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1 Bevezetés
A DNS másolása alapvető folyamat az élőlények fenntartása érdekében, melyet számos más
folyamat kontrollál. Már régóta tudott, hogy a 2’-dezoxiribonukleozid-5’-trifoszfátok (dNTP)
szintje és aránya fontos szerepet játszik a DNS pontos másolásában. A kiegyensúlyozott dNTP
mennyiségek megzavarása mutagenezishez és kromoszóma fragmentációhoz, illetve onkogén
elváltozásokhoz vezet1. A dNTP-k szintézise i) a de novo dNTP szintézis, és ii) a menekítő
útvonalak által történik a sejtben. A de novo bioszintézis során a sejtbeli ribonukleotidokból
képződnek a dNTP-k. Ennek következtében a dTTP esetén más útvonalon megy végbe a
szintézis, mivel az RNS a timin helyett az uracil bázist használja. A dTTP bioszintézishez a
citozin dezoxiribonukleotidok dezaminációjából származik a dUMP prekurzor. A dTTP
bioszintézisben bekövetkező hiba esetén magas dUTP/dTTP arány jellemzi a sejteket, melynek
fatális következménye van a sejtek életére nézve. Ezt kihasználva a timidilát-szintáz és a
dUTPáz is a rákterápia fontos célpontja2.

2 Irodalmi áttekintés
2.1 A mikobakteriális dTTP bioszintézis
A Mycobacterium nemzetség tagjainál a dNTP menekítő útvonalak teljesen hiányoznak az
anyagcsere folyamatok közül. Egy másik érdekessége a Mycobacteriumoknak, hogy csak két
enzim biztosítja a dUMP prekurzort a dTTP bioszintézishez, a bifunkciós dCTP dezaminázdUTPáz (Dcd-dut) és a dUTPáz, mindkettő dUTPáz aktivitással rendelkezik. A mikobakteriális
környezetben arra kerestem a választ, hogy a Dcd-dut és dUTPáz enzimek milyen mértékben
járulnak hozzá a i) dTTP bioszintézishez, és ii) az alacsony dUTP/dTTP arány sejtbeli
fenntartásához. Ehhez a Mycobacterium smegmatist (M. smegmatis) használtam, mely egy nem
fertőző, gyorsan növekvő mikobaktérium, jó laboratóriumi tenyészthetőséggel.
2.2 A pontos dNTP szintek fenntartásában szerepet játszó néhány enzim
2.2.1 A dUTPáz fontos szerepet játszik a dNTP szintek uracilmentesítésében
Mivel a dUTP is a szubsztrátja a DNS-polimerázoknak, a dUTPáz enzim a dUTP hidrolízisével
a genom uracilosodását akadályozza meg3. Habár az uracil timin helyére történő beépülése nem
mutagén, a felesleges DNS hibajavító folyamatok indukálódása végül sejthalálhoz vezetnek. A
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dUTPáz enzim a dUTPáz szupercsaládhoz tartozik. A legtöbb eukarióta (például az ember),
prokarióta (például az Escherichia coli (E. coli) és mikobaktériumok), és sok vírus trimer
dUTPázt kódol. A homotrimer dUTPázok három azonos alegységből szimmetrikus módon
épülnek fel, középen a központi csatorna helyezkedik el a 3 aktív centrummal. Az aktív
centrum 5 konzervált motívumból épül fel. A reakció kétértékű Mg2+ kofaktor mellett játszódik
le. Mivel a dUTPáz inaktivitása katasztrofális következményekkel jár minden élőlény számára,
nem csoda, hogy gyógyszercélpontnak jelölték többféle bakteriális fertőzés ellen, és rákos
megbetegedésekre is.
Munkám során a dUTPáz mikobakteriális funkcióját vizsgáltam. Emellett a dUTPáz eddig
ismert és új inhibitor partnereinek a kötési termodinamikáját kívántam meghatározni.
2.2.2 A bifunkciós Dcd-dut enzim dCTP-t és dTTP-t is hidrolizál
A bifunkciós Dcd-dut enzim szintén a dUTPáz szupercsalád tagja. Az enzim aktív helye
dCTP-t és dUTP-t is képes kötni Mg2+ ion jelenlétében4. A dUTPázokhoz hasonlóan a Dcd-dut
szerkezete is homotrimerekből épül fel, 3 aktív centrummal és egy központi csatornával. A
katalízis mechanizmusa is hasonló a szupercsaládon belül. A 3. konzervált motívumbeli
katalitikus aszpartát cseréje aszparaginra teljes aktivitásvesztést okoz mind a dezamináz mind
pedig a pirofoszfatáz reakcióban4. A Dcd-dut-ot a dTTP nukleotid allosztérikusan szabályozza
egyfajta visszacsatoló szabályozóként, mivel a Dcd-dut a timidilát bioszintézisben a szűk
keresztmetszetben képződő dUMP alapanyag előállítását végzi. A dUTPázzal ellentétben a
Dcd-dut-ot nem esszenciális a mikobakteriális genomban5.
Munkám során célul tűztem ki a Dcd-dut funkciójának vizsgálatát Mycobacteriumban.
2.2.3 A MutT enzim fontos szerepet játszik oxidatív stressz esetén
Az aerob organizmusok oxigénhasznosításának következményeképpen a sejt anyagcseréjében
folyamatosan képződnek reaktív oxigén származékok. Az oxidatív stresszre a guanin bázis a
legérzékenyebb, melyből 7,8-dihidro-8-oxo-guanin (8-oxoG) származékok képződnek mind a
DNS-ben, mind a nukleotid készletben. A guanin ezen formája erősen mutagén, mely
G:C→T:A vagy A:T→C:G mutációkhoz vezet. Az E. coli MutT fehérjét preventív javító
enzimként azonosították, mely effektíven hidrolizálja Mg2+ ion jelenlétében a 8-oxo-dGTP-t a
nukleotid készletből, melyből 8-oxo-dGMP keletkezik6. Annak ellenére, hogy a MutT erősen
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specifikus a 8-oxo-dGTP és a ribonukleotid analóg 8-oxo-rGTP iránt7, más egyéb
nukleotidokat is képes hidrolizálni, például a dGTP-t, GTP-t, dTTP-t és dCTP-t, bár ezeket
sokkal kisebb hatékonysággal6.
2.2.4 A DNS-polimeráz dNTP-ket épít a DNS-be
A DNS-polimeráz által katalizált reakció a DNS meghosszabbítása dNTP-k felhasználásával,
mely két kétértékű fémion, általában Mg2+ ion jelenlétében történik8. Biotechnológiai
alkalmazásokra a legszéleskörűbben alkalmazott DNS-polimeráz a Thermus aquaticus
DNS-polimeráz (Taq polimeráz). A Taq polimeráz 3 fő doménje i) a polimeráz domén,
ii) a 3’-5’ exonukleáz („proofreading”) domén, és iii) az 5’-3’ exonukleáz domén. A Taq
polimeráz inaktív 3’-5’ exonukleáz domént kódol, ezért a hibaolvasó javítás („proofreading”)
hiányzik belőle. Ennek köszönhetően a Taq polimeráz alacsony pontossággal másol DNS-t. A
Taq polimeráz 5’-3’ exonukleáz aktivitása a „nick transzlációt” (hasadás elmozdulás), illetve
az RNS primer eltávolítását végzi a replikáció során. Emellett az is ismert, hogy az
5’-3’ exonukleáz hasítás megtörténhet DNS szintézis nélkül is egy olyan DNS-hez tapadt
primer 5’-végén, amely nem formál igazi „nick”-et (hasadást) egy tőle fentebb található
szomszédos primerrel9. A kedvező hőstabilitási tulajdonságai a Taq polimerázt hamar a
leginkább alkalmazott DNS-polimerázzá tették a polimeráz lánc reakcióban (PCR). A Taq
polimeráz 5’-3’ exonukleáz aktivitását a TaqMan esszében használják ki, mely egy elterjedt
módszer egy adott DNS szakasz kimutatására kvantitatív PCR esszékben (qPCR). A Taq
polimeráz a kanonikus dNTP-k mellett más egyéb, alternatív dNTP-ket is képes a DNS-be
építeni, így például dUTP-t vagy 8-oxo-dGTP-t.
Munkám során vizsgálni kívántam egyes dNTP anyagcserében részt vevő enzimek EDTA-kötő
képességét, így például különböző fajok dUTPázait, az E. coli MutT-t és a Taq polimerázt.
2.3 Az Stl fehérje a dUTPáz inhibitora
2014-ben az egyik Staphylococcus aureus (S. aureus) patogenitási sziget, név szerint a SaPIbov1
regulációjáért felelős Stl fehérjéről bebizonyosodott, hogy az S. aureus 11 helper fágjának
dUTPázát gátolja10. Később az is napvilágot látott, hogy az Stl fehérje az evolúciósan nagyon
távoli Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) dUTPázát is gátolja11. Ezek után más
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egyéb organizmusok dUTPázáról is kiderült, hogy az Stl fehérje képes gátolni őket, így például
az ecetmuslica dUTPázt12, a humán dUTPázt13, és az S. aureus NM1 fágjából származó,
szerkezetileg nagyon különböző dimer dUTPázt is14. Mivel a fehérje jellegű inhibitorok a
kismolekulás inhibitoroknál sokkal specifikusabban kötődnek a makromolekulákhoz, ezért a
kötődés szerkezetének felderítése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Stl kölcsönhatását a
dUTPázzal jobban megismerjük, és ezáltal a dUTPáz specifikus gyógyszertervezést lehetővé
tegyük. Az Stl fehérje Phyre2 modellszerkezete alapján a fehérje 74%-ban α-helikális, mely
összhangban volt CD spektroszkópiai mérésekkel15. In vitro kísérletekből pedig kiderült, hogy
az N-terminális domén elsődlegesen a DNS kötésben, míg a C-terminális domén a fehérjefehérje interakciókban vesz részt15.
Munkám során az Stl fehérje DNS-sel való interakcióját kívántam vizsgálni in vivo. Célul
tűztem ki a DNS-kötésben részt vevő kulcsfontosságú aminosavak azonosítását. Továbbá
célom volt egy gyors és egyszerű metódus kidolgozása új Stl partnerek azonosítására. Ezen
kívül az E. coli dUTPáz és az Stl kölcsönhatásának termodinamikáját kívántam tanulmányozni.
2.4 A sejtbeli dNTP szintek meghatározási lehetőségei
Mivel a sejten belüli dNTP-k befolyással bírnak a tumorképződésre, öregedésre, sejtciklus
kontrollra és a vírusok elleni védekezésre, a dNTP-k mérése fontos tudományos kívánalom. A
dNTP-k mérésére sejtextraktumból végezhető in vitro módszerek ismertek. A két fő technika
a i) nagynyomású folyadék kromatográfián (HPLC) alapuló módszerek, illetve a ii) DNSpolimerizáción alapuló enzimes esszék. A HPLC-n alapuló technikákhoz UV vagy
tömegspektrométer (MS) detektort lehet kapcsolni. A HPLC technikák hátránya, hogy speciális
és drága felszereléseket (főleg az MS), és magasan képzett analitikai szakértőket igényelnek.
A DNS-polimerizáción alapuló módszerek előnye a nagy specificitás és érzékenység. A jel
detektálása történhet radioaktív és fluoreszcens úton is. Habár a radioaktív módszerek
megbízhatók és érzékenyek, idő- és munkaigényesek. Emiatt ez kevésbé alkalmazható nagy
áteresztőképességben mérésekhez. A radioaktív reagensek használata egészségügyi veszélyt is
jelent, és speciális kezelést igényel. Egy nemrég kifejlesztett fluoreszcenciás esszé a Taq
polimeráz 5’-3’ exonukleáz aktivitását használja ki16. Ez a TaqMan-szerű módszer a radioaktív
módszerhez hasonlít: meghatározott mennyiségű mérendő dNTP kell beépüljön az éppen
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szintetizálódó komplementer DNS szálba. A mérendő dNTP mennyisége kizárólag a mintából
származik, és limitáló mennyiségben van jelen, míg a többi dNTP feleslegben található.
Amikor a polimerizáció eléri a fluoreszcensen jelölt próbát, a Taq polimeráz elhidrolizálja, és
a fluoreszcens jel felszabadul a kioltás alól16. Ez a módszer alkalmazható nagy
áteresztőképességben dNTP mérésekre, és azt az előnyt is magával hordozza, hogy a többi
módszerhez képest olcsóbb.
Munkám során célul tűztem ki ennek a fluoreszcens dNTP mérési technikának a
továbbfejlesztését, hogy egy olyan módszer legyen elérhető, mely precíz mérést tesz lehetővé
biológiai mintákból. Ezen kívül célul tűztem ki egy egyszerű és gyors kiértékelési módot
létrehozni automatizálással.
2.5 A mikobakteriális stressz adaptáció
A multidrog-rezisztens tuberkulózis terjedése az egy egyik legégetőbb globális probléma. A
kórokozó M. tuberculosisban az antibiotikum rezisztencia többnyire egypontos nukleotid
polimorfizmussal alakul ki. Az in vitro spontán mutációs rátája a M. tuberculosisnak nagyon
alacsony, 2.1 × 10-10 mutáció generációnként17. Ezzel ellentétben köpetminták teljes
genomszekvenálásából kiderül, hogy a M. tuberculosis mintákban 4-5 rezisztenciát hordozó
mutáció van jelen18. Hipotézisünk szerint a stressz faktorok szerepet játszanak a
megemelkedett in vivo mutációs frekvenciában, valószínűleg a sejtbeli dNTP szintek
eltolódásán keresztül. A megváltozott dNTP szintek hibás DNS-javítást indukálhatnak, mely a
megemelkedett mutációkban jelenik meg. Ha a kiváltó stressz faktor egy antibiotikum, akkor
a stressztolerancia az antibiotikum rezisztenciaként jelenik meg. Ezt az érdekes tudományos
kérdést módunkban áll vizsgálni, hogy az antibiotikum rezisztencia kialakulásának
mechanizmusát jobban megértsük. A horizontális géntranszfer hiánya, a nukleotid menekítő
útvonalak hiánya és a nem illő párok javítását végző „mismatch repair” hiánya a
Mycobacterium fajokat különösen alkalmassá teszi az antibiotikum rezisztencia kialakulásának
vizsgálatára. Viszont fertőző fajjal való munka potenciális veszélyt hordoz magában. A leírt
tulajdonságok a Mycobacterium nemzetségben konzerváltak, így a M. smegmatist használtuk,
ami egy nem patogén modellje a M. tuberculosisnak.
Célom volt a M. smegmatis dNTP szintjeinek és a mutációs mintázatának vizsgálata különféle
genotoxikus stressz hatására, az antibiotikum rezisztencia kialakulásának jobb megértéséért.
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3 Anyagok és módszerek
A fehérjék termelésére használt plazmidok előre rendelkezésemre álltak, vagy mutagenezissel
illetve molekuláris klónozással állítottam elő őket. A fehérjéket E. coliban termeltem, és
affinitás kromatográfiával tisztítottam. A fehérjék aktivitását kvázistacionárius állapotban
(„steady-state”) mértem spektrofotometriásan egy adott hullámhosszon.
A M. smegmatis törzseket folyadék közegben vagy szilárd agar lemezen növesztettem. A
dNTP-k extrakcióját 60%-os metanollal végeztem, a végső mintát vízben oldottam. A
génexpresszió vizsgálatát mRNS expressziós szintek mérésével végeztem. A statisztikai
elemzést a STATISTICA.13 szoftverrel végeztem.
Az Stl-DNS riporter törzset és az Stl-dUTPáz kapcsoló rendszert a megfelelő plazmidok
M. smegmatisba történő elektroporálásával hoztam létre. Különböző Stl mutánsokat
vizsgáltam az Stl-DNS riporter rendszerben. Random mutagenezissel létrehozott Stl vektorokat
a telepek kolorimetriás elemzésével szelektáltam az Stl-DNS riporter rendszerben, mely
vektorokat ezután szekvenálásra küldtem. Az Stl-DNS kötést EMSA géllel analizáltam.
Az E. coli dUTPázának és az Stl fehérje kölcsönhatásának termodinamikáját izotermális
titrációs kalorimetriával (ITC) vizsgáltam. Az EDTA kölcsönhatásainak a tanulmányozására
szintén ITC-t alkalmaztam.
Fluoreszcens dNTP mérő módszert alkalmaztam a sejtbeli dNTP-k mérésére. Az adatok
kiértékelése kinetikai analízissel történt a reakciógörbékből. A „nucleoTIDY” szoftvert
96-lyukú lemezek gyors és egyszerű analízisének lehetőségére hoztam létre. Denaturáló
urea-PAGE gélt alkalmaztam a dNTP mérő módszerben észrevett háttér reakció azonosítására.
M. smegmatis sejtekre genotoxikus stressz kezeléseket alkalmaztam. A stressz kezeléseket
követően dNTP szinteket mértem. A M. smegmatis sejteken végzett mutáció akkumulációs
kezelést követően teljes genom szekvenálási adatok kiértékelését végeztem.
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4 Eredmények és értékelésük
4.1 A mikobakteriális dUTPázok különböző funkciója
Célunk volt a mikobakteriális Dcd-dut és dUTPáz vizsgálata, hogy megtudjuk mennyiben
járulnak hozzá külön-külön a dUTP lebontásához és a dTTP bioszintézishez. Ehhez többféle
mutánst is vizsgáltunk, köztük a Dcd-dutA115F mutánst. Ez a mutáció a szubsztrát aktív helyre
történő bekötődését akadályozza. Megmutattuk dCTP dezamináz aktivitás méréssel, hogy a
Dcd-dutA115F praktikusan inaktív. Azt találtuk, hogy a dTTP bioszintézis és a genom
integritásának fenntartása különválasztott feladat. Mivel a dUTPáz inaktivitása a mutációs ráta
emelkedését, és magas genomi uracil szintet eredményezett, a dUTPáz funkciója elsődlegesen
a genom integritásának a fenntartása, amelyet a dUTP bontással végez. Ezzel szemben a Dcddut inaktivációja jelentősen eltolódott dCTP:dTTP arányhoz vezetett, viszont mutagenezis és
a DNS uracilosodása nem volt megfigyelhető. Eszerint a Dcd-dut elsődleges feladata a
pirimidin nukleotidok arányának fenntartása sejten belül. Azt is vizsgáltuk, hogy ezek a
különbségek nem-e a mutáns enzimek módosult expressziójának köszönhetők. Mérésünk
alapján a dUTPáz mutánsok esetén nem volt változás az expresszió szintjében, azonban a
Dcd-dutA115F expressziós szintje szignifikánsan megemelkedett.
4.2 Az Stl fehérje interakciói
Az Stl-DNS kölcsönhatásban részt vevő Stl részeket kívántuk azonosítani. Ezért létrehoztuk a
telepek kék/fehér szelekcióját lehetővé tévő lacZ riporter gén segítségével az Stl kapcsoló
rendszert M. smegmatisban. A rendszer működését ismert, gyengébb DNS-kötő kapacitással
rendelkező Stl mutánsokkal igazoltuk. A teljes hosszú Stl-t (StlWT) kontrollént használtuk.
Random mutagenezissel előállított Stl mutánsokat (Stl MUT) vittünk az Stl kapcsoló rendszerbe,
hogy részletesebb információt nyerjünk a DNS kötésben szerepet játszó részekről. Olyan
telepeket kerestünk, melyek a mutáns Stl csökkent DNS-kötő képességéről tanúskodtak. A
következő egypontos mutációkat találtuk: E59K, I123T, V144A, R177H, K214*, A236T,
K238E. Az StlA236T mutánst további vizsgálatokra választottuk, mivel ez az aminosavcsere nem
tűnt jelentős változásnak. Ezzel szerettük volna kizárni az esetlegesen a rendszerben lévő
hibalehetőséget. Az StlA236T mutánst expresszáltuk az Stl kapcsoló rendszerben. A telepek mind
azt mutatták, hogy az StlA236T mutáns DNS kötő képessége csökkent in vivo (1.A ábra). In vitro
EMSA kísérletben is megmutattuk, hogy az StlA236T fehérje az StlWT fehérjéhez képest csökkent
DNS-kötő képességgel rendelkezik (1.B és 1.C ábra). Ez az eredmény arra enged
következtetni, hogy a random mutagenezis során kapott találataink mind valós találatok.
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1. ábra: Az StlA236T mutáns in vivo és in vitro is csökkent DNS-kötő képességről tanúskodik.
A) Az StlA236T mutáns az Stl kapcsoló rendszerben. B) In vitro EMSA kísérlet az StlWT és az
StlA236T fehérjékkel. C) Az EMSA gél denzitometriás analízise.
Továbbá szerettük volna kiterjeszteni az Stl kapcsoló rendszert fehérje-fehérje interakciók
detektálására is. Ezért a φ11 fág dUTPázát is bevezettük az Stl kapcsoló rendszerbe. A
várakozásoknak megfelelően az StlWT-t a φ11 fág dUTPáz elvonja a DNS-ről. Eszerint a
rendszer alkalmazható fág fehérje könyvtárak nagy áteresztőképességben történő vizsgálatára,
mellyel az Stl új derepresszáló interakciós partnerei fedezhetők fel.
4.3 Az Stl inhibíciója az E. coli dUTPázra egy kulcs aminosavtól függ
Az E. coli dUTPáz Stl-lel alkotott kölcsönhatását vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy az Stl képes az
E. coli dUTPázzal komplexet formálni anélkül, hogy gátolná. Ez a meglepő megfigyelés
további vizsgálatokra ösztönzött. Azonosítottuk, hogy az E. coli dUTPáz 93. pozíciójában lévő
glutaminnak döntő szerepe van az Stl inhibíciós képességét tekintve. A 93. glutamin
megváltoztatása hisztidinre vagy argininre olyan E. coli dUTPáz mutánst eredményezett,
amelyek gátolhatók voltak az Stl fehérjével. Ezen E. coli dUTPázok és az Stl kölcsönhatásának
termodinamikáját ITC méréssel határoztuk meg (2. ábra). A vad-típusú E. coli dUTPáz
kölcsönhatása az Stl-lel karakterisztikájában hasonlított a korábban vizsgált dUTPáz-Stl
kölcsönhatásokra19,20. Ezzel szemben a Q93H és Q93R mutáns E. coli dUTPázok sokkal
inkább entalpia vezérelt folyamatot mutattak, melynek oka feltehetően egy plusz entalpia19

20

Szabó, J. E. et al. Nucleic Acids Res. 42, 11912–11920 (2014)
Nyíri, K. et al. Sci. Rep. 8, 4326 (2018)
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vezérelt interakciós pont. A mutáns fehérjék Kd értéke erősebb kölcsönhatást mutat még az Stl
természetes partnerénél, a φ11 dUTPáznál is.

2. ábra: A vad-típusú, a Q93H és Q93R E. coli dUTPázok Stl-lel való ITC titrálásai.
4.4 Az EDTA kismolekulás inhibitora a dUTPáznak és szorosan kötődik a dNTPáz
fehérjékhez: a Taq polimerázhoz és a MutT-hez.
Mivel az irodalmi adatokban ellentmondásokat találtunk a dUTPáz Mg2+ ion nélküli
aktivitására vonatkozóan, célul tűztük ki az EDTA dUTPázokra gyakorolt hatásának
vizsgálatát. Meglepő módon a humán és a M. tuberculosis dUTPáz (rendre hDUT és mtDUT)
enzimaktivitása csökkent az EDTA jelenlétében. A tényleges kölcsönhatás bizonyítására ITCt használtunk. A hDUT és a mtDUT titrálása EDTA-val rendre a 3.A és 3.B ábrán látható.
Érdekes módon exoterm kölcsönhatás alakul ki a dUTPázok és az EDTA között Mg2+ ion
nélkül. Az aktív helyen mutáns hDUTA98F titrálása EDTA-val nem mutatott kölcsönhatási
képességet, ami azt jelenti, hogy az EDTA elsődlegesen a nukleotid kötő helyen kötődik. Az
EDTA Mg2+ ionnal való kontroll titrálása endotermnek bizonyult, ezért elég jól elkülöníthető
a dUTPázok titrálásától. Ezek után úgy gondoltuk, hogy az EDTA más olyan enzimekhez is
köthet, melyeknek szubsztrátja a dUTP. Így az E. coli MutT-t és a Taq polimerázt vizsgáltuk.
Meglepetésünkre mindkét enzim kölcsönhatott az EDTA-val (rendre 3.C, 3.D ábra).
Kontrollként más enzimeket is vizsgáltunk, amelyeknek nincs dNTP kötő zsebe. Ezért az
ATPáz aktivitással rendelkező nyúl miozin S1 doménjét, az S. aureus UGI-t és a Petroselinum
crispum PAL fehérjéket titráltuk EDTA-val. Azonban ezek a fehérjék dNTP kötő zseb
hiányában nem kötötték az EDTA-t. Ez a megfigyelés szintén megerősíti, hogy az EDTA
kétségkívül kötődik a dUTPázokhoz, az E. coli MutT-hez és a Taq polimerázhoz.
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3. ábra: dNTP kötő fehérjék ITC titrálásai EDTA-val. A) hDUT B) mtDUT C) E. coli MutT
D) Taq polimeráz titrálása EDTA-val.
4.5 Egy felhasználóbarát, nagy áteresztőképességben alkalmazható precíz eszköz
létrehozása a dNTP-k biológiai mintákból történő mennyiségi meghatározására
A TaqMan-szerű fluoreszcencia alapú dNTP mérő módszer a legjobb választásnak tűnt a
dNTP-k nagy áteresztőképességben történő olcsó mérésére. Viszont ezzel a módszerrel
belefutottunk egy olyan akadályba, hogy a biológiai minták gyakran negatív dNTP értékeket
eredményeztek, még úgy is, ha standard addíciót alkalmaztunk. Ezért célul tűztük ki ennek a
módszernek a továbbfejlesztését, hogy egy könnyen elérhető módszert tegyünk lehetővé
bármely molekuláris biológiai laboratórium számára. Észrevételünk szerint az eredeti módszer
egy pontban történő adatleolvasása nem megfelelő a mennyiségi meghatározáshoz. Ezen kívül
úgy vettük észre, hogy egy másodlagos folyamat is lejátszódik a háttérben. A háttérreakció
forrását sikerült gélelektroforézissel azonosítani, mely a Taq polimeráz polimerizációtól
független 5’-3’ exonukleáz aktivitása volt (4. ábra A panel, a piros nyíl egy újonnan megjelenő
DNS sávot azonosít a próbánál kisebb méretben). A kitűnő észrevételünk az volt, hogy a nyers
fluoreszcencia görbéket megillesztve a 𝐹 = − 𝐴1 𝑒 −𝑘1𝑜𝑏𝑠 𝑥 − 𝐴2 𝑒 −𝑘2𝑜𝑏𝑠 𝑥 + 𝐹0 egyenlettel a
háttér reakció szétválasztható a fő polimerizációs reakciótól. Azt is megfigyeltük, hogy az A1
(amplitúdó) paraméter erős dNTP koncentráció függést mutat. A 4.B ábra bemutatja, hogy
mind a négy dNTP mennyiségileg mérhető az A1 paramétert használva. Az esszé működését
biológiai mintákon is teszteltük. Ugyanazon MES-SA humán szarkóma sejtextraktumokat
különböző dNTP mérőmódszerekkel mértük meg, köztük az i) eredeti metódussal, ii) az
általunk fejlesztett metódussal és iii) a radioaktív módszerrel (4.C ábra), és ezeket
összehasonlítottuk az irodalomban található HPLC-MS mérés eredményével21. Míg a saját
esszénk megbízható eredményeket szolgáltatott a radioaktív és a teljesen független MS alapján,
21

Machon, C. et al. Anal. Bioanal. Chem. 406, 2925–2941 (2014).
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az eredeti módszer egyik esetben sem közelítette meg a pontos dNTP szinteket. Ez is azt
mutatja, hogy a fejlesztett módszerünk képes a háttérreakciót leválasztani, és pontos dNTP
eredményeket szolgáltat biológiai mintákból.

4. ábra: Az általunk fejlesztett dNTP mérő módszer precíz eredményeket szolgáltat. A) A háttér
reakció a Taq polimeráz polimerizációtól független 5’-3’ exonukleáz aktivitásából származik.
B) Az A1 paraméter megbízhatóan használható a dNTP-k mennyiségi meghatározására. C) A
humán MES-SA szarkóma sejtek dNTP tartalma pontosan mérhető a módszerünkkel a
radioaktív és az irodalmi MS adatok alapján.
Mivel egy felhasználóbarát megoldást szerettünk volna nyújtani a módszer felhasználóinak, a
kiértékelési algoritmust a „nucleoTIDY” szoftverbe kódoltuk. A nucleoTIDY szoftver a teljes
kiértékelést elvégzi a végeredményig (5. ábra). Több ellenőrző pont is beépítésre került a
szoftverbe, így a tapasztalatlan felhasználók is teljesen megbízhatnak az eredményben. Az
eredmény Excelbe exportálható. A nucleoTIDY szoftver jelentős időt és energiát spóról a
felhasználóknak, és ingyenesen elérhető a http://nucleotidy.enzim.ttk.mta.hu/ weboldalon.
Összefoglalva az esszé fejlesztésünk kiiktatta a mintamátrix hatását és a zavaró háttér reakciót
az eredeti fluoreszcenciás módszerből. Az egész reakciógörbét figyelembe véve sikeresen
alkalmaztuk a kinetikai kiértékelést, melyhez a nucleoTIDY szoftverünket ajánljuk.
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5. ábra: A felhasználóbarát nucleoTIDY szoftver a dNTP mérés kinetikai elemzését végzi. A
végeredmény a 96-lyukú lemezt formáló területen található. Az ábrán egy dCTP mérés látható
dT1-es templáttal és TEMPase Taq polimerázzal.
4.6 A módosult dNTP szintek és mutációs ráta hozzájárul a mikobakteriális stressz
adaptációhoz genotoxikus stressz esetén
Mivel a multidrog-rezisztens tuberkulózis esetek egyre nagyobb globális egészségügyi
problémát jelentenek, célul tűztük ki a mikobakteriális antibiotikum rezisztencia
kialakulásában szerepet játszó kritikus folyamatok megismerését. Vizsgáltuk a dNTP
anyagcserét és a mutációs mintázatot, melyek potenciálisan hozzájárulnak az antibiotikum
rezisztencia megjelenéséhez. A M. tuberculosis életciklusában szerepet játszó stressz
faktorokat vizsgáltuk. Érdekes módon sok esetben megváltozott a dNTP-k szintje. Úgy
találtuk, hogy egy általános stresszválasz az egyébként domináló dGTP szintjének csökkenése.
Egy másik megfigyelésünk, hogy a dCTP és a dTTP szintjei egymáshoz kapcsoltak. A mutáció
akkumuláció stressz hatására a legtöbb esetben nem okozott szignifikánsan nagyobb mutációs
rátát a nem kezelt törzsekhez képest. Ezekben az esetekben a dGTP csökkenése volt
megfigyelhető. Abban az esetben, amikor a dGTP növekedett, a mutációs ráta is szignifikánsan
megnőtt (UV kezelés esetén).
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5 Tézisek
1 Bebizonyítottam in vitro aktivitás méréssel, hogy az A115F mutáns Dcd-dut fehérje
inaktív. Megmutattam, hogy a M. smegmatis dUTPáz mutánsok egyformán
expresszálódnak a sejtben a vad-típusú dUTPázhoz képest, míg az inaktív Dcd-dut
mennyisége szignifikánsan nagyobb a vad-típusú Dcd-dut-hoz képest (1).
2 Azonosítottam eddig nem ismert kulcsfontosságú régiókat, melyek hozzájárulnak az
Stl fehérje DNS-sel való kölcsönhatásában. Egy új módszert fejlesztettem az Stl új,
fehérje jellegű interakciós partnereinek fág könyvtárakból való azonosítására (2, 4).
3 Meghatároztam a kötési termodinamikáját a vad-típusú és két mutáns E. coli dUTPáz
Stl-lel való kölcsönhatásának. Megmutattam, hogy az Stl-re érzékeny E. coli dUTPáz
mutánsok extra entalpiavezérelt kölcsönhatást létesítenek az Stl-lel a vad-típusú E. coli
dUTPázhoz képest (6).
4 Bebizonyítottam, hogy az EDTA a dUTPázokat az aktív helyre történő kötéssel gátolja.
Felfedeztem, hogy a Taq polimeráz és az E. coli MutT enzimek is kölcsönhatnak az
EDTA-val. Meghatároztam, hogy az EDTA kötésre képes fehérjék mind dNTPáz
enzimek (5).
5 Továbbfejlesztettem az esszé körülményeit és a kiértékelési módját egy fluoreszcencián
alapuló dNTP mérési módszernek, mely így alkalmas lett sejtextraktumok gyors és
precíz dNTP mérésére. Bebizonyítottam, hogy a háttérzaj jelét a Taq polimeráz templátpróba komplexen kifejtett polimerizációtól független 5’-3’ exonukleáz aktivitása
okozza. Egy új szoftvert készítettem a dNTP mérések egyszerű és gyors kinetikai alapú
kiértékelésére (3).
6 Bebizonyítottam, hogy a dNTP-k sejtbeli egyensúlya és/vagy mennyisége megváltozik
stressz kezelések hatására M. smegmatisban. Azonosítottam, hogy a dGTP szintje
legtöbbször csökken a különböző stressz kezelések során, míg a dTTP és a dCTP szintje
egymáshoz kapcsoltak. Azonosítottam, hogy a dGTP egy kulcs faktor, melynek szintje
meghatározza a mutagenitást a stressz kezelések hatására M. smegmatisban.
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6 Alkalmazási lehetőségek
A dUTPáz fontos gyógyszercélpont rákos megbetegedések kezelésére és egyes mikróbák ellen.
Ennek következtében fajspecifikus dUTPáz inhibitorok kifejlesztése szükségeltetik. Több
tanulmányunkban is az Stl fehérjével foglalkoztunk, mely egy fehérje jellegű hatásos inhibitora
a dUTPáznak. Az Stl-DNS kötés és az Stl E. coli dUTPázzal és dUTPáz mutánsokkal való
kölcsönhatásának tanulmányozásával közelebb kerültünk egy fajspecifikus dUTPáz jövőbeni
kifejlesztéséhez.

Az

EDTA enzimekkel

való

kölcsönhatásának

tanulmányozásával

megnyitottuk a lehetőséget etiléndiamin alapú dNTPáz inhibitorok jövőbeni kifejlesztésére. Az
általunk fejlesztett dNTP mérő módszer alkalmas a dNTP-k precíz mennyiségi
meghatározására biológiai mintákból, így jobban megismerhetővé válnak olyan folyamatok,
mint a rákos sejtek kialakulása és kezelése, öregedés, sejtciklus kontroll és antibiotikum
rezisztencia gének kialakulása. A mikobakteriális antibiotikum rezisztencia kialakulásának
vizsgálata fontos lépés lehet az újonnan fejlesztett gyógyszerek használhatóságának
prediktálására, mellyel jobb terápiás lehetőségek válhatnak elérhetővé a jövőben.
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