehet, hogy Debonis és munkatársai redukálószer (ditiotreitol,
DTT) jelenlétében végezték a vizsgálataikat, ami a diszulfid-kötésekkel stabilizált dimerek
kialakulása ellen hat, így eredményeik téves következtetésekhez vezethettek. Mindazonáltal,
mivel korábban mi is igazoltuk a dimerizáció fontos szerepét a tubulinpolimerizációban (Oláh és
mtsai 2012), ennek ellenére a szintén dimerizálni képes DT TPPP/p25-tel nem tapasztaltunk
tubulinpolimerizációt, ill. tubulinnal való kölcsönhatást (Tőkési és mtsai 2014), ezért e
publikáció az ezzel kapcsolatos korábbi kísérleteink újraértékelésére és az újraértékelt
eredményeink közlésére késztetett minket (Oláh és mtsai 2017c). Ezen kísérleteinknek és a
közölt cikknek (Oláh és mtsai 2017c) a fő célja annak bizonyítása volt, hogy a rendezetlen
terminálisok döntő szerepet játszanak a tubulinpolimerizáció mellett a mikrotubulusok
keresztkötésében is, azonban a dimerizációban nem, tehát a dimerizáció nem lehet a kötegelés
következménye. Dolgozatom e fejezetében így azokat a korábbi és új eredményeket mutatom be,
melyek újraértékelése rámutatott arra, hogy annak ellenére, hogy a csonkolt TPPP/p25 formák is
képesek a dimerizációra (Eredmények bemutatása és értékelése I/3.), tubulinpolimerizáló és
mikrotubulus-kötegelő aktivitásuk jelentősen eltér a vad típusétól, ami a mikrotubulus-független
dimerizációt és a rendezetlen terminálisok kulcsszerepét hangsúlyozza a mikrotubulusok
stabilizálásában.
Az egyik vagy mindkét terminális szegmensétől megfosztott, csonkolt TPPP/p25 formák
tubulinpolimerizációt indukáló képességét turbiditásméréssel (23. A ábra) és pelleting kísérlettel
(23. B ábra) összehasonlítva csoportunk megmutatta, hogy a csonkolás befolyásolja a TPPP/p25
fiziológiás funkcióját (Tőkési és mtsai 2014). A rendezetlen terminális szegmenseknek,
különösen a C-terminálisnak jelentős szerepe van a tubulinnal való kölcsönhatásban és a
tubulinpolimerizációt indukáló aktivitásban (23. A-B ábra) (Tőkési és mtsai 2014), amit a
turbiditásmérés esetén az alacsony abszorbancia értékek (23. A ábra CT és DT), a gélképen
pedig a CT és DT, illetve a velük inkubált tubulin fehérjék eltérő megoszlása (23. B ábra) jelez.
Fontos megjegyezni, hogy pelleting kísérletnél a vizsgált TPPP/p25 fehérjék önmagukban
(tubulin/mikrotubulus nélkül) a felülúszóban jelennek meg centrifugálás után (3. függelék ábra).
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23. ábra: A csonkolt TPPP/p25 formák polimerizáló és tubulin/mikrotubulus kötő potenciálja.
(A) A TPPP/p25 formák (3 µM) által indukált tubulin (7 µM) polimerizáció turbidimetriával követve (Tőkési és mtsai 2014);
(B) A TPPP/p25 formák (10 µM) kölcsönhatása tubulinnal (5 µM), pelleting kísérlettel detektálva (SDS-PAGE) (Tőkési és mtsai
2014); (C) Taxollal (20 µM) stabilizált mikrotubulus (10 µM) keresztkötése, kötegelése különböző TPPP/p25 formák (3µM) által,
turbidimetriával detektálva (Tőkési és mtsai 2014); (D) A TPPP/p25 formák (10 µM) kölcsönhatása taxollal (20 µM) stabilizált
mikrotubulussal (MT) (10 µM), pelleting kísérlettel detektálva (SDS-PAGE); S: felülúszó, P: csapadék, MT: mikrotubulus.

Azt is kimutattuk, hogy a polimerizáció más lefutást mutat, ha taxol hozzáadásával
indukáljuk (23. A, C ábra). Továbbá a taxollal stabilizált mikrotubulusokhoz FL TPPP/p25-öt
adva a 23. C ábrán jól látható felugrás figyelhető meg az abszorbancia értékekben, ami azzal
magyarázható, hogy a TPPP/p25 a taxollal stabilizált mikrotubulus szálakat kötegekbe rendezi
(Hlavanda és mtsai 2002). A FL-hez képest sokkal kisebb mértékű változást indukál a
polimerizáció lefutásában a taxolos mikrotubulusokhoz adott NT és CT TPPP/p25, míg a DT
forma esetén ez a változás elhanyagolható (Tőkési és mtsai 2014). Ez arra enged következtetni,
hogy a terminális szegmensek nemcsak a tubulinpolimerizáló, hanem a mikrotubulus-kötegelő
aktivitáshoz is elengedhetetlenek, annak ellenére, hogy a dimerizációs képességet nem
befolyásolják. Ezt az eredményt támasztotta alá a taxollal stabilizált mikrotubulusok és a
csonkolt TPPP/p25 formák közötti kölcsönhatást tesztelő (újonnan elvégzett) pelleting kísérlet.
Mivel a vizsgált TPPP/p25 fehérjék önmagukban a felülúszóban vannak centrifugálás után (3.
függelék ábra), mikrotubulussal együtt viszont a csapadékba kerülnek, ez arra utal, hogy
kölcsönhatás történt. A 23. D ábra alapján a polimerizációt elősegítő és kötegelő aktivitáshoz
hasonlóan a mikrotubulushoz való kötődésben is van különbség az egyes TPPP/p25 formák
között, ami a C-terminális kiemelkedő szerepét hangsúlyozza. A turbiditásmérés adatok és a
pelleting kísérletek gélképeinek denzitometrálása alapján a felülúszóban maradt mennyiségek
összehasonlításával felállítható egy sorrend az egyes TPPP/p25 formák között a
tubulinnal/mikrotubulussal összefüggő funkciók tekintetében:
A TPPP/p25 formák kötődési képessége tubulinhoz

FL

Tubulinpolimerizációt indukáló aktivitás

FL > NT > CT >> DT

A TPPP/p25 formák kötődési képessége taxollal stabilizált MT-hoz FL
MT-kötegelő aktivitás

~ NT
~ NT

> CT > DT
> CT > DT

FL >> NT ~ CT >> DT

7. táblázat: A TPPP/p25 formák polimerizáló és tubulin/mikrotubulus (MT) kötő vagy kötegelő potenciálja.
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Összességében tehát elmondható, hogy a kötegelő funkcióban az összes TPPP/p25
szegmens („core”, N- és C-terminálisok) részt vesz különböző affinitással, kooperatív módon.
Mind a “core” régió, mind az N- és C-terminális kötődik a mikrotubulusokhoz, ugyanakkor a Cterminális bizonyítottan nagyobb affinitással, mint az N-terminális; következésképpen a Cterminális szegmens kölcsönhatása a mikrotubulussal meghatározó a kötegelési folyamat során,
amelyhez konformációs változások is hozzájárulhatnak (7. táblázat).
Az itt bemutatott új és korábbi eredményeink alapján kutatócsoportunk létrehozott egy
molekuláris modellt a TPPP/p25 mikrotubulusokat stabilizáló szerepének mechanizmusára
vonatkozóan (24. ábra).

24. ábra: A TPPP/p25 indukált mikrotubulus kötegelés mechanizmusának modellje.
A kör és félkör formák a dimer és monomer TPPP/p25 „core” régióját, a fekete és piros vonalak pedig a fehérje N-és Cterminálisát reprezentálják (Oláh és mtsai 2017c).

Nem zárjuk ki más lehetséges mechanizmusok létezését, például az N- és C-terminálisok
különálló mikrotubulusokhoz való kötődését sem. Korábbi adatok alapján mind a monomer,
mind a dimer TPPP/p25 kötődik a tubulinhoz és a mikrotubulusokhoz, mikrotubulusok
összeállását eredményezve, ugyanakkor a dimerek polimerizációt indukáló képessége valóban
hatékonyabb (Oláh és mtsai 2012) és a mikrotubulusok kötegelését is a dimerek végzik, ahogy
azt a kísérleti modell szemlélteti (Oláh és mtsai 2017c). Az adataink rámutatnak a nemrégiben
közzétett publikáció kritikus pontjára, mely szerint a mikrotubulusok kulcsszerepet játszanak a
TPPP/p25 dimerizációjában, ami a mikrotubulusok kötegeléséhez vezet (DeBonis és mtsai
2015). Kutatócsoportunk ugyanis korábbi és a jelenlegi kísérletekkel is bizonyította, hogy a
TPPP/p25 képes a mikrotubulus-független dimerizációra, valamint, hogy mind a dimerizáció,
mind a fehérje rendezetlen terminális szegmensei kulcsszerepet játszanak a tubulinpolimerizáció
mellett a mikrotubulusok stabilizálásában is, ugyanakkor sem a terminálisok, sem a
mikrotubulusok nem feltétlenül szükségesek a dimerizációhoz (Oláh és mtsai 2017c).
II/2. Mutációk hatása a tubulinnal/mikrotubulussal való kölcsönhatásra
Miután igazoltuk a rendezetlen terminálisok szerepét a tubulinnal való kölcsönhatásban, a
Sejtarchitektúra Kutatócsoport a TPPP/p25 C-terminálisának 178-187 aminosavakból álló
szakaszát javasolta tubulin kötőhelyként (Tőkési és mtsai 2014). Doktori munkám során e
kötőhely szerepének még pontosabb megismerése, illetve más lehetséges kötőmotívumok
feltérképezése céljából megvizsgáltam azoknak a mutáns TPPP/p25 formáknak a tubulinnal való
kölcsönhatását, melyek mutációja érinti a 178-187 szakaszt (FL, TL, rfr-2, rfr-3). Arra a kérdésre
kerestem választ, hogy a TL (178-187) és rfr-3 (142-177, 187-219), melyekből hiányzik a
potenciális tubulin kötőhely, illetve a rfr-2 (142-187), mely szinte csak az adott szakaszt
tartalmazza, képes-e kötődni a tubulinhoz, továbbá ezen fehérjeformák megőrzik-e a
tubulinpolimerizáló aktivitásukat. Ennek vizsgálatára CD spektroszkópia, ELISA, pelleting és
turbidimetria módszereket alkalmaztam (25. ábra).
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25. ábra: A FL, TL, rfr-2 és rfr-3 TPPP/p25 kölcsönhatása tubulinnal.
(A) A FL (5 µM), TL (5 µM), rfr-2 (15 µM) és rfr-3 (10 µM) TPPP/p25 differenciaspektrumai tubulinnal (1 µM), távoli UV CD
spektroszkópia. (B) ELISA kísérlet: Az immobilizált TPPP/p25 formákhoz külöböző koncentrációjú tubulint adtam és a
kölcsönhatás létrejöttét tubulin elleni ellenanyaggal detektáltam. Az adatpontok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva.
(C) Pelleting kísérlet, reprezentatív ábra (SDS-PAGE): MM: molsúly marker, S: felülúszó, P: csapadék. Az alkalmazott
koncentrációk: 5 µM tubulin és 10 µM TPPP/p25 forma. (D) A különböző TPPP/p25 (3 µM) formák tubulinpolimerizációt (6 µM
tubulin) indukáló potenciáljának összehasonlítása turbiditásméréssel, reprezentatív ábra.

A CD spektroszkópia jól alkalmazható fehérjék közötti kölcsönhatás vizsgálatára abban
az esetben, ha a kötődés szerkezetváltozást okoz, ami nyomon követhető a fehérjekomplex
spektrumának elemzésével: amennyiben a komplex jeléből a fehérjék egyedi spektrumainak jelét
kivonva eltérést tapasztalunk (differenciaspektrum), akkor a kölcsönhatás szerkezetváltozással
jár. A csoport korábban kimutatta, hogy a TPPP/p25 és a tubulin kölcsönhatását spektrális
változás kíséri, a differenciaspektrum maximuma ~205 nm-nél található (Hlavanda és mtsai
2002) (25. A ábra), ami a rendezetlen régióban történt változásra utal. Tekintve, hogy a tubulin
jól definiált másodlagos és harmadlagos szerkezettel rendelkezik, valószínű, hogy a
szerkezetváltozás a TPPP/p25 rendezetlen régiójában következik be. Amint azt a 25. A ábra
mutatja, a TL esetén a FL TPPP/p25-höz hasonló jellegű spektrális változás figyelhető meg,
annak ellenére, hogy a TL mutáns nem tartalmazza a korábban tubulin kötőhelyként javasolt
aminosav szakaszt (178-187). Ugyanakkor, sem a 178-187 szakaszt szintén nem tartalmazó rfr3, sem a feltételezett tubulin kötőhelyet magában foglaló rfr-2 nem ad differenciajelet a
tubulinnal (25. A ábra). A differenciaspektrum hiánya eredhet abból, hogy az rfr-2 és rfr-3
formák nem hatnak kölcsön tubulinnal, de abból is, hogy képződik komplex, azonban nem kíséri
szerkezetváltozás. Ennek kiderítése céljából további módszerekkel vizsgáltam a különböző
mutánsok és a tubulin kölcsönhatását.
ELISA kísérletet végeztem a kölcsönhatások jellemzésére, a látszólagos disszociációs
állandók meghatározására, ami azt mutatta, hogy a tubulin hasonlóan nagy affinitással kötődik a
lemezen immobilizált TL (Kd=29,8 ± 2,7 nM) és FL TPPP/p25-höz (Kd=16,4 ± 1,4 nM) (25. B
ábra), ami a CD spektroszkópiával összhangban azt jelzi, hogy csupán a 178-187 szakasz
eltávolítása a teljes hosszúságú fehérjéből nem szünteti meg a kölcsönhatást. Az rfr-3-hoz, amely
szintén nem tartalmazza a 178-187 szakaszt, a C-terminális további aminosavait (142-177, 187219) azonban igen, kisebb affinitással ugyan (Kd=97,0 ± 29,9 nM), de még képes kötődni a
tubulin. Az rfr-2 (142-187) esetén ezzel szemben nem detektálható kölcsönhatás (25. B ábra).
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A tubulinhoz való kötődést pelleting kísérlettel is teszteltem (25. C ábra). Mivel az
alkalmazott 17000 g mellett a centrifugálás során a polimerizálódott/aggregálódott tubulin
struktúrák a csapadékba kerülnek, szemben az oldatban maradó szabad tubulinnal, a módszer
felhasználható a tubulinpolimerizációt indukáló képesség és a kötődés tesztelésére is egyben. A
25. C ábrán látható, hogy a tubulin és a TPPP/p25 formák önmagukban, kölcsönható partner
nélkül a felülúszóban jelennek meg. Ugyanakkor, együtt inkubálva őket, az eddig bemutatott
eredményeknek megfelelően, a FL és a TL TPPP/p25 jelentős része a csapadékba kerül a
tubulinnal együtt, vagyis e két TPPP/p25 változat képes a tubulinnal való kölcsönhatás
kialakítására, és tubulin polimerek létrehozására. Ezzel szemben a fragmensek esetén mind a rfr2 és rfr-3, mind a tubulin döntően a felülúszóban marad, azaz a rekombináns fragmensek nem
kötődnek a tubulinhoz, így nem indukálnak polimerizációt sem.
A TPPP/p25 tubulinpolimerizáló potenciáljának egyszerű, klasszikus vizsgálati módszere
a turbidimetria, így ezzel a módszerrel teszteltem a mutációk lehetséges hatását a
tubulinpolimerizációra (25. D ábra). A turbiditásmérések eredményei alátámasztják a korábbi
pelleting és kötődési kísérletekkel kapott adatokat, melyek szerint a TL forma esetén a
valószínűsített kötőhely (178-187) kivágása nem csökkenti jelentős mértékben a TPPP/p25
polimerizálót indukáló aktivitását, következésképpen a kölcsönhatást sem. Ellenben a rendezetlen
terminális szegmensek eltávolítása (DT) nagymértékben csökkenti a TPPP/p25 funkcióját. A Cterminálist a 178-187 szekvencia kivételével tartalmazó rfr-3 peptid szintén nem mutat
tubulinpolimerizáló aktivitást, ami arra is utalhat, hogy nemcsak a C-, hanem az N-terminálisra is
szükség van a polimerizációhoz.
Összefoglalva, ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy önmagában a
kötőfelszín szekvenciájának hiánya (TL) vagy csupán annak jelenléte (rfr-2) nem elégséges a
TPPP/p25-tubulin kölcsönhatás megszüntetéséhez vagy létrejöttéhez; csak az N- és C-terminális
teljes eltávolítása képes megakadályozni a tubulinnal való kölcsönhatást (Szénási és mtsai 2017).
II/3. A SIRT2 kölcsönhatása TPPP/p25-tel és/vagy tubulinnal
Kutatócsoportunk a közelmúltban bizonyította, hogy a TPPP/p25 kölcsönhatásba lép a
tubulin dezacetilációjáért felelős HDAC6 (Tőkési és mtsai 2010) és SIRT2 enzimekkel (MangasSanjuan és mtsai 2015), gátolva aktivitásukat, ezáltal növelve a mikrotubuláris rendszer
acetilációját (Irodalmi áttekintés II/3.3). Mivel a HDAC6-TPPP/p25 kölcsönhatást a csoport
részletesen tanulmányozta, doktori munkám során a kevésbé ismert TPPP/p25-SIRT2
kölcsönhatás jellemzésére és funkcionális következményeinek minél pontosabb megismerésére
fókuszáltam. Vizsgálataim egyrészt a TPPP/p25, mint egy lehetséges dezacetiláz inhibitor
szerepére, másrészt a kollaborációban, Prof. Manfred Jung freiburgi kutatócsoportja által
tervezett és szintetizált kismolekulák, mint új, specifikus SIRT2 inhibitorok hatásának
megismerésére irányultak. A fejezet legfontosabb eredményeit a „Szabó és mtsai 2017”
közlemény tartalmazza.
A SIRT2 – TPPP/p25 – tubulin fehérjék között potenciálisan kialakuló kölcsönhatásokat
in vitro affinitás kromatográfia, CD spektroszkópia és ELISA kísérletekkel tanulmányoztam.
Az affinitás kromatográfia esetén TPPP/p25 vagy tubulin kötődését vizsgáltam Sepharose
gyantán immobilizált humán rekombináns SIRT2-höz. A nem kötődött fehérjék eltávolítása után
emelt sókoncentrációjú oldattal eluáltam a SIRT2 által megkötött partner fehérjéket (Anyagok és
módszerek VI/4.), melyet SDS-PAGE módszerrel detektáltam (26. A-B ábra). A 26. A-B ábra
azt mutatja, hogy a TPPP/p25 az adott feltételek mellett képes volt jelentős mennyiségben
kötődni az immobilizált SIRT2-höz: a mosási frakció TPPP/p25 tartalma elhanyagolható az
elúcióhoz képest. A tubulin ezzel szemben megoszlik a mosási és elúciós frakciók között; vagyis
jelentősen gyengébb affinitással kötődik a SIRT2-höz, mint a TPPP/p25.
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26. ábra: TPPP/p25 vagy tubulin kötődése SIRT2-höz.
(A-B) Affinitás kromatográfiás oszlopon immobilizált SIRT2-höz való kötődés. Reprezentatív SDS-PAGE gélképek a különböző
frakciókról: mólsúly marker (MM), nem kötődött frakciók (fekete 1-7) és kötődött frakciók (Elúció 1-7). (C-D) Távoli-UV CD
spektroszkópia: A humán rekombináns fehérjék normalizált spektrumai önmagukban (C) és a biner komplexek spektrumaiból a
fehérjék egyedi spektrumait kivonva kapott differenciaspektrumok (D).

A 26. C-D ábrán bemutatott távoli-UV CD spektrumok emellett lényeges különbséget
mutatnak a kölcsönhatás-okozta másodlagos szerkezetváltozásban (26. D ábra) és az egyes
fehérjék saját spektrumaiban (26. C ábra) is. A korábban bemutatott rendezetlen szerkezetű
TPPP/p25-tel szemben a humán rekombináns SIRT2 a tubulinhoz hasonlóan globuláris fehérje,
két jellegzetes minimummal 208 és 222 nm-nél, melyek -helikális szerkezetre utalnak (26. C
ábra). Mivel a rendezetlen TPPP/p25 és a globuláris tubulin közti kölcsönhatást
szerkezetváltozás kíséri (25. A ábra), fennáll annak a lehetősége, hogy a tubulinhoz hasonlóan
globuláris SIRT2 kötődése a TPPP/p25-höz szintén differenciaspektrumot eredményez. Ennek
tesztelésére felvettem a SIRT2 TPPP/p25-tel előinkubált elegyének spektrumát, majd
meghatároztam a differenciaspektrumot (26. D ábra). Látható, hogy a TPPP/p25-SIRT2
heteroasszociáció hatására ugyan kisebb mértékű, de hasonló jellegű spektrális változás
figyelhető meg (26. D ábra), mint a TPPP/p25 – tubulin esetén, ami az affinitás kromatográfiával
összhangban a két fehérje közti kölcsönhatás kialakulására utal. A SIRT2-tubulin kölcsönhatás
lényegesen kisebb változást okozott a spektrumban (26. D ábra).
A fehérjék páronkénti kölcsönhatásainak erősségét ELISA kísérletekkel kvantifikáltam,
ahol a lemezen immobilizált SIRT2-höz TPPP/p25-öt vagy tubulint adtam különböző
koncentrációban, majd a kötődést a megfelelő partner fehérjére (TPPP/p25-re vagy tubulinra)
specifikus ellenanyaggal mutattam ki (27. ábra). A látszólagos disszociációs állandók alapján
(27. ábra) a SIRT2-TPPP/p25 kölcsönhatás erőssége összemérhető a tubulin-TPPP/p25
kötésével; míg ettől jelentősen gyengébb affinitás jellemző a SIRT2-tubulin kötődésre. Ezen
eredmények a CD spektrumokkal és affinitás kromatográfiával összhangban arra utalnak, hogy a
SIRT2 nagyobb affinitással kötődik a TPPP/p25-höz, mint a tubulinhoz.
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27. ábra: A SIRT2, TPPP/p25 és tubulin páronkénti kölcsönhatásai ELISA módszerrel kvantifikálva.
TPPP/p25 és tubulin kötődése a lemezen immobilizált SIRT2-höz monoklonális TPPP/p25 vagy tubulin elleni ellenanyaggal
detektálva; illetve a tubulin kötődése az immobilizált TPPP/p25-höz, monoklonális tubulin elleni ellenanyaggal detektálva. Az
adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva.

Mivel ismert, hogy a tubulin szubsztrátja a SIRT2-nek (North és mtsai 2003), és mindkét
fehérjével szoros kölcsönhatást tud kialakítani a TPPP/p25; ráadásul oligodendrocita sejtekben
mindhárom fehérje endogénen expresszálódik (Takahashi és mtsai 1993; Skjoerringe és mtsai
2006; Li és mtsai 2007; Southwood és mtsai 2007; Werner és mtsai 2007; Tang és Chua 2008;
Lehotzky és mtsai 2010; Li és Yang 2015), felmerült a kérdés, hogy hogyan szabályozódhat a
tubulin/mikrotubulus acetilációs szintje, létezik-e hármas komplex, amely segítheti/gátolhatja a
tubulin dezacetilációt. Csoportunk korábbi in vitro eredményei alapján a TPPP/p25 jelenléte
elősegíti a tubulin SIRT2-höz ill. HDAC6-hoz való kötődését, a dezacetilázok által kötött tubulin
mennyiségét TPPP/p25 mellett detektálva (Mangas-Sanjuan és mtsai 2015). Ez a megfigyelés
megmutatta, hogy kialakulhat terner komplex, azonban a mechanizmusra nem lehetett
következtetni. Vizsgálataim célja ezért a következők megválaszolása volt: meghatározó tényezőe, hogy mely két fehérje komplexe találkozik a harmadik partnerrel, illetve az, hogy melyik, az
immobilizált SIRT2-höz kötődött partner koncentrációja kerül detektálásra. Ennek fényében a
következő kísérleteket végeztem el (28. A ábra):

28. ábra: Kompetitív ELISA kísérletek bemutatása különböző elrendezésben.
(A) Az elrendezések sémája. Tubulin és TPPP/p25 előinkubált elegyét adtam a lemezen immobilizált SIRT2-höz, majd a kötődött
TPPP/p25 vagy tubulin jelenlétét detektáltam TPPP/p25 vagy tubulin elleni ellenanyaggal. (B) 125 nM TPPP/p25 leszorítása a
lemezen immobilizált SIRT2-ről növekvő koncentrációjú tubulinnal, monoklonális TPPP/p25 ellenanyaggal detektálva; az adatok
átlag ± szórás értékben vannak megadva. (C) 250 nM TPPP/p25 és 1 μM tubulin előinkubált elegyének kötődése az immobilizált
SIRT2-höz monoklonális TPPP/p25 vagy tubulin elleni ellenanyaggal detektálva a csak TPPP/p25-öt, vagy csak tubulint
tartalmazó oldattal összevetve (a szignifikáns eltérést * jelzi, kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05). Az adatok átlag ± szórás
(SD) értékben vannak megadva.
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Az első elrendezésben (28. B ábra) a lemezen immobilizált SIRT2-höz olyan változó
koncentrációjú tubulin oldatot adtam, amely konstans TPPP/p25-tel volt előinkubálva és a
SIRT2-höz kötődött TPPP/p25 koncentrációt határoztam meg monoklonális TPPP/p25
ellenanyaggal. Ha a tubulin nem befolyásolná a TPPP/p25 kötődést, konstans TPPP/p25 szint
lenne várható a tubulin koncentrációjától függetlenül. Ezzel szemben a növekvő tubulin
koncentráció csökkentette a TPPP/p25 asszociációját a SIRT2-höz. Tehát az előinkubálás során
tubulinnal komplexet képző TPPP/p25 már nem, vagy csak csökkentett mértékben tudott kötődni
az immobilizált SIRT2-höz.
Ugyanakkor, egy másik ELISA elrendezésben (28. C ábra), ahol kétféle ellenanyaggal
vizsgáltam a tubulin és TPPP/p25 előinkubált elegyének kötődését a lemezen immobilizált
SIRT2-höz, azt tapasztaltam, hogy míg a TPPP/p25-ből kevesebb, a tubulinból ezzel szemben
több kötődött a SIRT2-höz, mint a biner komplexek esetén. Ezek alapján, míg a tubulin jelenléte
csökkenti a TPPP/p25 asszociációját a SIRT2-höz (ahogyan az előző mérésből is kiderült), addig
a TPPP/p25 előinkubálása tubulinnal növeli a SIRT2-vel kölcsönható tubulin mennyiségét, ami a
korábban közölt adatokkal (Mangas-Sanjuan és mtsai 2015) van összhangban.
Az eddig bemutatott eredményekből tehát arra lehet következtetni, hogy mind a
TPPP/p25, mind a SIRT2 kölcsönhatásba lép a tubulinnal, mely kölcsönhatások során biner és
terner komplexek alakulhatnak ki a fehérjék koncentrációjától függően. A TPPP/p25 jelenléte
erősíti az egyébként gyenge SIRT2 – tubulin interakciót; ugyanakkor a feleslegben lévő tubulin
szint TPPP/p25 mellett látszólagos kompetíciót is előidézhet a TPPP/p25-tubulin és TPPP/p25SIRT2 között a partnerek arányától függően. Ezt a mechanizmust kutatócsoportunk matematikai
modellel is szemléltette a kísérletileg meghatározott disszociációs állandók és a fehérje
koncentrációk alapján, mely alátámasztotta a kísérleti eredményekből levont következtetést
(Szabó és mtsai 2017).
Az eddig bemutatott kísérleteimet humán rekombináns TPPP/p25 és SIRT2 fehérjékkel,
valamint marhaagyból izolált tubulinnal végeztem. Felmerül a kérdés, hogy az így kapott
eredmények mennyire relevánsak sejtes rendszerekben. A Sejtarchitektúra Kutatócsoportban
sejtes kísérletek is zajlanak, így lehetőség volt a SIRT2-TPPP/p25 kölcsönhatás sejtszintű
vizsgálatára is. A SIRT2 kötődését TPPP/p25-höz élő sejtes kísérletekben bimolekuláris
fluoreszcens komplementációt (BiFC) alkalmazva sikerült detektálni. A BiFC a következő elv
szerint működik: a fluoreszcens „Venus” fehérje N-terminális felét SIRT2-vel, C-terminálisát
pedig TPPP/p25-tel fúzionáltatva csak akkor keletkezik fluoreszcens (zöld) szignál, ha a
fluoreszcens „Venus” két része komplexál, azaz a két fehérje kölcsönhat a sejtben.
Természetesen ennek igazolásaként az üres Venus konstruktok fluoreszcencia emisszióját
teszteltük, és a kapott minimális intenzitást bemutattam a függelékben (4. függelék ábra). A
„Venus” konstrukciókat Dr. Szénási Tibor tervezte és készítette el, az immunfluoreszcenciás
mérés Dr. Szunyogh Sándor munkája.

29. ábra: TPPP/p25 és SIRT2 intracelluláris komplexe és a komplex lokalizációja HeLa sejtben (BiFC esszé, fluoreszcens
mikroszkópia). A TPPP/p25-SIRT2 komplex (zöld) ko-lokalizációja (sárga) a mikrotubuláris hálózaton (piros, antitubulin/Alexa546 festés); a sejtmagok DAPI-val festve (kék); lépték: 10 μm. A kontroll kísérleteket a 4. függelék ábra mutatja.

Mint azt a 29. ábrán bemutatott fluoreszcens mikroszkópos felvételek illusztrálják, a
BiFC kísérlet bizonyítja a TPPP/p25-SIRT2 kölcsönhatását és azt is, hogy a komplexük a
mikrotubuláris hálózaton lokalizálódik. Míg a TPPP/p25 esetén önmagában is hasonló
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mikrotubuláris lokalizációt figyelhetünk meg (Lehotzky és mtsai 2004) (Irodalmi áttekintés
II/3.1), addig a SIRT2 megoszlása a citoplazmában diffúz, önmagában nem a mikrotubulusok
mentén helyezkedik el (North és mtsai 2003; Nahhas és mtsai 2007; Szabó és mtsai 2017). Az in
vitro eredményekkel összevetve mindebből arra lehet következtetni, hogy a TPPP/p25-tubulinSIRT2 hármas komplex részeként a TPPP/p25 fontos szerepet játszhat a mikrotubuláris rendszer
acetilációs szintjének finomhangolásában.
II/4. A SIRT2 – TPPP/p25 – tubulin heteroasszociáció funkcionális következményei
Miután bizonyítást nyert, hogy kialakulhat SIRT2 – TPPP/p25 – tubulin terner komplex,
további vizsgálataim során ezen kölcsönhatások funkcionális következményeit tanulmányoztam.
II/4.1. A SIRT2 hatása a TPPP/p25 által indukált tubulinpolimerizációra
Ahogy korábban bemutattam, a TPPP/p25 képes in vitro indukálni a tubulin –
mikrotubulus átalakulást, mely folyamat turbiditásméréssel követhető (Hlavanda és mtsai 2002).
A TPPP/25-indukált tubulinpolimerizációt aktív (+ NAD+), illetve inaktív (NAD+ nélkül)
SIRT2 jelenlétében végezve azt találtuk, hogy a TPPP/p25 előinkubálása SIRT2-vel jelentősen
csökkentette a turbiditási szintet (abszorbanciát), ami a SIRT2 kötődésének a következménye,
mivel független a NAD+ kofaktor jelenlététől (30. A ábra), vagyis attól, hogy a SIRT2 aktív-e
vagy sem.

30. ábra: A SIRT2 hatása a TPPP/p25 által indukált tubulinpolimerizációra.
(A) Tubulin (6 µM) polimerizációja TPPP/p25 (3 µM) hozzáadásával indítva, inaktív vagy aktív (+500 µM NAD+) SIRT2-vel (25
µM) való előinkubálás után vagy anélkül (turbiditásmérés). (B) Elektronmikroszkóp felvételek az „A” ábrán bemutatott
polimerizációs minták centrifugálást követően elválasztott csapadék frakcióiról (60000-szeres nagyítás).

A turbiditásméréssel vizsgált minták centrifugálás után kapott csapadék frakcióit
elektronmikroszkóppal is tanulmányoztuk. A 30. B ábrán bemutatott felvételek alátámasztják az
előbbi következtetést, mely szerint mind az aktív, mind az inaktív SIRT2 jelenléte a TPPP/p25
által indukált tubulinpolimerizáció ellen hat. A SIRT2-t is tartalmazó mintákban nem látható ép
mikrotubulus, mely hatás független a SIRT2 enzimatikus aktivitásától.
Ugyanakkor abban az esetben, ha a SIRT2 hozzáadása a TPPP/p25-indukált
tubulinpolimerizáció bekövetkezését követően történt, a SIRT2 nem okozott
turbiditáscsökkenést, melyet a 31. ábrán bemutatott, a végállapotban leolvasott abszorbancia
értékek támasztanak alá. Ez utóbbi megfigyelés a TPPP/p25-indukált mikrotubuláris
ultrastruktúrák stabilitását jelzi a SIRT2 destruktív hatásával szemben.
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31. ábra: A SIRT2 hatása a TPPP/p25 által indukált tubulinpolimerizációra, turbiditásméréssel követve.
A turbiditásmérést TPPP/p25-tel vagy TPPP/p25 és SIRT2 előinkubált (10 perc, 37 °C) elegyével indítottam (fekete oszlopok),
vagy a TPPP/p25-tel való indítást követően 6 perc után adtam az elegyhez a SIRT2-t (illetve az ennek megfelelő térfogatú puffert
a SIRT2 nélküli kontroll esetén). Az ábrán feltüntetett abszorbancia értékek a végállapothoz tartoznak. A TPPP/p25, SIRT2,
tubulin és NAD+ koncentrációja 3 µM, 25 µM, 6 µM és 500 µM volt. Az abszorbancia zzignifikáns mértékben csökkent a *-al
jelölt minták esetén a tubulin+TPPP/p25 mintához képest, ha a TPPP/p25 előinkubálva volt a SIRT2-vel (kétmintás, párosítatlan
T-próba, p<0,05). Az adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva.

A turbidimetriás és elektronmikroszkópiás mérésekhez készített mintákat szedimentációs
(pelleting) kísérlettel is elemeztem. Ezzel egyrészt a mintákat alkotó fehérjék százalékos
megoszlását, másrészt a tubulin acetilációs szintjeit határoztam meg az egyes frakciókban,
Western blottal, acetil-tubulin ellenanyagot alkalmazva. Ez utóbbi vizsgálat előtt
megbizonyosodtunk arról, hogy a marhaagyból izolált tubulin, illetve az ebből a tubulinból
taxollal vagy TPPP/p25-tel összeállított mikrotubulusok valóban acetiláltak-e. Ezt a tubulin
esetén monoklonális acetil-tubulin elleni ellenanyaggal végzett ELISA, a mikrotubulusok esetén
pedig elektronmikroszkóp segítségével sikerült bizonyítani az Anyagok és módszerekben leírtak
szerint (VI/3 és VI/5.). A függelékben bemutatott ábrák igazolják, hogy mind az izolált tubulin,
mind a belőle létrehozott mikrotubulusok tartalmaznak acetil-csoportokat (5. függelék ábra).
A pelleting kísérletek eredményeit a 32. ábra foglalja össze, és a függelékben bemutatott
reprezentatív gélképek demonstrálják (6. függelék ábra).

32. ábra: A tubulin, TPPP/p25 és SIRT2 %-os aránya a csapadék frakcióban a TPPP/p25-indukált tubulinpolimerizáció
hatására aktív/inaktív SIRT2 mellett vagy anélkül (pelleting kísérlet). Az SDS-PAGE gélképek (6. függelék ábra)
denzitometrálásával kapott adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva. A * sziginfikáns eltérést jelez a TPPP/p25
mennyiségében a TPPP/p25+tubulin mintához képest.

A pelleting kísérlet alapján megállapítható, hogy a SIRT2 előinkubálása TPPP/p25-tel
befolyásolja a TPPP/p25 és a tubulin megoszlását a felülúszó és a csapadék frakciók között (32.
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A ábra), vagyis a SIRT2 és TPPP/p25 előre öszeállt komplexének tubulinhoz adása esetén
kevesebb TPPP/p25 kötődik a tubulinhoz és kevesebb jelenik meg ezáltal mindkét fehérjéből a
csapadékban, mint a SIRT2 hiányában (bár a különbség statisztikailag csak a TPPP/p25 esetén
szignifikáns). Ez a hatás, összhangban a turbidimetriás adatokkal, független a NAD+ jelenlététől,
és kizárólag a TPPP/p25 és SIRT2 előinkubálása esetén valósul meg. Abban az esetben, ha
utólag adtam a SIRT2-t a TPPP/p25 által már polimerizált mikrotubulusokhoz, sem a TPPP/p25,
sem a tubulin megoszlása nem változott (32. B ábra). A SIRT2 minden körülmény mellett a
felülúszóban jelent meg (32. A-B ábra).
Jelentős változás tapasztalható emellett a tubulin acetilációs szintjében is, attól függően,
hogy a SIRT2-t a TPPP/p25-tel előinkubálva adtam a tubulinhoz (ebben az esetben a NAD+-t is
tartalmazó minta tubulinja dezacetilálódik), vagy a TPPP/p25-indukált tubulinpolimerizáció
révén létrejött mikrotubulusokhoz utólag adtam hozzá a SIRT2-t (33. ábra).

33. ábra: Acetil-tubulin szintek összehasonlítása a polimerizációs mintákban (Western blot).
A turbiditásméréssel vizsgált minták (30. és 31. ábra) centrifugálását követően szétválasztott felülúszó (S) és csapadék (P)
frakciók acetil-tubulin tartalma. Amido black festéssel a tubulin mennyiségek láthatók. Reprezentatív ábrák.

Ez utóbbi esetben a tubulinból létrejött ultrastruktúrák ellenálltak a SIRT2 dezacetiláz
aktivitásának, ami arra utal, hogy bizonyos acetilációs helyek már nem elérhetőek a SIRT2
számára a TPPP/p25 által összeállított mikrotubuláris struktúrák esetén. Következésképpen
megállapítható, hogy a TPPP/p25 képes ellensúlyozni a SIRT2 enzimatikus és destruktív hatását,
ezzel is hozzájárulva a mikrotubuláris rendszer stabilitásának és dinamikájának szabályozásához.
II/4.2. A TPPP/p25 hatása a SIRT2 dezacetiláz aktivitására
A TPPP/p25 hatását a SIRT2 dezacetiláz aktivitására az acetil-tubulinon, mint
természetes SIRT2-szubsztráton teszteltem acetil-tubulin ellenanyaggal Western blot kísérletben.
A függelékben bemutatott reprezentatív ábra (7. függelék ábra) és a denzitometrálással
kvantifikált, összesített eredményeket bemutató 34. ábra igazolja, hogy az acetil-tubulin valóban
szubsztrátja a SIRT2-nek, amit a tubulin SIRT2-koncentráció függő dezacetilációja mutat. Az
aktivitás meghatározásánál előbb az acetilációs szintet számszerűsítettem a blottok
denzitometrálásával, majd ebből számoltam a SIRT2 aktivitását: 100%-nak tekintettem a SIRT2
nélkül mért acetilációs szintet, ami 0% SIRT2 aktivitásnak felel meg (Anyagok és módszerek
VI/7.).
Konstans SIRT2 koncentráció mellett, a TPPP/p25 mennyiségét növelve, a SIRT2
aktivitás kismértékű csökkenést mutat, ami a tubulin acetilációs szintjének növekedését
eredményezi. A kötődési kísérletek eredményeivel összevetve ezek az adatok igazolják, hogy a
SIRT2 biner és terner komplexek kialakításában vesz részt a TPPP/p25-tel és tubulinnal, mely
komplexekben a TPPP/p25 gátolja a SIRT2 dezacetiláz aktivitását.
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34. ábra: Tubulin acetiláció modulálása a TPPP/p25 és a SIRT2 által.
Western blot adatok (7. függelék ábra) kvantifikálása denzitometrálással. A SIRT2 koncentrációfüggő módon dezacetilálja a
tubulint (2,64 µM) (●). A növekvő koncentrációjú TPPP/p25 gátló hatása (∆) a SIRT2 (1,5 µM) dezacetiláz aktivitására. Az
adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva.

A SIRT2-ről leírták, hogy képes mind az acetilált tubulinon, mind a mikrotubuluson,
mint szubsztráton működni (North és mtsai 2003). Ezért megvizsgáltam a SIRT2 dezacetiláló és
a TPPP/p25 dezacetilációt gátló hatását taxollal stabilizált mikrotubulusokon is Western blottal.
A polimerizált mikrotubulusok mennyisége minden mintában azonos volt, amit az SDS-PAGE
ábra igazol (35. A ábra). Az összesített oszlopos ábra (35. C ábra) és a kísérletet bemutató
reprezentatív gél- ill. Western blot képek (35. A, ill. B ábra) azt mutatják, hogy a SIRT2
dezacetiláz aktivitása és a TPPP/p25 gátló (azaz acetilációt növelő) potenciálja érvényesül mind
a tubulinon, mind a stabilizált mikrotubulusokon.

35. ábra: A SIRT2 dezacetiláló és a TPPP/p25 gátló hatásának összevetése tubulin/mikrotubulus (MT) szubsztráton.
(A) SDS-poliakrilamid gélképek a fehérje mennyiségek vizualizálására. (B) Az (A) ábrán bemutatott minták acetil-tubulin
tartalmának detektálása Western blottal acetil-tubulin ellenanyaggal. (C) Az adatok összegzése átlag ± szórás (SD) értékben
megadva. A * szignifikáns különbséget jelöl a csak tubulint vagy csak MT-t tartalmazó mintához képest (kétmintás, párosítatlan
T-próba, p<0,05).
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A szubsztrátok iránti affinitások között az adott fehérje koncentrációknál nincs
szignifikáns különbség, azaz mind az izolált tubulin, mind a taxollal összeállított mikrotubulusok
szubsztrátként funkcionálnak a SIRT2 számára. Ez különösen fontos abból a szempontból, hogy
az in vitro kísérletek eredményeit összevethessük a sejtszintű adatokkal, vagyis a tubulinnal
végzett kísérletek megfeleltethetőek legyenek az intakt mikrotubulusokat, sőt még a
mikrotubuláris hálózatot érintő méréseknek is. Érdemes azonban megjegyezni, a TPPP/p25
indukált mikrotubulusok rezisztensek az utólag hozzáadott SIRT2 dezacetiláz aktivitásával
szemben (33. ábra). Továbbá, hogy néhány más SIRT2 koncentrációnál végezve ezeket a
méréseket, azt tapasztaltam, hogy magasabb tubulin koncentrációk esetén a tubulin és taxollal
stabilizált mikrotubulusok dezacetilációja között fokozott differencia figyelhető meg (8. függelék
ábra): a mikrotubulusokon csökkent mértékben érvényesül a SIRT2 dezacetiláló aktivitása,
vagyis acetiláltak maradnak. A korábbiakkal összhangban mindez arra utal, hogy a
mikrotubuláris ultrastruktúrák acetilált lizin oldalláncai kevésbé hozzáférhetőek az enzim
számára, ami összefügghet az acetiláció mikrotubulusokat stabilizáló hatásával.
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III. SIRT2 inhibitorok
A tubulin acetiláció a mikrotubuláris dinamika befolyásolása révén fontos szerepet játszik
különféle élettani folyamatokban, mint például a sejtek differenciálódásában, motilitásában és a
sejtosztódásban. Következésképpen a dezacetilázok aktivitásának szabályozása új, ígéretes
stratégiát jelenthet különböző betegségek kezelésében, elsődlegesen a tumorterápiában (Li és
Yang 2015; Rumpf és mtsai 2015; Schiedel és mtsai 2018). A Prof. Manfred Jung által vezetett
freiburgi kutatócsoport nemrég új mechanizmussal működő, nagy hatékonyságú, izotípus
specifikus SIRT2 gátlószereket állított elő, melyeket „Sirtuin Rearranging Ligands” (SirReal)
néven publikáltak (Rumpf és mtsai 2015; Schiedel és mtsai 2016a; Schiedel és mtsai 2016b). A
csoport emellett kifejlesztett egy PROTAC származékot (SH1) is, amely egy SIRT2-specifikus
SirReal molekulának (az MZ242-nek) és a thalidomidnak, a cereblon fehérje (E3 ubikvitin ligáz)
ligandumának kombinációjából áll (Schiedel és mtsai 2018). Az EU COST EPICHEM program
keretében kialakult sikeres kooperációnak köszönhetően lehetőségem nyílt mind a SirReal
inhibitorok (MZ25 és MZ242), mind a PROTAC (SH1) gátló hatásának tesztelésére in vitro
rendszerben (amikor a proteaszómális lebontás nem működik), valamint ezen eredendően új
mechanizmussal ható kémiai inhibitorok hatékonyságának összehasonlítására, illetve lehetséges
kooperációjának vizsgálatára a TPPP/p25 fehérjével.
A kémiai inhibitorok és/vagy a TPPP/p25 SIRT2-gátló hatását megvizsgáltam
kereskedelmi forgalomban kapható kit (BPS Bioscience, 50087) segítségével fluoreszcens
szubsztráton, valamint Western blottal tubulint, mint természetes szubsztrátot alkalmazva.

36. ábra: TPPP/p25 és kémiai inhibitorok hatása a tubulin (Western blot) (A) vagy a szintetikus fluoreszcens szubsztrát (BPS
Bioscience, 50087) (B) SIRT2 általi dezacetilációjára. A TPPP/p25 és a kémiai inhibitorok (SH1, MZ25, MZ242 és
nikotinamid) hatását azonos koncentrációban teszteltem (20 µM) 2,64 µM tubulinon 0,6 µM SIRT2 mellett (A), ill. 20 µM
szintetikus szubsztráton 1 µM SIRT2 mellett (B). Az adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva, * jelöli a szignifikáns
különbséget az inhibitorok jelenlétében és a nélkülük mért adatokat összevetve (kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).

Kontrollként a nikotinamidot, a SIRT2 jól ismert inhibitorát használtam (Irodalmi
áttekintés III/1.3.) (Tervo és mtsai 2004; Yuan és mtsai 2012; Hu és mtsai 2013; Hu és mtsai
2014) (36. ábra). Az összesített ábrán (36. ábra) bemutatott relatív acetilációs szintek számítását
az Anyagok és módszerek VI/7 (Western blot) és VI/8. (fluoreszcens kit) fejezetei tartalmazzák.
A Western blot kísérletekről reprezentatív ábrákat a 9. függelék ábra mutat. A Western blot és a
fluoreszcens esszé eredményei azt mutatják, hogy az inhibitorok gátló potenciáljának erőssége
függ a dezacetiláz enzim szubsztrátjának típusától: a TPPP/p25 gátló hatása összemérhető a
szintetikus SirReal ill. PROTAC molekulákkal abban az esetben, ha a dezacetiláz aktivitást
tubulinnal teszteltem (36. A ábra). Ugyanakkor a TPPP/p25 nem volt képes gátolni a
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fluoreszcens szubsztrát SIRT2 általi dezacetilációját, szemben a kismolekulás gátlószerekkel,
melyek hatékonysága a fluoreszcens kittel mérve még magasabb is volt a tubulinnal kapott
adatokhoz képest (36. B ábra). Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a TPPP/p25 kötődése
a SIRT2-höz más doménen keresztül történhet, mint a SirReal inhibitorok kötőzsebe, így más
típusú gátlást eredményez a fehérje, mely hatás a tubulinon, mint a SIRT2 természetes
szubsztrátján érvényesül.
Ennek megerősítére ELISA kísérlettel teszteltem, hogy a szintetikus kismolekulák
jelenléte befolyásolja-e a TPPP/p25-SIRT2 kölcsönhatást.

37. ábra: A TPPP/p25 és a szintetikus gátlószerek együttes alkalmazása.
(A) A kismolekulás gátlószerek hatása a TPPP/p25 (125 nM) kötődésére a lemezen immobilizált SIRT2-höz ELISA kísérlettel
detektálva, monoklonális TPPP/p25 ellenanyagot alkalmazva. Az adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva. (B) A
TPPP/p25 és MZ242 vagy SH1 együttes hatása a SIRT2 aktivitására (Western blottal detektált acetil-tubulin szintek, 10. függelék
ábra). Az adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak feltüntetve. A * szignifikáns különbséget jelez a csak tubulint tartalmazó
mintához képest (kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).

A 37. A ábra bizonyítja, hogy 30 µM koncentrációig sem a SirReal inhibitorok (MZ25 és
MZ242), sem a PROTAC jelenléte nem változtatja meg szignifikánsan a TPPP/p25 kötődését a
lemezen immobilizált SIRT2-höz, ami arra utal, hogy a TPPP/p25-tel való heteroasszociációban
részt vevő SIRT2 szegmens eltér a kémiai inhibitorok kötőhelyétől. Ebből adódóan felmerült a
kérdés, hogy mi történik, ha egy szintetikus inhibitor és a TPPP/p25 együttes hatását vizsgáljuk a
SIRT2 dezacetiláz aktivitására. A Western blot analízis azt mutatta, hogy MZ242+TPPP/p25 és
SH1+TPPP/p25 kombinációk esetén additív hatás figyelhető meg: az együttes alkalmazásukkor
kifejtett gátló hatás hasonló mértékű, mint az egyedi hatásaik összege (37. B és 10. függelék
ábra).
Végül az in vitro eredmények megerősítése céljából, valamint a PROTAC molekula
SIRT2-t degradáló hatásának tesztelésére (ami csak a proteaszóma jelenlétében érvényesülhet),
kutatócsoportunk megvizsgálta a TPPP/p25 és MZ242 vagy SH1 önálló és együttes hatásait a
mikrotubuláris hálózat acetilációs szintjére élő HeLa sejtekben, immunfuoreszcens
mikroszkópiával. Csoportunk korábban megmutatta, hogy HeLa sejtekben az endogén TPPP/p25
szint nem vagy csekély mértékben detektálható (Tőkési és mtsai 2010). Így ahhoz, hogy a
TPPP/p25 önálló vagy szintetikus inhibitorokkal együttes hatását tudjuk vizsgálni, a HeLa sejtek
TPPP/p25 expresszióját tranziens transzfekcióval biztosítottuk. Bizonyítottuk továbbá, hogy
HeLa sejtekben a mikrotubuláris hálózat acetilációs szinje alapesetben minimális (38. ábra
kontroll), TPPP/p25 transzfektált sejtekben azonban hiperacetiláció figyelhető meg (38. ábra
TPPP), ami a dezacetiláció gátlásának következménye (Tőkési és mtsai 2010) (Irodalmi
áttekintés II/3.3).
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38. ábra: A mikrotubuláris hálózat acetiláltságának vizualizálása HeLa sejtekben MZ242, SH1, TPPP/p25,
MZ242+TPPP/p25 vagy SH1+TPPP/p25 jelenlétében, specifikus acetil-tubulin elleni ellenanyaggal, immunfluoreszcens
mikroszkópiával detektálva. Az acetil-tubulin piros, a TPPP/p25 zöld, a sejtmagok kék (DAPI) színnel vannak jelölve.
Lépték: 5 µm.

Ezzel összhangban sikerült kimutatni, hogy mind a MZ242, mind az SH1 kémiai ágensek
is jelenős acetilációs szint emelkedést produkálnak a mikrotubuláris hálózaton (38. ábra MZ242,
SH1) (Szabó és mtsai 2017). Sőt, az in vitro kísérleteknek megfelelően TPPP/p25-tel együtt
vizsgálva, önmagában a fehérjéhez képest mind az MZ242, mind a PROTAC ágens tovább
növelte a mikrotubuláris hálózat acetilációs szintjét a sejtekben (38. ábra TPPP+MZ242 és
TPPP+SH1). Az emelkedés mindkét esetben körülbelül 40% volt, mint azt az
immunfluoreszcens képek kvantitatív analízise mutatja (39. ábra) (Szabó és mtsai 2017); ezt a
kísérletet munkacsoportunkban Dr. Lehotzky Attila végezte el.

39. ábra: A 38. ábrán bemutatott immunfluoreszcens képek kvantitatív analízise.
A sejtek acetilációs szintjének meghatározása az egyedi sejt jelének mérésével, csak a TPPP/p25-jelölt sejteket értékelve az
inhibitort is tartalmazó mintákban. A * szignifikáns különbséget jelez a csak TPPP/p25-höz képest
(kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).
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Összefoglalva a TPPP/p25, SIRT2 és tubulin fehérjék heteroasszociációival kapcsolatos
eredményeinket, néhány jelentős megállapítás fogalmazható meg (40. ábra):

40. ábra: Sematikus ábrázolása a tubulin, TPPP/p25 és SIRT2 lehetséges heteroasszociációinak és ezek funkcionális
következményeinek, kiegészítve a SIRT2 gátló MZ242 és a degradáló SH1 molekulák szerepével.

A terner komplex kialakulása és a komplexen belül potenciálisan keletkező konformációs
változások által a tubulin acetiláció finomhangolása érhető el, mely fontos tényező a
mikrotubuláris hálózat felépítésének szabályozásában és integritásának megőrzésében. Az
acetilációs szint rendellenességét többek között rákos megbetegedések etiológiájával hozták
összefüggésbe (Li és Yang 2015; Rumpf és mtsai 2015; Oláh és mtsai 2017a; Schiedel és mtsai
2018). A nem-fiziológiás acetil-tubulin szint eredményeként kialakuló mikrotubuláris rendszer
destrukciója vagy túlzott stabilizációja egyaránt sejthalálhoz vezet, mely hatást számos
mikrotubulusokat célzó gyógyszermolekula esetén igazoltak (Eira és mtsai 2016). A rákterápia
esetén azonban alapvető problémát jelent annak megoldása, hogy a gyógyszerek specifikusan a
tumorsejteket célozzák és pusztítsák el. Több rákos sejtvonal esetén bizonyították, hogy a SIRT2
gén kiütése vagy a fehérje enzimatikus gátlása képes megállítani a tumorsejtek proliferációját és
növekedését (Hu és mtsai 2014). A közelmúltban azonosított nagyhatékonyságú SIRT2specifikus SirReal inhibitorok (Rumpf és mtsai 2015) és PROTAC-származékuk (Schiedel és
mtsai 2018) azáltal, hogy szelektíven gátolják a SIRT2 aktivitását, illetve elősegítik lebontását, a
TPPP/p25-tel együtt a mikrotubuláris hálózat hiperacetilációját eredményezik, ami gátolja a
kontrollálatlan sejtosztódást. Ezek az adatok hozzájárulnak a multifunkcionális mikrotubuláris
rendszer acetiláción keresztüli szabályozásának megismeréséhez és gyógyszeres
befolyásolásához, ami új stratégiát jelenthet a tumorellenes alapkutatásban.
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IV. A TPPP/p25--szinuklein komplex, mint anti-Parkinson gyógyszercélpont
A TPPP/p25 fiziológiás (tubulinnal és SIRT2-vel való) és patológiás (-szinukleinnel
való) kölcsönhatásainak jellemzése és a komplexeik kialakításában szerepet játszó szegmensek
azonosítása alapvető fontosságú specifikus gyógyszermolekulák kifejlesztéséhez, hiszen ezek
ismeretében lehetséges csak specifikusan az -szinukleint kötő régiót célozva a patológiás
folyamat befolyásolása, a fiziológiás funkciók megváltozása nélkül. Dolgozatom e fejezete a
patológiás komplex kontaktfelszínének azonosítását célzó eredményeket tartalmazza a
„Szunyogh és mtsai 2015” és a „Szénási és mtsai 2017” közlemények alapján.
IV/1. Lehetséges szerkezeti változások a komplex kialakulásakor
A fiziológiás partnerekkel való kölcsönhatásoknál bemutatott CD spektroszkópiás
kísérletekhez hasonlóan megvizsgáltam a TPPP/p25--szinuklein komplex kialakulása során
is a lehetséges szerkezetváltozást, azonban már a FL TPPP/p25 esetén sem alakult ki a
szerkezetváltozásra utaló differenciaspektrum; a két rendezetlen fehérje komplexének
spektruma megegyezik az egyedi spektrumaik összegével (11. függelék ábra), ami igen
meglepő két szerkezet nélküli fehérje kölcsönhatása során. Mindazonáltal ez a megfigyelés
egyezik más csoportok által közölt adatokkal (Otzen és mtsai 2005).
Az α-szinuklein – TPPP/p25 heteroasszociáció CD spektroszkópia alapján tehát nem
jár detektálható szerkezetváltozással, azonban ANS fluoreszcencia segítségével vizsgálható,
hogy a két fehérje különböző formáinak kölcsönhatása hatással van-e a TPPP/p25 Zn2+ által
indukált szerkezetváltozására, azaz a „molten globule” képződésére. Mivel irodalmi adatok
alapján az α-szinuklein is képes a Zn2+ kötésére (Valiente-Gabioud és mtsai 2012), ezért nagy
feleslegben adtam a Zn2+ iont (20 μM) az α-szinukleinhez képest (2,5 μM), hogy kizárjuk
annak a lehetőségét, hogy a kapott eredményeket az α-szinuklein Zn2+ kötése befolyásolja.

41. ábra: Az -szinuklein hatása a FL (A) vagy DT (B) TPPP/p25 „molten globule” szerkezetére ANS fluoreszcencia
spektroszkópiával detektálva. Az ANS koncentrációja 50 μM, a fehérjéké 2,5 μM, a ZnCl2 -é pedig 20 μM volt.

A 41. ábra mutatja, hogy a TPPP/p25-tel ellentétben az α-szinuklein jelenlétében nem
változik az ANS emissziós intenzitása; továbbá Zn2+ hatására sem tapasztaltam az ANS αszinukleinhez való kötődésére utaló szignált. Mindez összhangban van azzal, hogy az αszinuklein rendezetlen fehérje. Abban az esetben, ha a TPPP/p25-höz adtam az α-szinukleint
ANS mellett, a komplex emissziós intenzitása csökkent az α-szinuklein nélküli spektrumhoz
képest, vagyis az α-szinuklein kötődése a TPPP/p25-höz a „molten globule” szerkezet
kialakulása ellen hatott. A Zn2+ további fluoreszcencia intenzitásnövelő hatása pedig teljesen
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megszűnt, ha α-szinuklein jelenlétében adtam Zn2+-et a TPPP/p25-öt is tartalmazó mintához
(Szunyogh és mtsai 2015). Ezek a megállapítások a DT TPPP/p25-re (41. B ábra) ugyanúgy
érvényesek, mint a FL TPPP/p25 esetén (41. A ábra) (Szunyogh és mtsai 2015), ami
összhangban van azzal a korábbi eredménnyel, hogy a DT TPPP/p25 is képes kötődni az αszinukleinhez (Tőkési és mtsai 2014).
A patológiás komplex kialakításában részt vevő TPPP/p25 szegmensek azonosítása
érdekében multinukleáris mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) méréseket is
végeztünk, Dr. Láng András és Dr. Perczel András segítségével az ELTE Szerkezeti Kémia és
Biológia Laboratóriumában (42. ábra). A mérés során a DT TPPP/p25 és az -szinuklein
kötődését vizsgáltuk. Az -szinuklein hozzáadása a 15N-jelölt DT TPPP/p25-höz jelentős
változásokat okozott, elsősorban a DT TPPP/p25 110-122 aminosavak közötti régiójában, ami a
vad típusú, teljes hosszúságú fehérje 151–163 aminosavainak felel meg. Ez a szakasz részben
átfed a korábban Pepscan és szintetikus peptidekkel végzett ELISA kísérletek alapján azonosított
147-156 TPPP/p25 szegmenssel a FL fehérjében; továbbá az NMR segítségével sikerült egy új
szakaszt, az 59-62 (a FL TPPP/p25-re nézve) aminosavakat is azonosítani, mint az -szinuklein
kötésében részt vevő szegmenst (42. ábra). Ezen eredmény alapján további deléciós mutáns
TPPP/p25 formákat (ML, DL, DTML, DTDL) terveztünk és állítottunk elő.

42. ábra: A DT TPPP/p25 és -szinuklein komplexének NMR spektruma.
(A): Peptidgerinc H-N keresztcsúcsok. (B) A DT TPPP/p25 18–21,58,110–111,114,117,121–122 aminosavai közötti szakaszok
esetén a küszöbértéknél (0,017 ppm) nagyobb eltolódást tapasztaltunk az -szinuklein hozzáadásának hatására. A DT TPPP/p25
és -szinuklein végső koncentrációja 381 és 327 μM volt (Szénási és mtsai 2017).

Ezek az eredmények a DT TPPP/p25 és -szinuklein kölcsönhatás összetettségére
utalnak, hiszen legalább két különböző szakasz játszik szerepet a kötődésben a TPPP/p25
részéről (Szénási és mtsai 2017).
IV/2. A mutáns TPPP/p25 formák kötődése az -szinukleinhez
A patológiás -szinuklein-TPPP/p25 komplex kötőfelszínének további vizsgálata
céljából a Dr. Szénási Tibor által létrehozott és a 43. A ábrán bemutatott különböző mutáns
TPPP/p25 formák -szinukleinnel való kölcsönhatásait jellemeztem. Célom olyan TPPP/p25
változatok azonosítása volt, melyek a potenciális kötőhelyek deléciójának következtében nem
képesek kötődni a patológiás partnerhez, ezáltal bizonyítva az azonosított kötő régió szerepét.
A mutáns TPPP/p25 formák α-szinukleinnel való kölcsönhatásának tesztelésére affinitás
kromatográfiát és ELISA-t alkalmaztam (43. B-C ábra). α-szinuklein affinitás oszlopra vittem fel
az -szinuklein kötésben releváns szakaszokat nem tartalmazó SL (147-156), DL (147156/59-62) és LL (142-162) rekombináns fehérjéket (43. B ábra). Az anyagok és
módszerekben (VI/4.) leírtaknak megfelelően mosópufferrel eltávolítottam a nem kötődő
fehérjéket, majd megemelt sótartalmú pufferrel eluáltam azokat, melyek kötődtek az oszlopon
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immobilizált α-szinukleinhez. Az egyes frakciók fehérjetartalmát ezután SDS-PAGE
segítségével detektáltam (12. függelék ábra) és a különböző TPPP/p25 formák százalékos
megoszlását a mosási (M) és elúciós (E) frakciók között denzitometrálással hasonlítottam össze
(43. B ábra).

43. ábra: A mutáns TPPP/p25 formák kötődési vizsgálata -szinukeinhez.
(A) Az -szinukein kötésben releváns TPPP/p25 formák sematikus ábrázolása.(B)-szinukein affinitás kromatográfia: SDSPAGE gélképek (12. függelék ábra) denzitometrálásval kapott adatok a különböző fehérjeformák %-os megoszlásáról a mosási
(M1-7) és elúciós (E1-7) frakciókban.(C) ELISA kísérlet: Az A ábrán bemutatott TPPP/p25 formák kötődése az immobilizált szinukleinhez, poliklonális TPPP/p25 elleni ellenanyaggal detektálva. Az adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak feltüntetve.

Az összesített oszlopdiagram azt mutatja, hogy mindhárom vizsgált mutáns kötődik az szinukleinhez, vagyis sem a korábban azonosított 147-156 (SL), ill. vele együtt az NMR alapján
újonnan talált 59-62 (DL), sem a 142-162 (LL) aminosavak eltávolítása a TPPP/p25-ből nem
szünteti meg a patológiás kölcsönhatást (43. B ábra).
Ezután további, a 43. A ábrán bemutatott TPPP/p25 formák -szinukleinhez való
kötődését analizáltam ELISA kísérletekkel is, hasonlóan a FL és DT TPPP/p25-tel végzett
korábbi kísérletekhez (Tőkési és mtsai 2014) (43. C ábra). Ehhez fontos volt meghatározni, hogy
a deléciós és/vagy csonkolt TPPP/p25 formák tartalmazzák-e az alkalmazandó antitest
felismerést biztosító epitópját. A 2. függelék ábra mutatja az erre a célra elvégzett ELISA
kísérletek összesített eredményét, melyek során a lemezen immobilizált TPPP/p25 formákhoz
adott ellenanyagok kötődését detektáltam. Mivel a poliklonális ellenanyag TPPP/p25-höz való
kötődését egyik mutáció sem befolyásolta, így a poliklonális anti-TPPP/p25 alkalmas a
különböző TPPP/p25 formák kölcsönhatásának tesztelésére ELISA-val (2. függelék ábra).
A 43. C ábra mutatja a különböző TPPP/p25 formák telítési görbéit; az immobilizált szinukleinhez való kötődésük affinitásbeli különbségeit. Számos deléciós mutáns (ML, SL, LL,
DL) a vad típusúhoz hasonló kötődést mutat. A csonkolt TPPP/p25 (DT) változatai, a csoport
korábbi eredményével összhangban, sőt annak ML és SL csonkolt változatai (DTML és DTSL)
kisebb affinitással ugyan, de szintén kötődnek az -szinukleinhez. Érdekes módon a FL és az SL
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mutáns kötődési affinitása között ugyanakkora (~4-szeres) különbség van, mint a DT és DTSL
formák között (~4,8-szoros). Az egyetlen TPPP/p25 forma, amely nem kötődött az immobilizált
-szinukleinhez, a DTDL mutáns, amelyből mindkét potenciális -szinuklein kötőhely (59-62 és
147-156) és a rendezetlen terminális szegmensek is hiányoznak (43. C ábra). Ezek az
eredmények arra mutatnak rá, hogy a „core” régió mindkét azonosított szakasza és a rendezetlen
terminálisok is hozzájárulnak a TPPP/p25--szinuklein patológiás komplex létrejöttéhez.
Más típusú ELISA kísérleteket is végeztem az azonosított TPPP/p25 szakaszok
potenciális gyógyszercélpontként való molekuláris szintű validálása céljából. A kompetitív
ELISA a humán rekombináns TPPP/p25 és -szinuklein kölcsönhatását gátló fehérjék/peptidek
hatásának jellemzését teszi lehetővé. Inhibitorként a kölcsönhatás gátlására a TPPP/p25
rekombináns változatait és a korábbi Pepscan eredmények alapján tervezett, szintetizált
peptideket alkalmaztam (Oláh és mtsai 2011; Tőkési és mtsai 2014), melyek a TPPP/p25 142166 aminosavai közötti szakaszát fedik le (44. C ábra). Ezeket a potenciális kompetitorokat
konstans (44. A ábra) vagy különböző koncentrációban (44. B ábra) előinkubáltam szinukleinnel, majd az -szinukleinnek az ELISA lemezen immobilizált vad típusú (FL)
TPPP/p25-höz való kötődést detektáltam monoklonális -szinuklein ellenanyaggal.

44. ábra: A különböző TPPP/p25 formák és peptidek hatása az -szinuklein – TPPP/p25 kölcsönhatásra.
Kompetitív ELISA: a lemezen immobilizált TPPP/p25-höz 0,5 µM -szinuklein és 2,5 µM (A) vagy különböző koncentrációjú (B)
TPPP/p25 forma előinkubált elegyét adtam; és a kötődött -szinukleint monoklonális -szinuklein ellenanyaggal detektáltam. A
kapott eredményeket a 0,5 µM -szinuklein (TPPP/p25 forma nélkül előinkubálva) esetén kapott adatra normáltam. Az adatok
átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva. A * szignifikáns különbséget jelöl a FL TPPP/p25-höz képest; a # pedig a DT
TPPP/p25-höz képest (A) (kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).

Amint az oszlopos (44. A) ábrán látható, a FL TPPP/p25 előinkubálása -szinukleinnel
mintegy 70%-kal csökkentette az -szinuklein FL TPPP/p25-höz való kötődését. A csak deléciót
tartalmazó TPPP/p25 mutánsok (ML, SL, DL, LL) hasonló gátló hatást mutattak, mint a FL
TPPP/p25. Ezek a mutánsok az előinkubálás során szintén komplexet képeztek az szinukleinnel, amely így már nem volt képes a lemezen lévő TPPP/p25-höz kötődni. Ezzel
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szemben a DT forma és mutánsai (DTML, DTSL, DTDL) szignifikánsan gyengébb
gátlószerként viselkedtek, különösen a DTDL, mely csupán nagyon alacsony (~15%) gátló
aktivitást mutatott. A DTDL forma tehát nem volt képes kötődni az -szinukleinhez az
előinkubálás során, így nem gátolta az -szinuklein kölcsönhatását a lemezen immobilizált FL
TPPP/p25-tel.
A 44. B ábra koncentrációfüggő módon mutatja a DT és DTDL TPPP/p25, ill. a
szintetikus peptidek (BF181-183) gátló hatását a TPPP/p25--szinuklein kölcsönhatásra. Míg
2,5 μM DT 65 %-os gátlást eredményezett (sőt 10 µM DT 80% gátlást is elért), a DTDL forma
csupán 20 %-os gátló hatást mutatott ennél a koncentrációnál (2,5 µM), igazolva, hogy a DTDL
variánsban jelenlévő többszörös deléciók (a „core” szegmensen belüli szakaszok és a
terminálisok eltávolítása) miatt ez a forma nem alkalmas a TPPP/p25 és az -szinuklein
kölcsönhatásának megszüntetésére (Szénási és mtsai 2017). A BF181-183 peptidek esetén a
csoport korábbi adatainak (Tőkési és mtsai 2014) megfelelő eredményeket kaptam: csak a 147156 szegmensnek megfelelő BF182 peptid gátolta szignifikánsan az -szinuklein TPPP/p25-höz
való kötődését, megerősítve a TPPP/p25 147-156 aminosavai közötti szakasz szerepét a
patológiás komplex kialakulásában.
Az eredmények azt mutatják, hogy a valószínűsített kötőhely(ek) kivágása nem szünteti
meg a TPPP/p25 -szinukleinhez való kötődését, az SL, LL és DL mutánsok a FL-hez hasonló
módon viselkednek. Ez rámutat arra, hogy a szerkezet nélküli, konformációs stabilitással nem
rendelkező TPPP/p25 egyes szakaszainak deléciója esetén más szegmensek képesek átvenni a
kötő régió szerepét; mely jelenséget “Neomorphic Chameleon” tulajdonságnak neveztük el. Az
elnevezés jelzi, hogy génszintű változásról van szó (45. ábra) (Szénási és mtsai 2017).

45. ábra: A TPPP/p25 “neomorphic moonlighting” és “neomorphic chameleon” fehérje.
A „moonlighting” fehérjék több, egymástól eltérő funkciót töltenek be génszintű változás nélkül (Jeffery 1999); a „neomorphic
moonlighting” fehérjék ezen belül eltérő fiziológiás és patológiás funkciókkal rendelkeznek (Jeffery 2011; Ovádi 2011). A
„chameleon” fehérjék nagyfokú konformációs változékonysággal jellemezhetőek; ami a „neomorphic chameleon” fehérjéknél
génszintű változásból ered (Oláh és mtsai 2017a; Szénási és mtsai 2017).

IV/3. Az -szinuklein kötőhelyek delécióinak hatása a fiziológiás funkciókra
A patológiás kölcsönhatás szelektív gátlásánál fontos, hogy ne befolyásoljuk a TPPP/p25
fiziológiás funkcióit. Mivel a korábbi eredmények megmutatták, hogy a DT forma nem hat
kölcsön tubulinnal, ezért csak az azonosított 59-62 és 147-156 aminosavakat érintő ML, SL, LL
és DL TPPP/p25 mutánsok tubulinnal való kölcsönhatását vizsgáltam CD, ELISA, pelleting és
turbidimetriás kísérletekkel.
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46. ábra: A valószínűsített -szinuklein kötőhelyeket érintő TPPP/p25 mutánsok kölcsönhatása tubulinnal.
(A) 1 µM tubulin és 5 µM TPPP/p25 forma kölcsönhatását kísérő differenciaspektrumok távoli UV CD spektroszkópiával mérve.
(B) Reprezentatív ELISA kísérlet: az immobilizált TPPP/p25 formákhoz tubulint adtam és a kölcsönhatás létrejöttét tubulin elleni
ellenanyaggal detektáltam, a látszólagos Kd értékek átlag ± szórás (SD) értékben vannak feltüntetve. (C) 6 µM tubulin
polimerizációja 3 µM TPPP/p25 forma hozzáadásával indukálva. Reprezentatív ábra. (D) Reprezentatív pelleting kísérlet (SDSPAGE): MM=mólsúly marker, S=felülúszó, P=csapadék. A koncentrációk: 5 µM tubulin és 10 µM TPPP/p25 forma.

Mindegyik mérés eredménye alátámasztja, hogy a valószínűsített -szinuklein kötőhely
(59-62 és 147-156 aminosavak) deléciója nem befolyásolja jelentősen a TPPP/p25 tubulinhoz
való kötődését.
Ugyanakkor a patológiás kölcsönhatás szelektív gátlása érdekében fontos megismerni a
TPPP/p25 SIRT2 kötéséért felelős régióját is. A 47. A ábrán szemléltetett reprezentatív ELISA
kísérletek eredményei szerint a TPPP/p25 rendezetlen terminális szegmenseinek eltávolítása csak
csekély mértékben befolyásolja a fehérje immobilizált SIRT2-höz való kötődését, ami arra utal,
hogy a SIRT2 kötőhely a TPPP/p25 középső régiójára lokalizálható. Azonban ahogyan a 47. B
ábra mutatja, az SL, LL és DL deléciós mutánsok nagyon hasonló affinitással (47. C ábra)
kötődnek a lemezen immobilizált SIRT2-höz, tehát az itt bemutatott TPPP/p25 mutációk nem
érintik a SIRT2 kötődését, ami utalhat arra, hogy a kötőhely máshol van, de akár arra is, hogy
más szegmens veszi át a szerepét.
Annak bizonyítására, hogy a mutáns TPPP/p25 formák SIRT2-höz való kötődése a
dezacetiláz aktivitás gátlását okozza-e, a korábban bemutatott Western blot kísérletekhez
hasonlóan meghatároztam a tubulin acetiláció mértékét ezen mutáns TPPP/p25 formák esetén
(47. D ábra). Mint azt a 47. D ábra mutatja, gátló hatást nemcsak a vad típusú TPPP/p25 fehérje
képes kifejteni, hanem a csonkolt és az SL, LL, DL deléciós mutáns formák is nagyon hasonló
módon viselkednek a FL fehérjéhez képest (nem mutatnak szignifikáns különbséget). Ez
összhangban van az ELISA kísérletek eredményeivel, ahol a tesztelt TPPP/p25 mutánsok
mindegyike hasonló módon kötődik a SIRT2-höz. Következésképpen a TPPP/p25 ezen
szegmenseinek deléciója a fiziológiás partnereivel, a tubulinnal és a SIRT2-vel való
kölcsönhatását nem szünteti meg, így ezen TPPP/p25 régiók potenciális gyógyszercélpontként
való alkalmazása a patológiás TPPP/p25-α-szinuklein kölcsönhatás megakadályozására
alkalmasnak ígérkezik.
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47. ábra: A SIRT2 kölcsönhatása a különböző TPPP/p25 mutánsokkal.
(A-B) A különböző TPPP/p25 formák kötődése a lemezen immobilizált SIRT2-höz poliklonális TPPP/p25 elleni ellenanyaggal
detektálva. Reprezentatív ábrák. (C) Az ELISA kísérletekből kapott látszólagos Kd értékek átlag ± szórás (SD) értékben vannak
feltüntetve. (D) A különböző TPPP/p25 formák gátló hatása a SIRT2 dezacetiláz aktivitására acetil-tubulin elleni ellenanyaggal
Western blottal detektálva. A SIRT2 koncentrációja 0,6 µM, a tubuliné 2,64 µM, a TPPP/p25 formáké pedig 20 µM volt. Az
adatok átlag ± szórás (SD) értékben vannak megadva.

IV/4. Az -szinuklein TPPP/p25-kötő felszínének azonosítása
Az -szinuklein azon szegmense, amely részt vesz a patológiás komplex kialakításában a
TPPP/p25-tel, szintén specifikus gyógyszercélpont lehet a „parkinsonismus” kezelésére.
Dolgozatom e fejezete az -szinuklein TPPP/p25-kötő felszínének azonosítását célzó
eredményeket tartalmazza a „Szunyogh és mtsai 2015” közleményben foglaltak alapján.
Az -szinuklein TPPP/p25-öt kötő szegmensének feltérképezéséhez humán rekombináns
-szinukleint és annak különböző proteolitikus fragmenseit állítottam elő tripszines emésztéssel
(Anyagok és módszerek V/5. és 13. függelék ábra), majd ezen fragmensek kölcsönhatását
vizsgáltam TPPP/p25-tel. A tripszin 15 helyen, az Arg és Lys oldallácoknál hasíthatja az szinukleint (13. A függelék ábra). A legutolsó hasítási hely a 102-es aminosav után van, ami a
fehérje C-terminális részének 38 aminosavból álló szegmensét (103-140) eredményezi
(http://web.expasy.org/peptide_cutter). Ez a szegmens magában foglalja a rendelkezésünkre álló
poliklonális -szinuklein ellenanyag epitópját (111-132 aminosavak) (13. A függelék ábra). A
fragmensek létrejöttének detektálásához tricines-SDS-poliakrilamid gélt használtam, ami
különösen a kis molsúlyú fehérjék/peptidek kimutatására alkalmas (Schägger és von Jagow
1987; Schägger 2006). A kiindulási (0 perc) és a 60 percig emésztett fehérje mennyiségét a
gélképen összehasonlítva valószínűsíthető, hogy a tripszines emésztés során több olyan kis (1-2
kDa) peptid maradt vissza, amelyek a gélen már nem detektálhatóak, azonban az enzim
lehetséges hasító helyeit figyelembe véve ezek mind az -szinuklein 102. aminosava előtti részt
képezik (13. B függelék ábra). Az emésztett -szinuklein minták TPPP/p25-tel való
kölcsönhatásának vizsgálatához feltétlenül szükség volt az emésztett fragmensek ellenanyaggal
történő detektálhatóságára. Dot blot segítségével kimutattam, hogy a poliklonális -szinuklein
antitest felismeri a 60 percig emésztett fragmenst (13. C függelék ábra), ami azt bizonyítja, hogy
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az epitópot tartalmazó -szinuklein szakasz ép maradt az emésztések során. A 60 perces
emésztménnyel így ELISA kísérletet végeztem, mely során az ELISA lemezt TPPP/p25-tel
borítottam, majd natív, ill. emésztett -szinukleint adtam hozzá különböző koncentrációban.
Ezután a lemezt a poliklonális -szinuklein-ellenanyaggal hívtam elő (48. A ábra).

48. ábra: A tripszinnel emésztett -szinuklein kölcsönhatása FL TPPP/p25-tel.
(A) A kontroll és a tripszinnel emésztett -szinuklein kötődése a lemezen immobilizált TPPP/p25-höz poliklonális -szinuklein
ellenanyaggal detektálva. (B) A natív és tripszinnel emésztett -szinuklein hatása a TPPP/p25--szinuklein kölcsönhatásra
kompetitív ELISA-val detektálva: A lemezen immobilizált -szinukleinhez 0,125 µM vagy 0,0625 µM TPPP/p25-öt adtam
önmagában vagy 1 µM natív/tripszinnel emésztett -szinukleinnel való előinkubálás után. A poliklonális TPPP/p25
ellenanyaggal detektált eredmények a 0,125 µM TPPP/p25-tel kapott adatra lettek normalizálva. Az adatok átlag ± szórás (SEM)
értékben vannak megadva. A * szignifikáns különbséget jelez a csak TPPP/p25-öt (a megfelelő koncentrációban) tartalmazó
mintához képest (kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).

A kísérletből egyértelműen látszik, hogy a TPPP/p25, bár gyengébben, de képes
megkötni az emésztett -szinukleint is (48. A ábra). Mivel a kölcsönhatás detektálásához
alkalmazott ellenanyag az -szinuklein C-terminális szakaszának egy részére specifikus, és a
tripszines emésztés után intakt -szinuklein már nincs jelen (13. B függelék ábra),
következésképpen az -szinuklein C-terminális, az antitest által felismert fragmense (103-140
aminosavak) bizonyítottan kötődik a TPPP/p25-höz. Így a tripszines emésztménnyel további,
kompetitív ELISA kísérletet is végeztem (48. B ábra). Ehhez a TPPP/p25-öt előinkubáltam teljes
vagy emésztett α-szinukleinnel, majd az előinkubált elegyeket adtam a lemezen immobilizált αszinukleinhez, végül a kölcsönhatás létrejöttét poliklonális TPPP/p25 ellenanyaggal detektáltam.
Ahogy a 48. B ábra mutatja, a tripszinnel emésztett α-szinuklein a teljes fehérjéhez hasonló
módon képes részlegesen gátolni a TPPP/p25 immobilizált α-szinukleinnel való asszociációját.
Mivel az emésztett -szinukleinnel végzett kísérletek eredményei arra utalnak, hogy a
fehérje C-terminálisa fontos szerepet tölthet be a TPPP/p25-tel való kölcsönhatásban, ennek
megerősítésére további kísérletekben jellemeztük az -szinuklein C-terminálisának szerepét a
patológiás komplex kialakításában. A következő kísérleteimben az α-szinuklein Dr. Szénási
Tibor által létrehozott csonkolt rekombináns változatait használtam, melyek a fehérje Nterminális felőli első 120 aminosavát, vagy a 95-140 aminosavakból álló C-terminális szakaszát
tartalmazzák (14. függelék ábra). Emellett még egy szintetikusan előállított α-szinuklein peptidet
is teszteltem, mely az α-szinuklein 126-140 aminosavas terminális szegmensének felel meg
(Anyagok és módszerek I.).
Miután korábban azt tapasztaltam, hogy a TPPP/p25-α-szinuklein asszociáció ANS
fluoreszcencia spektroszkópia alapján detektálható szerkezeti változást eredményez a TPPP/p25
fehérjében (41. ábra), ugyanezt a módszert felhasználtam a különböző α-szinuklein formák
összehasonlítására is.
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49. ábra: A különböző -szinuklein (SYN) formák hatása a FL vagy DT TPPP/p25 „molten globule” szerkezetére.
ANS fluoreszcencia spektroszkópia. Az oszlopok az 50 µM ANS 475 nm-en mért maximális emissziós intenzitásait reprezentálják
2,5 µM FL (A) vagy DT (B) TPPP/p25 és a tengelyen feltüntetett -szinuklein formák és koncentrációk mellett, 20 µM ZnCl2
jelenlétében vagy anélkül. Az adatok átlag ± szórás (SEM) értékben vannak feltüntetve. A * szignifikáns különbséget jelöl a Zn2+
nélkül és Zn2+-kel mért intenzitás maximumok között (A-B), a # a FL TPPP/p25+ANS és a FL TPPP/p25+ANS+ -szinuklein
között (A), és a ## a FL TPPP/p25+ANS és DT TPPP/p25+ANS között (A-B) (kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).

Az oszlopos ábrák mutatják be az ismételt mérések eredményeiként kapott 475 nm-en
mért emissziós intenzitás maximumok átlagértékeit FL (49. A ábra) illetve DT (49. B ábra)
TPPP/p25-tel mérve. Az alkalmazott α-szinuklein koncentrációk minden esetben az adott αszinuklein forma telítési értékének felelnek meg.
Az összesített adatokból arra következtethetünk, hogy a TPPP/p25 laza szerkezetű
hidrofób magja a cink-ujj motívum környékére lokalizálható, ezért a Zn2+ kötődése „molten
globule” struktúra képződését indukálja a fehérjében, mely hatás mind a teljes hosszúságú, mind
a 95-140 α-szinuklein hatására megszűnik, a 126-140 α-szinuklein peptid jelenlétében pedig
csökken. Ugyanakkor az 1-120 α-szinuklein mutáns hozzáadása esetén nem tapasztalható
változás a TPPP/p25 illetve a TPPP/p25 + Zn2+ emissziós spektrumokban. Ez arra utal, hogy az
1-120 α-szinuklein nem képes kötődni a TPPP/p25-höz, így nem befolyásolja a Zn2+ kötődését
sem, szemben a 95-140 α-szinukleinnel. Ezek az adatok ismét arra utalnak, hogy az α-szinuklein
TPPP/p25 kötő szakasza a fehérje C-terminálisán helyezkedik el.
Ezután a C-terminális szakasz kötődését a TPPP/p25-höz a korábban bemutatott szinuklein affinitás oszloppal teszteltem (50. ábra). Kompetíciós kísérletet végeztem, mellyel a
TPPP/p25 és a TPPP/p25-95-140 -szinuklein, illetve a TPPP/p25-1-120 -szinuklein
előinkubált elegyének kötődését vizsgáltam az oszlopon immobilizált -szinukleinhez.

50. ábra: A TPPP/p25 és 95-140 (A) vagy 1-120 (B) -szinuklein előinkubált elegyének kötődése -szinuklein affinitás
oszlopon. SDS-PAGE reprezentatív gélképek: Mólsúly marker (MM), nem kötődött (Mosás) és kötődött frakciók (Elúció).
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A kontroll kísérlet azt mutatja, hogy a TPPP/p25 kötődik az oszlophoz, az átesett
(mosási) frakciókban gyakorlatilag nem lehet kimutatni (50. A-B ábra). Az 1-120 szinukleinnel való előinkubálás nem befolyásolja a TPPP/p25 kötődését az oszlophoz (50. B
ábra), azonban a 95-140--szinuklein jelenléte a TPPP/p25-öt is tartalmazó felvitt mintában
csökkenti az affinitásoszlop által kötött TPPP/p25 mennyiségét, tehát az oldatban lévő 95-140-szinuklein kompetál az immobilizált teljes hosszúságú -szinukleinnel (50. A ábra). A kísérlet a
TPPP/p25 és az -szinuklein C-terminálisa közötti kölcsönhatás létrejöttét bizonyítja.
További megerősítés céljából Pepscan analízist végeztem (Anyagok és módszerek VI/6.).
A tűhegyeken az -szinuklein C-terminálisának (120-140 aminosavak) megfelelő, egymással
átfedő 10 tagú szintetikus peptidek vannak (51. A ábra), melyekhez TPPP/p25-öt adva,
TPPP/p25-ellenanyaggal a kölcsönhatás az ELISA kísérletekhez hasonlóan detektálható.

51. ábra: Pepscan kísérlet.
(A) A Pepscan tűhegyeken immobilizált -szinuklein peptidek aminosav szekvenciája (B) A TPPP/p25 kötődése a
tűhegyeken immobilizált -szinuklein peptidekhez. Az ábrán a peptideknek megfelelő -szinuklein aminosav (AS)
szakaszok és a TPPP/p25 hozzájuk való kötődésekor detektált abszorbancia értékek vannak feltüntetve.

Az eredmény azt mutatja, hogy legnagyobb mértékben az α-szinuklein legutolsó, 131140-ig terjedő szakaszának megfelelő peptid kötődött a TPPP/p25-höz (51. B ábra). Az ezzel
átfedő 126-135 peptid abszorbanciája ettől nem sokkal alacsonyabb, míg a 121-130 szakasz
elnyelése jelentősen kisebb mindkettőnél. A 126-135 és a 131-140 peptidek egymással átfedő
elhelyezkedése és abszorbancia értékei megerősítik, hogy döntően az α-szinuklein utolsó, 126140-ig terjedő szakasza játszik szerepet a TPPP/p25-tel való kölcsönhatásban.
Végül a különböző α-szinuklein formák kölcsönhatását a TPPP/p25-tel ELISA
kísérletekkel is jellemeztem (52. ábra).

52. ábra: Az -szinuklein mutációk hatása a TPPP/p25--szinuklein kölcsönhatásra (ELISA kísérlet).
(A) Különböző koncentrációjú TPPP/p25 kötődése a lemezen immobilizált teljes (Kd=33,9± 5,2 nM), 95-140 (Kd=9,8±1,7 nM)
vagy 1-120 -szinukleinhez (Kd= 104 ± 32 nM), poliklonális anti-TPPP/p25-tel detektálva. Az adatok átlag ± szórás (SEM)
értékben vannak megadva. (B) Kompetitív ELISA: a lemezen immobilizált teljes -szinukleinhez 0,125 µM TPPP/p25-öt adtam
önmagában vagy 1 µM teljes/1-120/95-140 vagy 50 µM 126-140 -szinuklein peptiddel előinkubálva, majd a kötődést
poliklonális TPPP/p25 ellenanyaggal detektáltam. Az ábrán az önmagában a TPPP/p25-re normalizált eredmények vannak
feltüntetve, átlag ± szórás (SEM) értékekben. A * szignifikáns különbséget jelöl a csak TPPP/p25-öt tartalmazó mintához képest
(kétmintás, párosítatlan T-próba, p<0,05).
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A TPPP/p25 kötődését az immobilizált α-szinuklein formákhoz TPPP/p25 elleni
ellenanyaggal detektálva azt találtam, hogy az α-szinuklein 95-140 aminosavait tartalmazó
szakasza a teljes α-szinukleinhez hasonló módon kötődött a TPPP/p25-höz. Ellenben az első 120
aminosavat tartalmazó α-szinuklein szakasz lényegesen gyengébb kötődést mutatott (52. A ábra).
Ezt a megfigyelést támasztotta alá a kompetitív ELISA kísérlet is (52. B ábra): a 95-140,
sőt a 126-140 α-szinuklein fragmens is szignifikánsan csökkentette a TPPP/p25 ELISA lemezen
immobilizált α-szinukleinnel való heteroasszociációját. Ez megerősíti az előbbi következtetést,
mi szerint a TPPP/p25 kötőhely az α-szinuklein C-terminálisán, a 126-140 aminosavai közötti
szakaszon van; továbbá felveti azt a lehetőséget, hogy az azonosított 126-140 SYN fragmens
akár lehetséges kiindulási molekulaként is szolgálhat foldamer típusú gyógyszerek
fejlesztéséhez.
Az in vitro adatok alátámasztására végül kutatócsoportunk bizonyította a TPPP/p25-αszinuklein kölcsönhatásban domináns szerepet játszó szegmensek CHO sejten belüli koaggregációját. A Dr. Szunyogh Sándor által készített 53. ábrán látható, hogy a sejtekhez αszinuklein és DT TPPP/p25 előinkubált elegyét adva aggregátumok alakulnak ki (53. B ábra),
ami a TPPP/p25 „core” régiójának szerepét igazolja az α-szinukleinnel való kölcsönhatásban. Az
53. C és D ábra pedig szemlélteti, hogy a FITC-jelölt 126-140 α-szinuklein peptid és a FL (C),
illetve a DT TPPP/p25 (D) elegyének sejtekhez való adása egyaránt kisebb aggregátumok
képződését indukálja. Önmagában a 126-140 α-szinuklein peptid fluoreszcencia jele a kimutatási
határ alatt volt. Ez a kísérlet a TPPP/p25 „core” régiója és az α-szinuklein C-terminálisa közötti
kölcsönhatást bizonyítja (Szunyogh és mtsai 2015).

53. ábra: A FL (C) és DT TPPP/p25 (B, D) α-szinuklein (B) vagy 126-140 -szinuklein peptid (C, D) aggregációt indukáló
aktivitása CHO10 sejtekben, immunfluoreszcencia mikroszkópiával detektálva. Az α-szinuklein formák zöld, a TPPP/p25
formák piros színnel vannak jelölve, a ko-lokalizációt a sárga szín mutatja. Sejtmagok: kék (DAPI) Lépték: 5 µm.

Az így létrehozott sejtmodell képes mimikálni az emberi agyban a zárványtestek
kialakulásának alapjául szolgáló aggregációs folyamatot, tehát alkalmas a Parkinson-kór
patomechanizmusának élő sejtben történő vizsgálatára, valamint potenciális Parkinson-kór
ellenes szerek hatásának sejtszintű tesztelésére.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az eukarióta sejtek érzékelő, integráló és koordináló jellegét belső vázuk, a citoszkeleton
összetett ultrastrukturális hálózatai biztosítják, ezek közé tartozik a tubulin alegységekből
dinamikusan felépülő mikrotubuláris rendszer, melyre az állandó és gyors újrarendeződés
jellemző a sejtciklus és a differenciáció során. A mikrotubuláris hálózat alapvető szerepet játszik
az agy fiziológiájában, különböző enzimekkel/fehérjékkel való kölcsönhatásai révén számos
sejtfolyamatban vesz részt (Conde és Caceres 2009). A Sejtarchitektúra Kutatócsoport 2002-ben
marhaagyból izolált és azonosított egy agy-specifikus fehérjét, melyet tubulinpolimerizációt
indukáló aktivitása és 25 kDa-os moláris tömege alapján „Tubulin Polymerization Promoting
Protein/p25”-nek (TPPP/p25-nek) neveztek el. Különböző biofizikai és biokémiai módszerekkel,
többek között NMR spektroszkópiával, igazolták, hogy nem rendelkezik jól definiált 3D
szerkezettel, rendezetlen fehérje (Hlavanda és mtsai 2002; Zotter és mtsai 2011a). Az
eredendően rendezetlen fehérjék jelentőségét ekkoriban kezdték felismerni (Dunker és mtsai
2001). Később nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a fehérjék aggregációs hajlamuk miatt gyakran
játszanak szerepet konformációs betegségek kialakulásában. A TPPP/p25 jelenlétét
megvizsgálva kutatócsoportunk felfedezte, hogy míg normál körülmények között a TPPP/p25
elsődlegesen az agyszövet specializált glia sejtjeiben, az oligodendrocitákban fejeződik ki, addig
a fehérje patológiás kifejeződése különböző neurológiai betegségek kialakulásával jár együtt.
Ilyenek például: a mielinhüvely károsodásával járó szklerózis multiplex (Höftberger és mtsai
2010); az idegszövet eredetű daganat, az oligodendroglióma (TPPP/p25 hiánya) (Preusser és
mtsai 2007); és a szinukleinopátiák: Parkinson-kór és multiszisztémás atrófia (TPPP/p25 és szinuklein együttes felhalmozódása a zárványtestekben) (Kovács és mtsai 2004; Lindersson és
mtsai 2005; Kurt és Jellinger 2006; Song és mtsai 2007; Ovádi és Orosz 2009, Orosz és mtsai
2009).
Kutatómunkám célja a TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásainak, illetve ezek
funkcionális hatásainak jellemzése volt. A TPPP/p25 fő fiziológiás kölcsönható partnere a
tubulin/mikrotubuláris hálózat. In vitro a TPPP/p25 a tubulin normál és kötegelt
mikrotubulusokká való polimerizációját indukálja (Hlavanda 2002). Sejtszinten az alacsony
mennyiségű TPPP/p25 ko-lokalizál a mikrotubuláris hálózattal (a mikrotubulusok mentén
található), stabilizáló hatása ellenállóvá teszi a mikrotubulusokat antimikrotubuláris ágensekkel
(nokodazol, vinblasztin) szemben (Lehotzky és mtsai 2004). Kutatócsoportunk bizonyította,
hogy a TPPP/p25 mikrotubulus-független dimerizációja és a fehérje rendezetlen terminális
szegmensei kulcsszerepet játszanak a mikrotubulusok stabilizálásában, mely folyamat fiziológiás
jelentőséggel bír az oligodendrociták differenciációjakor a nyúlványképződés során, ami
elengedhetetlen az axonokat körülvevő mielinhüvely felépítéséhez (Oláh és mtsai 2017c).
Fiziológiásan, a tubulin mellett, a TPPP/p25 kölcsönhat specifikus dezacetiláz
enzimekkel (HDAC6, SIRT2) is, melyek a tubulin/mikrotubuláris hálózat dezacetilálásáért
felelősek (Tőkési és mtsai 2010). A dezacetiláció csökkenti a mikrotubuláris rendszer
stabilitását, ami összefüggésbe hozható a kontrollálatlan sejtosztódás, vagyis a rák
megjelenésével, következésképpen a tubulin dezacetilázok fontos tumorellenes
gyógyszercélpontok. A TPPP/p25 HDAC6-tal való kölcsönhatásáról számos eredmény volt
ismert (Tőkési és mtsai 2010), de sokkal kevesebb adat állt rendelkezésre a fehérje SIRT2-re
gyakorolt hatásáról. Vizsgálataim egyrészt a TPPP/p25, mint egy lehetséges dezacetiláz inhibitor
szerepére, másrészt a kollaborációban szintetizált kismolekulák, mint új, specifikus SIRT2
inhibitorok hatásának megismerésére irányultak.
A TPPP/p25 kötődését a tubulinhoz és a SIRT2-höz, mint potenciális tumorellenes
gyógyszercélponthoz, különböző biofizikai, biokémiai módszerekkel igazoltam humán
rekombináns fehérjékkel. A CD spektrumok rámutattak a fehérjék szerkezetbeli különbségeire
is: a TPPP/p25 rendezetlen, a SIRT2 azonban a tubulinhoz hasonlóan globuláris fehérje. A
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differenciaspektrumok szerkezetváltozásra utalnak a TPPP/p25 tubulinnal és SIRT2-vel való
kölcsönhatásai során, mely kölcsönhatásokat ELISA kísérletekkel kvantitativ módon is
jellemeztem. A partnerek koncentráció arányától függően biner és terner komplexek egyaránt
kialakulhatnak. Ezt a mechanizmust tételeztük fel az ellentmondásosnak látszó kísérleti
eredmények értelmezésére, melynek helyességét a mechanizmust leíró matematikai
modellezéssel bizonyítani lehetett (Szabó és mtsai, 2017). Továbbá a kutatócsoportunkban
végzett
immunfluoreszcens
mikroszkóppal
kapcsolt
bimolekuláris
fluoreszcens
komplementációs (BiFC) kísérlet bizonyítja a TPPP/p25-SIRT2 komplex ko-lokalizációját a
mikrotubuláris hálózaton HeLa sejtekben (Szabó és mtsai 2017).
Bizonyítást nyert, hogy a TPPP/p25 jelenléte növeli a tubulin acetilációs szintjét,
melynek oka a SIRT2 dezacetiláz aktivitásának gátlása. Továbbá turbidimetriás és
elektronmikroszkópos mérésekből kiderült, hogy a SIRT2 a dezacetiláz aktivitásától független
módon csökkenti a TPPP/p25 tubulinpolimerizációt indukáló potenciálját, azonban a TPPP/p25indukált mikrotubulusok rezisztensek az utólag hozzáadott SIRT2 depolimerizáló és dezacetiláz
aktivitásával szemben (Szabó és mtsai 2017). Az általunk kidolgozott rendszerek alkalmasak
voltak arra, hogy teszteljük a német együttműködő partnereink által szintetizált új SIRT2
inhibitorok (SirReal) hatékonyságát és specificitását (Rumpf és mtsai 2015). Eredményeink
megmutatták, hogy a kémiai SirReal inhibitorok és a TPPP/p25 gátló hatása összemérhető és
additív: a fehérje és a szintetikus gátlószerek kombinációjával a tubulin hiperacetilációja érhető
el, mely a kontrollálatlan sejtosztódás ellen hat (Szabó és mtsai 2017) (54. ábra). Vizsgálataink
kiterjedtek egy eredendően új mechanizmussal ható SIRT2-t kötő molekulára is („PROteolysis
TArgeting Chimera: PROTAC”), amely oly módon gátolja a tubulin dezacetilációját, hogy
indukálja a SIRT2 proteolitikus lebontását. Ennek előnye a nagyfokú specificitás mellett, hogy a
fehérjét eliminálva nem-kívánt mellékhatások sem jelentkezhetnek, amiért a PROTAC
különösen alkalmas lehet rákellenes molekulának (Schiedel és mtsai 2018).

54. ábra: A TPPP/p25 különböző kölcsönhatásai és ezek terápiás alkalmazási lehetőségei.

Kutatásaim másik részét képezi a TPPP/p25 -szinukleinnel való patológiás
kölcsönhatásának molekuláris szintű jellemzése és a kötőfelszínek feltérképezése. Ez a kérdés a
Parkinson-kutatásban igen jelentős, egyrészt mivel nem létezik az idegsejtek pusztulását
megállító gyógymód, csupán a betegség kialakulásának lassítását szolgáló kezelés, így a
markerfehérjék vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír (Oláh és mtsai 2017a); másrészt pedig
kimutatták, hogy az -szinuklein kisméretű, oldható homo- és heterooligomerjei (melyek
képződésében a TPPP/p25 részt vesz), végzetesek a szinukleinopátiák kialakulásában; a fehérje
aggregátumok, zárványtestek a betegség kései fázisában jelennek meg (Ono 2017). Mivel mind
84

az -szinuklein, mind a TPPP/p25 fehérje rendelkezik az agyműködéshez elengedhetetlen
fiziológiás funkciókkal, így egyik sem támadható önmagában. Azonban normál agyban az szinuklein a neuronokban, a TPPP/p25 az oligodendrocitákban fejeződik ki; míg a Parkinson-kór
illetve a multiszisztémás atrófia esetén az agyi zárványokban mindkét fehérje felhalmozódik.
Kutatócsoportunk ezért a Parkinson-kór kezelésére egy új, innovatív stratégiát dolgozott ki,
amely
a
TPPP/p25--szinuklein
komplex
kontaktfelszínét
javasolja
specifikus
gyógyszercélpontként a betegségben végzetes oligomerek kialakulásának megakadályozása vagy
a már kialakult aggregátumok destrukciója céljából (Tőkési és mtsai 2014). Ezért fontos feladat a
TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásaiban résztvevő szegmenseinek azonosítása,
hiszen ezek ismeretében lehetséges a patológiás folyamatra specifikus, hatékony
gyógyszercélpont validálása.
Csoportunk korábban kimutatta N- és/vagy C-terminális nélküli rekombináns TPPP/p25
és specifikus peptidek alkalmazásával, hogy a fehérje középső, flexibilis régiója felelős az szinukleinhez való kötődésért (Tőkési és mtsai 2014). Az azonosított kötőhelyek deléciójával
létrehozott mutáns TPPP/p25 formák -szinukleinnel való kölcsönhatását ELISA-val és affinitás
kromatográfiával vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a 10-25 aminosavas szegmensek eltávolítása a
fehérje különböző részeiről eltérő mértékben csökkenti az -szinukleinnel való asszociációt,
azonban nem szünteti meg teljesen a patológiás komplex képződését (Szénási és mtsai 2017).
Ezek a kísérletek rámutattak a TPPP/p25 fehérje nagyfokú konformációs változékonyságára: az
azonosított kötőhelyek hiánya esetén szerepüket a flexibilis fehérje más szakasza képes átvenni;
a jelenséget „Neomorphic Chameleon” tulajdonságnak neveztük el (Szénási és mtsai 2017).
Mindazonáltal, a vad típusú TPPP/p25 esetében az -szinukleinhez való kötődést tekintve az 5962 és 147-156 aminosav-szegmensek a relevánsak (55. ábra).
Az -szinuklein esetében, annak ellenére, hogy szintén „kaméleon” fehérje (Uversky
2003), a C-terminális eltávolításának hatására megszűnik a TPPP/p25-höz való kötődés, tehát e
régiónak kulcsszerepe van a kölcsönhatásban, ezen belül azonosításra került a 126-140
aminosav-szegmens, mint a kötődés szempontjából kulcsfontosságú szakasz (Szunyogh és mtsai
2015) (55. ábra).

55. ábra: Az azonosított gyógyszercélpontok: a TPPP/p25 – SYN komplex kontaktfelszíne.

A kötőszegmensek validálását ELISA kísérletekkel és immunfluoreszcens
mikroszkópiával végeztük -szinuklein fragmensek segítségével, melyek lehetséges kiindulási
molekulaként szolgálhatnak foldamer típusú gyógyszerek (peptidomimetikumok) fejlesztéséhez
(Szunyogh és mtsai 2015; Szénási és mtsai 2017) (55. ábra). A peptidomimetikumok
alkalmazása egy új megközelítés a kölcsönhatást gátló kismolekulák tervezésében. A
peptidomimetikumok képesek egy természetes peptid vagy fehérje mimikálására, annak
biológiai célpontjaival való kölcsönhatás kialakítására, ezáltal kompetitív módon
megakadályozhatják az eredeti kölcsönható partner kötődését és a nem kívánt biológiai hatás
fellépését (Vagner és mtsai 2008). A peptidalapú aggregáció-inhibitorok különösen ígéretesnek
bizonyulnak a Parkinson-terápiában, mivel nagyfokú szelektivitással és hatékonysággal,
alacsony toxicitással, jó toleranciával, alacsony mértékű szöveti felhalmozódással, magas kémiai
és biológiai sokféleséggel (diverzitással) jellemezhetőek; továbbá szintetizálás útján
hozzáférhetőek, így tervezhető, fejleszthető az aktivitásuk, a proteolitikus stabilitásuk
(módosított peptidek) és előnyösnek bizonyulnak a vér-agy gát permeabilitása szempontjából is
(Goyal és mtsai 2017).
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SUMMARY
The sensing, integrating and coordinating features of eukaryotic cells are achieved by
complex ultrastructural arrays of the cytoskeleton, one of which is the microtubule system
composed of tubulin subunits. The highly dynamic microtubule network undergoes constant and
rapid reorganization during cell cycle and differentiation. It plays crucial role in brain physiology
as it is involved in an enormous number of cellular events achieved by its associations with
proteins/enzymes (Conde and Caceres 2009). In 2002, the Cell Architecture Research Group
isolated a new brain-specific protein from bovine brain, which was denoted TPPP/p25 based on
its function and molecular mass. This protein does not have a well-defined globular structure, it
is disordered as shown by various biophysical and biochemical methods including NMR
spectroscopy (Hlavanda et al. 2002; Zotter et al. 2011GTP). The existence of intrinsically
disordered proteins was reported at this time (Dunker et al. 2001). Later on, it became clear that
disordered proteins are frequently involved in conformational diseases due to their aggregative
feature. In normal brain TPPP/p25 is expressed predominantly in specialized glial cells,
oligodendrocytes, building up the ensheathment of the axons of neurons. Pathological expression
of TPPP/p25 is coupled with distinct neurological diseases such as: multiple sclerosis (a
demyelinization disease) (Höftberger et al. 2010); oligodendroglioma (these tumorous cells do
not express TPPP/p25) (Preusser et al. 2007); and synucleinopathies, Parkinson’s disease and
MSA, characterized by the co-enrichment and the co-localization of TPPP/p25 with -synuclein
in inclusion bodies (Kovács et al. 2004; Lindersson et al. 2005; Kurt and Jellinger 2006; Song et
al 2007; Ovádi and Orosz 2009; Orosz et al. 2009).
The goal of my PhD project was to characterize the physiological and pathological
interactions of TPPP/p25 and their functional consequences. The main physiological interacting
partner of TPPP/p25 is tubulin/ microtubules (Hlavanda et al. 2002). In vitro it induces tubulin
assembly into normal and bundled microtubules. At cellular level, it is aligned along the bundled
microtubule network at low expression level, resulting in stabilization: the microtubule system
becomes resistant against anti-microtubule treatment (nocodazole, vinblastin) (Lehotzky et al.
2004). Our research group provided evidence for the key role of the disordered terminal
segments of TPPP/p25 and its microtubule-independent dimerization in the stabilization of
microtubules, which has physiological relevance during process elongation in the course of the
oligodendrocyte differentiation, consequently in the constitution of the myelin sheath around
axons (Oláh et al. 2017c).
Physiologically, in addition to tubulin, TPPP/p25 interacts with specific deacetylases,
HDAC6 and SIRT2, which are responsible for the deacetylation of the tubulin/microtubule
network (Tőkési et al. 2010). Deacetylation counteracts the stability of the microtubule network
which can be related to uncontrolled cell division, a characteristic feature of cancerous cells.
Therefore, tubulin deacetylases are important anti-tumour drug targets. The interaction of
TPPP/p25 and HDAC6 has been characterized in details (Tőkési és mtsai 2010), however, much
less was known about the effect of TPPP/p25 on SIRT2. My research focuses, on one hand, on
the role of TPPP/p25 as a deacetylase inhibitor as well as on the characteristics of new, specific
chemical SIRT2 inhibitors synthetized by our collaborative partners.
The interactions of TPPP/p25 with tubulin and SIRT2 as a potential anti-cancer drug
target were revealed by different biophysical and biochemical methods using recombinant
proteins (Szabó et al. 2017). CD spectra revealed structural differences too: the CD spectrum of
TPPP/p25 corresponds to that characteristic for unstructured proteins, while tubulin and SIRT2
behaved as globular ones. The differential CD spectra of TPPP/p25 with tubulin or SIRT2
indicated significant structural rearrangements, likely of TPPP/p25, due to their
heteroassociations, which was underlined and quantified by ELISA experiments. The formation
of binary and ternary complexes depends on the concentration ratio of the partner proteins. This
mechanism has been suggested for the interpretation of the experimental results, which was
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underlined by mathematical modelling (Szabó et al. 2017). Furthermore, co-localization of the
SIRT2-TPPP/p25 complex on the microtubule network was visualized in HeLa cells by
immunofluorescence microscopy using bimolecular fluorescence complementation (BiFC) in our
group (Szabó et al. 2017).
Western blot analysis revealed that the presence of TPPP/p25 elevated the tubulin
acetylation level due to the inhibition of SIRT2 activity; at the same time SIRT2 inhibited the
TPPP/p25-induced formation of intact-like microtubules independently of its deacetylase activity
as demonstrated by turbidimetry and electron microscopy. However, the TPPP/p25-assembled
microtubules were resistant against the depolymerization and deacetylation effect of SIRT2
added afterwards (Szabó et al. 2017). These well-established systems were used to test the
potency and specificity of new chemical SIRT2 inhibitors (SirReal) synthetized by our German
collaborative partners (Rumpf et al. 2015). The inhibitory potency of the chemical SirReal
compounds and TPPP/p25 was similar and additive; the simultaneous addition of the protein and
the synthesised inhibitors resulted in microtubule hyperacetylation that counteracts the
uncontrolled cell division (Szabó et al. 2017) (Figure 56.). A PROteolysis TArgeting Chimera
(PROTAC) derivative of a SirReal compound enhanced the microtubule acetylation level by the
selective proteolytic degradation of SIRT2. The advantage of this new inhibitory mechanism is
the high specificity coupled with the lack of unwanted side effects. These issues make this
chemical compound to be a potential anti-cancer drug-like agent (Schiedel et al. 2018).

Figure 56: Scheme of the multiple interactions of TPPP/p25 and therapeutic opportunities.

The other main objective of my research was to reveal the nature of the interaction of
TPPP/p25 with its pathological partner (-synuclein), and to map the binding surfaces. This
issue has high impact in Parkinson’s research since currently there is no cure for the destruction
of neurons, only treatment to slow the development of the symptoms (Oláh és mtsai 2017a). It
has also been justified that the small, soluble intracellular homo- and heterooligomers of synuclein (the formation of which TPPP/p25 is involved in) are fatal regarding the aetiology of
synucleinopathies; the inclusion bodies appear at a later stage of the disease (Ono 2017). Neither
-synuclein nor TPPP/p25 can be considered ideal drug targets since both display physiological
functions as well. However, in normal brain -synuclein and TPPP/p25 are expressed
predominantly in neurons and oligodendrocytes, respectively; while both proteins are colocalized in inclusion bodies characteristic for Parkinson’s disease and multiple system atrophy.
Therefore, the Cell Architecture Research Group has suggested the targeting of the contact
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surface of their pathological complex as a new, innovative strategy in order to impede the
formation of the fatal oligomers or destruct the formed aggregates (Tőkési et al. 2014). My
studies also focused on the identification of the contact surface of the -synuclein-TPPP/p25
complex, which is essential in order to validate an efficient, specific drug target.
Previously the Cell Architecture Research Group demonstrated using N- and/or Ctruncated recombinant TPPP/p25 and specific peptides that the central, flexible region of the
protein is responsible for the binding of -synuclein (Tőkési et al. 2014). ELISA and affinity
chromatography experiments with deletion mutants of TPPP/p25 showed that the removal of
different segments of the wild type TPPP/p25 reduces its binding potency to -synuclein
depending on the nature of deletions but does not prevent it (Szénási et al. 2017). These results
indicate that the binding segment(s) could be replaced by other segments due to the high
conformational plasticity of TPPP/p25; this phenomenon was termed as “Neomorphic
Chameleon” feature (Szénási et al. 2017). Nevertheless, the 59-62 and the 147-156 amino acid
(aa) segments of the wild type TPPP/p25 have prominent potency in the formation of the
pathological complex (Figure 57.). In the case of -synuclein, despite the fact that it is also a
"chameleon" protein (Uversky 2003), the removal of its C-terminus prevented the interaction
with TPPP/p25, the 126-140 aa segment was identified as a key region for TPPP/p25 binding
(Szunyogh et al. 2015) (Figure 57.).

Figure 57: Identified segments of the contact surfaces of TPPP/p25-SYN complex.

The validation of the binding segments as drug targets was performed by ELISA and
immunofluorescence microscopy using the 126-140 aa -synuclein fragment as a possible lead
compound for development of foldamer-type drugs (Szunyogh et al. 2015; Szénási et al. 2017)
(Figure 57.). Peptidomimetics are new tools in the discovery of small-molecule inhibitors of
protein–protein interactions, they are able to mimic a natural peptide or protein and to interact
with its biological target, therefore competitively inhibit the association with the natural partner,
thus the unwanted biological effects (Vagner et al. 2008). In conclusion, peptide-based
aggregation inhibitors hold significant promise for future Parkinson-therapy owing to their high
selectivity, effectiveness, low toxicity, good tolerance, low accumulation in tissues, high
chemical and biological diversity, possibility of rational design, and highly developed methods
for analysing their mode of action, proteolytic stability (modified peptides), and blood–brain
barrier permeability (Goyal et al. 2017).
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TÉZISEK
1. Különböző csonkolt és/vagy deléciós mutáns TPPP/p25 formákat termeltettem E. coli-ban,
majd izolálás után jellemeztem a szerkezetüket CD spektroszkópia alapján. CD és ANS
fluoreszcencia spektroszkópia módszerekkel kimutattam, hogy a TPPP/p25 cink-ujj
motívumát tartalmazó fehérjeformák képesek a bivalens kation kötésére, ami a fehérje
részleges feltekeredését, „molten globule” szerkezet kialakulását indukálja (3). Szendvics
ELISA segítségével igazoltam, hogy a rekombináns fragmensek kivételével minden mutáns
TPPP/p25 képes a mikrotubulusoktól független dimerizációra, ami fontos eleme a fehérje
fiziológiás funkciójának (2).
2. ELISA és szedimentációs kísérletek segítségével megmutattam, hogy a TPPP/p25
rendezetlen terminális szegmenseinek kulcsszerepe van nemcsak a fehérje tubulinnal való
kölcsönhatásában, hanem a mikrotubulusok stabilizálásában, kötegelésében is (2).
3. CD spektroszkópia, affinitás kromatográfia és ELISA módszerekkel meghatároztam és
jellemeztem a tubulin-TPPP/p25-SIRT2 fehérjék között kialakuló heteroasszociációkat, mely
kölcsönhatások során biner és terner komplexek alakulhatnak ki (1).
4. Western blottal acetil-tubulin ellenanyagot alkalmazva bizonyítottam, hogy a TPPP/p25
jelenléte növeli a tubulin acetilációs szintjét, melynek oka a SIRT2 dezacetiláz aktivitásának
gátlása (1). Továbbá turbidimetriás és elektronmikroszkópos mérésekből kiderült, hogy a
SIRT2
dezacetiláz
aktivitásától
független
módon
csökkenti
a
TPPP/p25
tubulinpolimerizációt indukáló potenciálját, azonban a TPPP/p25 által létrehozott
mikrotubulusok rezisztensek az utólag hozzáadott SIRT2 depolimerizáló és dezacetiláz
aktivitásával szemben (1).
5. Nemzetközi együttműködés keretében új, specifikus SIRT2 inhibitorok (SirReal) hatását
teszteltem a fehérje dezacetiláz aktivitására tubulinon, mint természetes szubsztráton Western
blot módszerrel (1). Vizsgálataim kiterjedtek egy eredendően új mechanizmussal ható
SIRT2-t kötő molekulára is („PROteolysis TArgeting Chimera: PROTAC”), amely oly
módon gátolja a tubulin dezacetilációját, hogy indukálja a SIRT2 proteolitikus lebontódását.
Eredményeink megmutatták, hogy a kémiai SirReal inhibitorok vagy a PROTAC és a
TPPP/p25 gátló hatása összemérhető és additív: a fehérje és a szintetikus gátlószerek
kombinációjával a tubulin hiperacetilációja érhető el, mely a kontrollálatlan sejtosztódás
ellen hat (1).
6. A korábban valószínűsített (8) és az újonnan azonosított (3) -szinuklein kötőhelyek
deléciójával létrehozott TPPP/p25 mutánsok segítségével végzett kötődési kísérletekkel
rámutattam a TPPP/p25 fehérje „Neomorphic Chameleon” tulajdonságára, majd ELISA és
kompetitív ELISA kísérletekkel azonosítottam egy olyan TPPP/p25 formát (DTDL), mely
nem képes kölcsönhatni az -szinukleinnel (3). Ezzel igazoltam, hogy a vad típusú
TPPP/p25 esetében az -szinukleinhez való kötődést tekintve az 59-62 és 147-156 aminosavszegmensek a relevánsak (3).
7. ELISA és affinitás kromatográfia segítségével bizonyítottam, hogy az -szinuklein esetében
a C-terminális eltávolításának hatására megszűnik a TPPP/p25-höz való kötődés, tehát e
régiónak kulcsszerepe van a kölcsönhatásban, ezen belül azonosításra került a 126-140
aminosav-szegmens, mint a kötődés szempontjából kulcsfontosságú szakasz (4). A
kötőszegmensnek megfelelő -szinuklein fragmens lehetséges kiindulási molekulaként
szolgálhat foldamer típusú gyógyszerek fejlesztéséhez (3-4).
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FÜGGELÉK

1. Függelék ábra: ANS fluoreszcencia spektroszkópia.
Reprezentatív emissziós spektrumok, 50 μM ANS önmagában vagy 2,5 μM TPPP/p25 fehérje jelenlétében, Zn2+ nélkül vagy 20
μM ZnCl2 mellett.

2. Függelék ábra: ELISA kísérlet: a monoklonális és poliklonális TPPP/p25 ellenanyag tesztelése a különböző TPPP/p25
formák felismerhetősége szempontjából.

3. Függelék ábra: Pelleting kísérlet: A FL és csonkolt TPPP/p25 formák önmagukban a felülúszóban (S) maradnak
centrifugálást követően.
MM: molsúlymarker, P: csapadék. Reprezentatív SDS-PAGE gélkép.
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4. Függelék ábra: A különböző Venus konstrukciók fluoreszcens jelei (zöld) (Szabó és mtsai 2017).

5. Függelék ábra: A marhaagyból izolált tubulin és a polimerizálódott mikrotubulusok acetiláltságának igazolása.
(A) ELISA kísérlet a lemezen immobilizált tubulint felismeri a monoklonális tubulin ill. acetil-tubulin elleni ellenanyag is, tehát
jelen van az acetilált K40-tartalmazó -tubulin. (B-C) Elektronmikroszkóp felvételek a taxollal (B) vagy TPPP/p25-tel (C)
indukált tubulinpolimerizáció eredményeként létrejött mikrotubulusokról. A piros nyílvégek a monoklonális acetil-tubulin
ellenanyaggal, majd 6 nm-es aranykolloiddal konjugált másodlagos antitesttel (anti-egér-IgG) detektált acetil-csoportok
jelenlétét mutatják.

6. Függelék ábra: Pelleting kísérlet: A tubulin, TPPP/p25 és SIRT2 megoszlása a felülúszó (S) és csapadék (P) frakciók között
a TPPP/p25-indukált tubulinpolimerizáció hatására aktív/inaktív SIRT2 mellett vagy anélkül.
A TPPP/p25, SIRT2, tubulin és NAD+ koncentrációja 3 µM, 25 µM, 6 µM és 500 µM volt.
A 32. ábrához tartozó reprezentatív gélképek.
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7. Függelék ábra: Tubulin acetiláció modulálása a TPPP/p25 és a SIRT2 által, acetil-tubulin ellenanyaggal, Western blottal
detektálva. A 34. ábrához tartozó reprezentatív ábra.

8. Függelék ábra: A SIRT2 dezacetiláló hatásának összevetése tubulin/taxollal stabilizált mikrotubulus (MT) szubsztráton.
Az adatok összegzése átlag ± szórás (SD) értékben megadva.
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9. Függelék ábra: Az új kémiai inhibitorok és a nikotinamid hatása a tubulin SIRT2 általi dezacetilációjára.
Az SH1, MZ25, MZ242 és nikotinamid hatását 20 µM koncentrációban teszteltem 2,64 µM tubulinon Western blottal, acetiltubulin elleni ellenanyaggal 0,6 µM SIRT2 mellett. A 36. A ábrához tartozó reprezentatív ábra.
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10. Függelék ábra: A TPPP/p25 és MZ242 vagy SH1 együttes hatása a SIRT2 aktivitására (Western blottal detektált acetiltubulin szintek). A 37. B ábrához tartozó reprezentatív ábra.

11. Függelék ábra: A FL TPPP/p25 kölcsönhatása -szinukleinnel, távoli UV CD spektroszkópiával detektálva.
4 µM FL TPPP/p25 és 4 µM -szinuklein saját spektruma, illetve a komplexük jeléből a saját jeleket kivonva kapott
differenciaspektrum.
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12. Függelék ábra: TPPP/p25 formák kötődési vizsgálata -szinukeinhez affinitás kromatográfiával vizsgálva.
SDS-PAGE gélképek a különböző frakciókról: Mólsúly marker (MM), nem kötődött frakciók (mosás 1-7) és kötődött frakciók
(elúció 1-7). A 43. A ábrához tartozó reprezentatív ábrák.

13. Függelék ábra: A humán rekombináns -szinuklein limitált proteolízise tripszinnel.
(A) A tripszin hasító helyeinek (Tryps) és a poliklonális -szinuklein ellenanyag epitópjának elhelyezkedése az -szinukleinen.
(B) SDS-PAGE:  -szinuklein limitált protolízise tripszinnel, 0, 10, 30, 60 perc után leállítva a reakciót. (C) Dot blot kísérlet a
poliklonális -szinuklein ellenanyaggal a 60 percig emésztett -szinuklein fragmensek (1 vagy 3 μg) kimutatása céljából.

14. Függelék ábra: A vizsgált -szinuklein formák bemutatása.
(A) Az -szinuklein különböző csonkolt rekombináns változatainak és egy szintetikus peptidnek (126-140) a sematikus
ábrázolása. (B) reprezentatív SDS-PAGE gélkép, 2 μg fehérjeformákkal (MM: molekulasúly marker).
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