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1. BEVEZETÉS  

Korunk két súlyos fertőző betegsége a malária és a tüdőbaj (tuberkulózis), melyek mind a mai 

napig komoly egészségügyi kihívást jelentenek. Jóllehet a két betegség patomechanizmusa 

nagymértékben különbözik, mégis mindkét esetben azonosíthatók olyan kulcsfontosságú 

enzimek, melyek az adott fertőző mikroorganizmus életképességéhez elengedhetetlenek és 

lehetséges gyógyszercélpontot jelentenek. Jelen doktori dolgozatban a két kórokozó egy-egy 

nélkülözhetetlen enzimének, a Mycobacterium tuberculosis dUTPáz valamint a Plasmodium 

falciparum CTP:foszfokolin citidililtranszferáz katalitikus mechanizmusát vizsgáltuk. A 

vizsgált két enzim hasonló kémiai átalakítást katalizál, nevezetesen pirofoszfát lehasítást 

eredményező nukleotid hidrolízist illetve transzfert.  

 

2. IRODALMI HÁTTÉR 

A tuberkulózis (TBC) az elmúlt száz év kutatási eredményei ellenére továbbra is a legtöbb 

halálesetet okozó fertőző betegség. A Mycobacterium tuberculosis fertőzés kapcsán súlyos 

egészségügyi kihívást jelent az alkalmazott gyógyszeres terápia hosszúra nyúlása, az egyidejű 

HIV fertőzöttség, valamint a több gyógyszernek ellenálló multirezisztens baktérium törzsek 

megjelenése. Mindez a kórokozó molekuláris szintű biológiájának jobb megértését, valamint 

újabb hatékony gyógyszercélpontok azonosítását sürgeti. A timidilát 

(timidin- monofoszfát, dTMP) bioszintézis egy lehetséges antibakteriális gyógyszercélpontként 

ismert1. A dezoxiuridin-monofoszfát (dUMP) timidilát prekurzor különös jelentőséggel bír a 

bioszintézis útvonalban, mivel a mikobaktériumok nem képesek a timidilát előállítására a 

pirimidin mentő (salvage) bioszintetikus útvonal révén. A dUTPáz enzim kettős módon járul 

hozzá az alacsony sejtbeli dezoxiuridin-trifoszfát/timidin-trifoszfát (dUTP/dTTP) szint 

biztosításához, mely a genomi integritás preventív védelmét szolgálja. A dUTP hidrolízisével 

a nukleotid DNS-be épülését akadályozza meg, ugyanakkor az általa katalizált dUTP 

pirofoszforolízis során keletkező dUMP a dTTP prekurzora. Pécsi és munkatársai megmutatták, 

hogy a dUTPáz a mikobaktériumok életképességéhez elengedhetetlen2. A homotrimer 

dUTPázok aktív helyeit felépítő öt konzervált motívumot a fehérje három különböző monomer 

alegysége szolgáltatja (1. ábra). Az egyes konzervált motívumok meghatározó szereppel 

                                                           
1 Chernyshev A, Fleischmann T & Kohen A (2007) Thymidyl biosynthesis enzymes as antibiotic targets. Appl. 

Microbiol. Biotechnol. 74, 282–289. 
2 Pecsi I, Hirmondo R, Brown AC, Lopata A, Parish T, Vertessy BG & Tóth J (2012) The dUTPase enzyme is 

essential in Mycobacterium smegmatis. PLoS One 7, e37461. 
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bírnak a ligand kötésben és katalízisben, továbbá kölcsönhatásaik fontosak a fehérje szerkezet 

összetartásának szempontjából3. 

 

1. ábra a Mycobacterium tuberculosis dUTPáz enzim aktív centruma (PDB kód: 2PY4). Az 

enzim alegységeit különböző színekkel jelenítettük meg..A Mg2+ kofaktort nagyobb zöld gömb, míg a vizeket 

kisebb piros gömbök mutatják. A Wcat a nukleofil katalízist végző víz molekulát jelöli.  

 

Az enzim katalízist egy Mg2+ ion kofaktorként segíti, mely tridentát módon koordinálja a 

szubsztrát nukleotid három foszfát csoportját. A Mg2+ ion a dUTPáz enzimek kofaktoraként 

ismert, de fontos megjegyezni, hogy az enzim Mg2+ távollétében is megőrzi a katalitikus 

aktivitás mintegy felét4. A nukleotidhoz kötött Mg2+ ion egyedüli enzim oldallánc kölcsönható 

partnere az 1. motívum konzervált aszpartátja5. Ez az oldallánc a fémion hidrátburkához tartozó 

két vízmolekula koordinációját végzi a katalitikus reakció során és így hozzájárul a 

katalitikusan kompetens enzim:szubsztrát:Mg2+ komplex kialakulásához6.  

A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz (mtDUT) megfelelő aszpartát oldallánc (D28) 

szerepének vizsgálata hozzájárulhat a dUTPáz enzimaktivitás szokatlan fémion függésének 

valamint az aktív helyet felépítő kölcsönhatások jelentőségének értelmezéséhez. 

                                                           
3 Mol CD, Harris JM, McIntosh EM & Tainer JA (1996) Human dUTP pyrophosphatase: Uracil recognition by 

a beta hairpin and active sites formed by three separate subunits. Structure 4, 1077–1092. 
4 Kovári J, Barabás O, Varga B, Békési A, Tölgyesi F, Fidy J, Nagy J & Vértessy BG (2008) Methylene 

substitution at the α-β bridging position within the phosphate chain of dUDP profoundly perturbs ligand 

accommodation into the dUTPase active site. Proteins Struct. Funct. Genet. 71, 308–319. 
5 Barabás O, Pongrácz V, Kovári J, Wilmanns M & Vértessy BG (2004) Structural insights into the catalytic 

mechanism of phosphate ester hydrolysis by dUTPase. J. Biol. Chem. 279, 42907–15. 
6 Barabás O, Németh V, Bodor A, Perczel A, Rosta E, Kele Z, Zagyva I, Szabadka Z, Grolmusz VI, Wilmanns 

M & Vértessy BG (2013) Catalytic mechanism of α-phosphate attack in dUTPase is revealed by X-ray 

crystallographic snapshots of distinct intermediates, 31P-NMR spectroscopy and reaction path modelling. 

Nucleic Acids Res. 41, 10542–55. 
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A malária napjainkban is az egyik legsúlyosabb fertőző betegség, mely főleg a trópusi 

területeken okoz népegészségügyi problémát. A halálesetek döntő többségéért a Plasmodium 

falciparum egysejtű parazita felelős. A kórokozó összetett életciklusa során az Anopheles 

szúnyog csípésével kerül az emberi gazdaszervezetbe és a vörösvértestekben sokszorozódik 

meg. Az összes elérhető antimaláriás hatóanyaggal szemben kialakult parazita rezisztencia 

sürgőssé teszi az új maláriaellenes gyógyszeres kezelések fejlesztését. Különösen fontos olyan 

vegyületek azonosítása, melyek újszerű hatásmechanizmussal rendelkeznek, és nem mutatnak 

szerkezeti hasonlóságot a jelenlegi antimaláriás szerekkel. A kolin analóg vegyületek in vitro 

és in vivo antimaláriás hatása a parazita de novo foszfatidilkolin bioszintézis útvonalát, mint 

lehetséges gyógyszercélpontot jelölte ki7. A bisz-kvaterner ammónium só szerkezetű 

molekulacsaládot, melyet Henri Vial és kutatócsoportja azonosított, a legígéretesebb fejlesztés 

alatt álló, újszerű hatásmechanizmusú maláriaellenes vegyületcsaládok egyikeként 

jellemezték8. A klinikai gyógyszerjelölt fő támadáspontja a parazita kolin karrier fehérjéje, 

emellett azonban a hatóanyag parazitán belüli jelentős felhalmozódása révén képes a 

foszfatidilkolin bioszintézis Kennedy útvonalát alkotó három további enzim részleges gátlására 

is9. A bioszintézis útvonal második, sebességmeghatározó lépését a CTP:foszfokolin 

citidililtranszferáz (CCT) enzim katalizálja. Ennek során a kolin-foszfát (ChoP) és citidin-

trifoszfát (CTP) reakciójából citidin-difoszfát-kolin (CDPCho) nagyenergiájú metabolikus 

köztiterméket állít elő, pirofoszfát (PPi) melléktermék keletkezése mellett (2. ábra). 

 

2. ábra A CCT enzim által katalizált reakció. 

A CCT a membránok lipid összetételének homeosztázisán keresztül meghatározó szabályzó 

szerepet tölt be számos fiziológiás folyamatban. Mindennek az alapját az enzim reverzibilis 

                                                           
7 Wengelnik K, Vidal V, Ancelin ML, Cathiard A-M, Morgat JL, Kocken CH, Calas M, Herrera S, Thomas AW 

& Vial HJ (2002) A class of potent antimalarials and their specific accumulation in infected erythrocytes. 

Science 295, 1311–1314. 
8 Visser BJ, van Vugt M & Grobusch MP (2014) Malaria: an update on current chemotherapy. Expert Opin. 

Pharmacother., 1–36. 
9 Wein S, Maynadier M, Bordat Y, Perez J, Maheshwari S, Bette-Bobillo P, Tran Van Ba C, Penarete-Vargas D, 

Fraisse L, Cerdan R & Vial H (2012) Transport and pharmacodynamics of albitiazolium, an antimalarial drug 

candidate. Br. J. Pharmacol. 166, 2263–76. 
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membrán kölcsönhatása adja, mely az inaktív, citoszólos és az aktív, membrán-kötött állapota 

közötti átmenetet biztosítja. A CCT membránkötő doménjének eltávolítása lipid jelenléttől 

független ún. konstitutív aktivitású fehérje konstruktot eredményezett.10 A homológ CCT 

fehérjékkel ellentétben a Plasmodium enzimek két katalitikus és membrán kötő domént 

tartalmaznak, melyek gén duplikáció során alakulhattak ki. Valószínűsíthető, hogy a két 

katalitikus domén a többi CCT fehérje homodimer oldatbeli szerkezetét mimikálja egy 

intramolekuláris pszeudo-heterodimer struktúrával, noha ezt a feltételezést korábban még nem 

igazolták kísérletes módon. A Plasmodium CCT enzimek térszerkezetét jelenleg még nem 

ismerjük. Az enzim CDPCho termék kölcsönhatásáról a patkány CCT:CDPCho komplex 

kristályszerkezetek11,12 nyújtanak közelítő információt, ugyanakkor jelenleg nincs elérhető 

CCT:szubsztrát komplex szerkezet. A szerkezeti információk hiánya így nem teszi lehetővé az 

enzimreakció során a konformáció változások azonosítását, az egyes szubsztrát(ok) és 

termék(ek) enzim komplexe közötti különbségek jellemzését. 

A Plasmodium falciparum CCT (PfCCT) enzimmel kapcsolatos vizsgálatainknak két fő célja 

volt. Kutatásaink egyrészt az enzim katalitikus doménjének alapvető biokémiai jellemzésére 

irányultak. Másrészt az enzim kolin analóg gyógyszerfejlesztés szempontjából fontos kvaterner 

ammónium ligand kölcsönható zsebének kölcsönhatásait és felépítésének általános szerkezeti 

sajátságait kívántuk feltárni. 

 

3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

A PfCCT homológiamodell építést MODELLER 9v8 program segítségével végeztük. A fehérje 

pontmutációk létrehozásához a Quikchange (Agilent) módszert alkalmaztuk, a létrehozott DNS 

konstruktok szekvenciáját az MWG Eurofins Genomics cégnél végzett szekvenálással 

ellenőriztük. A rekombináns 6x hisztidin epitóp címkével rendelkező fehérje konstrukciókat 

BL21 (DE3) Rosetta Escherichia coli gazdatörzsben termeltettük, majd a sejtek feltárása után 

nikkel affinitás kromatográfiával tisztítottuk. A fehérje komplexek tömegspektrometriai 

vizsgálatát elektrospray ionizációs forrással felszerelt Waters QTOF Premier 

                                                           
10 Friesen J a., Campbell H a. & Kent C (1999) Enzymatic and Cellular Characterization of a Catalytic Fragment 

of CTP:Phosphocholine Cytidylyltransferase  . J. Biol. Chem. 274, 13384–13389. 
11 Lee J, Johnson J, Ding Z, Paetzel M & Cornell RB (2009) Crystal structure of a mammalian CTP: 

phosphocholine cytidylyltransferase catalytic domain reveals novel active site residues within a highly conserved 

nucleotidyltransferase fold. J. Biol. Chem. 284, 33535–48. 
12 Lee J, Taneva SG, Holland BW, Tieleman DP & Cornell RB (2014) Structural basis for autoinhibition of CTP: 

Phosphocholine cytidylyltransferase (CCT), the regulatory enzyme in phosphatidylcholine synthesis, by its 

membrane-binding amphipathic helix. J. Biol. Chem. 289, 1742–1755. 



5 

(Waters, Milford, MA, USA) tömegspektrométerrel végeztük, pozitív ion mérési módban. A 

differenciális pásztázó fluorimetria méréseket Stratagene Mx3000P kvantitatív PCR 

készülékben, Sypro Orange festék használatával végeztük. A dUTPáz enzim aktivitás méréshez 

egy folytonos spektrofotometriás fenolvörös pH indikátor módszert használtunk, mellyel az 

enzimreakciót kísérő proton felszabadulást követtük. A steady-state kinetikai méréseket egy 

Specord 200 spektrofotométer használatával végeztük, míg tranziens kinetikai mérésekhez egy 

SX-20 (Applied Photophysics, UK) stopped-flow műszert használatunk. A dUTPáz reakció 

hidrolízis lépésének vizsgálatához quench flow méréseket végeztünk RQF-3 (KinTek Corp., 

Austin TX) műszer segítségével, radioaktív γ32P-dUTP szubsztrátot használva. A PfCCT enzim 

aktivitás méréséhez egy folytonos spektrofotometriás csatolt enzim módszert alkalmaztunk, 

pirofoszfatáz és purin nukleozid foszforiláz segédenzimeket, valamint 7-metil-6-tioguanozin 

(MESG) segédszubsztrátot alkalmazva. A PfCCT ligand kötésének termodinamikai 

jellemzésére izotermális titrációs kalorimetria (ITC) méréseket végeztünk, egy MicroCal 

ITC200 titrációs kaloriméter használatával (GE Healthcare). Az mtDUT és PfCCT 

fluoreszcencia ligand kötés mérések esetén a fehérjék saját (intrinsic) triptofán fluoreszcenciáját 

mértük egy Jobin Yvon SpeX Fluoromax-3 spektrofluorométer segítségével. Az mtDUTD28N 

fehérje kristályosítását vízgőzdiffúziós módszer alkalmazásával végeztük, függő cseppes 

elrendezésben. A röntgendiffrakciót a DESY hamburgi szinkrotron X12 sugárforrásánál 

végeztük, az adatfeldolgozáshoz, fázisprobléma megoldáshoz és modellépítéshez rendre a 

XDS, Molrep és Coot illetve Refmac programokat használtuk. A kvaterner ammónium ligandot 

tartalmazó fehérjeszerkezeteket a Relibase program segítségével azonosítottuk a Protein Data 

Bank adatbázisban, majd a találatok szerkezetét egyenként vizsgáltuk meg. 

 

4. EREDMÉNYEK 

4.1 Mycobacterium tuberculosis dUTPáz Mg2+ kofaktor kölcsönhatásának vizsgálata 

A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz első konzervált motívum aszpartát/aszparagin 

mutációjának (D28N) hatását különböző kinetikai módszerekkel vizsgáltuk. Steady-state 

valamint tranziens kinetikai méréseink alapján a mutáció az enzimaktivitás számottevő, 

50- szeres csökkenését okozta. Az enzim hidrolízis lépés vizsgálata quench-flow módszerrel 

rámutatott, hogy a mutáció hatása kifejezetten a hidrolízis lépés sebességét érintette, a teljes 

enzimatikus mechanizmus alapvető megváltoztatása nélkül. Előzetes elképzeléseink alapján a 

D/N pontmutáció hatása a fémion kofaktor aktív helyen történő kötődését zavarhatta volna meg. 
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Az aktivitás csökkenés mértéke azonban sokkal nagyobbnak bizonyult, mint amit a fémion 

távolléte okozhatna. Továbbá, mivel mind a vad típusú mtDUTH145W, mind a mtDUTD28N,H145W 

enzim aktivitása Mg2+ távollétében mintegy 50%-os csökkenést mutatott a fémion jelenlétében 

elvégzett kísérletekhez képest, a D28N mutáció nem befolyásolta az aktivitás Mg2+ 

koncentrációtól függését. Megvizsgáltuk, hogy a D28N mutáció hatással van-e a nukleotid 

ligandok és a C-terminális karban található 5. konzervált motívum kölcsönhatására. Ennek 

során a motívumba mutagenezissel beépített triptofán fluoreszcens jelét követtük. A D/N 

mutáció jelentősen, tizenötszörös mértékben csökkentette a mtDUTD28N,H145W fehérje 

α,β- imido-dUTP (dUPNPP) szubsztrát analóg affinitását. Mindez a steady-state enzimkinetikai 

állapotra jellemző kisebb mértékű fluoreszcencia kioltással együtt arra utal, hogy a D/N mutáns 

enzim aktív helye kevéssé képes a katalitikus funkció betöltéséhez szükséges konformáció 

kialakítására. Ezzel szemben a mutáció nem befolyásolta számottevően a fehérje dUMP termék 

kölcsönhatását. 

Egykristály röntgendiffrakció segítségével meghatároztuk a M. tuberculosis dUTPáz D28N 

mutáns dUPNPP:Mg2+ komplexének 1,8 Å felbontású térszerkezetét. A szerkezetben a 

mutációval megváltoztatott oldallánc karboxamid végcsoportja 45° elfordulást mutatott az 

eredeti aszpartát karboxilát csoport síkjához képest. Az aszparagin oldallánc az aszpartáttal 

ellentétben már nem volt képes a Mg2+ hidrátburkához tartozó két víz megfelelő 

koordinációjának biztosítására. A továbbterjedő konformációs változások az enzim aktív helyét 

felépítő, különböző alegységekből származó konzervált motívumok kölcsönhatásainak 

megbontásához vezettek. A pontmutáns enzim csökkent katalitikus hatékonyságával 

összefüggésbe hozható az enzim működés szempontjából kulcsfontosságú C-terminális kar 

tapasztalt rendezetlensége valamint a nukleofil támadást végző víz elhelyezkedésének 

kedvezőtlen változása. Eredményeink így arra utalnak, hogy az mtDUT 1. konzervált motívum 

aszpartát oldallánc a Mg2+ kofaktor közvetett koordinációján felül meghatározó szereppel bír 

az aktív helyet alkotó konzervált motívumok kölcsönhatási hálózatának kialakításában, ami az 

enzim katalitikus hatékonyságát biztosítani képes. 

 

4.2 A PfCCT kinetikai mechanizmusának és ligand kölcsönhatásainak jellemzése 

A PfCCT enzimatikus jellemzése során egy, a fehérje második katalitikus doménjét (C2) 

tartalmazó konstruktot (PfCCT528-795, Δ720-737, a továbbiakban PfCCT MΔK) vizsgáltunk. A 

konstrukt szerkezeti becsléséhez homológia modellezést végeztünk melyhez templátként a 

patkány CCT katalitikus domén homodimer kristályszerkezetét használtuk. Megvizsgáltuk a 
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C2 doménnel 90%-ot meghaladó szekvencia azonosságot mutató C1 domén oldallánc 

eltéréseinek helyét a modell szerkezetben. Mivel ezek nem érintették az enzim konzervált aktív 

helyét, valamint a dimer kölcsönható felszínt, a létrehozott homológia modell megfelelően 

jeleníti meg a fiziológiás formában várt katalitikus domén C1/C2 dimer szerkezetet. A PfCCT 

MΔK electrospray ionizációs tömegspektrometria vizsgálata a fehérje dimer oligomerizációs 

állapotára utalt, ami egybecseng a homológia modell által javasolt szerkezeti formával, 

valamint más CCT enzimek oligomerizációs állapotával. A PfCCT MΔK konstrukt 

enzimaktivitását folytonos steady-state spektrofotometriai módszerrel, pszeudo-elsőrendű 

körülmények közt vizsgáltuk (3. ábra). A CTP titrálás esetén Michaelis-Menten kinetikai 

modellt illesztve az átviteli szám (kcat)1,45 ± 0,05 s-1-nek adódott, a CTP Michaelis állandó (KM, 

CTP) 168 ±17 µM volt. A ChoP titrálás esetén a fiziológiás 30 μM ChoP koncentrációnál13 jóval 

magasabb koncentrációtartományban kinetikai szubsztrát gátlást figyeltünk meg. 

 

3. ábra A PfCCT MΔK által katalizált reakció steady-state kinetikai vizsgálata. A) CTP 

titrálás 5 mM rögzített ChoP koncentráció mellett. Az ábra egy jellemző kísérlet eredményét mutatja. A 

kezdeti sebesség értékekre Michaelis-Menten kinetikai modellt illesztettünk. B) ChoP titrálás 900 μM 

rögzített CTP koncentráció mellett. Az ábra egy jellemző kísérlet eredményét mutatja. A kezdeti 

sebesség értékekre kompetitív szubsztrát inhibíciót feltételező kinetikai modellt illesztettünk.  

A kinetikai mechanizmus vizsgálatához CDPCho termék gátlás méréseket végeztünk. Ennek 

során mindkét szubsztrát titrálás esetén a CDPCho kompetitív gátló hatását figyeltük meg, ami 

a patkány CCT enzim esetén is megfigyelt random ligand kötődés kinetikai mechanizmusra 

utalt. 

A PfCCT MΔK ligand kötés kölcsönhatásait izotermális titrációs kalorimetria (ITC) és triptofán 

fluoreszcencia módszerekkel vizsgáltuk. Az ITC titrálások megmutatták, hogy a CDPCho 

valamint a CTP ligandok enzim kölcsönhatása entalpikusan kedvező, míg entrópikusan 

kedvezőtlen folyamat. Az enzim pirofoszfáttal történő titrálása jóval kisebb hőhatással járt, 

                                                           
13 Ancelin ML & Vial HJ (1989) Regulation of phosphatidylcholine biosynthesis in Plasmodium-infected 

erythrocytes. Biochim. Biophys. Acta 1001, 82–9. 
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mely millimólos nagyságrendű ligand affinitásra utalt. A PfCCT MΔK ChoP titrálása során 

nem tapasztaltunk értékelhető hőváltozást, még a ligand Michaelis állandóját meghaladó 

koncentráció (2 mM) alkalmazása esetén sem. Meglepő módon a CCT Mg2+ kofaktorának 

távolléte ötször nagyobb CTP affinitást eredményezett (Kd,CTP=59 μM), mint a fémion 

jelenlétében mért disszociációs állandó (Kd,CTP:Mg
2+=294 μM). A két különböző körülmény 

esetén vizsgált CTP-enzim kölcsönhatás emellett eltérő kölcsönhatási entrópiataggal volt 

jellemezhető. Az eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a PfCCT enzim működésében a 

Mg2+ ion a megfelelő affinitású ligand kötődés biztosítása helyett a katalizált kémiai átalakítás 

elősegítését szolgálhatja. Említésre méltó, hogy hasonló jelenséget figyeltek meg a HIGH 

nukleotidiltranszferáz fehérje-szupercsaládba tartozó két enzim, az I. típusú (class I) aminoacil-

tRNS szintetáz14 valamint a riboflavin kináz/flavin adenin dinukleotid szintetáz esetén is15. 

A PfCCT MΔK CDPCho titrálás során a fluoreszcencia intenzitás növekedést, valamint az 

emissziós spektrum kék-eltolódását tapasztaltuk. Az enzim triptofán oldalláncainak 

mutagenezis vizsgálatával megmutattuk, hogy a jelváltozásokért döntő mértékben az aktív 

helyen elhelyezkedő W692 oldallánc felelős. A W692 fluoreszcens jelének molekuláris alapját 

a triptofán és a CDPCho trimetilammónium csoportja közötti kation-π kölcsönhatás jelentheti, 

mely összhangban van a patkány CCT kristályszerkezet esetén leírtakkal is16. A fluoreszcencia 

mérések során a ChoP hatására bekövetkező jelváltozás hiánya a mérés során az enzim kolin 

kötőhelyénél elhelyezkedő W692 aminosav CDPCho kötött állapottól eltérő mikrokörnyezetére 

utal. Az enzim ChoP kölcsönhatásának azonosítása és jellemzése további vizsgálatokat igényel. 

 

4.3 A PfCCT kolin kötőhelyét alkotó oldalláncok szerepe az enzimatikus működésben  

A PfCCT kolin kötő helyének felépítésében szigorúan konzervált, töltéssel vagy aromás 

jelleggel bíró oldalláncok vesznek részt, utóbbiak a CDPCho ligand kolin csoportjával kation-π 

kölcsönhatást alakítanak ki. Ezen oldalláncok ligand kötésben és enzim katalízisben betöltött 

szerepének vizsgálatára a PfCCT MΔK konstrukt olyan konzervatív típusú pontmutáns 

                                                           
14 Kapustina M, Weinreb V, Li L, Kuhlman B & Carter CW (2007) A conformational transition state 

accompanies tryptophan activation by B. stearothermophilus tryptophanyl-tRNA synthetase. Structure 15, 

1272–84. 
15 Serrano A, Frago S, Velázquez-Campoy A & Medina M (2012) Role of key residues at the flavin 

mononucleotide (FMN): Adenylyltransferase catalytic Site of the bifunctional Riboflavin kinase/flavin adenine 

dinucleotide (FAD) synthetase from Corynebacterium ammoniagenes. Int. J. Mol. Sci. 13, 14492–14517. 
16 Lee J, Johnson J, Ding Z, Paetzel M & Cornell RB (2009) Crystal structure of a mammalian CTP: 

phosphocholine cytidylyltransferase catalytic domain reveals novel active site residues within a highly conserved 

nucleotidyltransferase fold. J. Biol. Chem. 284, 33535–48. 
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változatait hoztuk létre, melyek nem járnak az oldallánc eltörlésével, csupán megváltoztatják a 

ligand kötésben szerepet játszó megfelelő elektrosztatikus (D623N, Y741F) illetve aromás 

(W692F, W692Y, Y714F) tulajdonságukat. Tömegspektrometria méréseink megmutatták, 

hogy a pontmutációk nem változtatták meg a fehérjék negyedleges szerkezetét. A töltött 

oldalláncok semlegesre cserélése azonban súlyosan rontotta az enzim katalitikus hatékonyságát 

(4. ábra, fent). 

 

4. ábra A PfCCT MΔK mutációinak hatása az enzim katalízisre (fent) valamint a 

CDPCho kötő képességre (lent). PfCCT MΔK és pontmutánsainak katalitikus aktivitása (fent, az y 

tengelyen töréssel ábrázolva az értékeket), valamint a CDPCho kötés termodinamikai paraméterei, 

(kötési szabadentalpia- (ΔG), entalpia- (ΔH) és entrópiaváltozás (-TΔS), lent). A színes ábrák a 

pontmutáns enzimek kvaterner ammónium kötőhelyének felépítését mutatják, az elektrosztatikus 

kölcsönhatást biztosító negatív töltésű oldalláncokat kék háromszög, a kation-π kölcsönhatásban részt 

vevő aromás oldalláncokat sárga ellipszis jelöli. Az egyes mutációk oldalláncra gyakorolt hatása az 

ábráról leolvasható, a megváltozott aromás jelleget rács jelöli, a töltött oldallánc semlegesre cserélését 

üres háromszög mutatja, míg az oldallánc alaninra cserélésére a megfelelő szimbólum távolléte utal.  

 

Mindezért döntően a kolin csoport koordinációjának változása lehet a felelős, amit a KM, ChoP 

értékek változása, valamint a mutáns konstruktok csökkent CDPCho kötő képessége jelez. Ez 

utóbbit nem csupán az ITC módszerrel mért disszociációs állandók növekedése, hanem a 

kedvező kötési entalpiaváltozások (ΔH) csökkenése is mutatja, ami gyengülő enzim-ligand 

kölcsönhatásra utal (4. ábra, lent). A kation-π kölcsönhatást biztosító aromás oldalláncok 
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esetén a mutációk mellett a kölcsönhatás továbbra is megmaradt, csupán az aromás gyűrű 

elektrosztatikus, sztérikus és kvadrupol momentum tulajdonságainak megfelelően változott. A 

vonatkozó mutáns konstrukciók, noha számottevően csökkent mértékben, de képesek voltak a 

ligand kötési és katalitikus funkciók betöltésére. A kvaterner ammónium ligand kation-π 

koordinációjának jelentőségét alanin mutagenezissel is megvizsgáltuk. A W692A mutáció 

során az enzim katalitikus funkciója súlyosan sérült, amit a közel négy nagyságrendnek 

megfelelő enzim aktivitás csökkenés mutat. A PfCCT MΔKW692A konstrukt CDPCho 

kölcsönhatása során az affinitás és a kötési entalpiaváltozás jelentős csökkenését észleltük, ami 

laza és kevésbé specifikus komplexképződésre utal. A fehérje pontmutánsok két csoportjának 

eltérő viselkedése így igazolja a megfelelő oldalláncok meghatározó poláris, elektrosztatikus 

illetve kation-π típusú ligand kölcsönhatását. Kísérletes eredményeink a kötőhely két tirozin 

oldalláncának eltérő típusú kölcsönhatását is igazolták. Eredményeink alapján a PfCCT 

enzimatikus funkcióit egyaránt meghatározzák a kolin csoportot tartalmazó ligandjaival 

kialakított kation-π és elektrosztatikus kölcsönhatásai. 

 

4.4 Általános enzim típusú kvaterner ammónium ligand felismerő hely azonosítása 

A kvaterner ammónium ligandot átalakító enzimek ligand kötőhelyének elemzéséhez egy 

általános keresést végeztünk el a PDB adatbázisban a Relibase szerver segítségével17, mely 

során összegyűjtöttük az összes, kvaterner ammónium ligandot tartalmazó makromolekulás 

szerkezetet és osztályoztuk ezeket a ligand felismerés enzim illetőleg receptor típusa alapján. 

Az enzim-ligand komplex szerkezetek döntő többségében (93%, 86 független találat), egy vagy 

két aromás oldallánc illetve poláris vagy töltött oldalláncok együttesen végzik a kvaterner 

ammónium csoport koordinációját (5. ábra). A vonatkozó enzimek szerteágazó biokémiai 

folyamatokban vesznek részt, és számos független evolúciós fehérje család klánhoz tartoznak. 

Mindez egy újabb példát szolgáltat a konvergens evolúció jelenségére, igazolva, hogy egy adott 

biológiai feladatot optimális módon ellátó megfelelő szerkezeti elem kedvező tulajdonságai 

révén képes független evolúciós utakon kialakulni. A továbbiakban az összetett aromás doboz 

kifejezést használjuk ezen általános enzim kötőhely megnevezésére. 

                                                           
17 Hendlich M, Bergner A, Günther J & Klebe G (2003) Relibase: design and development of a database for 

comprehensive analysis of protein-ligand interactions. J. Mol. Biol. 326, 607–20. 
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5. ábra Általánosan elterjedt kvaterner ammónium kötő enzim és receptor kötőhelyek 

felépítése: az összetett aromás doboz és az aromás doboz. 

Az általunk felismert összetett aromás doboz ligand kötőhely láthatóan különbözik az 

irodalomban leírt aromás doboz (aromatic box) vagy aromás kalitka (aromatic cage) felismerési 

helytől, amely a receptor típusú kvaterner ammónium kötő fehérjéknél meghatározó arányban, 

a receptor találatok 72%-a esetén található. Ezekben három, vagy négy aromás oldallánc 

határolja a ligand kötő helyet, a gyűrű síkjával a kvaterner ammónium ligand csoport felé 

mutatva. A ligand koordinációt esetenként egy savas oldallánc egészíti ki, amely a ligand 

csoport töltés kiegyenlítését végzi. Az enzim illetve receptor típusú kvaterner ammónium 

kötőhelyek jelentős különbségeit vélhetően a fehérjék eltérő biológiai szerepéhez szükséges 

kinetikai, termodinamikai és konformációs követelmények eredményezik. 

5. TÉZISEK  

1. Megmutattuk, hogy a Mycobacterium tuberculosis dUTPáz (mtDUT) enzim aktív 

helyén a Mg2+ kofaktor koordinációjában részt vevő 1. konzervált motívum aszpartátja 

(D28) nincs számottevő hatással az enzimaktivitás Mg2+ fémion függésére, ugyanakkor 

jelenléte elősegíti az enzim nukleotid trifoszfát szubsztrát kötését valamint a 

katalízist. [1] 

 

2. Egykristály röntgendiffrakció segítségével meghatároztuk az 

mtDUTD28N:dUPNPP:Mg2+ komplex 1,8 Å felbontású térszerkezetét. A szerkezet 

elemzése alapján az 1. konzervált motívum aszpartát oldallánca a Mg2+ kofaktor 

közvetett koordinációján felül meghatározó szereppel bír az aktív helyet alkotó 

konzervált motívumok kölcsönhatási hálózatának kialakításában, ami az enzim 

katalitikus hatékonyságát biztosítani képes. [1] 
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3. Megállapítottuk, hogy a PfCCT enzim második katalitikus doménjét tartalmazó 

konstruktja dimer oligomerizációs állapottal rendelkezik és megfelelően reprezentálja a 

PfCCT két, nagy szekvenciális azonosságot mutató katalitikus doménjeinek 

kölcsönhatását. Az enzim kinetikai analízise során megállapítottuk, hogy az 

enzimatikus ciklus során a szubsztrátok kötődése az enzim aktív helyén tetszőleges 

sorrendben valósulhat meg. Fluoreszcencia és izotermális titrációs kalorimetria ligand 

kötés mérések alapján különbséget mutattunk ki a ChoP és CDPCho kvaterner 

ammónium csoportot tartalmazó ligandok enzim kölcsönhatása közt. [2] 

 

4. Megmutattuk, hogy a PfCCT enzim Mg2+ kofaktora nem szükséges a hatékony CTP 

szubsztrát kötődéshez, így fő feladata az enzim katalizált kémiai átalakítás 

elősegítése. [2] 

 

5. Azonosítottuk a PfCCT aktív hely kolin kötő zsebét alkotó oldalláncok ligand 

kölcsönhatásának meghatározó elektrosztatikus illetve kation-π jellegét. Megmutattuk, 

hogy mindkét típusú kölcsönhatás elengedhetetlen a PfCCT hatékony kvaterner 

ammónium ligand kötéséhez, valamint enzim aktivitásához. [3] 

  

6. Elvégeztük az ismert szerkezetű kvaterner ammónium csoportot koordináló fehérjék 

ligand kötőhelyének összehasonlító szerkezeti vizsgálatát. A megfelelő enzimek 

szerkezeti elemzése során elsőként ismertünk fel egy általános ’összetett aromás doboz’ 

(composite aromatic box) típusú kötőhelyet, mely a vonatkozó ligandot egyaránt 

koordinálja kation-π és elektrosztatikus kölcsönhatásokkal. Ez a szerkezeti megoldás 

különbözik a csupán ligand kötést végző receptor funkciójú fehérjék jellemző, ismert 

kötőhely típusától, melyben a hatékony ligand koordinációt három vagy négy kation-π 

kölcsönható partner biztosítja. [3] 
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6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG 

A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz első motívum általunk vizsgált aszpartátja szigorúan 

konzervált a trimer dUTPázok esetén, így további dUTPáz enzimek esetén is hasonló szerepet 

tölthet be az enzim működésben. 

A PfCCT enzim katalitikus doménjének biokémiai jellemzése egy kezdeti lépést jelenthet a 

malária kórokozó ezen lipid bioszintézis enzimének lehetséges antimaláriás 

gyógyszercélpontként történő jellemzéséhez. Eredményeink így reményeink szerint 

hozzájárulhatnak a lipid metabolizmus útvonalon ható, kolin analóg szerkezetű maláriaellenes 

hatóanyagok racionális fejlesztéséhez. 

Mivel a HIGH nukleotidiltranszferáz evolúciós enzimcsalád további két enzime esetén is 

hasonló szerepet tölt be a Mg2+ ion a nukleotid trifoszfát kötés és az enzim katalízis során, mint 

amit a PfCCT esetén tapasztaltunk érdemesnek tartjuk megvizsgálni, hogy ez a jellegzetesség 

mennyire terjedt el az evolúciósan rokon enzimek ezen csoportjában. 

Az általunk elsőként felismert összetett aromás doboz enzim típusú kvaterner ammónium 

kötőhely általános jellege lehetőséget ad az enzimatikus funkció mélyebb megértésére 

kvaterner ammónium ligandot felhasználó enzimek esetén. A megfelelő enzimek különböző 

biológiai folyamatban, az ingerületátvivő anyagok és membránalkotók átalakításában, valamint 

a gének átírásának szabályzásában vesznek részt és kulcsszereppel rendelkeznek számos 

fertőző betegségben, valamint kóros elváltozásban. A felismerés így hozzájárulhat az ilyen 

típusú enzimek aktív helyéhez kötődő gyógyszerjelöltek kölcsönhatásának szerkezeti 

értelmezéséhez.Az egyes enzimek eltérő felépítése és működése miatt azonban hangsúlyozni 

kívánjuk, hogy minden egyes kvaterner ammónium ligandot kötő enzim alapos kinetikai és 

szerkezeti vizsgálata szükséges az összetett aromás doboz kötőhelyet alkotó oldalláncok 

enzimatikus működésben betöltött szerepének tisztázásához. 
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