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Rövidítések jegyzéke 

rövidítés  teljes név 

3meA   3-metiladenin 

3meG   3-metilguanin 

5-FdU   5-fluoro-2'-dezoxiuridin 

5-FU   5-Fluorouracil 

5-hC   5-hidroxiuracil 

5-hU   5-hidroxicitozin 

7meG   7-metilguanin 

8-OxoG  8-oxoguanin 

AAV   adeno-asszociált vírus 

AID   aktiválás-indukált dezamináz 

APE   abázisos helyet felismerő endonukleáz (AP endonukleáz) 

APOBEC  apolipoprotein B mRNS-módosító enzim 

ARP   aldehid reaktív próba 

BER   báziskivágásos hibajavítás; base excision repair 

CD   cirkuláris dikroizmus 

CRISPR együttesen előforduló, szabályos közökkel elválasztott rövid  

palindromikus ismétlődések; Clustered Regularly Interspaced Short  

Palindromic Repeats  

DDR   DNS károsodás válasz; DNA damage response 

DHU   dihirdoxiuracil 

DNS   dezoxiribonukleinsav 

Dox   doxiciklin 

ds   kettős szálú; double-stranded 

DSB   DNS kettős száltörés; double-strand break 

dTMP   2'-dezoxitimidin-monofoszfát 

dTTP   2'-dezoxitimidin-trifoszfát 
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dUMP   2'-dezoxiuridin-monofoszfát 

dUrd   dezoxiuridin 

dUTP   2'-dezoxiuridin-trifoszfát 

dUTPáz  dezoxiuridin-trifoszfát-nukleotid-hidroláz 

E. coli   Escherichia coli 

EDTA   etiléndiamintetraecetsav 

EMSA   elektroforetikus mobilitás teszt 

Endo IV  endonukleáz IV 

ESPRIT  Oldható fehérjék expressziója véletlenszerű lépcsőzetes csonkítással; 

Expression of Soluble Proteins by Random Incremental Truncation 

Fapy   Formamidopirimidin 

FEN1   flap endonukleáz 1 

GC   gázkromatográfia 

Gh   guanodinohidantoin 

HEK   emberi embrionális veseszövet; human embryonic kidney 

HEPES  N-(2-hidroxietil)-piperazin-N’-etánszulfonsav 

HIV   humán immundeficiencia vírus 

HR   homológ rekombináció 

HRP   torma peroxidáz; horseradish peroxidase 

HS   magas sótartalmú; high salt 

HTLV   humán T-sejtes leukémia vírus 

HMM   rejtett Markov-modell; Hidden Markov Model 

hmU   hidroximetil-uracil 

IPTG   izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranozid 

LB   Luria-Bertani 

LC   folyadék kromatográfia 

LS   alacsony sótartalmú; low salt 

MBD4   metil-kötő domén fehérje 4; Methyl-Binding Domain Protein 4 
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MLV   egér leukémia vírus; murine leukemia virus  

MMR   hamispár javítás, mismatch repair 

MS   tömegspektrometria 

MUG hibáspár-specifikus UDG; mispair-specific uracil-DNA glycosylase 

NEB   New England Biolabs 

NER   nukleotid kivágó javítás, nucleotide excision repair 

NHEJ   nem-homológ végek összekapcsolása; non-homologous end joining 

NTA   Nitrilo-triecetsav 

NTHL1  endonukleáz III-szerű fehérje 1; endonuclease III-like protein 1 

OD   optikai denzitás 

OGG1   8-oxoguanin-DNS-glikoziláz 

ORF   nyitott leolvasási keret; open reading frame 

P. furiosus  Pyrococcus furiosus 

PAGE   poliakrilamid gélelektroforézis 

PCNA   proliferáló sejt nukleáris antigén, proliferating cell nuclear antigen 

PCR   polimeráz-láncreakció; polymerase chain reaction 

pI   izoelektromos pont 

PMSF   fenilmetil-szulfónium-fluorid 

qPCR   kvantitatív polimeráz-láncreakció 

RNAP   RNS polimeráz 

RNS   ribonukleinsav 

RPA   replikációs protein A; replication protein A 

SAUGI  Staphylococcus aureus uracil-DNS-glikoziláz inhibitor 

SDS   nátrium-dodecil-szulfát  

SIV   majom immundeficiencia vírus; simian immunodeficiency virus 

SMUG   egyes-szál specifikus monofunkciós uracil-DNS glikoziláz;  

single-strand specific monofunctional uracil-DNA glycosylase 

Sp   spiroiminodihidantoin  
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ss   egyes szálú; single-stranded 

TALEN  génátírást aktiváló fehérjékhez hasonló nukleázok; 

Transcription Activator-Like Effector Nucleases 

TDG   timin-DNS glikoziláz 

TF   transzkripciós faktor 

TRIS   trisz(hidroximetil)-aminometán 

UDE   uracil-DNS degradáló faktor 

UDG   uracil-DNS glikoziláz 

UGI   uracil-DNS glikoziláz inhibitor   

UNG   uracil-DNS N-glikoziláz 

UV   ultraibolya  

VHS   nagyon magas sótartalmú puffer; very high salt buffer 

ZFN   cink-ujj nukleáz módszer; Zinc Finger Nuclease  
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1 Irodalmi áttekintés 

1.1 DNS károsodások és hibajavítás 

A genom integritásának megőrzése minden élőlény számára nagy fontossággal bír. A 

DNS-ben bekövetkező változások, mutációk számos megbetegedés (köztük gyakran 

daganatos és neurodegeneratív megbetegedések) forrásai lehetnek, illetve akár a sejt 

pusztulásához is vezethetnek. A DNS-ben a replikáció során bekövetkező hibákon kívül 

létrejöhetnek spontán kémiai módosulások (dezamináció, az N-glikozidos kötés hasadása), 

illetve elváltozásokat okozhatnak a sejten belüli (endogén) és külső (exogén) behatások is. 

Ilyenek például az UV sugárzás, alkiláló- és oxidatív ágensek. Ezek a módosulások 

érinthetnek csupán egy bázist, de kiterjedhetnek akár nagyobb kromoszóma régiókra is. A 

különböző típusú elváltozásokra specifikus hibajavító mechanizmusok alakultak ki, melyek 

többsége megtalálható a baktériumoktól kezdve egészen az emberig [1]. A továbbiakban 

röviden bemutatom ezen hibajavító mechanizmusok főbb jellemzőit. 

1.1.1 Kivágásos hibajavítás 

Amennyiben a károsodás csupán a DNS egyik szálát érinti, valamelyik kivágásos 

mechanizmus fogja a keletkezett hibát felismerni, valamint javítani. Három fő típust 

különböztetünk meg. Ezek több szempontból eltérnek egymástól, például az eltávolított bázis 

/ nukleotidok mennyiségében, valamint szubsztrát specifitásukban. Azonban minden 

kivágásos mechanizmusra igaz, hogy a kivágást követően a folyamat egy polimeráz általi 

nukleotid beépítéssel folytatódik, majd egy ligáz általi szál összekapcsolással zárul.  

BER: 

Az abázisos helyeket, dezaminálódott bázisokat valamint az oxidatív- és alkiláló 

ágensek hatására létrejött egyéb módosult bázisokat a BER (base excision repair, 

báziskivágásos hibajavítás) javítja. Ez a folyamat végbemehet ún. rövid szakaszos („short-

patch”) illetve hosszú szakaszos („long-patch”) formában is (1. ábra). Mindkét esetben első 

lépésként egy, a hibára specifikus glikoziláz katalizálja a módosult bázis és a dezoxiribóz 

közötti N-glikozidos kötés hidrolízisét, majd a keletkezett abázisos helyet felismerő 

endonukleáz (AP endonukleáz, APE) hatására elhasad a DNS szál cukor-foszfát gerince. Ezen 

glikozilázok egy része bifunkciós, vagyis a bázis kihasadása mellett a cukor foszfát gerinc 

elhasadását is katalizálják. A rövid szakaszos BER során egy DNS polimeráz a templát szál 

alapján pótolja a kivágott bázist, végül egy ligáznak köszönhetően létrejön a kovalens kötés 



14 

 

az újonnan beépített nukleotid α-foszfát csoportja és a DNS-ben található dezoxiribóz között 

[2] [3]. A hosszú szakaszos BER esetében a polimeráz 2-10 nukleotid beépülését katalizálja, 

amely során az eredeti szálat eltávolítja a templát szálról. E folyamatban a ligázon kívül 

nélkülözhetetlen fehérjék még a DNS kötő PCNA (proliferating cell nuclear antigen, 

szaporodó sejt nukleáris antigén) illetve a FEN1 endonukleáz (flap endonukleáz 1), amely a 

polimeráz által eltávolított egyszálú DNS lehasadását katalizálja. A folyamat szintén a ligáz 

általi szál összekapcsolással zárul [2] [4]. A sejtben aktuálisan jelen lévő, a hibajavításban 

részvevő egyéb kölcsönható fehérjék (pl. DNS polimerázok) szintje alapvetően meghatározza, 

hogy a hiba felismerését követően a hosszú, vagy a rövid szakaszos javítás érvényesül. Mivel 

a DNS kötő PCNA - amely elsősorban a replikáció során termelődik - nélkülözhetetlen 

fehérje a hosszú szakaszos BER esetén, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy replikáció során 

feltételezhetően a „long patch” BER a domináns, míg nyugvó állapotban a „short patch” 

forma érvényesül. [2] [4] [5]. 

 
1. ábra A hosszú- és rövid szakaszos BER mechanizmusa. Mindkét esetben a reakció egy 

glikoziláz általi hibás bázis felismeréssel indul, majd egy- (rövid szakaszos) vagy több 

nukleotid (hosszú szakaszos) eltávolítása és polimeráz általi pótlása után egy ligáz általi szál 

összekapcsolással zárul. 
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A BER-ben szerepet játszó fontosabb glikozilázok és szubsztrátjaik [6] (1. táblázat):  

Enzim Mono (M) / 

bifunkciós (B) 

Szubsztrátok  

(minor szubsztrátok) 

UNG M U, 5-FU ss-, és dsDNS-en, mind U:A és U:G 

kontextusban  

(alloxán, 5-hidroxiuracil, isodialuric sav) 

SMUG M 5-hmU, U:G > U:A > ssU, 5-FU, ss- és dsDNS-en 

TDG M U:G > T:G (5-hmU dsDNS-en, 5-FU) 

MBD4 M U:G és T:G, 5-hmU (5-FU dsDNS-en) 

MPG M 3meA, 7meG, 3meG, hipoxantin 

OGG1 M/B 8-oxoG:C, Fapy:C 

MUTYH M 8-oxoG/C/G-vel szemközti A 

NTHL1 B Timin-glikol, FapyG, 5-hC, 5-hU dsDNS-en 

NEIL1 B Timin-glikol, FapyG, FapyA, 8-oxoG, 5-hU, DHU, Sp 

és Gh ss- és dsDNS-en 

NEIL2 B NEIL1-hez hasonló 

NEIL3 M/B FapyG, FapyA, Sp és Gh ssDNS-en 

1. táblázat Az emlősökben megtalálható DNS glikozilázok és szubsztrátjaik. A BER-ben 

szerepet játszó glikozilázok valamennyien nem DNS alkotó bázisokra specializálódtak, és a 

DNS-ben előforduló módosult bázisok széles spektrumát felismerik és javítják. 

MMR: 

Abban az esetben, ha olyan hibás bázispárosodás áll fönt, ahol mindkét tag normál DNS 

alkotó bázis, a hamispár javítás (mismatch repair, MMR) aktivizálódik. Amíg a BER során 

egyértelmű, hogy melyik bázist kell eltávolítani a DNS-ből, addig a MMR esetében valahogy 

el kell dönteni, hogy melyik volt az eredeti szál, amellyel szemben a hibás bázis beépült. 

Baktériumokban (pl. E. coli) az eredeti szálon a GATC szekvenciában lévő adeninek 

metilálva vannak az N6-os pozícióban, míg a replikációt követően az újonnan szintetizálódott 

szálon időbe telik, mire kialakul a metilációs mintázat. Ez idő alatt a hibajavításban résztvevő 

fehérjék a lézió felismerését követően elkezdik végigpásztázni a két szálat, majd amelyiken 

előbb találnak N6 metilált adenint, azt tekintik az eredeti szálnak, a másik szálon pedig egy 

bevágást hoznak létre a hibásan beépült bázis és a GATC szekvencia mellett. A kivágott DNS 

darab helyére egy polimeráz segítségével új nukleotidok épülnek be, majd a folyamat egy 

ligáz katalizálta szál összekapcsolással zárul [7]. Eukariótákban ez a folyamat a mai napig 

erősen tanulmányozott és nem teljesen tisztázott miként dönti el a rendszer, hogy melyik az 

eredeti szál és melyik a hibásan beépült bázis. A replikáció közbeni javításnál feltételezhetően 

az újonnan szintetizálódott szálon lévő szakadások segítenek ennek eldöntésében. A hibás 

bázispárosodás felismerését követően a rendszer amelyik szálon előbb talál szakadást, az azon 

a szálon lévő bázist tekinti hibásnak [8] [9] (2. ábra).  
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2. ábra A MMR feltételezett mechanizmusa pro- és eukariótákban. Míg E. coliban a 

replikáció alatt történő javítás során a hiányzó metiláció segít eldönteni, hogy melyik az 

újonnan szintetizálódott szál, eukarióták esetén az új szál rövidebb, így annak hossza segít a 

felismerésben. A bázis eltávolítása minden esetben az újnak azonosított DNS szálon fog 

megtörténni. Az ábrát a [8]-as publikáció alapján készítettem. 

A MMR fontosságát mutatja, hogy a hibajavításban bekövetkező defektus olyan 

mutációk felhalmozódását eredményezi a genomban, melyek leggyakrabban vastagbél-, 

méhnyak-, petefészek- valamint gyomorrák kialakulásához vezethetnek [10]. 

A MMR-ben résztvevő fontosabb enzimek [8] [9] (2. táblázat): 

E. coli enzim  humán homológ Funkció 

MutS  MSH Hibáspár felismerés 

MutL MLH / PMS Koordinátor (MutS-el közösen aktiválják a MutH-t) 

MutH ˗ Endonukleáz 

UvrD - DNS helikáz 

2. Táblázat A MMR-ben fontos szerepet játszó enzimek és funkciójuk. 
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NER: 

A NER (nucleotide excision repair, nukleotid kivágó javítás) által javított leggyakoribb 

DNS károsodások az UV sugárzás okozta pirimidin dimerek (főleg timin dimerek). Két nagy 

csoportra bontható: a transzkripcióhoz kapcsolódó TC-NER és globális genom, azaz GG-

NER. A GC-NER esetében a kettős hélixben torzulást okozó elváltozást ismerik fel az XP 

fehérjék (más fehérjékkel alkotott komplexeik). A TC-NER esetében a hibajavítás az adott 

gén átírását végző RNS polimeráztól függ. Például az RNAPI kölcsönhat a TFIIH 

transzkripciós faktorral és az XPG NER fehérjékkel, így az átírás során érzékelt lézió azonnal 

javítódni tud. Ugyanakkor más RNS polimeráz, mint például az RNAPIII fehérje esetében 

nem tapasztaltak transzkripcióhoz kötött javítást [11]. A NER-ben fontos szerepet játszó 

génekben történő elváltozások, melyek a javító fehérje működésképtelenségéhez vezetnek, 

extrém szenzitivitást eredményeznek az UV sugárzással szemben [1]. A NER-ben defektust 

szenvedő emberekben a leggyakrabban kialakuló betegség a xeroderma pigmentosum. A 

NER-ben fontos szerepet játszó humán géneket ezek után XP géneknek nevezték el. 

Prokariótákban ezt a szerepet az Uvr gének töltik be [11] (3. ábra). 

 
3. ábra A NER mechanizmusának sematikus ábrája pro- és eukariótákban. 

Prokariótákban is megkülönböztetünk TC- és GG-NER-t, azonban az eukariótáktól eltérően a 

két folyamat ugyan azon fehérjék bevonásával játszódik le. 



18 

 

A hibajavítás során prokarióták esetében 12-13 nukleotid, eukarióták esetében pedig 26-

27 nukleotid kivágása történik meg a hibát tartalmazó szálból. A kivágott oligonukleotid 

eltávolítását követően ez a folyamat is a DNS szál újraszintézisével folytatódik és a cukor-

foszfát lánc ligálásával ér véget. A NER-ben résztvevő fehérjék - a többi hibajavító 

mechanizmusban szerepet játszó fehérjével ellentétben - nem mutatnak nagyfokú 

konzerváltságot a prokarióták és eukarióták között, jóllehet a mechanizmus amivel a 

hibajavítás lezajlik nagyon hasonló [12]. 

A NER-ben részvevő fontosabb enzimek [13] [14] (3. táblázat): 

Prokarióta enzim Humán 

enzim 

Funkció 

UvrD TFIIH Letekeri a DNS-t a hiba közelében 

UvrC XPG A DNS bemetszése a hibától 3’ irányban 

 CSB A TC-NER során a NER faktoroknak jel az elakadt 

RNS polimeráznál  

UvrA és UvrB XPC Károsodás felismerése 

 XPA Köti és stabilizálja a letekert DNS-fehérje komplexet 

UvrC XPF A DNS bemetszése a hibától 5’ irányban 

3. táblázat A NER-ben fontos szerepet játszó fehérjék és funkciójuk.  

1.1.2 Kettős száltörés és javítása 

A DNS-ben bekövetkező kettős száltörés (DSB) magas kockázatot jelent a sejt számára 

és genomi instabilitáshoz, valamint sejthalálhoz vezethet. A hibás DSB-javítás különböző 

fejlődési, immunológiai és neurológiai rendellenességekkel jár, és a rák kialakulásának egyik 

fő kiváltó tényezője [15]. A sérülés javítására két fő hibajavító útvonal alakult ki. A homológ 

rekombináción alapuló javítás (HR), valamint a nem homológ végek összekapcsolása (NHEJ; 

non-homologous end-joining). A kettős száltörés javítása nélkülözhetetlen a sejt számára, 

hiányában fontos információk veszhetnek el a genomból, a kromoszóma fragmentálódhat, ami 

végső soron a sejt pusztulását eredményezi. A HR jóval pontosabb javítást tesz lehetővé, amíg 

az NHEJ során mutációk, deléciók jöhetnek létre a DNS-en, ami rosszindulatú elváltozásokat 

okozhat a sejtben. Számos szabályozó mechanizmus befolyásolja, hogy a sejt melyik 

hibajavító útvonalat preferálja. Ilyen tényező lehet a kettős száltörés felépítése, illetve a 

sejtciklus is fontos szerepet játszik a választásban. Az esetek többségében – hozzávetőlegesen 

75%-ában – az NHEJ-en keresztül történik meg a javítás. Az NHEJ egy jóval gyorsabban 
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végbemenő folyamat (kb. 30 perc), míg a HR több órát is igénybe vehet [16]. A HR során 

szükség van a sérült DNS-el homológ kromoszóma hozzáférhetőségére, így ez a 

mechanizmus S és G2 fázisban-, míg a sejtciklus többi szakaszában az NHEJ játszik fontos 

szerepet a hibajavításban [17]. Ebből következően aktívan osztódó sejtek, mint pl. az őssejtek 

esetében a HR, míg differenciálódott sejtek esetében az NHEJ a domináns mechanizmus. Az 

NHEJ főbb lépései: (1) a Ku70/80 heterodimer felismeri és odaköt a sérült DNS végekhez; (2) 

a DNS kötött Ku70/80 fehérjékhez hozzákapcsolódik a DNA-PKcs fehérje, amely egy 

szerin/treonin kináz; (3) végbemegy a DNA-PKcs autofoszforilációja, ezzel lehetővé téve a 

DNS végek Artemis fehérje általi módosítását; (4) végül az XRCC4/DNS ligáz IV komplex 

összekapcsolja a DNS végeket. A HR főbb lépései: (1) a PARP1 köti a sérült DNS-t; (2) az 

MRN komplex is köti a sérült DNS-t (a CtIP és BRCA1/BARD1 fehérjékkel együtt); (3) az 

EXO1 és DNA2/BLM fehérjék módosítják a DNS végeket, ezzel hosszú egyes szálú DNS 

szakaszokat eredményezve; (4) ezeket az egyes szálú szakaszokhoz RPA fehérjék 

kapcsolódnak; (5) a BRCA2/PALB2/BRCA1 komplex elősegíti a az RPA fehérék Rad51-el 

való helyettesítését; (6) a RAD51 más fehérjék (BRCA2, Rad52, Rad54, XRCC2, XRCC3) 

segítségével az egyláncú szakaszokhoz homológ DNS szekvenciákat keres a testvér-

kromatidákon; (7) végbemegy a DNS polimerizáció a testvér-kromatidát használva 

templátként; (8) a DNS szálak összekapcsolását követően a kétláncú DNS-törések hiba nélkül 

javítódtak ki [18] [19] (4. ábra). A kettős száltörés javításának fontosságát mutatja, hogy 

számos rosszindulatú daganat esetében kimutatták ezen gének mutációját [16].  
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4. ábra A kettősszál törés javításának sematikus ábrái [19]. A sejtciklus azon 

szakaszaiban, amikor a replikáció zajlik (G2 és S) a homológ rekombináción alapuló 

hibajavítás dominál (bal oldal), míg a sejtciklus többi szakaszában (M és G1) elsősorban a 

nem homológ végek összekapcsolása a meghatározó mechanizmus (jobb oldal). 

A legelterjedtebb genom módosító módszerek is kivétel nélkül kettős száltörés 

előidézése révén okoznak kisebb / nagyobb mutációkat a DNS-ben. Ezek a ZFN, a TALEN és 

a CRISPR/Cas9 rendszerek [20] (5. ábra).  
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5. ábra Az egyes genom módosító módszerek, és a kettős szálú DNS hasítást követő 

hibajavító mechanizmusok. A ZFN és a TALEN esetében specifikus fehérje motívumokon 

keresztül (Zinc figer domén és TALE), míg a CRISPR esetében specifikus nukleotid 

szekvencia (sgRNS) segítségével történik a módosítandó genomi régió felismerése. A 

nukleázok (FokI vagy Cas9) által létrehozott DNS kettős száltörés javítása történhet a fentebb 

ismertetett NHEJ illetve HR javítómechanizmusokon keresztül. Az NHEJ esetében kisebb 

inzerciók / deléciók keletkezhetnek, melyek elsősorban kereteltolódást okozva teszik 

működésképtelenné az adott gént. A HR-el történő javítás akár hibamentesen is végbemehet, 

de a megfelelő donor DNS biztosítása esetében pontmutációk generálhatók, vagy teljes gén 

kicserélődés is előidézhető [21].  

A továbbiakban az általam végzett kutatásokban kiemelt jelentőségű enzimcsaládokról 

és fehérjékről adok rövid összefoglalót.  

1.2 Az UDG enzimcsalád 

Az uracil-DNS glikoziláz enzimcsalád hat alcsaládra osztható. Mindegyikre igaz, hogy 

a báziskivágásos hibajavítás által távolítják el a DNS-be került uracil bázisokat. Az I-es 

családhoz tartozik az UNG (6. ábra), amely a legjelentősebb enzim az uracil DNS-ből való 

eltávolítása tekintetében. Az UNG-nak szubsztrátja még a DNS-be beépült 5-FU (5-

Fluorouracil) is, de más 5-ös pozícióban szubsztituált uracilok kihasadását nem katalizálja. Az 

UNG mind egyes-, mind kettős szálú DNS-ből eltávolítja az uracilokat, a következő 

preferenciával: ssU > U:G > U:A [22].  
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6. ábra Az uracilos DNS-t kötő humán UNG szerkezete. A bal oldalon a 2'-deoxi-

pszeudouridin-5'-monofoszfát szubsztrát analógot tartalmazó DNS-t kötő humán UNG enzim 

látható (PDB kód: 1EMH). A uracil bázis aktív zsebbe történő kifordításáért a L272 aminosav 

felelős. A jobb oldalon az uracil, és az azzal kölcsönható aminosavak láthatóak. 

A következő 5 jellegzetes motívumot sikerült azonosítani a fehérjében (7. ábra):  

1, az uracil felismerésért felelős Leu272 hurok (268-HPSPLSVYR-276) 

2, a 4-Pro hurok (165-PPPPS-169) 

3, a Gly–Ser hurok (246-GS-247)  

4, az uracil specificitásért felelős β2-régiót (201-LLLN-204) 

5, valamint a hidrolízisért felelős vízmolekulát aktiváló hurok (145-DPYH-148) [23]. 

 

7. ábra Az UNG enzimekben azonosított 5 jellegzetes motívum. Zöld: UNG; Narancs: 2'-

deoxi-pszeudouridin-5'-monofoszfát; Kék: az uracil felismerésért felelős Leu272 hurok (268-

HPSPLSVYR-276); Piros: a 4-Pro hurok (165-PPPPS-169); Sárga: a Gly–Ser hurok (246-GS-

247); Lila: az uracil specificitásért felelős β2-régiót (201-LLLN-204); Drapp: a hidrolízisért 

felelős vízmolekulát aktiváló hurok (145-DPYH-148) (PDB kód: 1EMH). 
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A humán UNG-nak két izoformája ismert, a sejtmagi lokalizációjú UNG2 és a mitokondriális 

UNG1. A magi izoforma (UNG2) N-terminálisán találhatóak az egyszálú DNS-t kötő RPA és 

a kettős szálú DNS-t kötő PCNA fehérjékkel való kötődésért felelős domének. Az RPA és 

PCNA fehérjéknek a replikáció során van fontos szerepük. Az UNG együttműködése ezen 

fehérjékkel a replikáció során keletkező hibák gyors és hatékony javításában játszik szerepet 

[24]. A kölcsönhatásért felelős részek eltávolítása a fehérje aktivitását nem rontja, sőt az N-

terminális deléciós mutánsok közül a Δ84UNG mutáns rendelkezik a legnagyobb relatív 

aktivitással, valamint a legnagyobb expressziós szinttel E. coli-ban való termeltetés esetén. A 

nagyobb mértékű (≥104 aminosav) N-terminális deléciók a fehérje aktivitásának teljes 

elvesztésével járnak [25]. 

A II-es családhoz tartozik a bakteriális MUG és a magasabb rendű élőlényekben 

található homológja a TDG. Mindkét enzim kettős szálú DNS-en aktív, szubsztrátjuk a 

guaninnal szemközti uracil. Az U:A bázispárok esetben nem, vagy nagyon gyenge aktivitást 

mutatnak. A TDG a timin bázisok eltávolítását is katalizálja T:G hibás párok esetén [22]. A 

TDG-nek emellett fontos szerepet tulajdonítanak az aktív DNS demetilációs folyamatokban 

is, mivel az 5-formil- illetve az 5-karboxicitozinok eltávolítását is katalizálja a DNS-ből [26]. 

A III-as családba tartozik a SMUG, amely csak magasabb rendű eukariótákban található meg. 

A nevével ellentétben nagyobb aktivitást mutat kettős szálú DNS-en. Mind U:A és U:G párok 

esetén eltávolítja az uracilt a DNS-ből. Az 5-hidroximetiluracil (5-HmU) is szubsztrátja, 

amely a demetilációs folyamatok mellékterméke. A IV – VI család tagjai termo- és 

hipertermofil baktériumokban és Achaeákban találhatóak meg. Mindegyikük katalizálja az 

uracil eltávolítását kettős szálú DNS-ből, míg egyes szálú DNS-en a IV-es és VI-os család 

tagjai aktívak [22]. 

1.3 Uracil-DNS glikoziláz (UNG) inhibitorok  

Az első uracil-DNS glikoziláz inhibitort (UGI) Richard Cone és munkatársai írták le 

1980-ban. A fehérjét a Bacillus subtilis-t fertőző PBS2 bakteriofágban találták meg. A fág 

érdekessége, hogy DNS-e timin bázisok helyett uracillal helyettesített. A fertőzött sejt UNG 

aktivitásának következtében a fág DNS-e degradálódna, az inhibitor fehérje megakadályozza 

ezt, így lehetővé téve a sikeres fertőzést [27]. A későbbiekben még két uracil-DNS glikozilázt 

írtak le. 2007-ben a p56 fehérjét, melyet a szintén Bacillus subtilis-t fertőző ϕ29 fág kódol. A 

többi UGI-tól eltérően dimerként fejti ki gátló hatását [28]. A harmadik, 2014-ben publikált 

UNG inhibitor a SaUGI. A fehérje érdekessége, hogy a többi UNG inhibitortól eltérően nem 
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fág, hanem a Staphylococcus aureus baktérium kódolja. Szekvenciálisan nem mutatnak 

hasonlóságot sem más fehérjékhez, sem egymáshoz (8. ábra). 

 
8. ábra A SaUGI, UGI és p56 fehérjék szekvenciái. A szekvenciaillesztést a Clustal Omega 

Multiple Sequence Alignment programjával készítettem, a fehérje szekvenciákat az Uniprot 

adatbázisból vettem. (Uniprot kódok: SaUGI: Q936H5; UGI: P14739; p56: Q38503) 

Ezen fehérjék közös sajátsága, hogy a harmadlagos szerkezetük kialakulása révén a 

DNS-t mimikálva kapcsolódnak az UNG enzimhez és gátolják annak aktivitását [29] (9. 

ábra).  

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa
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9. ábra Az UGI, SaUGI és p56 fehérjék szerkezete és komplexeik uracil-DNS 

glikozilázzal. (A) A szerkezetekben az α-hélixek piros (illetve türkiz), a β-redők sárga (illetve 

lila) színnel lettek jelölve. A SaUGI és UGI monomer, a p56 dimer. (B) Az egyes inhibitorok 

(türkiz) UDG-vel (zöld) alkotott komplexei, valamint a humán UDG DNS-el alkotott 

komplexe. Balról jobbra: a humán UDG DNS-el alkotott komplexe (PDB kód: 2OYT); az E. 

coli UDG UGI-val alkotott komplexe (PDB kód: 1LQM); A S. aureus UDG SaUGI-val 

alkotott komplexe (PDB kód: 3WDG); a B. subtilis UDG p56 dimerrel alkotott komplexe 

(PDB kód: 3ZOQ). Lent: A humán UDG esetében az UDG, a többi esetben az inhibitor 

elektrosztatikus képe látható (PyMol programmal generálva). A humán UDG-nél látható, 

hogy a fehérje pozitívan töltött felszíne köti a DNS-t. Mindegyik inhibitorról elmondható, 

hogy az UDG-k DNS-el való kölcsönhatásért felelős részével alakítanak ki kölcsönhatást. 

1.4 Az APOBEC enzimcsalád 

Az APOBEC (apolipoprotein B mRNS-módosító enzim) enzimcsalád tagjainak szerepe 

a DNS-ben illetve RNS-ben specifikus szekvenciában jelenlévő citozinok dezaminálása 

uracillá. A reakció egy Zn
2+

 ion által közvetített hidrolitikus mechanizmus, melyben egy 

konzervált glutaminsav feladata a víz deprotonálása, majd a képződő hidroxidiont a Zn
2+
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stabilizálja. A hidroxidion a citozin 4-es C-atomját támadva az ott lévő aminocsoport 

karbonilcsoportra való lecserélődését eredményezi (10. ábra) [30] [31]. 

 
10. ábra Az APOBEC enzimek feltételezett működési mechanizmusa. Az aktív 

centrumban két cisztein (Cys) és egy hisztidin (His) koordinálnak egy Zn
2+ 

iont. Amikor egy 

vízmolekula feltűnik, kölcsönhatásba lép a glutaminsavval (Glu) (amely a hisztidinhez közel 

helyezkedik el) és a Zn
2+

 ionnal, ennek következtében pedig egy hidroxidion (OH-) 

keletkezik. Ezt követően a glutaminsav protonálja a citozin N3-as atomját. Ebben az átmeneti 

állapotban az N3-as és N4-es atomok közötti kettős kötés destabilizálódik, fogékonnyá téve a 

C4-es atomot a hidroxidion támadására, mialatt az aminocsoport (NH2) felveszi a vízből 

kilépő protont (H
+
). A reakció a C-N kötés elhasadását és a C4-O kötés kialakulását 

eredményezi, melynek során egy vízmolekula felhasználásával a citozinból uracil keletkezik, 

és egy ammónia (NH3) felszabadul. Az ábrát a [31]-es publikáció alapján készítettem. 

Alacsonyabb rendű élőlényekben egyfajta, míg egyes emlősökben (emberben is) 11 féle 

APOBEC enzim termelődik. Ezek a következők: aktiválás-indukált dezamináz (AID), 

APOBEC1 (A1), APOBEC2 (A2), APOBEC3A/B/C/DE/F/G/H (A3-ak) és APOBEC4 (A4) 

[30] [32]. A különböző APOBEC fehérjék azonos enzimatikus aktivitással rendelkeznek, de 

biológiai funkciójuk nagyban eltérhet [33]. 

Az AID fehérje specifikus a B-limfocitákra, szubsztrátja egyes szálú DNS. Fontos 

szerepe van az immunglobulin gének szomatikus hipermutációjában és az osztályváltó 

rekombinációban [34] [35]. Az APOBEC1 felelős az apoliprotein B pre-mRNS C6666-os 

citozin szövetspecifikus dezaminációjáért. Ezzel egy korai STOP kodont hozva létre, 

amelynek köszönhetően az mRNS-ről képződő fehérje két izoformája (APOB48 és 

APOB100) képződik. A különböző fehérje izoformák különböző szövetekben termelődnek, és 

a lipidmetabolizmusban játszanak fontos szerepet. Emberben az APOBEC1 kizárólag a 

vékonybélben termelődik [35] [36] [37]. Az APOBEC2 elsősorban a szív- és vázizmokban 

termelődik. Nem rendelkezik enzimatikus aktivitással, funkciója ismeretlen [38]. Az 

APOBEC4 fehérje funkciója sem tisztázott [39]. Az APOBEC3 fehérjék antivirális hatást 

fejtenek ki többek között a HIV (humán immundeficiencia vírus), a SIV (simian 

immunodeficiency virus; majom immundeficiencia vírus), az MLV (murine leukemia virus; 
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egér leukémia vírus), a HTLV (humán T-sejtes leukémia vírus), a foamy vírus, az AAV 

(Adeno-asszociált vírus) valamint a hepatitis B vírussal szemben [30] [39]. 

Az APOBEC fehérjék számos sejtes folyamat lényeges tagjai, a lipoprotein metabolizmustól 

az exogén vírusok és az endogén transzpozonok elleni védelemig. Az fehérjék evolúciós 

konzerváltsága is mutatja fontos szerepüket. Enzimatikus aktivitásuk azonban kétélű fegyver. 

Bár ezek az enzimek a veleszületett immunitás lényeges tagjai (a vírus DNS-ben mutációk 

létrehozása révén), hibás működésük végzetes lehet a sejt számára, illetve rákos elváltozáshoz 

vezethet. Nem megfelelően szabályozott termelődésüket több daganatos megbetegedéssel is 

összefüggésbe hozták. Az APOBEC fehérjék többsége a sejtek citoplazmájában található, de 

az AID, A3A, A3B és az A3C képesek bejutni a sejtmagba, így a sejt saját genomi DNS-én 

módosításokat létrehozni [40]. Az AID magas expressziós szintje B-sejt- és non-Hodgkin’s 

limfómához vezet [38]. Emellett más ráktípusok (pl. gyomor- és mellrák, fej / nyaki laphám 

rák, prosztatadaganat és mielóma) kialakulását is összefüggésbe hozták az APOBEC fehérjék 

nem megfelelő működésével [40]. Epigenetikai szerepük is felmerült, mivel az 5-metilcitozin 

dezaminálására is képesek, amely során timin keletkezik, ezzel „újraprogramozva” az 

epigenetikai információt [41]. 

2016-ban egy új, CRISPR alapú genom módosító módszert dolgoztak ki, amely nem 

DNS kettős száltörésen keresztül okoz mutációt. Az 1.1.2 pontban ismertetett genom 

módosító módszerek közül a CRISPR-t úgy módosították, hogy kettős száltörés előidézése 

nélkül képes pontmutációk létrehozására specifikus szekvenciában. Ehhez a katalitikusan 

inaktívvá tett Cas9 fehérjét APOBEC fehérjével fuzionáltatták. A Cas9 biztosítja a 

specificitást, az APOBEC pedig a felismert szekvenciával szembeni citozint alakítja át 

uracillá. A replikáció során, amennyiben addig nem történik hibajavítás ez egy C:G → A:T 

cserét eredményez. In vitro kísérletekben a módosítás átlagosan 44 %-os hatásfokkal 

végbement, míg in vivo ez csupán 0,8 – 7,7 %-nak adódott. A nagyfokú (5-36-szoros) 

hatásfok csökkenést a sejten belüli hibajavító mechnizmusok okozták. A módszer hatásfoka in 

vivo nagyban (~20 %-ra) javítható UGI jelenlétében, mivel megakadályozza az UNG 

működését, így lecsökkentve a hibajavítás bekövetkezésének valószínűségét. Ekkor főleg a 

MMR-en keresztül történik meg az U:G hibás párok javítása. Újabb 2 – 6-szoros relatív 

hatásfok növekedést tudtak elérni az UGI-t használó módszerhez képest, a MMR 

mechanizmus „átverésével”. Hibás bázispárok esetében a MMR a DNS szintézis során az 

újonnan szintetizálódott szálon található nukleotidot azonosítja hibásként. A felismerésben az 

új szálon még meglévő „nick”-ek (Okazaki fragmentek) segítenek. A fenti módszer esetében 

az APOBEC-el és UGI-val fúzionáltatott inaktív Cas9 enzimet úgy módosították, hogy egy 



28 

 

bevágást hoz létre a nem módosított szálon. Az UGI jelenléte miatt a MMR-en keresztül fog 

megtörténni a hibajavítás. Mivel nem az uracilt, hanem vele szemben lévő guanint tartalmazó 

szálon történt hasítás, így azon fog megtörténni a javítás, így U:A, végül pedig T:A 

bázispárokat eredményezve [42]. 

1.5 Az MRE 11 fehérje 

Az MRE11 fehérje a DNS kettős száltörés (DSB) felismerésében, javításában, a DSB-

hez kapcsolódó szignalizációs folyamatokban és a telomér szekvenciák hosszának 

fenntartásában fontos szerepet játszó MRN komplex része (lásd 4. ábra). A komplex tagjai 

még a Rad50 és az Nbs1 (Nibrin) fehérjék. Mindhárom fehérje nélkülözhetetlen szerepet tölt 

be a sejtek életében, kiütésük külön-külön is letális. Az MRN komplexen belül az Mre11 

fehérje felelős a nukleáz aktivitásért. Az Mre11 rendelkezik egy amino-terminális 

foszfoészteráz és két DNS-kötő motívummal [43] [44] (11. ábra). Endonukleáz aktivitásán 

kívül 3’ – 5’ exonukleáz aktivitással is rendelkezik tompa-, illetve 5’ túlnyúló véggel 

rendelkező DNS-en. A nukleáz aktivitásához kétértékű fémion kofaktorra van szükség [45]. 

Nagyfokú evolúciós konzerváltságot mutat, ami szintén nélkülözhetetlen szerepére utal. A 

génben történő mutációk érzékenyítik a sejteket a DNS kettős száltörésekkel szemben, 

genomi instabilitást okoznak és a meiosis is zavart szenved. Egyenlőre nem ismert a pontos 

mechanizmus, ahogy az Mre11 az MR- (Mre11 és Rad50) illetve az MRN komplexben 

felismeri, illetve köti a sérült DNS végeket. Mind az Mre11, mind a Rad50 fehérje dimer 

állapotban vesz részt az MR és az MRN komplexben. Az MRN komplex közvetíti a 

kapcsolatot a HR-en alapuló javítás során a testvérkromatidák között [46] [47].  

 
11. ábra Az Mre11 sematikus ábrája. Az N-terminális részen található a nukleáz 

aktivitásért felelős foszfoészteráz motívum, valamint az Nbs1 fehérjével való kölcsönhatásért 

felelős részletek. A C-terminálison a két DNS kötő motívum, valamint a Rad50 kötő motívum 

helyezkedik el. 
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1.6 Az UDE fehérje 

A csoportunknak 2007-ben sikerült azonítania az UDE (uracil-DNS degradáló faktor) 

fehérjét Drosophila melanogasterben. A fehérje glikoziláz aktivitással nem rendelkezik, 

azonban specifikusan degradálja az uracilos DNS-t. 316 aminosavból áll, 35,5 kDa 

molekulatömegű, pI értéke 9,41, ami a DNS kötő képességgel összhangban áll. Nem mutat 

szekvenciális hasonlóságot az ismert nukleázokhoz, vagy más uracil-DNS-t kötő fehérjéhez. 

Az enzim működése szigorú szabályozás alatt áll, csak a bebábozódás előtt kimutatható az 

aktivitása. Feltételezhetően a lárvális stádiumokban – a dUTPáz és UNG enzimek hiányában 

– felhalmozódó uracilos DNS degradálásában játszik szerepet a bebábozódás során, ami a 

teljes átalakuláshoz köthető sejthalál folyamtatokhoz köthető [48] [49]. A katalízis pontos 

mechanizmusának megértéséhez fontos a fehérje harmadlagos (negyedleges) szerkezetének 

ismerete. Az UDE fehérje szerkezete a mai napig ismeretlen. A kristályosítási kísérletek nem 

jártak sikerrel. A kristályosítást nehezítheti a C-terminálison elhelyezkedő flexibilis régió. Az 

NMR mérés esetében a fehérje mérete a limitáló tényező. Szignifikánsan hasonló fehérje-

szekvenciák találhatóak más teljes átalakulással fejlődő rovar genomjában, de sem szerkezeti, 

sem funkcionális adatok nem állnak rendelkezésre ezen fehérjékről. A homológia modellek 

megbízhatósága limitált ismert szerkezetű szekvenciális homológok hiányában. Mindegyik 

homológ fehérje szekvenciájában négy különböző konzervált motívum azonosítható. Az első 

két kópiában is jelen van, ez az 1A és 1B motívumok (12. ábra).  

 
12. ábra Az UDE fehérjében található konzervált motívumok. 

A CD spektroszkópiás mérések alapján a fehérje elsősorban α-helikális másodlagos 

szerkezeti elemeket tartalmaz. A limitált proteolízis mérések során, a DNS jelenléte széles 

körű védelmet nyújtott az N-terminális szegmensben (1A és 1B motívunok), és a konzervált 

motívumokat magában foglaló, jól feltekeredett C-terminális régióban (2 - 4 motívumok) 

[50]. A sejten belül tisztán nukleáris lokalizációt mutat, ami szintén összhangban van a 

feltételezett funkciójával [51].  
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1.7 Uracil a DNS-ben 

Az 1.1 pontban bemutatott mechanizmusok mindegyike valamely DNS-ben 

bekövetkező hiba elhárítására specializálódott. Az egyik ilyen leggyakrabban bekövetkező 

elváltozás az uracil megjelenése a DNS-ben [52]. Az uracil bázis az RNS egyik építő köve, 

timin helyett épül be adeninnel szemben. A DNS-be kétféleképpen jelenhet meg: i, már DNS-

ben jelenlévő citozinok spontán vagy enzimatikus hatásra bekövetkező oxidatív 

dezaminációja során uracil keletkezik. ii, DNS szintézis során, mivel a DNS polimerázok az 

alacsony szubsztrát specifitásuk révén nem képesek különbséget tenni a dUTP és a dTTP 

között. Ekkor a sejten belüli arányuktól függ, hogy melyik fog nagyobb valószínűséggel 

beépülni adeninnel szemben. A dUTP/dTTP arány alacsonyan tartásában fontos szerepet 

játszó enzimek a dUTPáz és a timidilát szintáz. Az előbbi a dUTP hidrolízisét katalizálja 

dUMP-vé, míg az utóbbi a dUMP metilációját dTMP-vé. A sejten belüli dUTP/dTTP arányt 

befolyásolják egyes kemoterápiás szerek. Többek között ilyenek a timidilát szintázt gátló 5-

FU (5-Fluorouracil), 5-FdU (5-Fluorodezoxiuridin) és raltitrexed, valamint a dihidrofolát-

reduktáz gátló metotrexát [53] [54]. A dUTPáz enzim nagyban befolyásolja ezen szerek 

hatását, magas expressziós szintje rezisztenciához vezethet, inhibíciója pedig érzékenyíti a 

rákos sejteket az 5-FU kezeléssel szemben. A jelenleg klinikai kísérletek tárgyát képző TAS-

114 egy hatékony dUTPáz inhibitor, amely megnöveli a fluoropirimidinek rákos sejtekre 

gyakorolt citotoxikus hatását [55] [56] [57]. Az uracil-DNS glikoziláz (UDG) enzimcsalád 

tagjai felelősek a DNS-ben megjelenő uracil bázisok eltávolításáért, együttes aktivitásuknak 

köszönhetően mind az adeninnel, mind pedig a guaninnal szemközti uracilok kivágása 

megtörténik [58]. Az UDG inhibíciója is érzékenyíti a rákos sejteket az 5-FdU-val szemben. 

Az inhibíció következtében, a kezelés hatására nagy számban beépült uracilok, valamint 5-

fluorouracilok kivágása nem történik meg, így drasztikusan lecsökken a sejtosztódás 

sebessége, a DNS károsodások felhalmozódása pedig sejthalálhoz vezet [59]. A fenti 

tanulmányok alapján, mindhárom enzim (timidilát szintáz, UDG, dUTPáz) kiemelt célpont 

lehet kemoterápiás szerek hatékonyságának növelése érdekében. 
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1.7.1 Uracil a DNS-ben mint „hiba” 

A citozin dezaminációja során létrejövő uracil bázisok, amennyiben nem kerülnek 

javításra a replikációt megelőzően, pontmutációt eredményeznek a DNS-ben, mivel velük 

szemben guanin helyett adenin fog beépülni, így CG – AT cserét eredményezve. A timin 

helyett beépülő uracilok közvetlenül nem okoznak mutációt. Azonban, amennyiben nagy 

mennyiségű dUTP épül be a DNS-be, az kettősszál törésekhez, illetve kromoszóma 

fragmentációhoz vezethet a felerősödött hibajavítás következtében [60] [61]. Az uracil bázis 

DNS-ből való eltávolításáért felelős legfőbb mechanizmus a BER. Az uracil-DNS glikoziláz 

(UDG) enzimcsalád tagjai (UNG (Uracil-DNS N-glikoziláz), SMUG (egyes-szál specifikus 

monofunkciós uracil-DNS glikoziláz, single-strand specific monofunctional uracil-DNA 

glycosylase), TDG (timin-DNS glikoziláz), MBD4 (metil-kötő domén fehérje 4, methyl-

binding domain protein 4)) katalizálják az uracil és a dezoxiribóz közötti N-glikozidos kötés 

hidrolízisét, amely ezt követően a hosszú- illetve rövid szakaszos útvonalon javítódik. Az 

enzimcsalád tagjai közül az élőlények többségében az UNG enzim szerepe a legjelentősebb 

[58] [62]. 

1.7.2 A DNS-beli uracil élettani szerepei 

Bár az esetek többségében a DNS-be került uracil bázis hibának számít, az élővilágban 

található néhány példa, amikor ez teljesen normális, sőt egyes esetekben nélkülözhetetlen. 

Az immunrendszer működésének esetében: 

Az antitesteket termelő B-limfociták esetében kimutatták, hogy antigén hatására történő 

aktivációjukat követően egy APOBEC enzimcsalád egyik tagja, az AID (aktiválás-indukált 

dezamináz) enzim a citozin bázisok dezaminációja révén uracilok megjelenését katalizálja a 

DNS-ben. Az uracilok egy része javítatlan marad, melyek pontmutációkat eredményeznek, 

valamint a hibajavítás során kettős száltörések keletkeznek a DNS-en, amelyek fontos 

szerepet játszanak a szomatikus hipermutációban, valamint az osztályváltó rekombinációban, 

ezzel pedig a keletkező antitestek változatosságának kialakításában [34] [63].  

Az APOBEC enzimcsalád más tagjainak (elsősorban az APOBEC3 alcsalád tagjai) is fontos 

szerep jut a vírusokkal szembeni immunitásban. A vírusok számára is elengedhetetlen 

genetikai információjuk épségének megőrzése. Számos vírus (pl.: a Herpesviridae, 

Poxviridae és Retroviridae családba tartozó vírusok) genomja kódol olyan fehérjéket 

(dUTPáz és /vagy UNG), amelyekkel a genomi uracilszintjüket minimalizálják, ezzel 

elkerülve az ebből adódó mutációkat. Az APOBEC fehérjék a vírus DNS-ében található 
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citozin bázisok dezaminációját katalizálják uracillá, ezzel antivirális hatást fejtenek ki több 

vírussal szemben is [39] [35]. Az antivirális hatás származhat egyrészt a keletkező uracilok 

hibajavításából, amely során a vírus DNS fragmentálódhat, másrészt a hibajavítás elmaradása 

olyan mutációk kialakulását eredményezheti, amely ellehetetleníti a vírus szaporodását, illetve 

integrálódó vírusok esetében a gazdasejt DNS-ébe történő beillesztődést [64]. 

Az APOBEC enzimcsalád tagjai között számos olyat találunk, melyek szabályozott aktivitása 

elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez. A legmeghatározóbb mind közül 

az AID enzim, amely nem megfelelő működése a hiper-IgM szindróma egyik kiváltó oka 

lehet. A betegség magas IgM szinttel és az IgG, IgA és IgE immunglobulinok hiányával jár, 

emiatt az immunrendszer nem képes hatékony védelmet biztosítani a szervezetet támadó 

vírusok és mikrobák ellen [65]. 

Rosszindulatú daganatok kialakulásának esetében: 

Szükségszerű, hogy ezen DNS módosító enzimek működése szigorú szabályozás alatt 

álljon. Több APOBEC enzim expressziós szintbeli változását figyelték meg például 

leukémiákban, máj-, gyomor- valamint emlőrák esetében [40], [66]–[71]. Az APOBEC 

enzimcsalád tagjai közül a hármas alcsalád tagjai tehetők felelőssé „kataegis” típusú mutációk 

kialakulásáért. A „kataegis” görögül zivatart jelent. A molekuláris biológiában a „kataegis” a 

rákos genomokban azonosított lokalizált hipermutáció mintáját írja le. Ilyen típusú mutációs 

mintázatról akkor beszélünk, amennyiben a rákos sejtek genetikai állományának kis 

kiterjedésű régióiban egyszerre nagyszámú mutáció jelenik meg. Ezeken a régiókban az 

alapmutációk szinte kizárólag citozin és timin között fordulnak elő [70] [72]. Az APOBEC3B 

az egyetlen dezamináz családtag, amely konstitutív nukleáris lokalizációval rendelkezik. 

Emellett szignifikánsan megemelkedett expressziós szintet figyeltek meg emlő-, méh-, 

hólyag-, fej / nyaki-, valamint tüdőrák esetében (az egészséges szövettípusok expressziós 

szintjéhez viszonyítva). Túlműködése következtében a genom bizonyos régióiban a citozinok 

dezaminálása révén uracil bázisok keletkeznek. Az uracil bázisok ezt követően vagy javításra 

kerülnek valamely uracil-DNS glikoziláz által, vagy a replikáció során timinnel 

helyettesítődnek. A hibajavítás elmaradása révén alakulhat ki a „kategis” típusú mutációs 

mintázat. A hibajavítás során az uracil-DNS glikozilázok enzimatikus aktivitása 

következtében abázisos helyek keletkeznek a DNS-en. A replikáció során amennyiben a 

hibaátíró („error-prone”) DNS polimerázok (elsősorban REV1) az abázisos hellyel szembe 

nem guanint építenek be, szintén mutáció létrejöttét eredményezi [73] [74]. 
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A Drosophila melanogaster egyedfejlődésének esetében: 

A Drosophila melanogaster (ecetmuslica) genomja nem tartalmazza az UNG enzimet, 

lárvális stádiumokban pedig a dUTPáz enzim sincs jelen a szövetekben. A két fő olyan enzim 

hiányában, amely a genomi uracilszint alacsonyan tartásáért felelős, megemelkedik a DNS 

uracil tartalma. Míg a pete genomi DNS-ében még nem detektálható számottevő uracil, ennek 

mértéke a bebábozódás előtti, harmadik lárva stádiumban éri el a legmagasabb, ~800 uracil / 

millió bázis szintet. A báb stádiumban is magas, ~500 uracil / millió bázis a genomi DNS 

uracil tartalma [75]. Emellett felmerül a kérdés, hogy vajon az ung gén hiányában kódol-e az 

ecetmuslica genomja más olyan fehérjét, amely az uracilos DNS eliminálásáért felelős. A 

csoportunknak 2007-ben sikerült azonítania az UDE (uracil-DNS degradáló faktor) fehérjét, 

amely glikoziláz aktivitással nem rendelkezik, azonban specifikusan degradálja az uracilos 

DNS-t. Az enzim működése szigorú szabályozás alatt áll, csak a bebábozódás előtt 

kimutatható az aktivitása [48]. Az ecetmuslica egyedfejlődése során a lárva, báb és imágó 

állapotok alatt megemelkedik a DNS uracilszintje (200-2000 uracil/millió bázis), amelynek 

szerepe lehet az egyedfejlődés során. Az uracil tartalom a lárvák szöveti típusától függően is 

változik. A nyálmirigy, amely a bebábozódás során fellépő dagradáció egyik reprezentatív 

szövete, nagy mennyiségű uracilt halmoz fel, míg az immaginális diszkuszok amelyek nem 

mennek át a metamorfózissal összekapcsolt sejthalál folyamatokban, sokkal kevesebb uracilt 

tartalmaznak. Az uracil mennyisége szignifikánsan csökken a bebábozódást követően a teljes 

átalakulás során [75]. Az azonosított UDE fehérjének feltételezhetően szerepe van a 

bebábozódást követően a teljes átalakulás során elpusztuló sejtek megemelkedett uracil 

tartalmú DNS-ének degradálásában. A fehérjének semmilyen homológot nem találtak fehérje 

adatbázisokban, amelyek szerkezete vagy funkciója ismert lenne [50]. Szekvenciálisan 

hasonló fehérjéket azonban sikerült azonosítani más teljes átalakulással fejlődő rovarok 

esetében is, mint pl.: a háziméh, a selyemhernyó, valamint a maláriaszúnyog [48]. A fehérje 

rendelkezik egy nukleáris lokalizációs szignállal, ami a sejten belül sejtmagi dúsulást 

eredményez [51].  
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Uracilos genommal rendelkező vírusok esetében: 

Ezen kívül olyan vírusok is léteznek, melyek DNS-e timin helyett szinte teljes 

egészében uracil bázissal helyettesített. Ilyen például a Bacillus subtilis-t fertőző PBS fág, a 

Yersinia fajokat fertőző R1-37 bakteriofág, valamint a Staphylococcusokat fertőző S6 fág. 

Ezen ismert bakteriofágok száma igen csekély, mivel a ma ismert DNS szekvenálási 

technikákkal nem lehet különbséget tenni a timin és az uracil bázisok között [76] [77] [78]. 

Ahhoz, hogy a fág létre tudja hozni, és fent tudja tartani uracilos DNS-ét egy olyan sejten 

belül, ahol olyan enzimek működnek (pl. dUTPáz és timidilát szintáz), amelyek a 

dUTP/dTTP szint alacsonyan tartásáért felelősek, valamint az UNG, amely az uracil DNS-ből 

való eltávolításáért felelős nagyban meg kell változtatni a sejten belüli körülményeket. Az 

irodalomban nem írnak olyan DNS-polimerázról, amelynek a dUTP és a dTTP ne lenne 

egyaránt szubsztrátja, tehát a mai ismereteink alapján a DNS polimerázok mindkét nukleotid 

beépülését katalizálják [79]. Ezért, a sejten belüli dUTP/dTTP arány fogja meghatározni, 

hogy a DNS-polimeráz melyiket fogja adeninnel szembe beépíteni a DNS-be. A PBS fág 

esetében sikerült azonosítani az első UNG inhibitor (UGI) fehérjét, amely magyarázza, hogy a 

vírus DNS-e miért nem degradálódik a baktérium sejtbe kerülést követően [27] [80]. A R1-

37 és az S6 fág esetében nem találtak olyan gént, amely az UGI-hoz hasonló fehérjét kódolna. 

Ez azonban nem zárja ki, hogy ezen fágok genomja nem tartalmaz UNG inhibitor fehérjét, 

mivel az eddig ismert három UNG inhibitor nem mutat szekvenciális hasonlóságot (v.ö.: 8. 

ábra). Hasonlóságuk abban rejlik, hogy harmadlagos szerkezetük kialakulását követően 

felszínük egy része negatív töltésű, amellyel a DNS-t mimikálva kötődnek a DNS kötő UNG 

aktív centrumába [29].  

1.7.3 A DNS-ben előforduló uracil bázis detektálásának módjai 

A következőkben röviden bemutatom, hogy milyen módszerek találhatóak az 

irodalomban, amelyek alkalmasak a DNS uracil tartalmának meghatározására.  

 Gáz kromatográfiás – tömeg spektrometriás mérésen alapuló módszer: 

Első lépésként a DNS-ből specifikusan „kiemésztik” az uracil bázisokat az uracil-DNS 

glikoziláz enzimmel. Az uracil bázisok derivatizálását követően a komponenseket egy 

gázkromatorgáf (GC) segítségével elválasztják egymástól, majd tömegspektrometriás (MS) 

módszerrel meghatározzák a kivágódott uracilok mennyiségét. A módszer érzékenysége 1 pg 

uracil / 100 µg DNS [81].  

 Folyadék kromatográfiás – tömeg spektrometriás mérésen alapuló módszer: 
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A folyadékkromatográfiás (LC) módszer alkalmazásakor a DNS-t először 2′-

dezoxiribonukleozidokra emésztik egy nukleázzal. A dezoxiurinint (dUrd) 

folyadékkromatográfiás módszerrel elválasztják a többi komponenstől, majd MS-MS 

analizátorral határozzák meg a mennyiségét. A módszer érzékenysége 5 fmol dUrd. A 

folyadékkromatográfián alapuló módszer esetében is alkalmazható lenne az uracil bázisok 

enzimatikus (UNG enzimmel történő) „kiemésztése” a DNS-ből, majd LC-vel történő 

tisztítását követően a kiemésztett bázisok MS-el történő kvantifikálása, azonban 

szignifikánsan nagyobb szórásokat tapasztaltak ebben az esetben [82]. 

A tömegspektrometriát felhasználó módszerek érzékenysége bár nagyon jónak 

mondható, azonban nagy vegyszer igényük és a drága berendezések miatt kevésbé felhasználó 

barátok.  

 Aldehid reaktív próbán alapuló módszer: 

A módszer érzékenysége vetekszik a tömegspektrometriás módszerekével, azonban 

anyag és költség igénye jóval szerényebb. Az izolált DNS-t először itt is uracil-DNS 

glikozilázzal (UDG) emésztik. Ezt követően ARP reagenst (N-(Aminooxiacetil)-N'-biotinil-

hidrazin) adnak hozzá, amely hozzáköt az UDG kezelést követően létrejött abázisos 

helyekhez. A DNS-t ezt követően kikötik egy nitrocellulóz membránra, majd HRP-vel 

(tormaperoxidáz; horseradish peroxidase) konjugáltatott sztreptavidint adnak hozzá. A 

sztreptavidin specifikusan köti az ARP reagenst, a HRP pedig lehetővé teszi a 

kemilumineszcencián alapuló detektálást. A módszer érzékenysége 6,3 uracil/10
6
 bázispár 

[83]. 

 real-time-PCR technikán alapuló módszer: 

A baktériumok és eukarióták DNS-polimeráza nem ismeri fel a DNS-ben jelen lévő 

uracilokat, azzal szembe adenin beépülését katalizálják. Egyes Archea polimerázok ezzel 

ellentétben képesek felismerni a DNS-ben jelen lévő uracil bázist, amely a polimerizáció 

leállítását eredményezi. Ilyen például a Pyrococcus furiosus DNS polimeráza, amely szorosan 

köti az uracil tartalmú DNS-t, így leáll a DNS szintézis [84]. Csoportunk ezt felhasználva 

kidolgozott egy kvantitatív real-time PCR alapú módszert a DNS uracil tartalmának 

meghatározására. Vad típusú és pontmutáns P. furious polimerázzal egyaránt qPCR reakciót 

végeznek a vizsgálni kívánt DNS-t felhasználva. A pontmutáció következtében a mutáns 

enzim nem képes felismerni az uracil bázist, így akadály nélkül folytatja a DNS szintézist. A 

meghatározás alapja a két polimeráz hatékonyságának különbsége uracil tartalmú templáton. 

Minél nagyon hányada tartalmaz a felsokszorosítandó DNS szakasznak legalább egy uracil 
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bázist, annál nagyobb lesz ez a hatékonyságbeli különbség. A módszer érzékenysége függ a 

vizsgált DNS szakasz uracil tartalmától, valamint a primerek által kijelölt DNS szakasz 

hosszától, vagyis minden esetben optimalizálható az vizsgálni kívánt mintára. Ez nagyjából 

500 bázis hosszú szakaszt jelent 1000 uracil/millió bázis esetén [85]. A módszer hátránya, 

hogy nem vizsgálható a teljes DNS egészében, egy adott szakasz uracil tartalmából 

következtetünk a teljes DNS uracil tartalmára.  

Bár számos módszer létezik a DNS-beli uracil tartalom meghatározására, azonban egyik 

sem alkalmazható in situ vizsgálatokban, egyesek drága berendezéseket illetve nagy 

mennyiségű vegyszert igényelnek, az uracil kihasításán alapuló módszereknek pedig nagy a 

szórása, valószínűleg a kivágás hatékonyságának változékonysága miatt. Más nem ortodox 

DNS bázisok (pl.: 5-metilcitozin, 5-hidroximetilcitozin, 5-hidroximetiluracil, timin dimerek, 

8-oxo-guanin, 8-nitroguanin) kimutatására létezik antitesteket felhasználó módszer [86]–[91], 

azonban az uracil bázis esetében ilyen módszerről eddig nem számoltak be. 

1.8 Metagenomok 

Az újgenerációs szekvenálási technikák megjelenésével megugrott az újonnan 

azonosított mikrobák száma [92] [93]. Az élővilágban számos olyan mikroba található, 

amelyeket nem tudunk, vagy nehéz fenntartani és vizsgálni laboratóriumi körülmények 

között. A metagenomika megjelenése forradalmasította a mikrobiális biotechnológia területét. 

Lehetővé teszi a legkülönbözőbb (akár extrém) élőhelyeken fellehető mikrobák együttes 

analízisét, közvetlenül a környezeti mintából. Segítségével új biokatalitikus aktivitással 

rendelkező enzimek izolálása és azonosítása vált lehetővé [94]. 

1.8.1  Extrém élőhelyeken előforduló mikroorganizmusok 

A Föld azon helyeiről, amelyek esetében hihetetlennek tűnt, hogy bármilyen élőlény 

számára elviselhető lenne (pl.: erősen savas szennyvizek, 90°C feletti hőforrások, vagy éppen 

extrém száraz sivatagok) is kiderült, hogy számos mikroba lakja (4. táblázat).  
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A földi élet határai. 

Tényező 
Környezet / 

eredet 
Típus 

Növekedési 

körülmények 
Példák 

Magas 

hőmérséklet 

Tengeralatti 

hidrotermális 

kürtők, 

szárazföldi 

hőforrások 

Hipertermofil / 

Termofil 

> 80°C /  

60 – 80°C 

Pyrolobus fumarii, 

Pyrococcus furiosus / 

Synechococcus lividis 

Alacsony 

hőmérséklet 

Jég, gleccserek, 

Jeges-tenger, 

mélytenger 

Pszichrofil < 15°C Psychrobacter 

Lúgos 

rendszerek 
Lúgos tavak Alkalofil pH > 9 

Natronobacterium, Bacillus 

firmus OF4, Spirulina spp. 

Savas 

rendszerek 

Vulkanikus 

források, savas 

bányavizek 

Acidofil 

pH - 0,06 /  

pH < 5 (tipikusan 

sokkal kevesebb) 

Picrophilus oshimae, 

Picrophilus torridus / 
Cyanidium caldarium, 

Ferroplasma sp. 

Ionizáló 

sugárzások 

Kozmikus- és  

Röntgen 

sugárzás, 

radioaktív 

bomlás 

  1500–6000 Gy Deinococcus radiodurans 

UV sugárzás Napsugárzás  5000 J/m2 Bodo marina 

Magas nyomás Mariana-árok Barofil 500 – 1100 bar Moritella, Shewanella 

Sótartalom 

Makgadikgadi 

mocsár, és magas 

sókoncentrációjú 

tavak 

Halofil 2 – 5 M NaC1 
Halobacteriaceae, 

Dunaliella salina 

Nehézfémek   Metalotoleráns 

Magas 

fémkoncentráció 

tűrés (pl.: Cu, 

As, Cd, Zn) 

Ferroplasma acidarmanus, 

Ralstonia sp. CH34 

Szárazság 

Atacama sivatag 

(Chile) 

Antarktiszi 

száraz völgyek 

Xerofil 

Relatív 

páratartalom  

< 60% 

Bacillus sphaericus, 

Artemia salina 

4. táblázat Extrém élőhelyeken azonosított mikrobák (a táblázatot a [95] és [96] 

publikációk alapján készítettem). 

Ezek a mikrobák mind sejtszerkezetükben, mind fehérjéik felépítésében és enzimatikus 

aktivitásukban tökéletesen alkalmazkodtak ezen zord körülményekhez. Szélsőséges 

körülmények között a DNS károsodások sebessége is felgyorsul, így ésszerűen elvárható, 

hogy azon mikrobák, amelyek képesek szaporodni ilyen körülmények között is, különösen 

robusztus vagy új DNS-hibajavítási útvonalakkal rendelkezzenek [97]. Mivel laboratóriumi 

körülmények között az extrém körülményekhez adaptálódott mikroorganizmusok fenntartása 

nem lehetséges, a metagenomika nyújt segítséget genetikai és proteomikai vizsgálatukhoz. 
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1.9 Rejtett Markov-modell (HMM) 

A fehérjeszekvenciákra alkalmazott rejtett Markov-modell alapvetően véletlenszerű 

aminosavszekvencia-generátor. A gépnek véges sok állapota van, és ezek között lépked. 

Minden egyes állapotában vagy minden egyes állapotváltáskor kibocsáthat egy 

szekvenciaelemet, ezekből áll össze a gép által generált szekvencia. A lehetséges állapotok 

közül megkülönbözetünk kettőt, a START és STOP állapotokat. A generátor a START 

állapotból indul. Amíg meg nem érkezik a STOP állapotba, megismétli a következő két 

lépést: i, kiad egy véletlenszerű aminosavat, majd ii, egy véletlenszerű új állapotba kerül 

(jellemzően nem egyenletes eloszlásban). A több belső állapot szerepe az, hogy mind a 

kimenő aminosav valószínűségi eloszlása mind az új állapot eloszlása függ az aktuális 

állapottól. A modell neve „rejtett”, mert a belső állapotokat nem lehet egyértelműen 

meghatározni a kimeneti sorrend megfigyelésével. Az egymáshoz hasonló funkciójú fehérék 

(pl. uracil-DNS glikozilázok) szekvenciáival egy rejtett Markov-modellt építhetünk, amely 

véletlenszerű aminosav-szekvenciákat eredményez, melyek hasonlóak a felhasznált 

szekvenciákhoz. Ha tehát a rokon szekvenciákat tartalmazó halmaz alapján definiáltunk egy 

HMM-et, akkor egy olyan modellünk van, amely ezt a bizonyos szekvenciacsaládot jól leírja, 

és képes további olyan szekvenciákat generálni, amelyek hasonlóak a kiinduló 

szekvenciahalmazban lévő szekvenciákhoz. Mindemellett a HMM segítségével meg lehet 

határozni egy új szekvenciáról, hogy azt milyen valószínűséggel generálhatja az adott HMM. 

Ha ez egy nagy valószínűségértéknek adódik, akkor állíthatjuk, hogy a vizsgált, új szekvencia 

is beletartozik abba a szekvenciacsaládba, amelyikből a HMM megkonstruálása során 

kiindultunk [98] [99].  

1.10 Az ESPRIT technika 

 A fehérjék szerkezetvizsgálatához nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű, 

oldható, tisztítható domének vagy a fehérjék multi-domén részleteinek előállítása. A fehérje 

hozamának, oldhatóságának vagy kristályosíthatóságának javítása érdekében gyakori, hogy 

rövidebb genetikai konstrukciókat hoznak létre, amelyek megfelelnek egy- vagy több domén 

fragmensnek. Ha a célszekvenciák kevéssé ismertek, vagy ha kevés hasonló szekvencia áll 

rendelkezésre, a domének azonosítása problémás lehet. A véletlenszerű fokozatos csonkítással 

létrehozott oldható fehérjék expressziója (ESPRIT) ennek a problémának a megoldására 

dolgozták ki. Több tízezer enzimatikusan csonkított génfragmens szűrését teszi lehetővé ez a 

nagyáteresztő képességű automatizált módszer. A vizsgálni kívánt fehérje génjét vektorba 

klónozzák, majd linearizált vektort endonukleáz III-al emésztik. A különböző méretű 
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fragmenseket agaróz gélelektroforézissel azonosítják, majd a megfelelő méretűeket ligálják és 

E. coli sejtekbe transzformálják. A sejteket agar lemezre szélesztik. A kinőtt telepekből egy 

robot segítségével átviszik a sejteket egy 384 lyukú mikro-titer lemezre (nagyjából 28000 

egyedi klónt). A fehérje szintézist arabinózzal indukálják. A sejteket átviszik egy nitrocellulóz 

membránra, majd lizálják őket. A termelődött fehérjéket egy fluoreszcens próbával 

reagáltatják. Az oldható konstrukciókat először kísérletesen szűrik, majd DNS szekvenálással 

azonosítják [100] [6]. 
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2 Célkitűzések 

Az uracil bázis megjelenése a DNS-ben számos esetben hibának számít, és akár 

rosszindulatú daganatok kialakulásához vezethet. Mégis, az élővilágban olyan példákat is 

találunk, ahol a DNS-beli uracil nélkülözhetetlennek bizonyul. Ilyen például a Drosophila 

melanogaster egyedfejlődése során a megfelelő stádiumokban a DNS-ben felhalmozódó 

uracil, vagy a B-limfociták aktivációjakor az AID enzim hatására megjelenő uracil bázisok, 

melyek elengedhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséhez.  

Doktori munkám során célul tűztem ki: 

i, az APOBEC3B enzim túlműködése következtében keletkező uracil bázisok szerepének 

vizsgálatát p53 proficiens és deficiens 293 (HEK) sejtvonalak esetében.  

ii, vizsgálni kívántam, hogy egy, a DNS-ében timin helyett uracilt tartalmazó vírus miként él 

túl olyan környezetben, amely a DNS-beli uracil mennyiségének minimalizálására törekszik. 

Ezen vírusok vizsgálata kiemelt érdeklődésre tarthat számot, mivel egyediek a Földön és az 

élet kialakulásának megértésében segíthetnek. Továbbá genomjukban olyan fehérjéket 

kódolhatnak, amelyek létfontosságú enzimeket gátolhatnak. Emellett a bakteriofágok patogén 

baktériumok elleni védekezésben is felhasználhatóak lehetnek. Munkám során a Yersinia 

fajokat – köztük a humán patogén Yersinia enterocolitica baktériumot – fertőző ϕR1-37 

bakteriofág genom könyvtárát használtam fel.  

iii, Célom volt a Drosophila melanogaster egyedfejlődésében feltételezhetően fontos szerepet 

játszó, egy újfajta uracil-DNS degradáló fehérje, az UDE szerkezeti analízise.  

Munkám során részt vettem két módszerfejlesztésben is:  

i, egy új DNS-beli uracil kvantifikálásra alkalmas módszer kidolgozásában, amely 

alkalmazható in situ vizsgálatokban is  

ii, valamint „A Metagenomikai Teleszkóp” módszer tesztelésében. Ez utóbbi mesterséges 

intelligenciát használva segít a metagenomikai vizsgálatok során talált ismeretlen fehérjéknek 

funkciót találni, valamint már ismert fehérjékhez új funkciót rendelni. A Metagenomikai 

teleszkóp tesztelése során a DNS-hibajavításban fontos szerepet játszó fehérjék vizsgálatát 

tűztük ki célul, extrém élőhelyekről származó metagenomikai mintákat felhasználva. 
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3 Anyagok és módszerek 

3.1 A R137 bakteriofág túlélési stratégiájának vizsgálata 

A R1-37 egyike azon eddig ismert 3 különleges vírusnak, melyek DNS-e teljes 

egészében uracilt tartalmaz timin helyett. Ezek a fágok olyan baktériumokat fertőznek, 

melyekben a DNS timin alapú, az uracil megjelenése hibának számít. A fág túlélési 

stratégiájának vizsgálatára egy nagyáteresztő képességű módszert dolgoztam ki, amely 

alkalmas a fág genomi DNS-éből készült könyvtárat (továbbiakban fágkönyvtár) felhasználva 

lehetséges UNG inhibitorok keresésére. A fágkönyvtárat Dr. Mikael Skurnik bocsátotta 

rendelkezésünkre [101]. Az alábbiakban ismertetem a tesztrendszert. 

3.1.1 E. coli sejtek transzformálása 

A kísérletekhez E. coli CJ236 (dut- ung-) sejteket használtam. Ezekben a sejtekben nem 

fejeződik ki sem funkcionális dUTPáz, sem UNG enzim. Ennek következtében drasztikusan 

megnő genomi DNS-ük uracilszintje. A dUTPáz enzim hiányában eltolódik a sejten belüli 

dUTP/dTTP arány, így replikáció során a polimerázok nagyobb valószínűséggel fogják dUTP 

beépülését katalizálni adenin bázissal szembe. Ez önmagában még nem lenne elégséges 

feltétele az genomi uracilszint megemelkedésének, mivel az uracil-DNS glikozilázok 

(elsősorban az UNG enzim) hatására ezek a beépült uracilok kivágásra kerülnének. Az UNG 

enzim hiányában azonban nem kerülnek kivágásra sem az így beépült uracilok, sem a citozin 

bázisok spontán dezaminációja során keletkezett uracil bázisok, így megnő az uracilok 

mennyisége a DNS-ben. Ennek mértékét több módszerrel is meghatározták, értéke irodalmi 

adatokból ismert (6580 ± 174 uracil / millió nukleotid) [85]. 

A duplamutáns E. coli sejteket az ung génjét tartalmazó pZ8-Ptac vektorral 

transzformáltam. A pZ8-Ptac vektort Timothy Lu laborjától kaptuk (Addgene plasmid # 

74064) [102]. A vektor tac promótert tartalmaz, amely IPTG-vel indukálható, emellett egy 

kanamicin rezisztencia génnel is rendelkezik. 50 µl kémiai kompetens sejtet transzformáltam 

50 ng plazmid DNS-el, hősokk segítségével. A transzformált sejteket (0,03 mg/ml) 

kanamicint és (250 μM) IPTG-t tartalmazó agar lemezekre szélesztettem. Kontrollként üres, 

az ung-ot nem tartalmazó vektorral transzformáltam a sejteket, valamint IPTG-t nem 

tartalmazó agar lemezekre is szélesztettem mindkét transzformátumból. Azt vártam, hogy a 

magas genomi uraciltartalmú sejtek az ung indukálása következtében elpusztulnak. A 

továbbiakban az ung-ot tartalmazó pZ8-Ptac-, és a fágkönyvtárat tartalmazó pBAD30 

vektorral együtt transzformáltam a sejteket. A pBAD vektor ampicillin (karbenicillin) 
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rezisztencia gént és ara promótert tartalmaz, amely L-arabinózzal indukálható. A kettős 

transzformált sejteket (0,02%) L-arabinózt, (250 μM) IPTG-t, (0,05 mg/ml) karbenicillint és 

(0,03 mg/ml) kanamicint tartalmazó agar lemezekre szélesztettem. Kontrollként üres, az ung-

ot nem tartalmazó vektorral és a fágkönyvtárral együtt transzformáltam a sejteket. Arra 

számítottam, hogy amennyiben a pBAD30 vektor egy olyan részletét kódolja a fág genomnak, 

amely véd az UNG aktivitásával szemben, úgy az ilyen vektorral transzformált sejtek túl 

fognak élni az UNG jelenlétében is. A menekítő kísérleteket számos, 8 - 10 alkalommal 

megismételtem. Mivel azt szerettem volna, hogy a kísérletek során ne veszítsek el könyvtár 

részleteket, így egy transzformálás után a sejteket 10 - 12 táplemezre is szélesztettem 

párhuzamosan. A kísérleti körülményeket úgy állítottam be - (transzformált plazmid 

mennyiség, szélesztett sejt mennyiség), hogy nagyságrendileg 100 - 100 telepet kapjak. Túl 

kevés sejt valószínűleg nem reprezentálná a könyvtárat megfelelőképpen, a túl sok telep 

esetében pedig félő, hogy összetapadnak a sejtek és nem egysejt kolóniákat kapok. 

3.1.2 Kolónia PCR 

Az előzőekben az ung-ot tartalmazó vektorral és a fágkönyvtárral együttesen 

transzformált, majd L-arabinózt, IPTG-t, karbenicillint és kanamicint tartalmazó agar lemezre 

szélesztett sejtek közül a túlélő, telepet alkotó sejtek közül kiválasztottam 150-et, amelyekkel 

kolónia PCR-t végeztem. A PCR-ekhez 12,5 µl MyTaq
TM

 Mix-et (Bioline) használtam, 

amelyhez hozzáadtam a vektorra specifikus primereket (0,25 - 0,25 µM) (5. táblázat), majd 

kiegészítettem 25 µl-re nukleázmentes vízzel. Ezt követen egy steril pipetta heggyel a 

telepekből belekevertem a reakcióelegybe. A PCR reakciót követően a mintákat agaróz gélen 

futattam, majd Sanger szekvenáltattam (Microsynth). A kapott szekvenciákat a továbbiakban 

bioinformatikai analízisnek vetettem alá. 

 

Forward primer 5’-CTACCTGACGCTTTTTATCGCAAC-3’ 

Reverz primer 5’-GCAAATTCTGTTTTATCAGACCGC-3’ 

5. táblázat A kolónia PCR során használt vektor specifikus primerek szekvenciái.  

3.1.3 A szekvenálási adatok bioinformatikai analízise 

A szekvenálás során kapott szekvenciákat az NCBI blastx programjával azonosítottam. 

A program segítségével nukleotid szekvencia megadásával kereshetünk élőlények / vírusok 

fehérjéi között. Az így azonosított fág fehérjék molekulatömegét és pI értékét az ExPasy 

ProtParam programmal határoztam meg. A harmadlagos szerkezeti modellek építése limitált, 
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mivel a talált fehérjék nem rendelkeznek homológokkal. A fág által kódolt 367 fehérje közül 

269 (73 %) nem rendelkezik homológgal a szekvencia adatbázisokban [101]. A 

rendezettségre predikciót az IUPred [103], a másodlagos szerkezeti elemekre a JPred [104] 

programmal végeztem. 

3.2 A dot blot alapú DNS-beli uracilszint meghatározására alkalmas 

módszer validálása és alkalmazása 

A dot blot alapú esszé validálása során az alábbi fehérje konstrukciókat alkalmaztam: 

1xFlagΔUNG és 3xFlagΔUNG (13. ábra). A humán uracil-DNS-glikoziláz 2 (UNG2) cDNS-

ét professzor Salvatore Caradonnától kaptuk (Department of Molecular Biology, University 

of Medicine and Dentistry of New Jersey). A humán sejtekben az UNG enzimnek két 

izoformája fordul elő, egy mitokondriális (UNG1) és egy magi (UNG2). Az általam 

alkalmazott fehérjék két pontmutációt tartalmaznak (D154N, H277N), melyek következtében 

katalitikusan inaktívak, de továbbra is specifikusan kötik a DNS-ben található uracil bázist. A 

pontmutációkat Dr. Róna Gergely kollégám hozta létre, QuickChange mutagenezis módszert 

alkalmazva. A „Δ” konstrukciók nem tartalmazzák az N terminális első 84 aminosavat, amely 

más (pl.: PCNA és RPA) fehérjékkel való kölcsönhatásért felelősek. Az 1x- illetve 3xFlag 

epitóp tag PCR segítségével lett a fehérjére illesztve, majd pET-15b (Novagen) vektorba lett 

klónozva az NdeI/XhoI hasítóhelyek közé. A pET-15b vektorról termeltetett fehérjék N-

terminális 6 x hisztidin jelöléssel rendelkeznek. 

 
13. ábra A dot blot alapú DNS-beli uracil meghatározó módszer során alkalmazott UNG 

konstrukciók. 

3.2.1 Genomi DNS izolálás E. coli CJ236 (dut- ung-) sejtekből 

A dot blot módszeren alapuló genomi uracilszint meghatározás során a standardként 

alkalmazott DNS mintát duplamutáns E. coli CJ236 (dut- ung-) sejtekből izoláltam. Az 

izoláláshoz a baktérium sejteket 5 ml LB tápoldatban egész éjszakán át növesztettem 37°C-ra 

beállított rázótermosztátban, a törzsnek megfelelő antibiotikum (33,6 µg/ml klóramfenikol) 
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jelenlétében. Másnap az előkultúrából 500 ul-t átoltottam 50 ml, szintén 33,6 µg/ml 

klóramfenikolt tartalmazó LB tápoldatba, majd a sejteket 37°C-os rázótermosztátban OD = 

0,5-ig (600 nm mért optikai denzitás) növesztettem (exponenciális növekedési fázis). A 

genomi DNS izolálását MasterPure™ DNA Purification (Epicentre) DNS izoláló kittel 

végeztem, a mellékelt protokoll alapján. Az izolált DNS-sel egy újabb tisztítási lépést is 

elvégeztem Genomic DNA Clean & Concentrator Kit-et (ZYMO Research) felhasználva 

(szintén a mellékelt protokollt követve). 

3.2.2 Normál és uracil tartalmú plazmid előállítása 

A különböző plazmid DNS-ek fenntartása és szaporítása E. coli XL1-Blue (Stratagene) 

sejtekben történt. Ez a törzs a legalkalmasabb rutin klónozáshoz illetve plazmid DNS 

felszaporításához, mivel endonukleáz (endA) és rekombináció deficiens. A hsdR mutáció 

pedig védelmet nyújt a klónozott DNS EcoK rendszer általi hasításával szemben. Uracil 

tartalmú plazmid DNS előállításához E. coli CJ236 (dut-, ung-) (NEB) sejteket használtam. 

Az ezekben a sejtekben felszaporított plazmid DNS uracil tartalma megegyezik a sejt genomi 

DNS-ének uracil tartalmával. A plazmidokat PureYield™ Plasmid Midiprep Kit (Promega) 

segítségével izoláltam, a mellékelt protokollt követve. 

3.2.3 Elektroforetikus mobilitás teszt (EMSA) 

Az EMSA módszer alkalmas egy adott fehérje és DNS közötti kölcsönhatás 

vizsgálatára. A DNS-beli uracilszint meghatározásához duplamutáns UNG enzimet 

használtunk, mint specifikus uracil szenzor. A duplamutáns fehérje DNS kötő képességének 

vizsgálatára EMSA módszert alkalmaztam. Ehhez az általam 3.1.2. pontban leírt módon 

előállított uracilos- és uracilt számottevően nem tartalmazó, előzetesen SmaI enzimmel (NEB) 

linearizált pEGFP-N1 (Clontech) plazmid DNS-t inkubáltam a következő UNG 

konstrukciókkal: 1xFlagΔUNG és 3xFlagΔUNG. A plazmid DNS-ekből minden esetben 10 

ng/µl-es végkoncentrációt alkalmaztam. A fehérjékből 8 tagú felező hígítási sort készítettem 1 

mg/ml-es koncentrációból kiindulva. A fehérjéket és a plazmidot UNG pufferben (30 mM 

TRIS-HCl (pH 7,4), 140 mM NaCl, 0,01% Tween-20, 1mM EDTA, 15 mM β-

merkaptoetanol) hígítottam. A kontroll minta csak DNS-t tartalmaz, fehérjét nem adtam 

hozzá. Az összemért minták 10 µl-éhez 5 perces szobahőmérsékleten történő inkubálást 

követően 2-2 µl mintakoktélt („6X Loading dye”) adtam, majd 0,75 %-os agaróz gélen 

futtattam. 
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3.2.4 UNG aktivitásmérés (Agaróz esszé) 

A katalitikusan aktív UNG a DNS-ben található uracil bázis és a dezoxiribóz közötti N-

glikozidos kötés hidrolízisét katalizálja. Az AP endonukleázok (APE/EndoIV) az így 

létrejövő abázisos helyen katalizálják a cukor-foszfát gerinc felbomlását. Amennyiben 

nagymennyiségű uracilt tartalmaz a DNS, a két enzim együttes aktivitásának következtében 

feldarabolódik. A fragmentálódott DNS az agaróz gélen kisebb moláris tömegnél jelenik meg, 

elmosódott sávokat eredményezve. Ezt felhasználva vizsgáltam a két pontmutációt tartalmazó 

1xFlagΔUNG és 3xFlagΔUNG konstrukciók katalitikus aktivitását. A fehérjéket (0,02 – 0,02 

µg) 150 ng SmaI-el (NEB) linearizált pEGFP-N1 és annak uracilosított változatával 

termosztáltam 37°C-on 1 órán át 11 μl végtérfogatban, Endo IV pufferben (Fermentas) 

hígítva. Ezt követően 1 µl EndoIV-et (Fermentas) adtam a reakció elegyhez, és további egy 

órán át inkubáltam 37 °C-on. A reakciót 4-4 μl inaktiváló koktél (2,5 % SDS, 2,5 mg/ml 

proteináz K (Sigma Aldrich), 1,5x koncentrált DNS Loading Dye (Fermentas)) hozzáadásával 

állítottam le amellyel először 55°C-on 15 percig, majd 95°C-on 10 percig inkubáltam a 

mintákat. A pozitív kontroll esetében vad típusú UNG-ot, valamint EndoIV (Fermantas) 

adtam uracilos plazmidhoz. A két negatív kontrollhoz nem adtam fehérjét, csak plazmid 

DNS-t (uracilosat, illetve uracilmenteset). A mintákat az inaktiválást követően 1%-os agaróz 

gélen futattam. 

3.2.5 A DNS uracil tartalmának vizsgálatára alkalmas dot blot alapú módszer 

Az E. coli CJ236 (dut-, ung-) sejtekből izolált genomi DNS-t használtam a mérések 

során, mint uracil standard. 5 ng genomi DNS-t hígítottam 2 μg, hordozóként használt ultra 

tiszta lazacsperma DNS-t (Invitrogen) tartalmazó TE pufferrel (10 mM Tris-HCl, (pH 8,0), 1 

mM EDTA). Ebből 11 tagú, kétharmados hígítási sort készítettem. A hígítási sor utolsó, 12. 

tagja csak lazacsperma DNS-t tartalmazott. Minden pontban lazacsperma DNS-sel állandó, az 

első taggal megegyező értéken tartottam a DNS mennyiségét. Minden kísérlet elvégzésekor 

duplikátumban alkalmaztam a standard hígítási sort. A vizsgálni kívánt minták esetén is 

hasonlóképpen jártam el, 6 tagú hígítási sort készítve.  

A módszerrel több biológiai mintából származó genomi DNS analízisét elvégeztem, a 

jelen dolgozatban a Professor Chris Lord (Toby Robins Emlőrák Kutatóközpont, Rákkutató 

Intézet, London) kutatócsoportjával kollaborációban elvégzett kísérletet ismertetem. 
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3.2.6 293 (HEK) sejtek genomi uracil tartalmának meghatározása 

Professor Chris Lord kutatócsoportjával együttműködve 293 (HEK) sejtvonalon 

vizsgáltuk az APOBEC3B enzim hatását a genomi uracilszintre p53 fehérje jelenlétében, 

illetve hiányában. A felhasznált sejtvonalakban (293-A3B) az APOBEC3B (A3B) enzim 

expressziója doxiciklinnel indukálható. 100, illetve 1000 ng/mg doxiciklinnek kezelték a 

sejteket 72 órán át. A p53 fehérje kifejeződését GIPZ TP53 shRNS (Dharmacon, GE 

Healthcare) lentivirális infekciójával konstitutívan csendesítették (293-A3B-p53). 72 órával 

az infekciót követően 1 μg/ml puromicin szelekciót alkalmaztak, majd FACS (BD 

Biosciences) segítségével szortírozták a sejteket. A humán (HEK) 293 sejtek kromoszómába-

integrált dox-indukálható APOBEC3B-GFP fúziós cDNS konstrukciót tartalmaztak, a 

szelektálást ennek segítségével végezték. A genomi DNS izolálását MasterPure Complete 

DNA and RNA Purification Kit-el és DNA Clean & Concentrator-5 Kit-el (Zymo Research) 

végezték. A mintákat vakmintaként kaptuk, egy-egy kódszámmal ellátva. Vagyis nem 

ismertük, hogy melyik kódszám melyik biológiai mintához tartozik. Hattagú, felező hígítási 

sort készítettem minden minta esetében. Az első tag 0,5 µg genomi DNS-t tartalmazott. A 

hígítási pontok DNS tartalmát is állandó szinten tartottam lazac sperma DNS hozzáadásával. 

A DNS mintákat pozitívan töltött nylon membránra (Amersham Hybond-Ny+; GE 

Healthcare) vittem fel, vákuumos mikrofiltrációs berendezés (Bio-Dot, Bio-Rad) 

alkalmazásával. A mintafelvitelt követően a membránt 10 percig szobahőmérsékleten 

szárítottam, majd 2 órán keresztül 80°C-on rögzítettem a DNS-eket. Ezt követően a membránt 

15 percig inkubáltam blokkoló pufferben (100 μg/ml lazacsperma DNS-t, 5% zsírszegény 

tejport és 10 mM β-merkaptoetanolt tartalmazó ETBS-T puffer (25 mM Tris-HCl (pH 7,4), 

2,7 mM KCl, 137 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0,05% Tween-20). A blokkoló pufferhez adtam a 

3×FlagΔUNG fehérjét (18,1 μg/ml) és 4°C-on termosztáltam egy éjszakán át. Másnap a 

membránt többször mostam ETBS-T pufferrel, majd anti-Flag M2 antitesttel (Sigma) 

kezeltem 1 órán át, szobahőmérsékleten. Az ellenanyagot 1:2000-szeres hígításban 

alkalmaztam (5% zsírszegény tejport tartalmazó ETBS-T-vel hígítottam). A membránt ismét 

többször mostam ETBS-T-vel, majd hozzáadtam a másodlagos, HRP-vel jelölt ellenanyagot 

(Sigma). A HRP-vel immunoreaktívvá tett foltokat kemilumineszcens reagens (GE 

Healthcare) hozzáadásával vizualizáltam. A membránról több expozíciós időben felvételt 

készítettem BioRad ChemiDoc™ MP Imaging system segítségével. A képek közül 

kiválasztottam amelyiknél még nem égtek ki a foltok, majd ImageJ szoftverrel (National 

Institutes of Health) denzitometráltam a foltokat. A kapott denzitás értékeket a csak 
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lazacsperma DNS-t tartalmazó folt denzitás értékével, mint háttérrel korrigáltam. Az 

Escherichia coli (ME.coli) és a vizsgált humán sejtek genomi DNS-ében lévő nukleotidok 

átlagos molekulatömegét a következő formulával számoltam ki: 

𝑀 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] =

𝐺𝐶%

2
∗ (𝑀𝑑𝐺𝑀𝑃 + 𝑀𝑑𝐶𝑀𝑃 − 2𝑀𝐻2𝑂) + 

1 − 𝐺𝐶%

2
∗ (𝑀𝑑𝐴𝑀𝑃 + 𝑀𝑑𝑇𝑀𝑃 − 2𝑀𝐻2𝑂) 

ahol MdGMP = 347,2 g/mol, MdCMP = 307,2 g/mol, MdAMP = 331,2 g/mol, 

MdTMP = 322,2 g/mol, MH2O = 18,0 g/mol 

A dGMP-dCMP arány (GC%) az NCBI genom adatbázisban található referencia genomok 

alapján az E.coli-ban 50,7%, míg a humán genomban 40,9%.  

Ezek alapján ME.coli = 308,95 g/mol és Mhumán = 308,9 g/mol (a különbség elhanyagolható). 

A standard minták minden pöttyében a nem-hordozó uracil-tartalmú DNS tömege ismert 

(mdot, stand). Az egyes standard sor pöttyökben jelen lévő DNS nukleotidok számát a következő 

képlettel számoltam: 

𝑛𝐸.𝑐𝑜𝑙𝑖 =
𝑚𝑑𝑜𝑡,   𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

𝑀𝐸.𝑐𝑜𝑙𝑖
 

A dezoxiuridin nukleotidok számát az E. coli CJ236 (dut-, ung-) sejtkultúra korábban 

meghatározott genomi uracil tartalmának (6580±174 uracil/millió nukleotid) felhasználásával 

számoltam. Az alábbi képlet adja meg a standard sor minden tagjára (nU, standard) a genomi 

uracil tartalmat: 

𝑛𝑈,   𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 =
6580

1000000
∗ 𝑛𝐸.𝑐𝑜𝑙𝑖 

A standard minták genomi uracil mennyiségének (nU, standard) (x tengely) függvényében 

ábrázoltam a megfelelő normalizált intenzitás értékeket (y tengely). Az ismeretlen DNS 

minták uracil-tartalmát (uracil/millió bázis) a kalibrációs görbe alapján a normalizált 

intenzitásuk interpolálásával határoztam meg a felhasznált DNS mennyisége ismeretében. 

3.3 Rekombináns fehérjék termeltetése és tisztítása 

3.3.1 3xFlagΔUNG 

A dot blot módszer során alkalmazott UNG konstrukciót E. coli BL21(DE3) ung-151 

sejtekben termeltettem. A törzset Samuel Bennett laborjától kaptuk [105]. A fehérjét affinitás 

kromatográfiával tisztítottam Ni-NTA gyanta (Qiagen) segítségével. Az ung gént tartalmazó 

plazmiddal transzformált sejteket 500 ml LB tápoldatban növesztettem 37°C-on, amíg a 

sejtszuszpenzió 600 nm-en mért optikai denzitás értéke elérte a 0,6-os értéket. A 

fehérjetermelést 0,6 mM IPTG (Izopropil-béta-d-thiogalaktopiranozid) indukáltam, majd 

18°C-os rázótermosztátban egy napon át termeltettem a fehérjét. A sejteket centrifugáltam, 
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visszaoldottam lízis pufferben (50 mM TRIS-HCl (pH 8,0), 300 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 

0,1% Triton X-100, 10 mM β-merkaptoetanol, 1 mM PMSF, 5 mM benzamidin, 1 × 

cOmplete™, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail (Roche), 0,1 mg/ml lizozim, 0,1 mg/ml 

DNáz (Sigma) és 0,01 mg/ml RNáz A (Invitrogen)), majd szonikáltam. A sejttörmeléket 30 

perces, 20000 × g-vel történő centrifugálással ülepítettem. A felülúszót Ni-NTA gyantát 

tartalmazó oszlopra öntöttem, majd a következő oldatokkal mostam a gyantát: LS puffer (50 

mM HEPES (pH 7,5), 30 mM KCl, 5 mM β-merkaptoetanol), HS puffer (50 mM HEPES (pH 

7,5), 300 mM KCl, 5 mM β-merkaptoetanol), VHS puffer (50 mM HEPES (pH 7,5), 500 mM 

NaCl, 40 mM imidazol, 5 mM β-merkaptoetanol). A mosásokat követően az UNG 

konstrukciót elúciós pufferrel (50 mM HEPES (pH 7,5), 30 mM KCl, 300 mM imidazol, 5 

mM β-merkaptoetanol) mostam le az oszlopról, majd egy éjszakán át 4°C-on dializáltam. A 

dialízis puffer összetétele: 30 mM Tris-HCl (pH 7,4), 140 mM NaCl, 0,01% Tween-20, 1 mM 

EDTA, 15 mM β-merkaptoetanol. A termelés és tisztítás sikerességét SDS-PAGE 

segítségével ellenőriztem. A koncentrációkat NanoDrop spektrofotométerrel határoztam meg. 

3.3.2 UDE konstrukciók 

Az általam vizsgált 9 csonkított UDE változatot Dr. Pukáncsik Mária kolléganőm hozta 

létre a következők szerint. Az UDE génjét tartalmazó pESPRIT002 vektor Exonukleáz III-al 

történő random emésztését, majd ligálását követően OMNImax E. coli sejtekbe (Life 

Technologies) transzformálták. A kinőtt telepekből ~28.000 kolóniát vittek át 384 lyukú 

lemezekre egy robot segítségével. A sejteket 80 µl TB (Terrific Broth) tápoldatban 

növesztették egy éjszakán át 37°C-on 50 μg/ml kanamicin és 30 μg/ml klóramfenikol 

jelenlétében. A robot egy 50 μg/ml kanamicint és 30 μg/ml klóramfenikolt tartalmazó LB agar 

lemezre helyezett nitrocellulóz membránra viszi át a ~28.000 különböző DNS konstrukciót 

tartalmazó sejteket, majd egy éjszakán át növesztették 25°C-on. Másnap a membránt egy új 

LB agar lemezre tették át, ami az antibiotikumokon kívül még 0.2% w/v arabinózt és 50 μM 

biotin-t tartalmazott. 30°C-on inkubálták 4-5 órán át. Az arabinózzal indukálták a 

fehérjetermelést, a biotin pedig az oldhatósági teszthez kellett. Minden fehérje tartalmaz egy 

N-terminális 6 x His-, illetve egy C-terminális BAP (biotin kötő fehérje) fúziós fehérjét. A 

membránt rajta a kolóniákkal egy denaturáló oldattal (0,5 M NaOH, 1,5 M NaCl) átitatott 

szűrőpapírra vitték át, majd 10 percig inkubálták szobahőmérsékleten, amíg a sejtek lizáltak. 

Ezt követően a membránt 5 percig inkubálták neutralizáló pufferrel (1 M Tris, 1,5 M NaCl, 

pH 7,5), majd 2×SSC pufferbe (300 mM NaCl, 30 mM nátrium-citrát) merítették 15 percig. A 

membránt egy éjszakán át blokkolták Superblock (Pierce) oldatban 4°C-on. Másnap a 
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membránt PBS-Tween (PBS oldat 0.1% Tween 20-al kiegészítve) oldattal mosták 3 × 15 

percig, majd 16 μl anti-hexahisztidin ellenanyagot tartalmazó 50 ml PBS-Tween oldattal 

inkubálták 1 órán át 4°C-on. A PBS-Tween pufferrel történő mosási lépések után 50 ml, 10 μl 

sztreptavidin Alexa Fluor 488-at és 50 μl Alexa Fluor 532 nyúl anti-egér IgG-t tartalmazó 

PBS-Tween oldattal inkubálták a membránt 1 órán át 4°C-on. Végül 3 × 15 perc PBS-Tween 

és 5 perc desztillált vízzel történő mosás következett. A membránt Typhoon 9400 

fluorescence scanner-el (GE Healthcare) analizálták. A hexahisztidin jelölés és a biotin kötő 

fehérje által közvetített jelintenzitásokat Visual Grid szoftver (GPC Biotech) segítségével 

kvantifikálták. A 96, legnagyobb fluoreszcens jelet adó klón esetében kis térfogatban (4 ml) 

termeltették a fehérjét és SDS-PAGE-el ellenőrizték az expressziót. Azon klónok esetében, 

ahol sikeres volt az oldható fehérje termeltetése, a vektor szekvencia tartalmát vektor 

specifikus primerekkel történő PCR-t követő szekvenálással ellenőrizték. Dr. Pukáncsik 

Mária kolléganőm által, ESPRIT (Expression of Soluble Proteins by Random Incremental 

Truncation) [6] technikával létrehozott fehérje konstrukciók közül 9-et (14. ábra) vizsgáltam 

in vitro.  

 
14. ábra Az UDE és az ESPRIT technológiával létrehozott kilenc UDE konstrukció 

sematikus ábrája. A legfelső a teljes hosszúságú UDE. Az 1A, 1B, 2, 3, 4: a fehérje 

szekvenciájában azonosított konzervált motívumok. (W: triptofán aminosavak). A fehérjék N-

terminális 6 x hisztidin jelölést és C-terminális biotin kötő peptid linkert tartalmaznak.  
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A fehérjetermeléshez BL21(DE3) ung-151pLysS E. coli sejteket használtam, melyeket 

500 ml LB tápoldatban növesztettem 37°C-on. A fehérjetermelést 0,1 mM IPTG-vel 

indukáltam, amikor a sejtszuszpenzió 600 nm-en mért optikai denzitás értéke elérte a 0,7-es 

értéket. Ezt követően 4-5 órán keresztül termeltettem a fehérjéket 25 °C-on. A 6x hisztidin 

jelölést tartalmazó rekombináns UDE konstrukciókat affinitás kromatogáfiával tisztítottam 

HisTrap Ni-oszlopon (GE Healthcare) AKTA automatizált folyadékkromatográfiás 

rendszerrel, Unicorn szoftver segítségével. Az eluátum abszorbanciáját 260 és 280 nm-en 

mértek. A fehérjetermelés végeztével az 500 ml-nyi sejtkultúrát lecentrifugáltam, majd a sejt 

pelletet visszaoldottam 25 ml lízis pufferben (50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 150 mM KCl, 1 mM 

EDTA, 1 mm DTT, 0,1 mm PMSF és proteáz inhibitor koktél). A visszaoldott lizátumot 

felvittem a HisTrap oszlopra, majd a következő pufferekkel mostam az oszlopot: A (50 mM 

Tris-HCl (pH 7,5), 30 mM KCl, 1 mM EDTA, 5 mM imidazol, 1 mm PMSF, 1 mm DTT); B 

(A puffer 1 M KCl-dal kiegészítve). Az elúciót A pufferrel végeztem, különböző mennyiségű 

imidazollal (25 mM, 50 mM, 300 mM) kiegészítve. A fehérje eluátum frakciókat egy 

éjszakán át dializáltam 4°C-on 25 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM KCl és 1 mM EDTA-t 

tartalmazó oldat ellenében. Másnap 20 - 30 mg/ml-es koncentrációig töményítettem a 

fehérjeoldatokat Vivaspin centrifugális töményítővel. Az oldatok fehérje tartalmát NanoDrop 

spektrofotométerrel határoztam meg, az abszorbanciát mérve 280 nm-en. A 6 x hisztidin 

jelölést tartalmazó UDE konstrukciók molekulatömegét és extinkciós koefficiensét a 

ProtParam (Expasy) program segítségével határoztam meg. 

3.4 Analitikai gélszűrés 

Az UDE konstrukciók méretét, illetve oligomerizációs fokát analitikai gélszűréssel 

vizsgáltam. Ehhez Superdex
TM

 75 (Amersham Pharmacia Biotech Ltd) méretkizárásos 

oszlopot használtam AKTA rendszerrel. Az eluátum abszorbanciáját 260 és 280 nm-en 

követtük nyomon. Az oszlop BSA (67 kDa), ovalbumin (43 kDa), kimotripszin (25 kDa), és 

RNáz (13,7 kDa) fehérjékkel lett kalibrálva. A fehérjék minden esetben (az UDE 

konstrukciók esetében is) 500 μL össztérfogatban, 1 – 6 mg/mL-es koncentrációban kerültek 

az oszlopra. A hasznos elválasztási térfogatot a teljes oszloptérfogat és az üres térfogat 

különbségeként kapjuk (Vt-V0). Ezen értékek felhasználásával kiszámítható a Kav térfogati 

megoszlási együttható, ami az adott pórusméretű géltípus és molekula kölcsönhatására 

jellemző, dimenziótól független anyagi állandó:  

Kav = (Ve - V0) / (Vt - V0) 

ahol Ve: elúciós térfogat, V0: kizárási térfogat (az oszlop sajátja), Vt: a kolonna teljes térfogata 
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Ezek alapján számolható a kalibrálás során használt fehérjék Kav értéke, melyet a hozzájuk 

tartozó molekulatömeg 10-es alapú logaritmusának függvényében ábrázolunk. A kapott 

pontokra kalibrációs egyenest illesztünk. A vizsgálni kívánt fehérjék látszólagos 

molekulatömege a kalibrációs egyenes paraméterei alapján számolhatóak. 

3.5 Differenciális pásztázó fluorimetria (Thermofluor) 

A thermofluor méréssel az UDE konstrukciók hőstabilitását ellenőriztem. A mintákat 

egy 96 lyukú lemezen mértem össze. A lemezt real-time PCR készülékben (Stratagene 

Mx3000P) 25°C-ról 99°C-ra fűtöttem 0,5°C / perc sebességgel. A fragmenseket 0,25 mg/ml, 

0,5 mg/ml illetve 1 mg/ml-es végkoncentrációban adtam a reakcióelegyhez. A fehérjék 

olvadáspontját 1 μl 40-szeresére hígított Sypro Orange flureszcens festék hozzáadásával 

tudtam nyomon követni. A festék vizes közegben elhanyagolható fluoreszcens jelet ad. A 

felfűtés során a fehérje letekeredése következtében szabaddá váló apoláros részekhez kötődve, 

fluoreszcenciája fokozatosan nő. A real-time PCR-el segítségével a fluoreszcens jel 

intenzitásának növekedése valós időben nyomon követhető. A jelintenzitásokat a hőmérséklet 

függvényében ábrázolva szigmoid görbét kapunk, melynek inflexiós pontjához tartozó 

hőmérséklet tekinthető a fehérje olvadás pontjának. A reakcióelegyeket a dialízis során 

alkalmazott pufferrel (25 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM KCl, 1 mM EDTA) egészítettem ki 

25 μl-re. Minden esetében 3 párhuzamos mérést végeztem, majd azok átlagát vettem 

végeredménynek. 

3.6 Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia 

A lineárisan poláros fény felbontható egy jobbra és egy balra cirkulárisan poláros fény 

összegére. A cirkulárisan polarizált fény térerősség vektorai egy kör kerülete mentén forgó 

mozgást végeznek, közben viszont a fény halad előre, így haladó csavarvonalat kapunk. Ha 

egy lineárisan poláros fényt optikailag aktív közegen engedünk át, akkor a fény jellemzői 

megváltoznak, hiszen a közeg eltérő mértékben nyeli el a két cirkuláris komponenst. A fény 

elliptikusan polarizálttá válik. Ezt a jelenséget nevezzük cirkuláris dikroizmusnak. Minden 

molekula optikailag aktív, amely tartalmaz aszimmetrikus szénatomot. A mintán áthaladó 

fény elnyelődésére érvényes a Lambert-Beer törvény. A balra és a jobbra cirkulárisan poláros 

fény abszorpciós koefficienseinek különbségét (Δε = εbal - εjobb) mérve a hullámhossz 

függvényében kapjuk az optikailag aktív mintára jellemző CD spektrumot. A fehérjéket 

felépítő aminosavak – a glicin kivételével – királisak. A fehérjékben jelenlévő amid 

csoportoknak távoli UV tartományban van jellemző elnyelése, ezért 250 nm alatt a CD 
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spektrumot az amid csoportok határozzák meg. A távoli ultraibolya (UV) tartományban (180 - 

250 nm) felvett CD spektrumból következtethetünk a másodlagos szerkezeti elemek (α-hélix, 

β-redő, rendezetlen láncok) meglétére, illetve ezek arányára a fehérje térszerkezetében (15. 

ábra). A közeli UV tartomány (250 - 350 nm) az aromás oldalláncok elnyelési tartománya. 

Ebben a tartományban felvett spektrum azok egymáshoz viszonyított térbeli orientációjáról, 

vagyis a harmadlagos szerkezetről ad információt [106] [107].  

 
15. ábra Fehérjék másodlagos szerkezeti elemeire jellemző CD spektrumok. 

Az UDE konstrukciók távoli-UV CD spektrumait magam is megmértem (190-240 nm) 

JASCO 720 spektropolariméteren. A mintákat 25 °C-on, 1 mm úthosszú küvettában mértem. 

A méréseket 0,2 mg/ml vad típusú UDE-val és a 9 UDE konstrukcióval 20 mM nátrium-

foszfát pufferben végeztem (pH = 7,5). Azonban Dr. Pukáncsik Mária kolléganőmnek 

lehetősége nyílt Japánban a Hiroshima Synchrotron Radiation Center – Hiroshima University-

vel együttműködve is felvenni a spektrumokat (170 - 255 nm). A méréseket 10 mM nátrium-

foszfát (pH = 7,5) pufferben végezte, 6 mg/ml-es fehérjekoncentrációval (9 mg/ml és 3 mg/ml 

a CA7 konstrukció esetében). 
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3.7 A metagenomikai analízis során alkalmazott módszerek 

A metagenomikai teleszkóp nevű eszköz mesterséges intelligencia felhasználásával 

képes új fehérje fehérfunkciókat azonosítani még a jól vizsgált modellszervezetekben is. A 

jelen munkában DNS-hibajavító enzimeken alkalmaztuk a módszert (16. ábra).  

 
16. ábra A Metagenomikai Teleszkóp projekcióinak sematikus ábrája. Felső panel: az 

„eredeti találatokat” adó eredeti projekció. Alsó panel: a metagenomokat is felhasználó 

teleszkóp. Az 1-es projekció során géneket illetve fehérjéket keresünk a metagenomokban, 

amelyeknek hasonló funkciója lehet, mint a kiindulási fehérjéknek. A második projekció 

során ezekkel az adatokkal kiegészített szekvenciákkal keresünk fehérjéket a 

modellorganizmusokban. 

Először a 6. táblázatban felsorolt DNS-hibajavító fehérjékre kerestünk rá E. coli-ban és 

a 6. táblázatban felsorolt Archeákban az Uniprot adatbázist felhasználva. Többszörös 

illesztést végeztünk Clustal Omega programmal [108], majd minden egyes fehérje számára 
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rejtett Markov-modelleket (HMM, Hidden Markov Model) készítettünk külön-külön a 

HMMER3 szoftver segítségével [99]. Az így létrejött modelleket neveztük el „eredeti 

HMM”-nek. Az „eredeti HMM”-et kétszer használtuk fel a továbbiakban: i, egy közvetlen 

keresés során az eukarióta modellorganizmusok proteómjában (ebből jöttek létre az „eredeti 

találatok”), ii, az 1-es projekció során (16. ábra), amely az első lépés a „teleszkóp találatok” 

létrehozásához. 

HMM-el vizsgált 

eukarióta proteómok 

Saccharomyces cerevisae 

Arabidopsis thaliana 

Caenorhabditis elegans 

Drosophila melanogaster 

Danio rerio 

Gallus gallus 

Bos taurus 

Canis lupus 

Mus musculus 

Sus scrofa 

Rattus norvegicus 

Homo sapiens 
 

 

6. táblázat A metagenomikai teleszkóp módszerrel vizsgált DNS-hibajavító fehérjék, 

Archeák és eukarióta modellorganizmusok. 

Az eredeti projekció során kapott szekvenciákat sorba rendeztük a hozzájuk rendelt 

hasonlósági pontszámok alapján. A határt E ≤ 10−6-nál húztuk meg. Az „eredeti találatok” a 

legmagasabb értékkel rendelkező fehérjék halmaza. Az ’E’ bekerülési határérték egy 

valószínűségi paraméter, mely az adott élőlény fehérjeszekvenciájának és a rejtett Markov-

modell által meghatározott referencia szekvenciájának hasonlóságát jellemzi. A nullhipotézis 

az, hogy a hasonlóság csak a véletlen műve. Ezen paraméter értéke határozta meg, hogy egy 

élőlény az UniProt adatbázisban található fehérje szekvenciáját találatnak ítéltünk-e meg. A 

Teleszkóp alkalmazása során ORF-eket (nyitott leolvasási keret; open reading frame) 

kerestünk a szélsőséges környezetekből (7. táblázat) származó metagenomokban az EMBOSS 

(Európai molekuláris biológia nyitott szoftvercsomag; European Molecular Biology Open 

Software Suite) „getorf”alkalmazásával [109]. Az így kapott szekvenciákkal kiegészítve az 

„eredeti HMM”-eket, új modelleket építettünk, ezek lettek az „új HMM”-ek. Ezek a modellek 

Fehérje családok 

dUTPáz 

uracil-DNS 

glikoziláz (UNG) 

timin-DNS 

glikoziláz (TDG) 

Archea UDG-k 

NTHL1 

OGG1 

Rad50 

Mre11 

Az “eredeti HMM” során 

felhasznált Archea proteómok 

Aeropyrum pernix 

Archeoglobus fulgidus 

Halobacterium salinarum 

Haloferax volcanii 

Methanobacterium 

thermoautotrophicum 

Methanococcus jannaschii 

Methanococcus maripaludis 

Methanosarcina acetivorans 

Pyrococcus abyssi 

Pyrococcus furiosus 

Pyrococcus horikoshii 

Sulfolobus acidocaldarius 

Sulfolobus islandicus 

Sulfolobus solfataricus 

Thermococcus kodakaraensis 
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a metagenomokban található, ismeretlen DNS-hibajavító enzimekre épülnek. Az „új HMM”-

ekkel is kereséseket végeztünk az eukarióta modellorganizmusok proteómjában (az „eredeti 

HMM”-ekkel végzett keresésekhez hasonlóan). Az így kapott fehérjéket is sorba rendeztük a 

hozzájuk rendelt hasonlósági értékek alapján. A határt ebben az esetben is E ≤ 10−6-nál 

húztuk meg. A legmagasabb pontszámmal rendelkező fehérjékből állt össze a „teleszkóp 

találatok” halmaza.  

Richmond bánya (Vas hegység, Kalifornia, USA) 

CAMERA azonosító kódja: CAM_PROJ_AcidMine 

A ’60-as években a bányát bezárták, amely jelenleg a világ egyik legsavasabb bányavizével 

rendelkezik. Az innen származó szekvenált metagenomikai adatok a néhány milliméter vastag, 

rózsaszín biofilm rétegből vett mintából származnak, amely a 42°C-os, pH 0,5-1,5 bányavíz 

felszínén úszik. 

Yellowstone Bison hőforrás (Yellowstone Nemzeti Park, Wyoming, USA) 

CAMERA azonosító kódja: CAM_PROJ_BisonMetagenome 

A minták az 56-92 °C-os lúgos hőforrásból származnak. 

Foszfor eltávolító iszap közösség (Brisbane, Queensland, Ausztrália) 

CAMERA azonosító kódja: CAM_PROJ_EBPRSludge 

A Brisbane-i Thornside szennyvíz kezelő üzem biológiai foszfor eltávolító iszapjából vett minta. 

7. táblázat A Metagenomikai Teleszkóp során felhasznált metagenom lelőhelyek. 

A metagenomikai teleszkóp módszert az ELTE PIT bioinformatikai csoportja hozta 

létre, a DNS-hibajavító fehérjéket Dr. Scheer Ildikó kolléganőm gyűjtötte össze. Jómagam az 

ELTE PIT csoportja által generált „eredeti” és „teleszkóp” találatok bioinformatikai 

elemzésben vettem részt. 
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4 Eredmények bemutatása és értékelése 

4.1 A R137 bakteriofág vizsgálata 

Az uracil alapú DNS-el rendelkező vírusok igen csekély számban ismertek, amit 

magyarázhat, hogy a mai szekvenálási technikákkal nem tudunk különbséget tenni a DNS-ben 

jelen lévő timin és uracil bázisok között. Azt sem ismerjük, hogy miként képesek 

alkalmazkodni az általuk fertőzött baktériumokban jelenlévő DNS-beli uracil ellenes 

környezethez. A Bacillus subtilis-t fertőző PBS fágokban találták meg az első UNG inhibitor 

fehérjét az UGI-t. A fehérje jelenléte magyarázza ugyan, hogy a fág DNS-e miért nem 

degradálódik a sejtbejutást követően, azt azonban nem, hogy a timin miként záródik és 

helyettesítődik uracillal a DNS szintézis során. Mivel az uracilos genommal rendelkező 

fágokban nem találtak olyan DNS polimerázt, amely nagyobb affinitással rendelkezne uracilra 

mint timinre, így feltételezhetően a sejten belüli nukleotid szintek nagyfokú megváltoztatására 

van szükség.  

A R137 genomjában nem találtak az UGI-hoz szekvenciálisan hasonló fehérjét. Az 

eddig ismert UNG inhibitorok azonban nem mutatnak szekvenciális hasonlóságot sem 

egymáshoz, sem más adatbázisokban szereplő fehérjéhez. A R137 esetében azt 

feltételeztem, hogy a PBS fágokhoz hasonlóan rendelkeznie kell olyan mechanizmussal 

amellyel genomját az UNG aktivitásától védi. Mivel a fertőzés során mért RNS szintek nem 

magyarázzák a védelmet [110], így egy fehérje típusú inhibitor meglétére gyanakodtam. Egy 

nagyáteresztő képességű módszert dolgoztam ki (17. ábra), amely alkalmas olyan ágensek 

keresésére, melyek képesek az uracil ellenes környezet kialakításáért felelős egyik 

meghatározó enzim, az UNG hatásának kijátszására.  
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17. ábra A túlélési kísérletek sematikus ábrája. A duplamutáns (dut- ung-) E. coli CJ236 

sejteket először az ung génjét tartalmazó vektorral transzformálom (fent), majd a fág genomi 

részleteit tartalmazó vektorral együtt (lent). A kísérleti terv alapján az UNG aktivitásának 

hatására a duplamutáns sejtek elpusztulnak, míg túlélnek, ha a fág olyan genomi részletét 

tartalmazza a könyvtár, amely képes menekíteni a sejteket az UNG aktivitásával szemben. 

Az ismert, hogy a magas uracil tartalmú DNS degradálódik UNG és APE enzimek 

hatására in vitro (lásd 24. ábra). Annak a feltevésnek az igazolására, hogy in vivo is hasonlóan 

megtörténik a degradáció, E. coli CJ236 (dut- ung-) sejteket transzformáltam az ung génjét 

tartalmazó plazmiddal. A sejtek genomi uracil tartalma magas, 6580 ± 174 uracil / millió 

nukleotid. A továbbiakban ismertetem a túlélési kísérletek eredményeit. A 17. ábra fenti 

paneljén bemutatott séma megvalósítása a 18. ábrán, az alsó panelé a 19. ábrán látható. 
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18. ábra Az UNG enzim expressziójának hatása magas genomi uracil tartalmú E. coli 

CJ236 (dut- ung-) sejtekre. A felső két lemezen üres vektorral transzformált sejtek láthatóak, 

IPTG mentes, illetve IPTG tartalmú táptalajra szélesztve. Az alsó képeken látható lemezek 

esetében a sejtek az ung génjét tartalmazó vektorral lettek transzformálva. A bal oldali lemez 

esetében az UNG termelődése nem, míg a jobb oldali lemez esetében IPTG-vel indukálva lett. 

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a magas genomi uracil tartalommal 

rendelkező duplamutáns E. coli sejtek az UNG jelenlétében nem életképesek. 
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19. ábra A fágkönyvtár hatása az UNG enzim aktivitásának kitett duplamutáns sejtekre. 

A bal oldalin üres-, míg a jobb oldalin az ung génjét tartalmazó vektorral lettek a sejtek - 

mindkét esetben a fágkönyvtárral együtt - kotranszformálva. A fehérjék termelődése mindkét 

plazmidról indukálva lett.  

A két plazmiddal egyszerre történő transzformálás miatt ügyelni kellett arra, hogy a két 

alkalmazott vektor antibiotikum rezisztenciája eltérő legyen, valamint hogy más anyaggal 

lehessen indukálni a fehérjetermelődést. Emellett azt is számba kellett venni, hogy az E. coli 

CJ236 (dut- ung-) sejtek nem rendelkeznek a T7 RNS polimeráz génjével. Így arra is oda 

kellett figyelni, hogy a plazmidok olyan promóter szekvenciát tartalmazzanak, amelyeket a 

sejt saját RNS polimeráza felismer. A fágkönyvtár, melyet Dr. Mikael Skurnik laborjától 

kaptunk, pBAD30 vektor tartalmazta. A pBAD30 ampicillin (karbenicillin) rezisztencia gént 

és arabinóz indukálható promótert tartalmaz. Ez adott volt, így olyan vektort kerestem, amely 

ezektől eltér. Így esett a választás a pZ8-ptac vektorra, amely kanamicin rezisztencia gént és 

glükóz (IPTG) indukálható Ptac promótert tartalmaz.  

A túlélési kísérletek során kapott eredmények alapján elmondható, hogy az UNG 

katalitikus aktivitásának hatására a magas genomi uracilszinttel rendelkező E. coli CJ236 

(dut- ung-) sejtek elpusztulnak (18. ábra jobb alsó kép). A 19. ábrán (jobb oldal) az is látszik, 

hogy a fágkönyvtárban találhatóak olyan genomi részletek, amelyek a duplamutáns sejteket 

képesek menekíteni. Azt, hogy a túlélő sejtek milyen fág genomi részletet kódoló vektort 

tartalmaznak kolónia PCR-t követő Sanger szekvenálással határoztam meg. A szekvenálás 

során kapott szekvenciákat az NCBI blastx adatbázisa segítségével azonosítottam, majd 

elemeztem a 3.1.3 pontban felsorolt bioinformatikai módszerekkel. A fehérjéket osztályoztam 
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méretük és izoelektromos pontjuk szerint, figyelembe vettem, hogy a fertőzés során mikor 

termelődnek – ehhez az adatokat a [110]-es publikációból vettem – valamint, hogy hányszor 

kaptam vissza az adott szekvenciát a szekvenálások során. Az így azonosított fág fehérjéket 

az 8. táblázat tartalmazza. 

fehérje Mw (kDa) pI termelődés találatok száma 

g084 13,4 9,12 konstitutív 3 

g085 50,5 5,16 konstitutív 4 

g089 40,2 4,56 konstitutív 4 

g119 12,99 5,39 korai 3 

g120 14,6 8,73 konstitutív 3 

g133 17,2 6,29 konstitutív 5 

g185 14,6 9,60 konstitutív 7 

g186 14,6 5,87 konstitutív 6 

g191 49,9 9,01 konstitutív 4 

g295 151,9 5,36 konstitutív 3 

8. táblázat A túlélési kísérletek során azonosított és a szelektálás során kiválasztott fág 

fehérjék. 

A 8. táblázatban felsorolt fehérék közül a g119-est, g185-öst és a g186-ost vizsgáltam 

további bioinformatikai módszerekkel. A g119-es mind méretében, mind izoelektromos 

pontjában hasonlít az eddig azonosított három uracil-DNS glikoziláz inhibitorhoz. (Az ismert 

UNG inhibitorok: SAUGI: 112 aminosav, 13,4 kDa, pI=4,51; UGI: 84 aminosav, 9,5 kDa, pI 

= 4,13; p56: 56 aminosav, 6,6 kDa, pI = 4,17. A SAUGI és az UGI monomer, a p56 dimer 

formában fejti ki hatását [29].) A g185-ös és g186-os fehérjéket a legtöbbször kaptuk vissza a 

szekvenálások során, azaz a túlélő sejtek többsége ezen fág fehérjék génjét tartalmazó vektort 

tartalmazta. A rendezettség vizsgálatához az IUPred (20. ábra) a másodlagos szerkezeti 

elemek vizsgálatához a JPred (21. ábra) programot használtam. A harmadlagos szerkezetek 

predikcióinak – a szekvenciális és szerkezeti homológok hiányában – megbízhatósága 

limitált. 
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20. ábra Az IUPred programmal kapott rendezetlenségi predikciók. Amennyiben a piros 

vonal a vízszintes fekete vonal alatt helyezkedik el, a fehérje adott szakasza rendezettnek 

tekinthető. 

 
21. ábra A JPred programmal kapott másodlagos szerkezeti elemek. H: α-hélix; E: β-

redő. 
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A kapott eredmények alapján elmondható, hogy ezen fehérjéknek nincs eddig ismert 

szekvenciális, illetve szerkezeti homológjuk, így a harmadlagos szerkezeti modellek 

megbízhatósága limitált, azonban feltételezhetően rendezett fehérjék. Annak ellenőrzésére, 

hogy ezek a fehérjék valóban képesek az UNG inhibíciójára, in vitro kísérleteket tervezünk 

végezni. A túlélési kísérletek során kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy egy 

magas uracil tartalmú genom nem képes az UNG fehérje jelenlétében fennmaradni, hiszen a 

duplamutáns Escherichia coli sejtek a humán ung gén indukálása esetén elpusztultak, míg 

ezen gén hiányában, illetve a gén indukálása nélkül túléltek. Mindemellett az is elmondható, 

hogy a ΦR1-37 bakteriofág ténylegesen tartalmazhat olyan génszakaszokat, amelyek 

feltételezhetően megakadályozzák az UNG enzim megfelelő működését. A túlélő sejtekkel 

végzett kísérleti eredmények több potenciális fehérje találatot is adtak. Ezen találatok további 

analízisét tervezzük a továbbiakban.  

4.2 A dot blot alapú DNS-beli uracilszint meghatározására alkalmas 

módszer validálása és alkalmazása 

Az irodalomban számos DNS-beli uracil kvantifikáló módszer fellelhető, de hiány volt 

olyan módszerből, amely alkalmas in situ vizsgálatokra. Egy olyan módszert dolgoztunk ki, 

amely a DNS-ben található uracil bázisokra specifikus UNG enzimet használja fel, mint uracil 

szenzor (22. ábra). A vad típusú enzimről eltávolítottuk az N-terminális első 84 aminosavat 

(ΔUNG), amely más DNS-kötő fehérjékkel való kölcsönhatásokért felelős. Ennek elsősorban 

az in situ vizsgálatoknál van fontos szerepe. A fehérjét két pontmutációval (D154N és 

H277N) tettük inaktívvá. Az ellenanyagos jelölést pedig egy 1x- illetve 3xFlag jelölés teszi 

lehetővé. Az in situ vizsgálatokhoz más jelölésekkel (pl.: DsRed fúziós fehérje) láttuk el az 

UNG konstrukciókat. Ennek kidolgozását elsősorban kollégáim végezték. Én az in vitro 

kísérletek során alkalmazott, 13. ábrán bemutatott fehérjék kidolgozásában és tesztelésében, 

valamint a dot blot alapú DNS-beli uracil mennyiség meghatározására alkalmas módszer 

kidolgozásában vettem részt.  



63 

 

 
22. ábra A dot blot módszer sematikus ábrája. A vizsgálandó DNS mintát ismert 

mennyiségben egy pozitívan töltött membránhoz rögzítjük, majd hozzáadjuk a DNS-beli 

uracil felismerésért és megjelölésért felelős inaktívvá tett UNG konstrukciót. A fehérjén lévő 

Flag epitóp jelölést felhasználva antitestes jelölést alkalmazunk.  

4.2.1 Elektroforetikus mobilitás teszt (EMSA) 

Az általunk előállított UNG konstrukciók uracil kötő képességét elektroforetikus 

mobilitás teszttel ellenőriztem. Az 1x- és 3xFlag ΔUNG fehérjéket is növekvő mennyiségben 

adtam normál illetve magas uracil tartalmú plazmid DNS-hez. Amennyiben a fehérje kötődik 

a DNS-hez, az magasabb molekulatömegnél lesz detektálható a gélképen (23. ábra).  
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23. ábra Az UNG konstrukciókkal végzett elektroforetikus mobilitás teszt gélképe. Fent: 

az 1xFlag jelölést tartalmazó fehérjével végzett kísérletek. Lent: a 3xFlag jelölést tartalmazó 

fehérjével végzett kísérletek. Baloldal: uracilt számottevően nem tartalmazó pEGFP1-N1 

plazmiddal inkubált fehérjék eltolódási képe. Jobb oldal: uracilos pEGFP-N1 plazmiddal 

inkubált fehérjék eltolódási képe. Növekvő mennyiségben adva mind az 1x-, mind pedig a 

3xFlag jelölést tartalmazó UNG konstrukciók esetében a magas uracil tartalmú plazmidoknál 

tapasztaltunk nagyobb eltolódást az agaróz gélen. A pEGFP-N1 plazmid 4733 bp. 

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy mind az 1x-, mind pedig a 3xFlag 

jelölést tartalmazó ΔUNG konstrukciók kötik az uracil tartalmú DNS-t. 

4.2.2 UNG aktivitásmérés (Agaróz esszé) 

A dot blot alapú DNS-beli uracil meghatározására kifejlesztett módszerhez olyan 

mutáns UNG fehérjéket állítottunk elő, amely specifikusan köti a DNS-ben található 

uracilokat, azonban katalitikusan inaktív. Így uracil „antitestként” viselkedik, amely lehetővé 

teszi a kimutatást. Uracilos plazmid DNS és APE enzim hozzáadásával ellenőriztem az UNG 

konstrukciók aktivitását (24. ábra). 
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24. ábra Az UNG konstrukciók aktivitás mérésének gélképe. 1x- és 3xFlag UNG 

fehérjékhez is adtam mind normál- illetve uracil tartalmú plazmid DNS-t. Az abázisos helyek 

ellenőrzésére csak APE enzimmel is inkubáltam a DNS-eket, amelyek - mivel degradáció ez 

esetben nem tapasztalható - nem tartalmaztak számottevő abázisos helyet. Pozitív kontrollnak 

(+) vad típusú UNG fehérjével inkubáltam az uracilos plazmidot (piros keretben). Míg a vad 

típusú UNG esetében megfigyelhető az uracilos DNS degradációja, mindkét konstrukció 

esetében elmondható, hogy a mutációk következtében elvesztették aktivitásukat (fehér 

keretben). 

Az aktivitás mérés és az EMSA kísérletek során kapott eredmények alapján 

elmondható, hogy az 1x- és a 3xFlagΔUNG fehérjék katalitikusan inaktívak és specifikusan 

kötik az uracilos DNS-t.  

A módszer kifejlesztését követően több nemzetközi kutatócsoport is megkereste 

laboratóriumunkat saját projektjeikkel kapcsolatban. A külföldi kutatók kollaborációs igénye 

minden ilyen esetben az újonnan kifejlesztett módszerünk egyes élettani mintákon való 

alkalmazására irányult. Ezen kutatások közül én egy olyan kutatásban vettem részt, ahol az 

APOBEC3B fehérje sejtbeli expressziójának hatását vizsgáltuk. 

4.2.3 APOBEC3B expresszió hatásának vizsgálata 293 (HEK) sejtek genomi uracil 

tartalmára 

Egyes daganatok esetén az ABOBEC3B szint jelentős emelkedése figyelhető meg. 

Azonban egyenlőre ismeretlen az a mechanizmus, ami ehhez az emelkedéshez vezet. 

Korábban leírták, hogy a humán papillomavírus (HPV) pozitív fej / nyak és méhnyak rákban 
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a HPV E6 / E7 onkoprotein az APOBEC3B megemelkedett szintjét okozza mind mRNS 

szinten, mind az enzimatikus aktivitásban [111] [112]. A poliómavírus (BK vírus) fertőzés 

szintén megemelkedett APOBEC3B szinttel társul vese sejtekben, ami magyarázhatja a 

magas A3B szintet urotheliális daganotokban [113]. Együttműködésben végzett munkánk 

során megállapítottuk, hogy az APOBEC3B expressziója DNS károsodás sejtválaszt (DDR) 

indít be a sejtben és G2/M fázisban megállítja a sejtciklust. Emellett az APOBEC3B 

expressziója megemelkedett p53 szintet eredményez. Amennyiben az APOBEC3B-t 

expresszáló sejtekben a p53 fehérjét csendesítjük, nem tapasztalható a sejtosztódásban 

defektus, nem áll meg a sejtciklus G2/fázisban, azonban a DDR ez esetben is beindul. Az 

A3B fehérje képes a DNS-ben található citozinok dezaminálására, amely reakció 

következtében uracil keletkezik (25. ábra).  

 
25. ábra A 293 (HEK) sejtekkel végzett kísérleti terv sematikus ábrája. Kísérleti 

elrendezésünkben az A3B expresszióját doxiciklinnel indukáltuk. Ennek hatására 

feltételezhetően megemelkedik a genomi DNS uracil tartalma. Az A3B expressziója 

megemelkedett p53 szintet eredményez a sejtekben, valamint beindítja a DDR-t. Mindennek 

következtében a sejtosztódás megáll G2/M fázisban. Amennyiben az A3B-t olyan sejtekben 

termeltetjük, amelyekben a p53 fehérje csendesítve lett, nem tapasztaljuk a sejtciklus 

megállását, bár a DDR ez esetben is indukálódik. 

A kísérleteink során kíváncsiak voltunk, hogy az A3B expressziója milyen mértékű 

uracilosodást okoz a vizsgált sejtek genomi DNS-ében. Mivel a p53 csendesítésének hatására 

elmarad az A3B fehérje hatására bekövetkező sejtciklus megállás, kérdésként merült fel, hogy 

az vajon összefüggésben van-e a genomi uracilszinttel.  

Professor Chris Lord laborjától kapott 293 (HEK) sejtvonalak genomi DNS-ének uracil 

tartalmát az általunk kidolgozott dot blot alapú módszerrel vizsgáltam. A minták között voltak 

kezeletlen 293-A3B sejtek, illetve olyanok, melyekben az A3B expresszióját 100 illetve 1000 
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ng/ml doxiciklinnel indukálták. A 293-A3B-p53 sejtek esetében a p53 fehérje kifejeződését 

RNS alapú módszerrel csendesítették. 

A mintákat vakmintaként kaptuk meg. A mintákat 1 és 12 között számoztuk be, annak 

ismerete nélkül, hogy melyik szám melyik mintát jelöli. A 2, 7, 8, 9, 10, 11 és 12-es minták 

esetében kétszer, az 1, 3, 4, 5, és 6-os minták esetében háromszor lettek megismételve a 

mérések. A kapott eredmények a 26 – 28 ábrákon láthatóak. 

 
26. ábra A 293 (HEK) sejtvonalak genomi uracil tartalmának meghatározására 

alkalmazott dot blot alapú esszé eredménye. A felső két sorban található a standardként 

alkalmazott E. coli CJ236 (dut- ung-) genomi DNS-éből készített 11 tagú, kétharmados 

hígítási sor. A sorok utolsó, 12. tagja csak lazac sperma DNS-t tartalmazott, amellyel a 

kiértékelés során kapott denzitás értékeket korrigáltam. „1” – „12”: az ismeretlen minták 

genomi DNS-éből készített 6 tagú felező hígítási sor. 
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27. ábra Standard hígítási sor a genomi uracil szintek in vitro mennyiségi 

meghatározására. Az E. coli CJ236 (dut- ung-) genomi DNS két hígítási sorának denzitás 

értékeit korrigáltam a lazac sperma DNS esetében kapott denzitás értékek átlagával, majd a 

két adatsor átlagát ábrázoltam az uracil tartalom függvényében. Az így kapott kalibrációs 

egyenes segítségével határoztam meg az ismeretlen minták uracil tartalmát. 

Az ismeretlen minták esetében is denzitometráltam a kapott foltokat, majd a kalibrációs 

egyenes segítségével megállapítottam az egyes denzitás értékekhez tartozó uracil tartalmat. A 

hígítási sorok azon tagjait, amelyek a kalibrációs tartományba estek átlagoltam és ezt vettem 

az adott mintához tartozó végeredménynek. 

A módszer nagy előnye, hogy minden blot esetében saját kalibráció készül. A standard 

mennyiségét, ezzel pedig az adott pontba felvitt uracilok mennyiségét egyedileg lehet 

változtatni, a vizsgálandó minta uracil tartalmához igazítva. Így tág spektrumban lefedhető a 

meghatározható uracilok mennyisége. 

A 293 (HEK) sejtvonalak genomi uracil tartalom mérése során kapott eredményeket 

(„1” – „12”) visszaküldtük Professor Chris Lord laborjának, akik csoportosították az adatokat. 

Az így kapott eredmények a 28. ábrán láthatóak. 
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28. ábra Az APOBEC3B enzim hatása a genomi uracilszintekre. Az APOBEC3B 

expressziója doxiciklinnel (Dox) indukálható. A fehérje indukálásának hatására a 293 (HEK) 

sejtek genomi uracilszintje szignifikánsan megemelkedik a p53-ra nézve vad típusú (p53 +) és 

p53 csendesített (p53 -) sejtek esetében is. Minden adatpont legalább hat ismétlés átlagát 

jelenti. A statisztikai analízishez kétmintás T-próbát használtunk (NS.: nem szignifikáns). 

Közös kutatómunkánk során tehát megállapítottuk, hogy az APOBEC3B 

termelődésének indukálása hasonló genomi uracilszintet eredményez p53 fehérjét 

expresszálló, illetve p53 csendesített 293 (HEK) sejtekben (28. ábra). Ez arra utal, hogy a 

G2/M fázisban történő sejtciklus megállás elmaradása p53 csendesített sejtek esetében nem az 

A3B esetlegesen csökkent aktivitására, illetve az alacsonyabb genomi uracilszintre vezethető 

vissza. Kollaborátoraink teljes genom szekvenálással megállapították azt is, hogy a p53 

csendesített sejtekben az A3B expressziója kataegis típusú mutációt okozott. Arra is fény 

derült, hogy az A3B hiperszenzitivitást okoz kismolekulás DDR inhibitorokkal (pl.: ATR, 

CHEK1, CHEK2, PARP, WEE1 inhibitorok), valamit cisplatin / ATR és ATR / PARP 

inhibitor kombinációkkal szemben. Összefoglalva, az APOBEC3B expressziója 

megemelkedett genomi uracilszintet eredményez, DNS károsodás sejtválaszt indít be, 

valamint megállítja a sejtosztódást G2 / M fázisban. A kapott eredmények arra engednek 

következtetni, hogy a p53 funkció elvesztése lehetővé teszi, hogy a sejtek tolerálják az 

emelkedett APOBEC3B expressziót egy folyamatban lévő DDR-ben és a daganatos sejtek 

továbbra is osztódó képesek maradjanak. Végül megmutattuk, hogy a magas APOBEC3B 

szint túlérzékenységet okoz a DDR-t célzó kis molekulájú inhibitorokkal szemben, ami arra 

utal, hogy az APOBEC3B expressziója sebezhetővé teszi a sejteket célzott terápiákkal 

szemben [114]. 
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4.3 Az uracil-DNS degradáló faktor (UDE) szerkezeti analízise 

A csoportunk által Drosophila melanogaster-ben azonosított új uracil-DNS degradáló 

faktor (UDE), amely feltételezhetően fontos szerepet játszik az ecetmuslica 

egyedfejlődésében, nem mutat jelentős szerkezeti és funkcionális homológiát más uracil-

DNS-kötő vagy módosító fehérjékkel. Az UDE 3D-s szerkezetének meghatározása közelebb 

vihetne a katalízis molekuláris hatásmechanizmusának megértéséhez, valamint az általános 

uracil-felismerés és a nukleáz aktivitásra vonatkozóan is kulcsfontosságú információkkal 

szolgálna. A 3D-s szerkezet meghatározására alkalmazott legmeghatározóbb módszerek az 

röntgenkrisztallográfia, valamint az NMR. Az NMR esetében a fehérje méretének növekedése 

egyre megnehezíti a szerkezet meghatározást. Az UDE esetében (~40 kDa) a 

röntgenkrisztallográfia lenne alkalmas módszer, ehhez viszont jól szóró fehérje kristályra van 

szükség. A teljes hosszúságú és a 9 csonkított UDE konstrukció esetében sem sikerült fehérje 

kristályok növesztése. A továbbiakban bemutatom az UDE szerkezetére és stabilitás 

vizsgálatára tett kísérletek közül az általam elvégzetteket. 

4.3.1 Az UDE konstrukciók termeltetése és tisztítása 

Az általam vizsgált kilenc UDE konstrukciót (14. ábra) Dr. Pukáncsik Mária 

kolléganőm állította elő az ESPRIT technikát felhasználva a 3.3.2 pontban leírtak alapján. A 

kiválasztott 9 csonkított UDE konstrukciót BL21(DE3) ung-151pLysS E. coli sejtekben 

termeltettem, majd a sejtfeltárást követően a felülúszót nikkel affinitás kromatográfiával 

tisztítottam. A termeltetés és tisztítás sikerességét SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel 

ellenőriztem. A fehérjék expressziója és tisztítása során vett minták gélképe a 29. ábrán 

látható.  
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29. ábra A 9 UDE konstrukció termeltetése és tisztítása. Fent: a fehérjék expressziós 

gélképe. „-” az expresszió indukálása előtt vett minta; „+” az expresszió befejezésekor vett 

minta. Lent: a fehérjék nikkel affinitás kromatográfiás tisztításának gélképe. „Fú” a 

sejtfeltárást követő centrifugálási lépés felülúszójából vett minta; „El” a tisztítás során az 

elúcióból vett minta. 

Minden esetben elmondható, hogy a fehérjetermelés sikeres volt és a fehérjék a sejten 

belül oldható formában, a citoplazmában voltak. Nagy valószínűséggel jól feltekeredett 

szerkezettel rendelkeztek, mivel nem kerültek zárványtestekbe. Erre abból következtethetünk, 

hogy minden konstrukció a sejtfeltárás során a felülúszóban volt megtalálható. 

4.3.2  Analitikai gélszűrés 

A fehérjék oligomerizációs fokának és annak ellenőrzésére, hogy nem aggregálódtak, 

analitikai gélszűrést végeztem. Az elúciós kromatogram a 30. ábrán látható: 
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30. ábra A kilenc UDE konstrukció gélszűrésének eredménye (azonos beinjektálási pontra 

igazítva). A CA7-es konstrukció a kizárási térfogatnál eluálódott az oszlopról. Ez 

feltételezhetően a globuláris fehérjealaktól való nagyfokú eltérés okozhatja (esetleg a fehérje 

egyáltalán nincs feltekeredve). 

A kapott elúciós térfogatokat (Vel), az ebből számolt molekulatömeget (Mapp), valamint 

az aminosav szekvencia alapján számolt molekulatömegeket (Mkalk) a 4.3.3 pontban látható 9. 

táblázatban foglaltam össze. 

4.3.3 Differenciális pásztázó fluorimetria (Thermofluor) 

A thermofluor mérés alkalmas a fehérjék megfelelő feltekeredettségének ellenőrzésére. 

Vizes oldatban az apoláros oldalláncok a víztől elzártan, a fehérje belseje felé helyezkednek 

el. A mérés során olyan floureszcens festéked adunk a fehérjéhez, amely önmagában, vizes 

közegben alig detektálható jelet ad. A hőmérséklet emelésének hatására a fehérje elkezd 

letekeredni, az apoláros részek így elérhetővé válnak a festék számára. Az egyre növő 

apoláros részekhez kötődő festék jele megnő, amit detektálhatunk a hőmérséklet 

függvényében. A fehérjék hőstabilitásának vizsgálatára elvégzett thermofluor mérések 

eredményét a 9. táblázatban foglaltam össze: 
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UDE 

konstrukciók 
Motívumok 

Tm 

(°C) 

Analitikai gélszűrés 
Oligomerizációs 

fok 
Vel 

(ml) 

Mapp 

(kDa) 

Mkalk 

(kDa) 

NA1 
1B-2-3-4 

nincs C term 
51,3 62,4 42,1 25,7 dimer 

NA2 Fél 1B-2-3-4 53,9 56,6 57,0 26,3 dimer 

NA3 
2-3-4 

nincs C term 
57,1 69,6 28,9 18,0 dimer 

NC6 
Teljes hosszú 

nincs N term 
53,7 

55,7 

65,6 

51,1 

35,6 
34,7 monomer 

NG1 2-3-4 56,4 60,0 47,7 23,3 dimer 

NG3 Fél 1B-2-3-4 51,5 64,6 37,5 20,9 dimer 

CA7 1A-1B 
+ 

(nincs) 
44,3 - 25,4 - 

CH9 1B-2-3 
+ 

(nincs) 
58,3 52,1 22,1 dimer 

CH10 1B-2-3-4 - 56,0 58,8 32,1 dimer 

UDE 
teljes 

hosszúságú 
- - - - monomer 

9. táblázat Összefoglaló táblázat az UDE konstrukciókkal elvégzett mérések 

eredményeiről. A „+” jelek jelölik, hogy a mérés el lett végezve az adott konstrukción, csak 

nem rendelkeznek jól meghatározható letekeredési hőmérséklettel. Vel: elúciós térfogat; Mapp: 

látszólagos molekulatömeg (a gélszűréshez használt oszlop kalibrálása alapján számolt 

molekulatömeg); Mkalk: az aminosav szekvencia alapján számolt molekulatömeg; Tm: a 

fehérjék thermofluor méréssel meghatározott olvadáspontja. A monomer/dimer besorolás 

kritériumaként maximum 20%-os eltérést engedtünk meg az adott aminosavszekvencia 

alapján számított molekulatömege és a gélszűrésben becsült látszólagos molekulatömeg 

között. Az NC6 konstrukció 2 csúcsot adott a kromatogrammon. Az egyik a monomerrel 

megegyező molekulatömegnek felel meg, a másik viszont a monomernek és a dimernek 

megfelelő elúciós térfogatok közé esik. 

Az analitikai gélszűrés és a thermofluor mérések során kapott eredmények alapján 

elmondható, hogy a legtöbb konstrukció (az NC6 kivételével) dimert képez. A CA7 esetében 

a fehérje a kizárási térfogatnál eluálódott az oszlopról, vagyis alakja nagyban eltér a 

globuláristól. Az NA1, NA2, NA3, NC6, NG1 és NG3 fehérjék jól definiált hődenaturációs 

átmenettel rendelkeznek, vagyis valószínűleg jól feltekert állapotban voltak. A CA7 ez 

esetben is eltérően viselkedett, már kezdetben (alacsony hőmérsékleten) nagy fluoreszcens 

jelet adott, vagyis feltételezhetően az apoláros oldalláncok ekkor is elérhetőek voltak a festék 

számára. Ez jelentheti azt, hogy a fehérje nem volt megfelelően feltekeredett állapotban. A 

CH9 esetében pedig nem a várt telítésbe menő görbét, hanem egy ellaposodott görbét 

kaptunk, a fehérje nem mutatott kooperatív hődenaturációs átmenetet. 
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4.3.4 Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia 

A 9 UDE konstrukció esetében a másodlagos szerkezeti elemek vizsgálatára CD 

spektroszkópia méréseket végeztem. A 31. ábrán található görbéken 2 minimum látható, az 

egyik 208 nm, a másik 222 nm környékén. A görbék maximuma 192 nm-nél található. Ezek 

az adatok megegyeznek az α-hélixre jellemző spektrális adatokkal [115]. Dr. Pukáncsik Mária 

kolléganőm által, Japánban elvégzett CD mérések eredményei a [116]-es publikációban 

találhatóak. Az ő mérései összhangban vannak az általam elvégzettekkel, mindkét esetben 

egyértelműen α-helikális másodlagos szerkezeti elemek dominálnak a konstrukciókban, 

illetve a teljes hosszúságú UDE esetében is. 

 
31. ábra A 9 UDE konstrukció CD spektruma. A spektrumok az általam elvégzett 

mérésekből származnak. 

A teljes hosszúságú UDE esetében a mérést SELCON3 programmal kiértékelve a 

következő összetételt kaptuk: 62% α-hélix, 8% β-redő, 9% kanyar és 21% rendezetlen 

komponens. Az N-terminális rész nagy részben α-helikális: 92 % α-hélix, 4 % β-redő és 4% 

rendezetlen komponens. A CA7-es és CH9-es konstrukció is egyértelmű α-helikális jelet 

adott, bár a thermofluor mérés során nem kaptunk jól definiált letekeredési hőmérsékletet és a 

CA7-es konstrukció az analitikai gélszűrés során is a kizárási térfogatban eluálódott az 

oszlopról. Ezek alapján arra következtethetünk, hogy ez a két fehérje is tartalmaz határozott 

másodlagos szerkezeti elemeket, de ezek nem adnak jól definiált harmadlagos szerkezetet. A 

CH9-es konstrukció a gélszűrés alapján feltételezhetően kevésbé rendezetlen, mint a CA7-es. 
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4.4 Metagenomikai teleszkóp 

Dolgozatom korábbi fejezeteiben a DNS-beli uracil megjelenésével és az általa indukált 

sejtválasz útvonalainak vizsgálatával foglalkoztam. Kutatómunkám ezen kísérletei során 

felmerült a kérdés, hogy vajon extrém körülmények között élő organizmusok hogyan tudják 

kezelni a környezet által indukált, valószínűleg drasztikus mutációs hatásokat. Korábbi 

tanulmányokban kimutatták, hogy pl.: a citozin dezaminálásának növekvő gyakoriságára 

vezethető vissza az a megfigyelés, hogy a P. furiosus DNS polimeráza egy külön dUTP-re 

specifikus felismerő zsebbel is rendelkezik [117]. Így tehát a plauzibilis feltételezést, mely 

szerint az extrém élőhelyen lévő mikroorganizmusok egyedi útvonalakat használhatnak a 

DNS károsodás kivédésére, kísérletes adatok is alátámasztják.  

Célunk volt, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy az extrém élőhelyekről származó 

úgynevezett metagenomok milyen lenyomatát nyújtják az ott élő mikroorganizmusok ezen 

specifikus stratégiáinak. Ennek érdekében bioinformatikus kollégákkal való 

együttműködésben megkezdtük a metagenomok vizsgálatát. 

A metagenomikai minták filogenetikai besorolása általában nem áll rendelkezésre. Az 

extrém élőhelyeken élő mikroorganizmusok esetében azt feltételeztük, hogy összetettebb, 

bonyolultabb DNS-hibajavító stratégiákat kell alkalmazniuk, mint az enyhébb körülmények 

között élő élőlényeknek. Célunk volt annak vizsgálata, hogy a metagenomokban található 

lehetséges új DNS-hibajavító enzimek felhasználhatók-e új DNS-hibajavító enzimek 

megtalálására a már jól ismert modellorganizmusokban. 

Az eredeti HMM-ben vagy az eredeti projekcióban (32. ábra és 16. ábra felső panel) a 

HMM-et használtuk fel a 6. táblázatban felsorolt organizmusokban azonosított DNS-

hibajavító fehérjékhez hasonló fehérjeszekvenciák megtalálásához a modellorganizmusokban: 

ebben az esetben ezt az egy projekciót alkalmaztuk. Ezt a HMM-et használva a hasonlósági 

pontszámokat hozzárendeltük a modell-organizmusok fehérjeszekvenciáihoz. Ennek a 

vetületnek a kimenete a modellorganizmusokban talált legmagasabb pontszámú fehérjék 

halmaza (úgynevezett „eredeti találatok”). Ezzel szemben a Metagenomikai teleszkópban (32. 

ábra és 16. ábra alsó panel) két projekciót alkalmazunk: 

1. projekció: Itt ugyanazt a HMM-et használtuk, mint az eredeti kivetítésnél, de most a 

modellorganizmusokban lévő fehérjék helyett a metagenomokban kerestünk 

fehérjeszekvenciákat.  

2. projekció: A kiindulási pont az első projekció során talált, metagenomokból származó 

legmagasabb értékű fehérjék. Megfelelő klaszterezés után egy új-, második HMM épül 
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fel: tanítási készlete ezekből a magas értékű fehérjékből áll. Ezután figyelembe vesszük 

az egyes modell-organizmusok proteómjait, és ezzel a második HMM-el hasonlósági 

pontszámokat rendeltünk a modell-organizmusok fehérjeszekvenciáihoz. A második 

vetület kimenete a modellorganizmusok proteómjaiban található legmagasabb 

pontszámú fehérjék halmaza, ezek a „teleszkóp találatok”. 

 
32. ábra A DNS-javító enzimekre alkalmazott metagenomikai teleszkóp folyamatábrája. 

A jelen munkában a HMM-et újszerű módon alkalmaztuk annak érdekében, hogy eddig 

ismeretlen fehérjefunkciókat találhassunk ismert modellorganizmusokban. A DNS-károsodás 

javításában résztvevő fehérjék szekvencia-illesztéséből kiindulva megalkottuk a rejtett 

Markov-modelleket, és ezeket a modelleket használtuk hasonló gének keresésére a különböző 

környezetekből származó metagenom mintákban. Az eredeti HMM-et a metagenomokban 

található génekkel kombinálva egy második, továbbképzett HMM-et hoztunk létre, amelyet a 

magasabb rendű modellorganizmusok proteómjaiban való keresésre használtunk. Ez a keresés 

számos új találatot eredményezett a magasabb rendű organizmusokban („teleszkóp 

találatok”), amelyek olyan fehérjéket tartalmaztak, amelyek korábban még nem ismertek, 

mint DNS-károsodást javító fehérjék. Ezeket a találatokat én analizáltam a különböző DNS 
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javító fehérjék esetében, és a 10. táblázatban mutatom be az analízis eredményeit. Ezek az 

eredmények azt mutatják, hogy a Metagenomikai teleszkóp hatékony módszer lehet az új 

fehérjék azonosítására magasabb rendű modellorganizmusokban. 

 

  Fehérje családok 

  dUTPáz TDG UNG NTHL1 OGG1 Rad50 Mre11 

Fe
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ál
t 

eu
ka

ri
ó

ta
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ro
te

ó
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S.
 c

er
ev

is
ia

e 

- P53397 
(OGG1) 

- - P31378 
(Mitokondriá
lis BER-ben 
résztvevő N-
glikoziláz 1) 
P22134 (DNS-
3-
metiladenin 
glikoziláz) 

Q08732 
(Szerin/treonin-
fehérje kinase 
HRK1)  
Q99395 (NA) 
Q12495 (RLF2) 
P18480 (SNF5) 

Q05924 (DCR2) 

A
. t

h
a

lia
n

a
 

- F4JCQ3 
(MutY)  
Q9FNY7 
(OGG1) 
Q9SJQ6 
(DEMETER-
szerű fehérje 
1) 
Q9C5J2 (DNS-
3-
metiladenin 
glikoziláz) 
Q56YU8 (DNS 
glikoziláz 
domént 
tartalmazó 
fehérje) 

- Q9SVL1 / 
Q9C5J2 
(DNS-3-
metiladenin 
glikoziláz) 
Q56YU8 / 
Q0V7V4 
(DNS 
glikoziláz 
domént 
tartalmazó 
fehérje) 

Q9SJQ6 / 
Q9SR66 / 
B3H5X5 
(DEMETER-
szerű fehérje 
1, 2, 3) 
Q8LK56 
(DEMETER)  
B9DFZ0 / 
Q94EJ4 / 
Q8VZT5 / 
Q9SIC4 
(Endonukleáz 
III) 

- Q84LR6 / Q9SR79 / 
Q9LU72 / Q9FMK9 
(inaktív purple sav 
foszfatáz 14, 16, 28, 29) 
Q8H129 / Q8VYU7 / 
Q8S341 / Q8VYZ2 / 
Q9SCX8 (Purple sav 
foszfatáz 3, 4, 7, 8, 17) 
F4KDK1 (Calcineurin-
szerű metallofoszfatáz) 
Q9SB68 (Mangán-függő 
ADP-ribóz/CDP-alkohol 
difoszfatáz) 
B3H7B7 (Calcineurin-
szerű metallo-
foszfoészteráz)  
Q94K01 (Lariat elágazást 
hasító enzim) 

C
. e

le
g

a
n

s 

- - - - P54137 
(Endonukleáz 
III homológ) 

Q95XZ5 (pqn-85) 
O45322 (pqn-26)  
H2KZB7 (NA)  
O61862 (NA)  
H2KZB6 (NA) 
O01900 (NA) 

Q22704 (NA) 

D
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a

n
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g
a

st
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- Q9V3I8 
(OGG1) 

Q9V4D8 
(Thd1) 

- Q9VIH0 
(Endonukleáz 
III homológ)  

Q9VYK0 (Smr) 
P29617 (pros) 
P21519 (mam) 
A8DYV5 (Ncoa6) 
Q9VZY2 (Mrtf) 
Q24167 (sima) 
Q9VPL6 (kis) 
Q9VK01 (NA) 
Q9W433 Ca2+- 
csatorna fehérje 
A8JNQ5 (A2bp1) 
Q8IQ98 (Pdp1) 
Q9VSK5 (Gug) 
P13002 (grh) 
B7YZJ0 (mbl) 

Q9VLR9 (Metallo-
foszfoészteráz 1 
homológ) 

D
. r

er
io

 

- - - B0UYD9 
(OGG1) 

F1QBP9 
(NTHL1) 

H9GXH3 (NA) 
F1QL61 (NA) 

Q5U3W0 (CPPED1) 
F1QTC7 (NA) 
Q08BG1 (NA) 
Q7SXT1 / E9QEJ8 (acp5a) 
Q6DHF5 (acp5b) 
F1RE10 (Mppe1) 
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G
. 

g
a

llu
s - F1P1Z7 

(OGG1) 
- F1NYH9 

(HELQ) 
F1NQP6 
(NTHL1) 

F1NZW0 (TAF3) 
F1NY57 (FOXP2) 

Q5ZK82 (Mppe1) 
F1N9P7 (CPPED1) 

B
. 

ta
u

ru
s - F1MPV2 

(OGG1) 
- - Q2KID2 

(NTHL1) 
- Q58DC0 (CPPED1) 

A5PJK1 (NA) 

C
. 

lu
p

u
s - F1PYD9 

(OGG1) 
- - E2QX23 

(NTHL1) 
J9NSP5 (MLL2) J9NVX5 (CPPED1)  

E2QYJ1 / E2QZ96 / 
F6XU00 (MPPE1) 

M
. 

m
u

sc
u

lu
s Q3TL09  

(NA) 
O08760 
(OGG1) 

- - E9QMW1 
(NTHL1) 

G3X8S4 (Med15)  
Q8K4J6 (Mkl1) 
D4QGC2 (Maml3) 

Q8BFS6 (Cpped1) 
Q80XL7 (Mppe1) 
D3Z286 (Tmppe) 

S.
 

sc
ro

fa
 - F1SQF9 

(OGG1) 
- F1RVE2 

(HELQ) 
F1RFB3 
(NTHL1) 

- I3LF44 (CPPED1) 

R
. n

o
rv

eg
ic

u
s 

- F1LS78 
(OGG1) 

- - D4A4E8 
(NTHL1) 

D4A0B4 
(Ankrd17)  
D3ZT03 (Upf2) 
G3V684 (Med15) 
F1LZW8 (Maml3 
fragmens) 
F1LV40 (Mkl1) 
F1M7D7 (Foxp2) 

Q66H71 (Cpped1) 
B1WC86 (Mppe1) 

H
. 

sa
p

ie
n

s - O15527 
(OGG1) 

- - P78549 
(NTHL1) 

O14686 (MLL2) 
Q8IZL2 (MAML2) 
Q0PRL4 (FOXP2 )  
Q96RN5 (MED15) 

Q9BRF8 (Cpped1) 
K7EQV4 / Q53F39 
(Metallofoszfoészteráz 1) 

10. táblázat A Metagenomikai teleszkóppal azonosított „teleszkóp találatok”. A 

táblázatban azon fehérjék Uniprot kódjait foglaltam össze, melyeket csak a metagenom 

adatokkal kiegészített projekció során kaptunk vissza, az „eredeti találatok” között nem 

szerepeltek. Minden fehérje esetében azonosítottam fehérje adatbázisok alapján az adott 

fehérje funkcióját. Amelyik fehérje ismert funkcióval vagy doménekkel rendelkezett, azt 

megjegyeztem a fehérje Uniprot kódja mellett. Amennyiben a fehérje funkciója ismeretlen, 

azt NA jelöléssel jeleztem. Az így kapott adatokat vastag betűtípussal mutatom be. A használt 

rövidítések a következők: S. cerevisiae: Saccharomyces cerevisiae (élesztőgomba), A. 

thaliana: Arabidopsis thaliana (lúdfű), C. elegans: Caenorhabditis elegans (fonálféreg), D. 

melanogaster: Drosophila melanogaster (ecetmuslica), D. rerio: Danio rerio (zebrahal), G. 

gallus: Gallus gallus (bankivatyúk), B. taurus: Bos taurus (szarvasmarha), C. Lupus: Canis 

lupus (szürke farkas), M. musculus: Mus musculus (házi egér), S. Scrofa: Sus scofa 

(vaddisznó), R. norvegicus: Rattus norvegicus (vándorpatkány), H. sapiens: Homo sapiens 

(ember). 

Az általunk vizsgált hibajavító fehérjék közül az Mre11 és a Rad50 fehérjék esetében 

kaptuk a legtöbb olyan „teleszkóp találatot”, melyeket az „eredeti keresés” alkalmával nem, 

csak a metagenomokkal kiegészített keresés során jöttek ki (33. ábra).  
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33. ábra Az új teleszkóp találatok aránya a vizsgált hibajavító fehérjék között. Az „új 

teleszkóp találatok” jelentik azokat a fehérjéket, amelyeket csak a metagenomokból származó 

mintákkal kiegészített keresés során találtunk meg, az „eredeti találatok” között nem 

szerepeltek.  

Az eukarióta modellorganizmusok közül az Arabidopsis thaliana esetében kaptuk a 

legtöbb új találatot, vagyis a lúdfűben sikerült a legtöbb olyan fehérjét azonosítani, amelyet 

csak a metagenom adatokkal kiegészített keresés során kaptunk (34. ábra). A 30 találat közül 

5 a TDG-hez, 4 az NTHL1, 8 az OGG1-hez és 13 az Mre11-hez kapcsolódott.  

 
34. ábra Az új teleszkóp találatok aránya a vizsgált eukarióta modellorganizmusok 

között. 
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Az Mre11 és a Rad50 fehérjék esetében több olyan fehérje is szerepel az „új találatok” 

között, amely más családba tartoznak, mint az eredeti fehérjék. A többi fehérje 

vonatkozásában olyan szekvenciákat kaptunk teleszkóp találatokként, melyek az eredeti 

fehérjével megegyező fehérjecsaládba tartoznak. A kereséses során minden esetben 

visszakaptuk az eredeti fehérjét is, ami a módszer megbízhatóságára utal. 
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5 Összefoglalás 

A DNS-t alkotó szokványos bázisok között (adenin, timin, guanin és citozin) az uracil 

nem szerepel. Az élőlényekben és vírusokban változatos hibajavító mechanizmusok alakultak 

ki a DNS-ükbe került uracil eltávolítására és javítására. Előfordul azonban néhány olyan eset 

is, amikor az uracil megjelenése a DNS-ben fontos funkcióval bír. Dolgozatomban olyan 

eseteket és fehérjéket vizsgáltam, ahol a DNS-beli uracilnak kiemelt szerep jut.  

Az APOBEC3B enzim fontos a vírusfertőzésekkel szembeni védekezésben. 

Enzimatikus aktivitása révén uracil bázisok jelennek meg a DNS-ben. Működése szigorú 

szabályozás alatt kell, hogy álljon, túlműködése következtében ugyanis olyan mutációk 

alakulhatnak ki a genomi DNS-ben, amely karcinogenezishez vagy a sejt pusztulásához 

vezethetnek. Professor Chris Lord kutatócsoportjával együttműködve kimutattuk, hogy az 

APOBEC3B termelődésének indukálása szignifikánsan megemeli a genomi uracilszintet mind 

293-A3B és 293-A3B-p53 sejtekben. Az A3B expressziójának hatására megemelkedik a 

sejtek p53 szintje, amely a sejtosztódás megállásához vezet. A p53 fehérje hiányában a 

sejtosztódás nem áll meg, és kataegis típusú mutáció alakul ki. Az A3B hiperszenzitivitást 

okoz kismolekulás DDR inhibitorokkal (pl.: ATR, CHEK1, CHEK2, PARP, WEE1 

inhibitorok), valamit cisplatin / ATR és ATR / PARP inhibitor kombinációkkal szemben, így 

sebezhetőbbé válnak a sejtek a célzott terápiákkal szemben. 

Jelenleg ismeretlen az a pontos evolúciós útvonal, ami a mai élővilágban szinte 

egyeduralkodó módon a négy szokványos bázisból épülő DNS-en alapul. Az uracil alapú 

DNS-el rendelkező vírusok vizsgálata és működésük megértése közelebb vihet a DNS alapú 

világ kialakulásának megértéséhez. Továbbá ezek a vírusok olyan fontos DNS hibajavító és 

nukleotid metabolizmusban szerepet játszó fehérjék inhibitorait kódolhatják, melyek 

segítségünkre lehetnek egyes kemoterápiás kezelések hatékonyságának növelésében.  

Emellett a bakteriofágok humán patogén baktériumok elleni védekezésben is felhasználhatóak 

lehetnek. Munkám során a Yersinia fajokat – köztük a humán patogén Yersinia enterocolitica 

baktériumot – fertőző ϕR1-37 bakteriofág genomjában kerestem olyan fehérjéket, melyek 

megvédhetik a magas uracil tartalmú DNS-t az uracil DNS-ből való eltávolításában legfőbb 

szereppel bíró UNG enzimmel szemben. Az általam kidolgozott nagyáteresztő képességű 

módszerrel több potenciális UNG inhibitort is sikerült azonosítani, melyek in vitro vizsgálatát 

tervezem a közeljövőben.  

A Drosophila melanogaster egyedfejlődése során a lárvális állapotokban megemelkedik a 

DNS uracilszintje. Ennek fontos szerepe lehet a bebábozódást követő teljes átalakulás során, 
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amikor is a sejtek egy része apoptózis során elpusztul. Az ecetmuslica genomja nem kódolja 

az UNG enzimet, lárvális stádiumokban pedig a dUTPáz enzim sincs jelen a szövetekben. A 

2007-ben azonosított uracil-DNS degradáló fehérje, az UDE játszhat fontos szerepet a teljes 

átalakulás során végbemenő apoptotikus folyamatokban, az uracilos DNS hasítása révén. A 

fehérje egy uracilos DNS-re specifikus endonukleáz, N-glikoziláz aktivitással nem 

rendelkezik. Sem szerkezeti, sem funkcionális homológja nem ismert. Működésének 

pontosabb megértéséhez szerkezetvizsgálati módszereket alkalmaztunk. Mivel a fehérje nem 

bizonyult kristályosíthatónak, így Dr. Pukáncsik Mária kolléganőm az ESPRIT módszer 

alkalmazásával random hosszúságú csonkított fehérjéket hozott létre, melyek közül 

kiválasztottunk 9 jól oldódó fehérje konstrukciót. Minden konstrukció és egyben a teljes 

hosszúságú UDE fehérje is jelentős mennyiségben tartalmaz -helikális másodlagos 

szerkezeti elemeket. A CA7 és CH9 konstrukciók nem mutatnak kooperatív hődenaturációs 

átmenetet, ezért ezek valószínűleg nem rendelkeznek jól meghatározható harmadlagos (és 

negyedleges térszerkezettel). A CA7-es konstrukció esetében ezt a következtetést a gélszűrés 

során tapasztalt abnormális viselkedés (elúció a kizárási térfogatban) is alátámasztja. A CH9-

es konstrukció a gélszűrés alapján feltételezhetően kevésbé rendezetlen, mint a CA7-es. 

Az irodalomban több DNS-beli uracil kvantifikálásra alkalmas módszert leírtak, de 

ezek többsége anyag-, munka- és költségigényes, valamint egyik sem alkalmas in situ 

vizsgálatokra. Kidolgoztunk egy nagyáteresztő képességű módszert, ahol pontmutációkkal 

inaktívvá tett UNG enzimet használunk, mint specifikus uracil szenzor. A kalibrációt E. coli 

CJ236 (dut- ung-) genomi DNS-ével készítjük, melynek genomi uracilszintje irodalmi 

adatokból ismert. A módszer mind in vitro, mind in situ vizsgálatokra alkalmas lehet. 

 Az extrém élőhelyeken élő organizmusok feltételezhetően összetettebb DNS-hibajavító 

készlettel rendelkeznek, hogy genomjukat megvédjék a drasztikus károsító hatásokkal 

szemben. A feltevést több irodalmi adat is alátámasztja. Az ilyen élőhelyekről származó 

metagenom szekvenciákat arra használtuk fel, hogy új DNS-hibajavításban szerepet játszó 

fehérjéket azonosítsunk jól ismert modellorganizmusokban, illetve már ismert funkciójú 

fehérjékhez új funkciókat rendeljünk. Ehhez a PIT bioinformatikai kutatócsoporttal 

együttműködve létrehoztuk „A Metagenomikai Teleszkóp” módszert, amely mesterséges 

intelligenciát használva segít a tesztelésben. A létrehozott módszer segítségével 

azonosítottunk jól ismert DNS-hibajavító fehérjéket, számos ismeretlen funkciójú fehérjét, és 

már ismert funkciójú fehérjéket is, amelyek eredményeink alapján más funkcióval is 

rendelkezhetnek az adott modellorganizmusokban.  
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6 Tézisek 

 Kimutattam, hogy az APOBEC3B fehérje expressziója szignifikánsan megemelkedett 

genomi uracilszintet eredményez p53-re nézve mind vad típusú, mind csendesített 

sejtekben. (1) 

 Az UDE konstrukciók termostabilitását differenciális pásztázó fluorimetriával 

vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a CA7 és CH9 konstrukciók nem mutatnak 

kooperatív hődenaturációs átmenetet, így ezek valószínűleg nem rendelkeznek jól 

meghatározható harmadlagos (és negyedleges térszerkezettel) A többi konstrukció 

vélhetően jól definiált harmadlagos szerkezettel rendelkezik. (2) 

 A UDE konstrukciók oligomerizációs fokát analitikai gélszűréssel vizsgáltam. A CH9-

es konstrukció a gélszűrés alapján feltételezhetően kevésbé rendezetlen, mint a CA7-

es. (2) 

  A UDE konstrukciók nagyfokú α-helikális másodlagos szerkezeti elem tartalmát CD 

spektroszkópia mérésekkel igazoltam. (2) 

 EMSA módszerrel megállapítottam, hogy mind az 1x-, mind a 3xFlagΔUNG 

specifikusan köti az uracil tartalmú DNS-t.  (3) 

 A Metagenomikai teleszkóp módszerrel azonosított fehérjetalálatok között számos 

DNS-javító funkciót találtam. (4) 

 Megállapítottam, hogy a magas genomi uracil tartalommal rendelkező E. coli CJ236 

(dut- ung-) sejtekben az UNG expressziója letális. (5) 

 Létrehoztam egy nagyáteresztő képességű módszert, amely alkalmas könyvtárakban 

olyan fehérjék keresésére, melyek védik az uracilos DNS-t az UNG aktivitásával 

szemben. A módszer segítségével több potenciális UNG inhibitort sikerült 

azonosítanom a ΦR1-37 bakteriofág genomjában. (5) 
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