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Rövidítések jegyzéke 
 

rövidítés teljes név 

[4Fe-4S] vas-kén klaszter 

5FdUMP 5-fluoro-2'-dezoxiuridin 5'-monofoszfát 

5FdUR 5-fluoro-2'-dezoxiuridin 

8-oxo-dG 8-oxo-2'-dezoxiguanozin 

AID aktiválás indukált citozin dezamináz  

AP abázikus, apurinos/apirimidines 

Ape1 AP endonukleáz 1 

Arm Armadillo 

ARP aldehid reaktív próba 

BA benzamidin 

BER bázis kivágó javítás, base excision repair 

C citozin 

CD spektroszkópia cirkuláris dikroizmus spektroszkópia 

CPPED1 kalcineurin-szerű foszfoészteráz 

D. melanogaster Drosophila melanogaster, ecetmuslica 

dCDP 2'-dezoxicitidin-difoszfát 

dCMP 2'-dezoxicitidin-monofoszfát 

dCTP 2'-dezoxicitidin-trifoszfát 

DHF dihidrofolát 

DHFR 

DNS 

dihidrofolát reduktáz 

dezoxiribonukleinsav 

dNTP 2'-dezoxinukleotid-trifoszfát 

DSB DNS kettősszál törés, double strand break 

dsDNS dupla-szálú DNS 

dT 2'-dezoxitimidin 

dTMP 2'-dezoxitimidin-monofoszfát 

dTTP 2'-dezoxitimidin-trifoszfát 

dUR dezoxiuridin 

dUDP 2'-dezoxiuridin-difoszfát 

dUMP 2'-dezoxiuridin-monofoszfát 
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dUTP 2'-dezoxiuridin-trifoszfát 

dΨU 2′-dezoxipszeudouridin 

E. coli Escherichia coli 

EDTA etiléndiamintetraecetsav 

EMSA elektroforetikus mobilitás eltolódás esszé  

endo IV endonukleáz IV 

G guanin 

G. gallus  

GC 

Gallus gallus, bankivatyúk 

gázkromatográfia, gas chromatography 

H. sapiens Homo sapiens, ember 

hDUT  humán dUTPáz sejtmagi izoforma 

HhH hélix-hajtű-hélix 

HMM 

HRP 

rejtett Markov model, Hidden Markov Model 

torma peroxidáz, horseradish peroxidase 

HTH hélix-kanyar-hélix, helix-turn-helix 

importin-α ΔIBB N-terminálisan csonkított, importin-β kötő motívumot nem tartalmazó  

importin-α 

IPTG izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranozid 

Ka kötési állandó 

Kd disszociációs állandó 

LB 

LC 

Luria-Bertani 

folyadékkromatográfia, liquid chromatography 

M. musculus  Mus musculus, házi egér 

M. smegmatis Mycobacterium smegmatis 

MBD4 metil-kötő domén fehérje 4, Methyl-Binding Domain Protein 4 

MMEJ mikrohomológia mediált vég összekapcsolás, 

microhomology-mediated end joining 

MMR 

MS 

hamispár javítás, mismatch repair  

tömegspektrometria, mass spectrometry 

MTHF 5,10-metiléntetrahidrofolát 

MTX metotrexát 

MUG  hamispár uracil-DNS-glikoziláz, 

mismatch-specific uracil-DNA glycosylase 
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NER nukleotid kivágó javítás, nucleotide excision repair 

NHEJ  nem-homológ végeket összekapcsoló, non-homologous end joining 

NLS sejtmagi lokalizációs szignálok, nuclear localization signal 

OGG1 8-oxoguanin-DNS-glikoziláz 

ORF nyitott olvasási keret, open reading frame 

PCNA proliferáló sejt nukleáris antigén, proliferating cell nuclear antigen 

Pfu Pyrococcus furiosus DNS polimeráza 

PMSF fenilmetil-szulfónium-fluorid 

R. norvegicus  Rattus norvegicus, vándorpatkány  

ROS reaktív oxigén fajták, reactive oxygen species 

RTX 

S régió 

raltitrexed 

specifikus váltó régió 

S. acidocaldarius  Sulfolobus acidocaldarius 

S. cerevisiae Saccharomyces cerevisiae, sörélesztő 

SAUGI a Staphylococcus aureus uracil-DNS-glikoziláz inhibitor 

SDS-PAGE nátrium-dodecil-szulfát - poliakrilamid gélelektroforézis 

SMUG egyes-szál specifikus monofunkciós uracil-DNS-glikoziláz,  

single-strand specific monofunctional uracil-DNA glycosylase 

SSB DNS egyesszál törés, single strand break 

ssDNS szimpla-szálú DNS 

T timin 

TDG timin-DNS-glikoziláz 

THF tetrahidrofolát 

TRIS trisz(hidroximetil)-aminometán 

TYMS timidilát-szintáz 

U uracil 

UDG uracil-DNS-glikoziláz 

UGI PBS2 bakteriofág uracil-DNS-glikoziláz inhibitora 

wt vad típusú 

ΔHb kötési entalpia 
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1. Irodalmi áttekintés 
 

1.1. A genomi integritás és ennek fenntartásának útvonalai 

A prokarióták és az eukarióták örökítő anyaga a dezoxiribonukleinsav (DNS), amelynek 

hűséges másolása rendkívül fontos az egyed és a faj fenntartása szempontjából, melyet 

továbbörökítenek utódaiknak, illetve a belőlük keletkező sejteknek. A DNS-ben kódolt 

információ létfontosságú. Minden sejt tartalmazza a genomot, mely egy vagy több 

darabból álló óriási polimer. A humán haploid genom például 3 milliárd bázispárból áll. 

A sejt maga is egy olyan környezet, ahol folyamatosan reakciók zajlanak, illetve külső 

hatások is érik az organizmusokat. Így komoly feladat a DNS megvédése, és az 

esetlegesen keletkező hibák kijavítása. 

 

1.1.1. A DNS-ben előforduló hibák 

A DNS sérüléseknek lehetnek endogén és exogén forrásai is. Több kémiai folyamat is 

DNS hibát okozhat, úgy, mint a hidrolízis, a reaktív oxigén fajták és az alkilező szerek 

jelenléte. Következőkben bemutatom a leggyakoribb sérüléseket, a teljesség igénye 

nélkül. 

Az élő sejtekben a reaktív oxigén fajták (ROS) a sejtek saját energiatermelő és egyéb 

biokémiai folyamatai során keletkeznek, illetve külső forrásból (például dohányzás) is 

származhatnak [1]. A reaktív oxigén gyökök több mint 100 féle oxidatív bázis sérülést 

hozhatnak létre [2]. Reaktív oxigénvegyület például az aerob respiráció folyamatakor 

keletkező szuperoxid gyök (O2•-), a szuperoxid-diszmutáz hatására létrejövő hidrogén 

peroxid (H2O2) és a hidroxilgyök (OH•). A OH• reaktivitása olyan jelentős, hogy 

mindösszesen 10
-9

 másodperc alatt elbomlik, és szinte bármely molekulával reagál [3]. A 

neutrofil granulociták krónikus gyulladások során szuperoxid gyököket és hidrogén 

peroxidot generálnak [4] Kísérletesen kimutatták, hogy a neutrofil és euzinofil 

granulociták képesek 8-oxo-2'-dezoxiguanozint (8-oxo-dG) létrehozni a DNS-ben [5]. 

Oxidatív módosulást szenvedett DNS a hibajavító folyamatok ellenére is gyakran 

előfordul. Humán hasnyálmirigy szövetben az egyik leggyakrabban előforduló oxidált 

heterociklusos nukleobázis (továbbiakban bázis), a 8-oxo-dG, amelynek szintje 67/10
6
 

nukleotid [6]. Több egyéb humán sejtvonalon és szövetben is mérték a szintjét, amely 
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sejtmagi DNS-ben 0,2-145 8-oxo-dG/millió bázisig terjed, és amennyiben nem javítódik, 

adeninnel párosodva pontmutációt eredményez [1], [7], [8]. 

Léteznek egyéb endogén oxidáló ágensek is. Ilyen az érfal-relaxációt stimuláló 

neurotranszmitter nitrogén-monoxidból (NO) és szuperoxidból keletkező peroxinitrit 

(ONO2-), amely az oxidált bázisok (pl. 8-nitro-deoxiguanozin) mellett DNS száltörést és 

akár bázis dezaminációt okozhat [9], [10]. Gyakori léziók továbbá a guanin és az adenin 

formamidopirimidin származékai, valamint az 5-metil-citozinból oxidációval és 

dezaminációval létrejövő timin glikol is, amelyek szintén pontmutációt okozhatnak.  

Az alkiláló szerek a DNS hibát létrehozó molekuláknak egy másik csoportját alkotják. 

Alkiláló molekulák keletkezhetnek a bélbaktériumok metabolikus aktivitásából, a lipid 

peroxidáció melléktermékeként, valamint olyan sejtbeli metil donorokkal reagálva, mint 

az S-adenozil-metionin, vagy olyan exogén forrásokból, mint az élelmiszerek, a 

dohányfüst vagy a környezetszennyezés [1]. Endogén metiláló szerek a betain és a kolin 

is. Az S-adenozil-metionin egy gyakori kofaktor, amely számos átalakítási folyamatban 

részt vesz: a fiziológiásan kiemelt jelentőségű 5-metilcitozin szintézis metil donora, 

illetve in vitro kimutatták, hogy önmagában is rendelkezik gyenge, nem enzimatikus 

metiláló hatással [11]. Az alkiláló szerek leggyakrabban az N-7-metilguanin, az N-3-

metiladenin, és az O-6-metilguanin metilált hibás bázisokat hozzák létre. Előbbi kettő 

gyakori létrejöttének oka a guanin 7-es nitrogénjének, illetve az adenin 3-as nitrogénjének 

jelentős negatív elektrosztatikus potenciálja. A duplaszálú DNS-beli guanin O-6 pozíciója 

SN1 alkiláló szerekkel léphet reakcióba [12]. Az N-7 guanin adduktok, melyek emberben 

0,03-7,2/millió nukleotid gyakorisággal fordulnak elő, önmagukban nem citotoxikusak 

vagy mutagének, mivel nem blokkolják a DNS replikációt, és változatlanul guaninnak 

olvasódnak le, azonban a DNS-gerinccel alkotott glikozidos kötést destabilizálják, és így 

esetleges leszakadásukkal mutagén bázismentes (AP, apurinos/apirimidines) helyet 

hozhatnak létre [13]–[16]. Ezzel szemben az N-3-metiladenin gátolja a DNS szintézist, 

míg az O-6-metilguanin G→A (guanin→adenin) mutációt okoz, mivel timinnel hamispárt 

alkot [17]. 

A bázisok és a DNS-beli dezoxiribóz közötti N-glikozidos kötés számos körülmény 

esetén elhasadhat: melegítés, a korábban említett bázis alkilálódás, és az N-glikozilázok 

működésének következtében. [18]. A glikozidos kötés elvágása abázikus helyhez vezet. 

Az AP helyek az egyik leggyakoribb sérülések a DNS-ben, számukat 10.000 lézió/humán 
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sejt/nap nagyságrendbe teszik [19]. A purin nukleotidok húszszor nagyobb sebességgel 

hasadnak le a DNS-ről, mint a pirimidinek [20]. Az AP helyek mutagének. Escherichia 

coli-ban kimutatták, hogy a bázismentes helyekkel szembe – amennyiben nem javítódnak 

ki – a polimeráz legtöbb esetben adenint épít be, mely AP-hely→T (timin) mutációt 

eredményez [21]. A DNS-beli bázisok hajlamosak a hidrolitikus dezaminációra, habár a 

dezamináció folyamata a kettős szálú DNS-ben sokkal ritkább, mint az egyes szálúban 

[1], [19]. A citozin és az 5-metilcitozin a legfőbb célpontjai a dezaminációnak. A Nobel-

díjas Lindahl mérései szerint egy-egy sejtben naponta 100-500 citozin dezaminálódik 

uracillá. Itt emelném ki külön az 5-metilcitozint, amely a DNS 5. bázisaként is felfogható. 

A metiláció az 5-metilcitozin esetében a bázispárosodást nem befolyásolja, azonban a 

CpG szekvenciákban a génexpresszió csendesítésében van szerepe. 3-4-szer gyorsabban 

dezaminálódik, mint a citozin, és a képződő G:T bázispárt javító hamispár javítás nem 

nagy sebességű [22]. A purin bázisok is hajlamosak dezaminálódásra, de például az 

adeninből a hipoxantin képződési sebessége mindösszesen 2-3 %-a a citozin 

dezaminációjának [23]. 

A ribonukleotidok beépülése a genomba sem ritka folyamat. Az emlősök DNS-ébe 

becslések szerint egymillió ribonukleotid épül be minden sejtosztódáskor, amelyet a 

ribonukleotid kivágó javítás távolít el. 

Az eddig felsorolt bázis sérülések mellett léteznek ennél még súlyosabb léziók is: a DNS 

egyik, vagy mindkét szálának eltörése, illetve a DNS szálak közötti vagy azon belüli 

keresztkötés. 

A DNS egyesszál-törés (SSB, single strand break) egy nukleotid elvesztésével és az 5’- 

és/vagy 3’-végek sérülésével jár a törés helyén [24]. Egyesszál törést okozhat a reaktív 

oxigén fajták oxidatív támadása, az oxidált cukor kiszakadása, vagy közvetve a bázis 

kivágó DNS hibajavítás vagy spontán dezamináció során létrejövő AP hely. Továbbá 

SSB-t generálhat a DNS topoizomeráz 1 hibás működése (vágást követő valamilyen 

okból történő megtorpanása), illetve az RNS alkotóelem ribonukleotidok beépülése majd 

kivágása. Reaktív oxigén vegyületek esetében három nagyságrenddel gyakrabban 

következik be SSB, mint a DNS kettősszálú törése [25]. Ha az SSB nem javítódik, akkor 

a DNS replikációs villa megakadhat vagy összeomolhat, amely akár duplaszál törést is 

eredményezhet. A SSB megakaszthatja az RNS polimerázt is, és ezáltal a transzkripciót is 

gátolhatja. 
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A DNS kettősszál-törés (DSB, double strand break) a DNS sérülések legsúlyosabb 

formája. Létrejöhet spontán, az egyesszál törésnél előbb említett módon, amikor is a 

replikációs villa összeomlik; illetve különböző exogén hatásokra, mint az ionizáló 

sugárzás és a radioterápiás gyógyszerek [26]. A V(D)J rekombináció és az osztályváltó 

rekombináció során is fiziológiás körülmények között jön létre kettősszál törés a B és T 

sejtekben. A meiózis során is fontos a DSB a helyes kromoszóma szegregációhoz, 

valamint elősegíti, hogy a gaméták a szülői sejtektől különböző kromoszóma összetétellel 

rendelkezzenek. Ha nem, vagy nem jól javítódik a DSB, akkor kromoszóma 

átrendeződések és aneuploidizmus (normálistól eltérő kromoszómaszám) jöhetnek létre, 

amely olyan súlyos humán rendellenességeket okozhat, mint a fejlődési és 

neurodegeneratív megbetegedések, illetve a rák kialakulása. 

A DNS szálak közötti keresztkötést okozó ágensek kovalensen kötnek a dupla hélix két 

DNS szála közé. A DNS kitekeredését gátolva megakadályozzák a DNS replikációt és a 

transzkripciót [27]. A hibát exogén és endogén hatások egyaránt létrehozhatják. Az 

exogén ágensek közé tartozik például a ciszplatin és a mitomicin C. DNS keresztkötést 

okoznak olyan reaktív aldehidek, mint a hiszton és a metilált DNS demetilációjakor 

keletkező és purin bioszintézisben intermedier formaldehid, valamint az acetaldehid, 

illetve olyan lipid peroxidáció során keletkező vegyületek, mint az akrolein és a 

krotonaldehid. 

 

1.1.2. DNS hibajavító útvonalak 

 

Az előző fejezetben illusztráltam, hogy mennyi és hányféle hiba keletkezik az 

organizmusok sejtjeiben nap mint nap. Ezek eliminálásához szükség van többféle, nagy 

hatékonyságú DNS hibajavító útvonalra. Fiziológiás körülmények között a spontán és 

indukált DNS hibák és ezek javítása egyensúlyban vannak, vagyis a főbb DNS hibajavító 

útvonalak javítják a keletkezett hibákat (1. ábra). A főbb javító útvonalakat röviden az 

alábbiakban ismertetem. A doktori dolgozatom során ezek közül legmélyebben a genomi 

uracilt kijavító bázis kivágó javítással (BER, base excision repair) és a DNS kettősszál 

törés javításában résztvevő Mre11 és Rad50 fehérjékkel foglalkozom majd. 
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1. ábra: A DNS-ben keletkező hibák és ezek javítása normális körülmények között 

egyensúlyban vannak. A használt rövidítések: ROS: reaktív oxigén fajták, DSB: duplaszálú 

DNS törés, BER: bázis kivágó javítás. NER: nukleotid kivágó javítás, MMR: hamispár javítás. 

A bázis kivágó javítás számos gyakori DNS hiba javításáért felel: úgy, mint az alkilált 

nukleotid bázisok, a DNS egyesszál törés és az olyan nem ortodox bázisok javítása, mint 

az uracil. A sejtekben a sérült bázisokat specializált enzimek ismerik fel és távolítják el, 

amelyeket összefoglaló néven DNS-glikozilázoknak hívnak. Minden egyes glikoziláz 

egy, vagy több adott sérülést ismer fel, és eltávolítja a károsodott bázist. Több glikoziláz 

rendelkezik „védő aktivitással” a bázismentes hely iránt, ugyanis ezek a glikozilázok 

nagyobb kötési affinitással rendelkeznek a bázismentes hely iránt, mint az eredeti sérült 

bázissal szemben. [28], [29]. A BER első lépése a módosult bázis felismerése, amely a 

DNS-glikoziláz feladata. Humán sejtekben 11 féle DNS-glikoziláz ismert, amelyekből 

négynek feladata a genomi uracil eltávolítása, emellett mindegyik rendelkezik bakteriális 

homológokkal [30]. A DNS-glikozilázokra példa a genomi uracil eltávolításáért is felelős 

uracil-DNS-glikoziláz (UDG) enzimcsalád, a 8-oxo-dG-t kihasító 8-oxoguanin-DNS-

glikoziláz (OGG1), valamint a bifunkciós DNS N-glikoziláz/AP liáz NTHL1, amely 

elsősorban oxidált pirimidineket távolít el. A DNS-glikoziláz enzim elhasítja az N-

glikozidos kötést, és levágja a bázist az azt tartó dezoxiribóz cukorról, egy bázismentes 

helyet hátrahagyva. Az AP endonukleáz 1 (Ape1) a második fehérje, amely a sérülés 

helyén megjelenik. Lecseréli a glikozilázt, és egyes szálú vágást ejt a DNS-en a sérült 

bázistól 5’ irányban. Ezután a BER két féle irányban folytatódhat: a hosszú, illetve a DNS 

polimeráz-β függő rövid szakaszos útvonalban. Előbbi során 2-10 nukleotid cserélődik ki, 

míg utóbbi sokkal energiahatékonyabb. Ennek során csak egy bázist kell lecseréljen. A 

rövid szakaszos útvonal működéséhez szükség van mindenképpen egy DNS-glikozilázra, 
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az Ape1-re, a DNS polimeráz-β-ra és végül a DNS ligáz III-ra. Az Ape1 eltávolítja az 5’-

dezoxiribózfoszfátot, és a komplementer szál alapján a polimeráz beilleszt egy nukleotid 

[29], [31]. A DNS ligáz III, általában az XRCC1 állványfehérjével komplexben, 

„összeragasztja” a szálat. Ha a bázis nélküli hely úgy módosul, hogy a polimeráz-β AP-

liáz aktivitásával szemben rezisztenssé válik, egy alternatív polimeráz elmozdíthatja a 

sérülést tartalmazó egyes szálú DNS egy szegmensét. Majd az elmozdított szálat a 

szerkezet specifikus FEN1 endonukleáz elhasítja, és a létrejött bemetszést 

valószínűsíthetően a DNS ligáz I „ragasztja” össze.  

A nukleotid kivágó DNS hibajavító (NER, nucleotide excision repair) útvonal hasítja ki a 

genomba beépült olyan nagyméretű adduktokat, mint például az alkilált bázisok és az UV 

sugárzás által létrehozott ciklobután pirimidin dimerek. Öt főbb lépést tartalmaz: (i) a 

hiba felismerése, (ii) bevágás, (iii) egy rövid DNS szakasz eltávolítása, (iv) újraszintézis 

és (v) a ligálás. Ha egy szenzor fehérje veszi észre a hibát, akkor globális genomi NER-

ről beszélünk, ha a transzkripcióhoz kapcsolt a detektálás, akkor pedig transzkripció-

kapcsolt NER-ről [32]. 

A DNS hamispár javítás (MMR, mismatch repair) hivatott a hamispárok, illetve a kis 

méretű inzerciók és deléciók kijavítására. A helyes, csak rosszul párosodott, vagy rossz 

helyen lévő nukleotidok javítása különösen nehéz feladat [33]. Első fontos lépése annak 

megállapítása, hogy melyik szál a régebbi, így ezt lehet a javítás templátjaként venni. 

Escherichia coli-ban a MutH az az enzim, mely elvágja a nem metilált szálat, így téve 

lehetővé az újonnan szintetizált DNS szál megkülönböztetését a templátétól. 

Eukariótákban az Okazaki fragmensek végei segítenek azonosítani a régebbi szálat [34]. 

Nem csak a hibás bázis, hanem vele együtt egy 100-1000 nukleotid hosszú régió is 

kivágódik, majd újraszintetizálódik a folyamat során. 

A duplaszálú DNS törést leggyakrabban két útvonal javíthatja: a homológ rekombinációs 

javító útvonal és a nem-homológ végeket összekapcsoló (NHEJ, non-homologous end 

joining) útvonal [33]. Ismertek még egyéb DSB javító útvonalak is, úgy mint a 

mikrohomológia mediált vég összekapcsolás (MMEJ) és az egyes-szál anelláció. A 

homológ rekombináció diploid sejtekben egy jó megoldás arra, hogy hibamentes javítás 

jöhessen létre, de szükséges hozzá az is, hogy a törött DNS-sel homológ kromoszóma 

hozzáférhető legyen. Így csak a sejtciklus S és G2 fázisában lehet ez az elsődleges 

útvonal [32]. A homológ rekombináció útvonal a Fanconi anaemia fehérjék részvételével 
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képes a keresztkötött DNS szálak javítására is. A NHEJ a homológ rekombinációval 

ellentétben templát használata nélkül kapcsolja össze a törött végeket. 

 

1.1.3. A DNS kettősszál törésben résztvevő kulcsfontosságú fehérjekomplex: az 

MRN komplex 

 

Az Mre11 és Rad50 fehérjék (2. ábra) fontos szerepet játszanak a DSB javításban [35], 

[36]. E két fehérje általában egy heterotetramert alkot, amelyhez eukariótákban egy 

harmadik fehérje, az Nbs1 kapcsolódik, így létrehozva az MRN komplexet. A komplex 

fejlettebb eukariótákban esszenciális az élethez. Az MRN komplex feladata, hogy (i) 

összekapcsolja a DNS szálakat rövidebb és hosszabb távokra - a Rad50 hosszú csavart-

csavarodás doménje akár 1000 Å áthidalására is képes - (ii) a DNS szál végekhez 

kötődjön és kezelje azokat, és (iii) a DSB válasz és ellenőrző pont jelátviteli útvonalakat 

aktiválja az ATM-mel történő kölcsönhatás révén. Az MRN komplex felismeri a 

kettősszál törést. Az Mre11 endonukleáz és exonukleáz aktivitása révén az MRN 

komplex képes nem módosított DNS vég esetén a DNS 5’ szálából lehasítani, illetve 

módosított végeken az adduktot levágni, amely segíti a további javítást. Az MRN 

komplex több, DNS végvisszavágással induló DSB javító útvonal (például homológ 

rekombinációs javítás) első effektora. 

Mind az Mre11, mind a Rad50 működéséhez szükség van fém kofaktorra, előbbi esetében 

mangánra, utóbbinál magnéziumra [37]. Mindkettő DNS-t köt. Az Mre11-nek öt 

konzervált foszfodiészteráz motívuma van (2. ábra). A hidrofób felszíni klaszterek 

feltehetően részt vesznek a makromolekuláris kölcsönható helyek kialakításában. A hat 

DNS felismerő hurok (R1-R6) egy folytonos DNS-sel kölcsönható felszínt alakít ki [38]. 

A Schizosaccharomyces pombé-ban, a Saccharomyces cerevisiae-ben és a Xenopus 

laevis-ben, a 3. felismerő hurok (R3) kivételével az összes fehérjemag DNS felismerő 

hurok konzervált.  

A Rad50 dimerizációja ATP-függő, és az ABC ATPáz családba tartozik [39]. A Rad50 

egy konzervált „Aláírás motívum”-mal rendelkezik, amely szükséges ahhoz, hogy az 

ATP γ foszfátjához kötődjön, és ezen motívum jellemzője az ABC ATPázoknak. Az 

„Aláírás motívum”-nak kulcsszerepe van a Rad50 dimer összeállásában is. A Q-hurok 

feladata a magnézium ion kötése. Az ATPáz domén két részből áll: a Walker A és Walker 
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B motívum alkotja. A Walker A motívum az ATP-t köti, míg a Walker B elhidrolizálja 

azt. A Walker A motívum (amelyet P huroknak, vagy foszfát-kötő huroknak is hívnak) 

alakítja ki a nukleotid-kötő helyet. A D-hurok, amely a Walker B része, egy aktív 

magnéziumhoz kötődik, és segít a dimerizációban. Az Mre11 kötőhely a csavart-

csavarodás régión található, az ABC doménhez közel. Az E. coli Rad50 és Mre11 

homológokat, sorrendben, SbcC-nek és SbcD-nek hívják [40], [41]. 

 

2. ábra Az Mre11 és a Rad50 sematikus megjelenítése. (A) Az Mre11-nek öt 

foszfodiészteráz motívuma (zöld), hat duplaszálú DNS felismerő hurka (citromsárga) és hidrofób 

felszíni klaszterei (szürke) vannak. (B) A Rad50 rendelkezik egy kétrészes ATPáz doménnel 

[Walker A (piros) és Walker B (halványpiros)], egy Q-hurokkal (világoskék), egy ABC-Aláírás 

motívummal (narancssárga), egy hisztidin kapcsolóval (zöld H) és egy cink-hurokkal (lila). 

 

1.1.4. A hibás és módosított bázisok jelentősége 

 

A DNS hibák keletkezése és javítása egy állandósult folyamat a sejtekben. A DNS 

sérülések a replikáció vagy transzkripció megzavarásával akadályozhatják a DNS 

metabolizmust [42]. A kor előrehaladtával felhalmozódó DNS károsodások a sejtek 

működőképességének elvesztését, és végül a sejtek és szövetek visszafejlődését okozzák. 
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Normál sejtekben a mutáció ritka esemény: 1/10
10

 nukleotid egy sejtben egy 

generációban [43]. Az esetek többségében a DNS-sérülés kijavítása hiba nélkül 

végbemegy. Ha nem sikerül tökéletesen kijavítani a DNS-beli hibákat, akkor genom 

szinten pontmutációk, illetve kromoszóma aberrációk történnek, amelyek akár rákos 

megbetegedéshez is vezethetnek. Ahhoz, hogy klinikailag kimutatható tumor alakuljon ki, 

spontán létrejövő mutációkat feltételezve, nagy számú, pl. a mell karcinóma sejtekben 

több tízezer mutációnak kell felhalmozódnia az adott sejtekben. Ha onkogének és 

tumorszupresszorok is mutálódnak, az hajthatja a karcinogenezist. A ki nem javított DNS 

hibák nem csak rákot okozhatnak, hanem hibás sejtműködéshez, vagy sejt-öregedéshez és 

végeredményben apoptózis vagy autofágia okozta sejthalálhoz is vezethetnek [44]. A 

DNS károsodás az őssejtek regenerálódó képességét is veszélyezteti, és megzavarja a 

szövetintegritást, amely az öregedés folyamán sokféle patológiás folyamat hajtóereje. 

Számos DNS-sérülés esetében a hiba javítása többféle útvonalon is végbemehet, így egy-

egy DNS hibajavításban fontos fehérje mutáció következtében történt kiesése nem 

feltétlenül okoz látványos fenotípust. Azonban léteznek olyan gének, amelyeknek 

szerepét a többi nem képes (teljesen) átvenni. Találtak számos olyan örökletes kórképet, 

amelynek kiváltó oka valamely DNS hibajavító útvonal egyik effektorának mutációja 

[42]. Ilyen a Xeroderma pigmentosum, ahol a globális genom NER-ben az XPA és XPG 

gén mutációja egy bőrrákra hajlamosító szimptómát okoz: ezen betegek hiperérzékenyek 

az UV-fényre, vagyis például a napfényre. A Cockyane-szindrómát a transzkripcióhoz 

kapcsolt NER hibás működése váltja ki, amely súlyos növekedési és értelmi 

visszamaradottságot, valamint korai öregedést okoz. A hamispár-javítás 

inaktiválódásának, többek között szerepe van az örökletes nem-polipózis vastagbélrákot 

létrejöttében. A DSB-javítás hibája okozhat, a BRCA1 és BRCA2 mutációján keresztül, 

mell és petefészek rákot [33]. Az 5-metilcitozin illetve a citozin dezaminációjából 

keletkező timin, illetve uracil C:G→T:A tranzíciót okoz. Az eredetileg meglévő metilált 

citozinok helyén keletkező G:C→A:T tranzíciók felelnek a pontmutáció okozta örökletes 

humán betegségek harmadáért [45], [46]. A kolorektális rákok 50%-ában ilyen 

szomatikus mutáció van a tumorszupresszor p53 génben. Mivel a rákos sejteket számos 

esetben a hibás DNS javító és/vagy DNS rekombinációban szerepet játszó gének, és 

ezáltal genetikai instabilitás jellemzi, így a p53 génbeli hiba sérülékennyé teszi őket olyan 

szerekkel szemben, amelyek szintetikus letalitás  kölcsönhatást okoznak [32]. A 

szintetikus letalitás gyógyászat specifikus géntermékeket céloz meg, amelyek a mutáció 
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okozta fenotípusra emlékeztetnek, és a rákos sejt és a normális sejt közötti különbségeket 

is kihasználják, amely gyakran nem megvalósítható a hagyományos kemoterápiás 

gyógyszerek esetében. 

 

1.2. Az uracil a DNS-ben 
 

1.2.1. A genomi uracil élettani jelentősége 

 

Az uracil az RNS fiziológiás építőköve, viszont a DNS-ben a jelenlétét hibaként tartják 

számon. A legtöbb DNS polimeráz nem tud különbséget tenni a mindösszesen egy metil 

csoportban különböző timin és az uracil között. A timin helyetti uracil beépülése nem 

okoz mutációt, ugyanis a következő replikáció során ugyanúgy adenin épül be vele 

szembe, mint a timin esetében. Ha viszont a DNS-beli citozin dezaminálódik uracillá, 

akkor a következő replikáció során a dezaminált bázissal szembe guanin helyett adenin 

épül be, és így C:G→U(T)A pontmutáció következhet be. A hidrolitikus citozin 

dezamináció egy emlős genomban napi 70-200 alkalommal bekövetkező folyamat [19]. A 

timin helyetti uracil beépítés megelőzhető, ha a dUTP/dTTP (2'-dezoxiuridin-trifoszfát/2'-

dezoxitimidin-trifoszfát) arányt a sejt a DNS szintézis helyszínén alacsonyan tarja (ez 

normálisan 0,1-3 % humán sejtvonalakban), és így lecsökken annak a valószínűsége, 

hogy a DNS polimeráz véletlenszerűen timin helyett uracilt építsen be [47]. Amennyiben 

uracil található a DNS-ben, akkor a bázis kivágó javítás feladata a hiba specifikus 

felismerése, és annak eltávolítása. Az uracil felismerését és eltávolítást az uracil-DNS-

glikozilázok végzik. Ezen glikozilázok közül is kiemelt jelentősége van az UNG 

enzimnek. 

Uracil fiziológiás körülmények között is megjelenhet a DNS-ben. Erre példa a Bacillus 

subtilis PBS1 és PBS2 fágja és a Yersinia enterocolitica ΦR1-37 bakteriofágja [48], [49]. 

Ezen fágok genomja olyan DNS, amelyben a timinek több mint 99 %-a uracilra 

cserélődött. Yan és munkatársai kimutatták, hogy az integrálódott HIV vírusról 

keletkezett DNS is rendkívül uracil gazdag [50]. Ezen magas érték azonban máig vitatott, 

mivel a publikációban szereplő kísérlet nem vett figyelembe minden körülményt (a 

rendszer nem tartalmazott több, az uracil mennyiségét befolyásoló fontos HIV gént). Yan 

és munkatársai mérései alapján az uracilos DNS-nek kisebb a hőstabilitása, mint az 
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uracilt nem tartalmazónak, vagyis ha magas az uracil tartalom, az torzíthatja a DNS 

térszerkezetét. In vitro mérések azt bizonyítják, hogy a HIV integrázának szál-átviteli 

hatékonysága sokkal kisebb az uracilos DNS-be, ez alapján azt feltételezik, hogy a 

megemelkedett uracil szint segítheti a HIV-nek elkerülni az autointegrációt. Mivel a 

modern genom szekvenáló módszerek olyan DNS polimerázok működésén alapszanak, 

amelyek nem képesek megkülönböztetni a timint az uraciltól, így előfordulhat, hogy még 

több vírus rendelkezik erősen megemelkedett genomi uracil szinttel.  

Az uracil normál intermedier a szerzett immunitásban a humán B sejtekben. A B 

limfocitákban a másodlagos antigén-érés során az antigénhez való affinitást növelő 

szomatikus hipermutációban és az osztályváltó rekombinációban nagy szerepe van az 

aktiválás indukált citozin-dezamináz (AID) kifejezésének. Az AID citozinból uracilt 

létrehozva U:G hamis párokat generál az Ig lókuszban [51], [52]. Ezen hibát a BER és a 

MMR is felismerheti, és javíthatja. A szomatikus hipermutáció során a V szegmens 

exonjában pontmutációk keletkeznek, amelyek a DNS szekvencia diverzitását növelve 

segíti a nagyobb affinitású klón kiválasztását. Az osztályváltó rekombinációban az S 

(specifikus váltó) régiók közötti hely-specifikus rekombinációban viszont DNS duplaszál-

törés következik be. Mindkettőt az AID inicializálja, azonban egereken végzett kísérletek 

alapján úgy tűnik, hogy az S régió egy hatásosabb AID célpont mint a V szegmens. Az S 

régióban feltételezhetően az UNG uracil-DNS-glikoziláz hoz létre deléciókat, amely 

ugyan általában hibamentesen javítódik, de időnként DSB jön létre, amelyben, 

Bregenhorn és munkatársai eredményei alapján, a MMR-nak is szerepe van [53]. Azt is 

kimutatták, hogy az AID az S régióban nem véletlenszerűen, hanem forrópontokban 

dezaminál.  

Kutatócsoportunkban kimutatták, hogy az ung gént nem tartalmazó ecetmuslica lárva, báb 

és imágó szintén megemelkedett uracil szinttel rendelkezik (200-2000 uracil/millió bázis) 

[54].  

Az a ritkább fenti esetek kivételével azonban elmondható, hogy a normál DNS-hibajavító 

készlettel rendelkező vagy nem kezelt sejtekben a genomi uracil-szint alacsony érték. 

[55]–[60]. 
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1.2.2. A genomi uracil felhalmozódásának megakadályozása 

 

Az uracil, mint DNS hiba létrejöttének megakadályozására kétféle lehetőség van: A 

dUTPáz enzim képes lecsökkenteni a sejtbeli dUTP/dTTP arányt, így nagyban 

lecsökkenteni az uracil beépülés valószínűségét. Ha mégis beépül az uracil a DNS-be, 

akkor az uracil-DNS-glikoziláz enzim család tagjainak feladata a DNS-beli uracil 

megtalálása és kivágása. 

 

1.2.2.1. A dUTPáz szerepe 

 

A humán dUTP-pirofoszfatáz, azaz a dUTPáz kulcsfontosságú a kromoszóma 

integritásának megőrzésében [61]. A humán dUTPáz hidrolizálja a dUTP-t dUMP-vé (2'-

dezoxiuridin-monofoszfát) és pirofoszfáttá, így megakadályozza az uracil beépülését a 

DNS-be és ellátja a timidilát-szintázt dUMP szubsztráttal a dTMP (2'-dezoxitimidin-

monofoszfát) szintéziséhez, amely az egyetlen de novo dTMP bioszintézis útvonal (3. 

ábra). Az élőlények döntő többsége kódol dUTPázt, sőt egyes vírusok, mint a 

Staphylococcus aureus bakteriofágjai és több retrovírus is [62]–[64]. Több organizmusról 

leírták, hogy a dUTPáz jelenléte esszenciális a számára. Ilyen élőlények például az 

Escherichia coli, a Mycobacterium smegmatis, amely a tüdőgümőkórt okozó 

Mycobacterium tubercolosis modell organizmusa, és az ecetmuslica [54], [65]. 

Amennyiben egy sejtben a dUTPáz expresszió lecsökken, illetve az aktivitást erősen 

befolyásoló pontmutációt vagy inhibíciót szenved el, az megnövelheti a dUTP/dTTP 

arányt. Ezt több kísérlettel be is bizonyították az E. coli-tól a Mycobacterium smegmatis-

on át a HeLa humán sejtvonalig [66]–[68]. Élesztőben és E. coli-ban is leírták, hogy a 

dUTPáz aktivitásának mutáció általi nagymértékű csökkentése megnöveli a mutációs 

rátát [69], [70]. A valós uracil szintekről azonban csak becsléseink lehetnek. Az 

irodalomban ugyanis nem ismert még olyan mérés, ahol megbízható módszerrel 

megmérték volna egy csendesített vagy kiütött dUTPázú, de más módosítást nem 

tartalmazó, nem drogkezelt organizmus, genomi uracil szintjét. 

A pirimidin bioszintézis a célpontja többféle rákellenes szernek is [71]. Mivel a dTMP 

egyetlen de novo, vagyis nem a felvett dezoxitimidint használó, képződési útvonala a 

dUMP-ből történő szintézis (3. ábra), így a timidilát-szintáz valamint az 5,10-
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metiléntetrahidrofolátot (a timidilát-szintáz kofaktora) regeneráló ciklus ideális gyógyszer 

célpontok, ugyanis a timidilát-szintáz gátlása az egyik módja annak, hogy eltolódhasson a 

dUTP/dTTP egyensúly. A fluoropirimidinek (5-fluorouracil, 5-fluorodezoxiuridin 

(5FdUR)) voltak az első timidilát szintáz gátlók, amelyek klinikai hatásosságot fejtettek 

ki [72], [73]. Kimutatták, hogy fluoropirimidinek hatására valóban megnő a genom uracil 

tartalma, mely növekedés még nagyobb UNG uracil-DNS-glikoziláz és/vagy dUTPáz 

hiány esetén [54], [74]–[76].  

 

 

3. ábra: dUTP és dTTP szintézisben közreműködő útvonalak az emberben, az 

ecetmuslicában és az Escherichia coli-ban. A de novo timidilát szintézis útvonalakat vázolja 

fel az ábra. A zöld nyíl azon útvonalakat jelöli, amelyek csak az E. coli-ban fordulnak elő. Az 

útvonal inhibitorai pirossal jelöltek. A dolgozatban szereplő gátlószereket, és elsődleges hatásukat 

is feltüntettem az ábrán. A használt rövidítések a következők: TYMS: timidilát-szintáz, DHF: 

dihidrofolát, DHFR: dihidrofolát reduktáz, THF: tetrahidrofolát, MTHF: 5,10-

metiléntetrahidrofolát. 
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A fluorouracilok azonban nem tisztán csak a timidilát szintázra hatnak. Az 5-fluorouracil, 

amely az RNS- és fehérje-szintézist is gátolja, átalakul 5-fluoro-2'-dezoxiuridin 5'-

monofoszfáttá (5FdUMP), amely dTMP helyett kötődik a timidilát szintázhoz, de emellett 

beépülhet a DNS-be is [77]. Az antifolátok közé tartozik a raltitrexed (RTX) és a 

pemetrexed. Utóbbi az erősebb dihidrofolátreduktáz-gátló a két molekula közül. Ezek 

elsődleges hatása viszont a timidilát-szintáz gátlása. A metotrexát (MTX) a dihidrofolát 

reduktáz inhibitora [78], [79].  

Kolorektális rákos betegek mintáin kimutatták, hogy az 5FdUMP-vel történő kezelés 

során a dUTPáz-expresszió mértéke negatívan korrelál a túlélés mértékével [80]. SiRNS-

sel történő dUTPáz-expresszió csendesítés a mellrákos és vastagbélrákos sejtvonalakat 

érzékenyítette fluorodezoxiuridinnel szemben, megnövelve a dUTP/dTTP arányt, a DNS 

fragmentációt és rontva a kolóniaképző képességet [81]. Chen és munkatársai is 

kimutatták két magas dUTPáz-expresszióval rendelkező rákos sejtvonalon, hogy a 

dUTPáz szint shRNS-sel történő lecsökkentése a genom-lézió marker 53BPI növekedését, 

valamint az anafázisban történő lemaradást okozta [82]. Ezek arra utalnak, hogy a 

dUTPáz expresszió csökkenése elégséges ahhoz, hogy genom-instabilitást idézzen elő, 

legalábbis a vizsgált rákos sejtvonalak esetében. Chen és munkatársai azt is kimutatták, 

hogy ha rákos sejtekben az alacsony dUTPáz expresszió mellé még magas ribonukleotid 

reduktáz R2 alegység kifejeződés is társul, az rossz prognosztikus jel kolorektális és 

mellrákos betegeknél. 

Az irodalomban ismert nem kanonikus funkcióval rendelkező dUTPáz is. Erre példa a 

Staphylococcus aureus φ11 fágjának dUTPáza, amely génexpresszió-szabályozó 

elemként működik, illetve néhány gamma-herpesz vírus dUTPáza, amely az 

immunrendszert szabályozza [63], [64]. 

A fent leírtak alapján is látszik, hogy a dUTPáznak kiemelt szerepe van a sejtek 

egészséges működésében. A szerepének ellátásához eukariótákban be kell jutnia a 

sejtmagba, illetve a mitokondriumba. A legjobban jellemzett sejtmagba irányító szignálok 

a hagyományos sejtmagi lokalizációs szignálok (NLS, nuclear localization signal). Az 

NLS-eknek a bázikus aminosavakat tartalmazó szegmenseik megoszlása és száma szerint 

két fajtája van: az egy- illetve kéttagú NLS-ek. A kéttagú NLS-ek esetében a két bázikus 

aminosavakat tartalmazó szekvenciát egy változó hosszúságú távtartó szekvencia 
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választja el egymástól. A változékonyság ellenére a legtöbb NLS felismeréséért ugyanaz 

a receptor fehérje család, az importinok felelnek. 

 

1.2.3. A humán dUTPáz és feltételezett transzportere, az importin-α 

 

Esetleges leendő terápiás gyógyszercélpontként kiemelt jelentőségű a humán dUTPáz 

szerkezetének és működésének pontos ismerete. A legtöbb dUTPáz, köztük a humán 

dUTPáz is, homotrimer enzim (4. ábra). Az alegységeket nyolc szálból álló, anti-parallel 

β-redő építi fel, ahol a 8. szálat a szomszédos alegység C terminális karja alkotja. A 

három szimmetrikus aktív hely az alegységek közti résben található [83]. A katalízishez 

mindhárom alegység részvétele szükséges.  

 

 

4. ábra: A trimer humán dUTPáz szerkezetének színkódolt szalagmodellje. A három 

monomer külön-külön színnel jelölve: sárga, kék és zöld. A pálcika modell három darab α-β-

imido-dUTP-t, a rózsaszín gömbök Mg
2+

-ot jelölnek. 

A homotrimer dUTPázokban három alegységek közti kölcsönhatás van jelen: (i) a 

kiterjedt bimolekuláris érintkező felület között (ii) a trimer központi csatornájában, és (iii) 
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a C-terminális β-redők átkarolása. Mind a páros, mind pedig a három alegység együttes 

találkozásánál lévő határfelületek között hidrofób, illetve hidrogén-híd kölcsönhatások 

dominálnak. A β-redők átkarolását hidrogén-kötések stabilizálják. A dUTPáz monomerek 

mindegyike öt, erősen konzervált szekvenciamotívumból áll. Az aktív centrumot az első 

monomer 3., a 2. monomer 1., 2. és 4., valamint harmadik monomer 5. motívuma alakítja 

ki. A humán dUTPáz erős szubsztrát specifitással rendelkezik, amiért a harmadik 

motívum szekvencia a felelős. A 3. motívum alkotta β-hajtű hidrogén-hidakkal megköti 

az uracilt és a dezoxiribózt, sztérikusan kizárja a purin bázisokat és a timint. Az 1., 2. és 

4. motívum koordinálja a nukleotid fémionját (Mg
2+

) és foszfátláncát. Az 1. motívum 

aszpartát-ionja két koordinációs helyet biztosít vízmolekuláknak, amik a Mg
2+

 

koordinálásáért felelősek. Az 5. motívum a szubsztrát kötődését követően áthajlik az 

aktív centrum fölött, így egy oldószertől elzárt mikrokörnyezetet hoz létre. Az 5. 

motívum konzervált fenilalaninja kölcsönhatásba lép a már koordinált uracillal, a Gly159-

Thr161 régió atomjai a foszfátlánc β- és γ-csoportjaival létesítenek H-kötéseket. 

Az emberi sejtekben kétféle humán dUTPáz izoforma létezik: a mitokondriális és a 

sejtmagi izoforma. A két izoformát egyazon gén kódolja, a különbség az mRNS érésénél 

az eltérő 5’ exon használatból adódik, amely a fehérjeszekvenciában a fehérje N-

terminálisának egy rövid szakaszán okoz különbséget [84]. A mitokondriális izoforma 

folytonos módon jelen van, a sejtmagi izoforma sejtbeli szintje sejtciklustól függő módon 

változik [85]. A dUTPáz sejtmagi izoformájának N-terminálisán egy bázikus 

aminosavakból álló, klasszikus nukleáris lokalizációs szignálra emlékeztető szekvencia 

(K14R15A16R17) található. Ez a szekvencia a mitokondriális izoformán is megtalálható, de 

az erős, mitokondriumba irányító preszekvencia megakadályozza a fehérje sejtmagba 

jutását. 

Az NLS jelenléte 45 kDa-nál nagyobb fehérjék esetében szükséges, de nem elégséges 

feltétele a sejtmagba történő transzportnak. A humán dUTPáz feltételezett NLS-ének 

mindhárom konzervált aminosava (K14R15R17) szükséges a sejtmagi lokalizációhoz [84]. 

Az NLS-funkció szabályozható foszforilálással. A foszforilálás sok sejtciklus-függő 

módon expresszálódó fehérje sejtmagi lokalizációs mechanizmusának szabályozója [86]. 

Több sejtmagi fehérje összevetése arra enged következtetni, hogy a cdc2-mediált 

foszforilálás az S/T-P-X-K vagy S/T-P-K konszenzus szekvencián közvetlenül az NLS N-

terminálisán található [87]. A humán dUTPáz sejtciklus-függő foszforilációjának is 
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szerepe lehet a fehérje transzportjában. A humán dUTPáz esetében a foszforiláció a 11. 

aminosavon, egy konzervált szerinen történik. A humán dUTPáz mindkét izoformája 

rendelkezik a Ser11 környezetében egy ciklin-függő p34
cdc2

 kináz konszenzus 

célszekvenciával ((pS/pT)PX(RK)). Feltételezések szerint ez a kináz foszforilálja ezt a 

szerint, habár erre még nincs meggyőző kísérletes bizonyíték. Azt is leírták, hogy csak a 

sejtmagi izoforma képes ebben a pozícióban a foszforilálódásra [84]. 

A nukleáris pórus fehérje komplex átér a sejtmaghártyán, és összeköti a citoplazmát a 

sejtmaggal [88]. A 20-40 kD-nál nagyobb fehérjék csak transzport receptorok 

(karioferinek) segítségével tudnak áthatolni a sejtmag membránján. Az egyik 

legelterjedtebb karioferin az importin-β. Az importin-β-val a citoplazmából a sejmagba 

átvitt fehérjék nagy része nem közvetlenül ehhez, hanem egy másik fehérjéhez, az 

importin-α-hoz (5. ábra) kapcsolódnak. Az importin-α C-terminálisán található az NLS-

kötő domén, amelyet tíz armadillo (Arm)-szekvencia alkot [89]. Minden egyes ilyen 

szekvencia három, hurokkal összekötött α-hélixből áll. Az egytagú NLS-ek egybefüggő 

bázikus szekvenciájukkal, az első és a negyedik Arm-szekvencia közti nagyobb, valamint 

a negyedik és nyolcadik Arm-szekvencia közti kisebb egységhez kötnek. A kéttagú NLS-

ek áthidalják az előbbi két kötőhelyet. Az egyik kötőhelyhez az NLS első, a másik 

kötőhelyhez a második tagja kapcsolódik.  

 

5. ábra: Az egér importin-α ΔIBB szalagmodellje. Importin-β-kötő domén nélküli 

importin-α szalagmodellje arany színnel, a humán dUTPáz NLS szekvenciájának megfelelő kék 

színnel jelölt peptidszakasszal [90]. 
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Az importin-α N-terminálisán tartalmaz egy autoinhibíciós egységet, ami importin-β 

hiányában gátolja, hogy az importin-α a szállítandó fehérje NLS-éhez kötődjön. A 

rakomány fehérje szállításához az importin-α a fehérje NLS szekvenciájához kapcsolódik, 

majd ehhez a komplexhez kötődik az importin-β. Az importin-β és a nukleoporinok 

közötti gyenge hidrofób-kölcsönhatások segítik az importin-α-importin-β-szállítandó 

fehérje komplex átjutását a sejtmagi pórus komplexen. A sejtmagi pórus komplex 

sejtmagi oldalán a RanGTPáz kapcsolódik az importin-β-hoz, aminek hatására az 

importin-β disszociál a komplexről. Ezután az importin-α-szállítandó fehérje heterodimer 

komplex CAS-importin- kötődés hatására disszociál, és a RanGTPáz-CAS-importin-α 

komplex kijut a sejtmagból. A RanGTP-t RanGTPáz-aktiváló fehérje hidrolizálja 

RanGDP-vé, amelynek hatására az export-komplexek disszociálnak és a transzport-

receptorok ezután készen állnak újabb makromolekula sejtmagba vitelére.  

1.2.3.1. Az uracil-DNS-glikozilázok 

 

Az uracil-DNS-glikozilázok (UDG) monofunkciós-glikozilázok. Megtalálhatóak 

archeákban, baktériumokban, eukariótákban és nagy DNS vírusokban [91]. Szubsztrát 

specifitás alapján az UDG-okat hat családba sorolják. Emellett létezik még egy 7. UDG-

család is, amely inherensen inaktív. Az UDG családok legfontosabb jellemzőit az 1. 

táblázatban foglaltam össze. 

Az I-V. UDG családban, és a IV. családhoz szembeötlően hasonló UDGX családban 

található két kiemelt szekvencia motívum: az N-terminális „A motívum” és a C-

terminális „B motívum”. Általánosságban elmondható, hogy az A motívum szerepe a víz-

aktiváció, míg a B motívum beékelődik a DNS dupla hélixbe a kifordított bázis helyére, 

és stabilizálja a fehérje-DNS komplexet. Emellett a B motívumban található hisztidin 

stabilizálja az uracilon az N-glikozidos kötés szétesésekor kialakuló negatív töltést is 

[92]. Az I-V. UDG család összességében kevesebb mint 10 % szekvenciahomológiát 

mutat, mégis közös a mag domének feltekeredése, és rendelkeznek az említett közös 

motívumokkal is [91]. 

A VI. UDG család a hélix-hajtű-hélix (HhH) szekvencia motívumában tartalmazza a víz-

aktiváló hurkot (a táblázatban csak a HhH ezen része szerepel) emellett rendelkezik vas-

kén [4Fe-4S] klaszterrel, éppúgy, mint a IV. és V. családba tartozó UDG-ok. 
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1. táblázat: Az uracil-DNS-glikoziláz szupercsalád. Az egyes konzervált motívumok 

weblogó formában szerepelnek, amit a "http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi" weboldal 

segítségével készítettem. A hidroxil- vagy merkapto-csoport oldalláncot tartalmazó aminosavak 

és a glicin egybetűs kódja zöld, az amincsoport oldallánccal rendelkező aminosavak egybetűs 

kódja rózsaszín, a bázikus oldalláncú aminosavak egybetűs kódja kék, minden egyéb aminosav 

egybetűs kódja fekete a táblázatban. 

 

Az I. család UDG-ok, más néven UNG-ok szerkezetét a dolgozatomban is használt 

humán UNG szerkezetén mutatom be (6. ábra). A vad típusú UNG és dezoxiuridin-

tartalmú DNS-fragmens komplexéről kristályszerkezet nem ismert, ugyanis az UNG 

rögtön elhasítaná az N-glikozidos kötést. Az 1EMH szerkezet esetében a 2′-

dezoxipszeudouridin (dΨU) helyettesíti a dezoxiuridint a DNS láncban, amely egy stabil 

szubsztrát izomer, és csupán az uracil N1 és C5 pozíciója lett felcserélve az uracil 

gyűrűben, így C-C glikozidos kötést tartalmaz [93]. Ezen komplex egy hasítatlan 

átmeneti-állapot-szerű UNG-DNS komplex. A hasítás utáni komplex az 1EMJ 

szerkezetben a 4’SdU (uracilnál gyengébben) hasítható szubsztrát analóggal látható. Az 

UNG enzim a 6. ábra A paneljén bemutatott öt konzervált motívummal rendelkezik : (1) a 

katalitikus víz-aktiváló hurok, (2) a prolin-gazdag hurok, amely a DNS gerincét a léziótól 

5’ irányban összenyomja, (3) az uracil-kötő motívum, (4) a glicin-szerin hurok, amely a 
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DNS gerincét a léziótól 3’ irányban összenyomja, és (5) a leucin-beékelő hurok, amely 

áthatol a DNS kis-árkán. A (2) és (4) motívumot összefoglaló névvel szerin-prolin 

csipesznek is hívják. A 6. ábra B paneljén egymásra vetítettem az „uracil”-t (zöld szén 

atomokkal) kötő UNG-ot és az apoenzimet. Jól látható egy konformációváltozás, amely 

során az aminosavak egy része „rázáródik” az uracilra, illetve a DNS gerincre.  

 

 

6. ábra: A humán UNG uracil-kötéséért felelős kölcsönhatások. (A) A nem hasított 

szubsztrátanalóg (dΨU) tartalmú DNS-hez kötött humán UNG kristályszerkezete (PDB kód: 

1EMH). Az 5 konzervált motívumot különböző színek jelölik: (1) a katalitikus víz-aktiváló hurok 

lilával, (2) a prolin-gazdag hurok sötétkékkel, (3) az uracil-kötő motívum rózsaszínnel, (4) a 

glicin-szerin hurok világoskékkel és (5) a leucin-beékelő hurok sárgászölddel van jelezve. (B) Az 

uracilos DNS megkötése során történő konformáció változás szemléltetése az égszínkék UNG 

apoenzimmel (1AKZ) és a glikozidos kötés hasítás előtti elhelyezkedést mimikáló dΨU 

szubsztrátanalógot (fűzöld szénváz) tartalmazó DNS-UNG komplex-szel. Ez utóbbi ugyanúgy, 

mint az (A) panelen szürkével, illetve a megfelelő konzervált motívumok színkódolásával 

ábrázolt. (C) Az uracilkötő zsebet alkotó aminosavak a dΨU szubsztrátanalóggal (PDB kód: 

1EMH), ahol a szén atomok színét jelölő szín annak megfelelő, hogy melyik konzervált 

motívumba tartozik. (D) A lehasított uracilt mimikáló 4’SdU szubsztrátanalóg (fűzöld szénváz) – 

UNG komplex (1EMJ). A színkód egyezik a többi panelével. 
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Az UNG-ban több konzervált motívumból származó aminosav közösen alakítja ki az 

uracil-kötő zsebet (6. ábra C panel). A zseb méretét és alakját néhány aktívhely-közeli 

hidrofób aminosav határozza meg (fenilalanin, tirozin, leucin), amelyek közül az 

aromásak átlapolnak a DNS bázissal. Az uracil-kötő zseb mérete kizárja a nagyobb purin 

bázisokat, és így hozzájárul a specifitáshoz. A timin és egyéb 5-szubsztituált pirimidin-

bázisok kizárása egy konzervált tirozin (Y147) segítségével történik, ami a pirimidin 5-ös 

szenéhez közel, mintegy 3,3-3,4 Å távolságra, helyezkedik el. Így sztérikusan gátolja egy 

nagyobb térigényű módosított bázis kötődését. A citozin-uracil-megkülönböztetés a 

fehérje oldalláncok és az uracil O2, N3 és O4 atomjaival képzett specifikus 

hidrogénkötések segítségével történnek. Az 6. ábra D paneljén bemutatott N-glikozidos 

kötés hasítás utáni állapotban van jelen, és látható, hogy nincs jelentős 

konformációváltozás a tranziens, hasítatlan dezoxiuridin-kötő állapothoz képest. 

Az UNG enzimatikus mechanizmusa során először a DNS-hez aspecifikusan kötődik, és 

egy ugráló és gyors egydimenziós keresést kombináló módszerrel megtalálja az uracilt, 

kihajlítja azt, és a szerin-prolin csipesz, valamint a DNS dupla hélixbe beékelődő leucin 

hurok segítségével összeszorítja a DNS cukor-foszfát gerincét [91]. Majd a következő 

lépésben az N-glikozidos kötés elszakad. Utolsó lépésként az átmeneti állapotot 

stabilizáló leucin visszahúzódik. Az UNG nagy uracil-specifitása mellett, valamilyen 

mértékben képes az olyan 5-ös pozícióban módosult vegyületeket is kihasítani a DNS-

ből, mint az 5-fluorouracil, az 5-hidroxi-uracil és az 5-karboxiuracil [94], [95]. A 145-ös 

aszpartát kiemelt jelentőségű az enzim katalitikus képességében, a D145N mutáció 

csökkenti, de nem szünteti meg teljes egészében az UNG aktivitását. A D145 megköti és 

proton elvonással aktiválja azt a víz molekulát, amely a támadó nukleofil a dezoxiuridin 

N-glikozidos kötésével szemben. 

Az I. család UDG-nak van egy csak az UNG családra specifikus inhibitoruk, a Bacillus 

subtilis PBS2 bakteriofág uracil-DNS-glikoziláz inhibitora, az UGI [96]. Ez a himlő 

kórokozó pox vírus UNG-ot kivéve az összes UNG-ot gátolja. Az UGI az UNG DNS-

kötő felszínét megcélozva jól mimikálja a DNS-gerincet. Egymással irreverzibilis 

komplexet képeznek, ezáltal az UGI megakadályozza az UNG DNS-hez kötődését. Nem 

csak a PBS2 rendelkezik UNG-inhibitorral, hanem a Staphylococcus aureus is, ez utóbbit 

SAUGI-nak nevezik [97]. 
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A II. család UDG-ok a hamispár-specifikus bakteriális MUG (hamispár uracil-DNS-

glikoziláz) és az eukarióta TDG (timin-DNS-glikoziláz). Az uracilt a MUG/TDG is 

kihajlítja, de a hibafelismerés más mechanizmussal történik. A család katalitikus 

hatékonysága alacsonyabb az UNG enzimeknél. Ez nem meglepő, ugyanis az aktívhely 

motívumai úgy lettek „elhangolva”, hogy az általános sav - általános bázis pár (aszpartát 

az A motívumban és hisztidin a B motívumban) „lecserélődött”: előbbi aszparaginra, 

utóbbi aszparaginra a MUG-okban illetve aszparaginra vagy metioninra a TDG-k 

esetében [92]. Ezen szekvenciális különbségek a MUG/TDG esetében az UNG-nál több 

nagyságrenddel lassabb uracil-kivágási sebességet eredményeznek. Az A motívumban az 

UNG-oknak jelentős uracil-specifitást adó tirozin helyett ezekben a fehérjékben glicin 

található, tehát nincs ami sztérikusan kizárja a timin 5-metil csoportját, így lehet timin-

glikoziláz aktivitásuk is. A II. család glikozilázok csak duplaszálú DNS-en aktívak, 

ugyanis a komplementer szálnak jelentős szerepe van a szubsztrát felismerésben. A TDG 

leghatékonyabban eltávolított szubsztrátja az U:G, de felismeri a T:G-t is. A TDG a 

MUG-tól különböző N-terminális szekvenciája révén képes nem-specifikus DNS kötésre, 

és így processzálhat olyan szubsztrátokat is, mint a G:T vagy az 5-metilcitozinból 

oxidációval vagy dezaminációval képződő bázisok [98], [99]. A TDG-ről fontos 

megemlíteni, hogy komplex szerepe van a DNS demetilációban, valamint az epigenetikus 

és transzkripciós szabályozásban is. 

A III. család, a SMUG (egyes-szál specifikus monofunkciós uracil-DNS-glikoziláz, 

single-strand specific monofunctional uracil-DNA glycosylase) nevével ellentétben 

dupla-szálú uracilos DNS-en is aktív, bár kisebb mértékben. Megtalálható emlősökben, 

rovarokban és kétéltűekben, azonban baktériumokban és vírusokban nem fordul elő. A 

SMUG-ok az UNG-ok és TDG/MUG-ok közötti átmenetet képviselik, mivel az A 

motívumuk aszparagint tartalmaz, azonban a B motívumuk UNG-szerű. Az uracil mellett 

képes felismerni még például az 5-fluorouracilt, az 5-formiluracilt, és az 5-

hidroximetiluracilt is [100], [101]. 

A IV. és V. család UDG-ok termostabilak. Mindkét család rendelkezik vas-kén (4Fe-4S) 

klaszterrel, melynek feltehetőleg stabilizáló szerepe van. A IV. család uracil-DNS-

glikozilázok közé tartozik a Sulfolobus solfataricus vas-kén klaszter tartalmú uracil-DNS-

glikoziláza (UDGa). Kedveltebb szubsztrátja az U:G tartalmú dsDNS, mint az U:A, vagy 

az uracil tartalmú ssDNS. Az UDGa B motívuma szembeötlően UNG szerű, de az A 

motívumban nincs aszpartát. Valószínűleg ennek az aminosavnak a funkcióját a glutamát 
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veszi át. Az V. család UDG-oknak (UDGb) az A motívumukban nincs poláris aminosav, 

de ennek ellenére is képesek kihasítani az uracilt [102]. A Pyrobaculum aerophilum 

UDGb enzime széles szubsztrát-specifitással rendelkezik [92]. Kihasítja a 

hidroximetiluracilt, és az UDG-ok közül csak ez képes a hipoxantin (hibás purin bázis) 

eltávolítására számottevő mértékben. 

A VI. család UDG-ok hélix-hajtű-hélix motívummal és 4Fe-4S klaszterrel rendelkeznek. 

Az uracil eltávolítása mellett képesek a 8-oxo-guanin lehasítására is a dsDNS-ről.  

Az UDGX a legújabban megismert UDG család. Első tagját Mycobacterium smegmatis-

ban fedezték fel. Ez is képes specifikusan felismerni a genomi uracilt, és vele egy 

jelentősen szoros és stabil komplexet létrehozni. Semmilyen uracil-kivágó aktivitással 

nem rendelkezik [103]. A legnagyobb homológiát a IV. család UDG-okkel mutatja. Ez a 

hasonlóság nem csak az A és a B motívumban van meg, hanem a teljes szekvenciában és 

a konzervált 4Fe-4S klasztert kötő ciszteinek jelenlétében is, bár ez utóbbiak közül az 

egyik cisztein helyett az UDGX hisztidint kódol. Ezen különbség okozhatja az UDGX IV. 

UDG családnál kisebb hőstabilitását. Az UDGX rendelkezik egy egyedi, csak a családra 

jellemző hurokkal, amelyen belül a KRRIH szekvencia kiemelten konzervált. M. 

smegmatis UDGX-nél kimutatták, hogy ha ezen motívumban a hisztidint mutálják, abban 

az esetben az UDGX „visszanyeri” az uracil kihasító képességét. Az is kiderült, hogy az 

UDGX-specifikus hurok szükséges a kötődési aktivitáshoz is. Érdekes az is, hogy ha az 

UDGX A motívumát (GEQPG) lecserélték az UNG A motívumára (GQDPY), abban az 

esetben már nem képes komplexet létrehozni, és uracilt sem fog lehasítani. Bár ez amiatt 

is lehet, mivel az UDGX család az UNG-okkal csupán kis szekvencia hasonlóságot mutat. 

Sajnos az UDGX-uracilos DNS komplex pontos kristályszerkezete még nem elérhető a 

PDB adatbázisban. 

Azt feltételezik, hogy számottevő mennyiségű genomi uracil felhalmozódással járó 

körülmények esetén, a szoros uracilhoz kötődés nagy jelentőségű lehet. Ebben az esetben 

az UDGX kötődése megvédheti a genomot a további replikációtól vagy transzkripciótól, 

így megakadályozva a leánykromatidában vagy a transzlálódott fehérjében a mutációt. 

Amennyiben egymáshoz közel helyezkednek el uracilok, akkor kivágásuk DSB-t 

okozhatna, amely káros a sejt számára. Az UDGX genomi uracilhoz kötődésekor gátolt 

az uracil kivágása a DNS-ből, ugyanis más javító enzim nem férhet hozzá.  
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Az irodalomban leírtak még egy uracil-felismerő és -kihasító aktivitással is rendelkező 

fehérjét, a metil-kötő-domén-fehérje 4-et (Methyl-Binding Domain Protein 4, MBD4). 

Teljes szerkezete ugyan még nem ismert, de a DNS nélküli glikoziláz doménje a javító 

enzimek hélix-hajtű-hélix családjába tartozik. Metil-CpG kötő motívuma felel azért, hogy 

metilált fókuszpontokban (CpG szigetekben) kössön ki [99]. Elsődleges szubsztrátja a 

G:T és a G:5-hidroximetiluracil. 

 

1.2.4. A DNS-beli uracil mennyiségének meghatározása 

 

A szakirodalomban ismert már néhány uracil-kvantifikáló módszer, amelyeknek 

különböző az érzékenysége, specifitása és ára. A tömegspektrometria (MS) alapú 

módszer rendkívül érzékeny, de drága készüléket és speciális szaktudást igényel. A 

tömegspektrometria alkalmas direkt kvantifikálásra. A módszer során a DNS-t 

enzimatikusan emésztik 2’-dezoxiribonukleozidokra, esetleg savas hidrolízisnek vetik alá, 

vagy UNG-gal hasítják le az uracilt. Az uracilt egy preparatív HPLC lépés során 

tisztítják, és LC/MS/MS-sel, vagy esetleg GC/MS-sel analizálják [55]. A technika 

meghatározási határa akár 5 fmol uracil is lehet.  

Az aldehid reaktív próba (ARP) esszé UNG által létrehozott AP-helyeket mér [57]. A 

technikában egy előzetes kezelés során eltávolítják az aldehid reaktív helyeket, majd 

UNG-kezeléssel hoznak létre most már uracil mennyiséggel megegyező mennyiségű AP-

helyet. Ezt követően AP-liáz kezelést alkalmaznak, amely az UNG által létrejött AP-

helyeket hasítja. A létrejött 3’-α,β-telítetlen aldehiddel az ARP oximot képez. Így olyan 

DNS jön létre, ahol az uracilok helyén biotin-jelölt ARP-csoport található. Ezt 

nitrocellulóz membránra immobilizálják, majd HRP (torma-peroxidáz, horseradish 

peroxidase)-kapcsolt sztreptavidinnel reagáltatják az ARP-hez kapcsolt biotint, és 

kemiluminszcens szubsztrát használatával történik a detektálás. Az esszé kimutatási 

határa: 1 uracil egy millió DNS nukleotidonként.  

A csoportunkban kifejlesztett kvantitatív qPCR alapú módszer relatív mennyiségi 

meghatározásra alkalmas [74]. A technika elméleti alapja az, hogy archea Pyrococcus 

furiosus DNS-polimeráza (Pfu) dezaminált báziskötő-zsebe révén képes 

megkülönböztetni a timint az uraciltól, sőt, amennyiben genomi uracillal találkozik, ott 

megáll és nem halad tovább. A V93Q mutáns Pfu-polimeráz és a nem-archea 
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polimerázok, mint a Termus aquaticus DNS polimeráza azonban nem tudnak különbséget 

tenni a timin és uracil között. Amennyiben egy genomi uracilt is tartalmazó templátot 

amplifikálnak qPCR reakcióval, akkor az uracil felismerésre képtelen polimeráz nagyobb 

hatékonysággal képes a templát felsokszorosítására, mint a Pyrococcus furiosus-é. Ezen 

különbség annál nagyobb, minél nagyobb hányada tartalmaz a templátnak a 

felsokszorosítandó régióban legalább egy uracilt. A módszer hátránya, hogy referencia 

templáthoz képesti relatív uracil értéket ad, illetve, hogy a kiválasztott szekvenciának jól 

kell reprezentálnia az organizmus teljes genomját. Fontos még kiemelni, hogy olyan 

hosszú szekvenciát érdemes kiválasztani, amely már a DNS-ek jelentős hányadában 

tartalmaz egy uracilt, illetve hogy a technika nem tesz különbséget aközött, hogy az adott 

régió egy vagy több uracilt tartalmaz.  

Az eddig leírt genomi uracil detektáló módszerek zöme tehát a folyamat során kihasítja az 

uracilt a DNS-ből, és nem ad lehetőséget in situ sejtes detektálásra. Érdekes módon 

számos nem-ortodox DNS bázis kimutatására (pl. 5-metilcitozin [104], 5-

hidroximetilcitozin [105], 5-hidroximetiluracil [106], timin dimerek [107], 8-oxo-guanin 

[108], 8-nitroguanin [109]) alkalmaznak olyan módszert, ahol egy antitest szenzort 

használnak. Eddig ilyen módszert a genomban található uracilokra nem írtak le. 

Az irodalomban ismert DNS-beli uracil mennyiségét meghatározó módszereket a 2. 

táblázatban foglalom össze. 

 

 

2. táblázat: Uracil kvantifikáló módszerek az irodalomban. Az irodalomban leírt 

módszerek több szempontból is különbözőek. Egyik sem tesz lehetővé in situ uracil detektálást. 
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1.3. DNS hibajavítás extrém helyeken élő mikroorganizmusokban 
 

Az egyik legjobban ismert hipertermofil organizmust, a Sulfolobus acidocaldarius-t a 

Yellowstone nemzeti parkban azonosították [110]. Ma már több mint 90 ismert 

hipertermofil fajt ismernek, amelyek többsége archea, de ismert néhány extrém hőtűrő 

baktériumfaj is. A (hiper)termofil élőlények kiemeleten magas hőmérsékletnek vannak 

kitéve, amelyről joggal gondolhatnánk, hogy növeli a spontán DNS mutációk 

létrejöttének sebességét. Érdekes módon a hipertermofil archea S. acidocaldarius 

genomjának a mutációs rátája ugyanakkora, mint a mezofil organizmusoknak. Azt is 

kimutatták, hogy a közel 75 °C-on élő S. acidocaldarius-ban a bázis-cserélődés sebessége 

tízszer alacsonyabb, mint a mezofil élőlényekben [110], [111]. Meglepő módon, az S. 

acidocaldarius nem rendelkezik egyik ismert bakteriális hamispár-javító génnel sem. 

Ennek egyik lehetséges magyarázata részben az lehet, hogy sokkal jobb a visszaolvasó 

javító (proofreading) képessége, és a nuleotid beépítés pontossága. Azonban az is 

lehetséges, hogy egy olyan új, specifikus hamispár-javítás felelős a még ilyen extrém 

környezetben is fenntartott „normális” replikációs hiba szintért, amely eltér a bakteriális 

mutHLS modelltől [111].  

Az archea Pyrococcus furiosus proliferáló-sejt-nukleáris antigén (PCNA, proliferating 

cell nuclear antigen) fehérje szerkezete egy jó példa arra, hogy hogyan képes egy fehérje 

a magas hőmérséklethez adaptálódni. A poláris nem töltött aminosavak mennyiségének 

csökkenése és a megnövekedett számú ionpár valószínűleg hozzájárul a PCNA 

megemelkedett hőstabilitásához [112]. Emellett az archea PCNA-k más élőlények 

izoenzimeivel ellentétben kofaktorok nélkül is képesek kapcsolódni a DNS-re, amely 

segíthet növelni a DNS-hibajavítás hatékonyságát olyan extrém környezetben is, amely 

feltételezhetően emelkedett DNS károsítási sebességet okoz. 

A halofil és acidofil élőlények, mivel a környezeti behatásokkal szemben nem képesek 

tökéletesen védekezni, viszonylag magas intracelluláris Na
+
 illetve H

+
 koncentrációval 

rendelkeznek [111]. Ez az ionos környezet szokatlanul megnövekedett stresszt okozhat a 

misszensz mutációt hordozó mutánsoknak. Mégis, az acidofil S. acidocaldarius-ban 

ötödannyi a bázis felcserélődés aránya, mint a nem acidofil Thermus thermophilus-ban, 

amely jól működő DNS-hibajavító rendszerre utal.  
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2. Célkitűzések 
 

Jelen dolgozatban három, egymással kapcsolatban lévő témával szándékoztam 

foglalkozni. Az uracil jelenlétét a DNS-ben preventíven megakadályozó dUTPáz enzim 

sejtmagba jutásával kapcsolatos in vitro vizsgálatokat végeztem. A genomi uracilt 

kihasító uracil-DNS-glikozilázok felhasználásával egy uracil-kvantifikáló módszert 

fejlesztettem. Valamint egy olyan módszer kifejlesztésében is részt vettem, amely extrém 

helyeken élő organizmusokból nyert információt alkalmaz eukarióta fehérjék DNS-

hibajavítással összefüggő esetleges kapcsolatainak felderítésére. 

 Célom volt a humán dUTPáz és az importin-α kölcsönhatásának in vitro 

karakterizálása. Azt szerettem volna meghatározni, hogy valóban kölcsönhat-e 

ezen két fehérje, kialakítanak-e komplexet. Amennyiben igen, mi a létrejött 

komplex sztöchiometriája. 

 Azt is célul tűztem ki, hogy megvizsgáljam, hogy az esetleges importin-α – 

dUTPáz kölcsönhatáskor a humán dUTPáz 11-es szerinjének foszforilálódásának 

van-e funkcionális hatása. Ezen második cél eléréséhez különböző, Ser11-es 

pozícióban pontmutáns humán dUTPáz konstrukciókat alkalmaztam. Az S11E 

esetében a glutaminsav egy folytonosan foszforilált szerint mimikál, és ezen 

pontmutánsnak jó párja az ezzel izosztérikus, de nem töltött 11. aminosav 

pozícióban glutamint tartalmazó S11Q [113]. 

 Munkám során célul tűztem ki egy olyan genomi uracil kvantifikáló módszer 

létrehozását, amely in vitro és esetlegesen in situ uracil meghatározásra is 

alkalmas. Ehhez a létrehozott szenzorokat in vitro validálni kellett az alábbi 

szempontok szerint: A szenzor specifikusan felismeri-e a genomi uracilt? 

Katalitikusan inaktív-e? Képes-e érzékeny és uracillal arányos detektálásra széles 

tartományban? 

 Disszertációmban vizsgálni szándékoztam a de novo timidilát bioszintézis gátlás 

és UNG gátlás együttes hatását a genomi uracil tartalomra többféle 

organizmusban. 

 Célom volt egy olyan in silico módszer kifejlesztésében is részt venni, amely 

extrém élőhelyek metagenomjainak felhasználásával jól ismert modell 

organizmusokban lehet képes új fehérjefunkciók azonosítására. A módszert DNS-

hibajavító fehérjéken kívántam validálni. 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1. Konstrukciók létrehozása 

 

A humán dUTPáz sejtmagi izoformát (hDUT) kifejező konstrukciókat (vad típusú, S11E, 

S11Q) Varga és munkatársai hozták létre [114]. A klónozásra és mutagenezisre használt 

primereket az MWG Eurofins GmbH szintetizálta. A munkám során használt N-

terminálisan csonkított egér importin-α 2-t (NP_034785), amely nem tartalmazza az N-

terminális 69 darab aminosavat (70-529), a továbbiakban importin-α ΔIBB-nek rövidítek. 

A szekvencia 98 %-ban megegyezik a humán importin-α-val. A konstrukciót professzor 

Bostjan Kobe-től (School of Chemistry & Molecular Biosciences, The University of 

Queensland) kaptuk Ausztráliából. 

 

7. ábra: A dolgozatban használt UNG konstrukciók. A konstrukciókban a humán UNG2 

az uracil szenzor mag domén. Egy dupla mutáns (D154N, H277N) UNG2 lett létrehozva (a 

pontmutációkat a sematikus ábrán fekete vonalakkal jelzem). Ezen mutáns katalitikusan inaktív, 

de változatlanul képes a DNS-beli uracilok kötésére. Az N-terminális RPA- és PCNA-kötő 84 

aminosav szintén el lett távolítva (ΔUNG), hogy megakadályozza a nem specifikus kötést. A 

ΔUNG uracil felismerő mag epitóp cimkékhez lett fuzionáltatva az 1x/3x-FLAG- illetve az Au1- 

címke az immondetektáláshoz, a DsRed-címke az immuncitokémiás detektáláshoz, és a His-

címke az affinitás tisztításhoz. 
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A humán uracil-DNS-glikoziláz 2 (UNG2) cDNS professzor Salvatore Caradonna 

ajándéka volt (Department of Molecular Biology, University of Medicine and Dentistry 

of New Jersey). A pontmutációkat (D154N és H277N) kollégám QuickChange 

mutagenezis módszerrel hozta létre. A dupla pontmutáns [D154N és H277N] UNG2, az 

N terminális 84 aminosav kivételével PCR-rel lett amplifikálva (az 1x FLAG F, a 

3xFLAG F és az 1x/3xFLAG R primerekkel), és a pET-15b (Novagen) vektor NdeI/XhoI 

helyei közé lett beillesztve immár Flag-tagelve, létrehozva az 1xFlagΔUNG és 

3xFlagΔUNG konstrukciókat. A 7. ábra tartalmazza az összes fehérjét, amely a [122.] 

publikációban szerepel. 

Az UDGX (pET14b) konstrukció Umesh Varshney (Microbiology and Cell Biology 

Department, Indian Institute of Science, Bangalore) nagylelkű ajándéka volt. A 

konstrukcióból felsokszorosítottam az UDGX szekvenciát a FlagUDGX F1 és 

FlagUDGX R primerekkel, majd egy második PCR reakcióval erről a FlagUDGX F2 és 

FlagUDGX R primerekkel. A felsokszorosított szekvenciát pET-45b vektor XhoI/SacI 

helyei közé illesztettem be. Így kaptam a His-FLAG-UDGX konstrukciót. 

Minden létrehozott konstrukciót szekvenálással ellenőriztettünk az MWG Eurofins 

GmbH-nál. A felhasznált primereket a 3. táblázat tartalmazza.  

 

Konstrukció Primer oligonukleotid szekvencia 5’→3’ 

1x FLAG F ATTACATATGGACTACAAAGACGATGACGACAAACCACTCGCGGCCCGCA

ACG 

3xFLAG F ATTACATATGGACTACAAAGACCATGACGGTGATTATAAAGATCATGACATC

GATTACAAGGATGACGATGACAAGCCACTCGCGGCCCGCAACG 

1x/3xFLAG R GGAAGGAGCTGGACACCTACAGGTACATCTAACTCGAGGACC 

FlagUDGX F1 ATTACATATGGACTACAAAGACGATGACGACAAACCAAGCAGCGGCCTGG

TG 

FlagUDGX F2 TTAGAGCTCGACTACAAAGACGATGACGAC 

FlagUDGX R GGTCCTCGAGTTATCATGGCCTGACATCTGCTG 

3. táblázat: A jelen doktori dolgozat során klónozáshoz felhasznált primerek. A 

primerek kitapadó régióit aláhúzással, az 1x- illetve 3x-Flag címkét dőlt betűtípussal, az NdeI 

(ATTA), az XhoI (CTCGAG) és a SacI (GAGCTC) hasító helyeket szürke betűkkel jelölöm. R: 

reverse, F: forward 
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3.2. Rekombináns fehérjék termelése és tisztítása 
 

A háromféle humán dUTPáz fehérjét (vad típusú (wt), His-címkét tartalmazó humán 

dUTPázt és a két pontmutáns fehérjét: humán His dUTPáz S11E-t, His dUTPáz S11Q-t), 

valamint az egér His importin-α ΔIBB–t, illetve a FlagUDGX fehérjét is a BL21 (DE3) 

Rosetta Escherichia coli gazdatörzsben termeltettem. Mindegyik UNG fehérjét BL21 

(DE3) ung-151 (ung deléciós) baktériumtörzsben termeltettem. A humán dUTPázok, az 

importin-α, az UNG fehérjék és az UDGX termeléséhez 500-500 ml Luria-Bertani (LB) 

tápoldatot tartalmazó flaskát előkultúrával inokuláltam. A sejtkultúrákat A600nm=0,6 

optikai denzitás értéknél a dUTPázok esetében 0,5 mM, a többi esetben 0,6 mM 

izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranoziddal (IPTG) indukáltam. Ezután a dUTPázokat 37 °C-

on 4 órán át, az importin-α-t 25 °C-on 24 órán át, az UNG-okat 18 °C-on 24 órán át és a 

FLAG-UDGX-et 30 °C-on 2,5 órán át termeltettem. Ennek a végén a sejteket 

centrifugálással ülepítettem (4000 rpm, 4 °C, 20 perc), majd a felülúszót leöntöttem. A 

leülepedett sejteket hideg lízis pufferben felszuszpendáltam, és ismét lecentrifugáltam 

(4000 rpm, 4 °C, 20 perc). Az így kapott sejtüledéket felhasználásig -80 °C-on tároltam. 

A sejtfeltárás az összes termeltetett fehérje esetében adott összetételű (4. táblázat) lízis 

pufferben, történt. A sejtszuszpenziót Potter-Elvehjem homogenizátorral 

homogenizáltam. Ezt követően a további sejtfeltárást, és a DNS molekulák 

fragmentációját szonikátorral biztosítottam, kivéve az importin-α esetében, ahol a fehérje 

érzékenysége folytán a kíméletesebb injekcióstűn történő sokszori felszívatást-

visszanyomást alkalmaztam. Az így kapott, átlátszó oldatot lecentrifugáltam (11000 rpm, 

30 perc, 4
o
C), illetve a FLAG-UDGX esetében ultracentrifugáltam (40.000 rpm, 2,5 óra, 

4 °C). A 6xHis fúziós címkét tartalmazó fehérjéket a többi fehérjétől minden esetben 

nikkel-affinitás-kromatográfiával tisztítottam meg. A humán dUTPáz tisztításakor 15 mM 

imidazolt és 1 mM MgCl2-ot, az importin-α-nál 5 mM imidazolt és 0,5 mM MgCl2-ot 

adtam a felülúszóhoz, közvetlenül oszlopra vitel előtt. 

A humán dUTPázok esetében, miután a Ni-NTA oszlopra felvittem a felülúszót, 50 mM 

imidazol tartalmú lízis pufferrel, ezt követően alacsonyabb sótartalmú, majd magasabb 

sótartalmú és mosó (50 mM imidazol tartalmú alacsonyabb sótartalmú puffer) pufferrel 

mostam. dUTPáz elúciós pufferrel (500 mM Imidazolt, 10 mM β-ME-t, 0,1 mM PMSF-et 

és 1 EDTA-mentes proteáz inhibitor tablettát tartalmazó alacsonyabb sótartalmú puffer) 

eluáltam a fehérjét.  
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Oldatok humán dUTPáz importin-α UNG UDGX 

lízis puffer 

50 mM TRIS·HCl, 

pH = 8,0,  

300 mM NaCl,  

0,5 mM EDTA, 

0,1% Triton X-100, 

10 mM β-ME,  

1 mM PMSF,  

5 mM BA, proteáz 

inhibitor koktél 

tabletta, 0,1 mg/ml 

lizozim 0,1 mg/ml 

DNáz (Sigma), 

0,01 mg/ml RNáz 

A (Invitrogen) 

20 mM HEPES,  

pH = 7,0,  

500 mM NaCl,  

0,5 mM EDTA, 

0,1% Triton X-100, 

10 mM β-ME,  

1 mM PMSF,  

5 mM BA, proteáz 

inhibitor koktél 

tabletta,  

1 mg/ml lizozim, 

0,1 mg/ml DNáz, 

0,01 mg/ml RNáz 

A 

50 mM 

TRIS·HCl,  

pH = 8,0,  

300 mM NaCl, 

0,5 mM EDTA, 

0,1% Triton X-

100, 10 mM β-

ME, 1 mM 

PMSF, 5 mM 

BA, proteáz 

inhibitor koktél 

tabletta, 0,1 

mg/ml lizozim, 

0,1 mg/ml DNáz, 

0,01 mg/ml RNáz 

A 

20 mM 

TRIS·HCl,  

pH = 8,0,  

500 mM NaCl, 

10% glicerin,  

20 mM 

imidazol,  

5 mM β-ME 

alacsonyabb 

sótartalmú 

puffer 

50 mM HEPES,  

pH = 7,5,  

30 mM KCl,  

5 mM β-ME 

20 mM HEPES, 

 pH = 7,0,  

500 mM NaCl,  

5 mM imidazol,  

5 mM β-ME 

50 mM HEPES, 

pH = 7,5,  

30 mM KCl 

 

magasabb 

sótartalmú 

puffer 

500 mM HEPES,  

pH = 7,5,  

30 mM KCl,  

5 mM β-ME 

20 mM HEPES, pH 

= 7,0, 1 M NaCl, 

20 mM imidazol,  

5 mM β-ME 

500 mM HEPES,  

pH = 7,5,  

30 mM KCl 

 

jelentősen 

magas 

sókoncent-

rációjú 

puffer 

  20 mM HEPES, 

pH = 7,5,  

500 mM NaCl, 

40 mM imidazol 

 

dialízis 

puffer 

20 mM HEPES,  

pH = 7,5,  

100 mM NaCl,  

5 mM MgCl2,  

10 mM β-ME 

20 mM TRIS·HCl, 

pH = 7,8,  

125 mM NaCl,  

10 mM β-ME 

30 mM 

TRIS·HCl,  

pH = 7,4,  

140 mM NaCl, 

0,01% Tween-20, 

1 mM EDTA,  

15 mM β-ME 

„I.”: 20 mM 

TRIS·HCl,  

pH = 8,0,  

400 mM NaCl, 

10% glicerin,  

2 mM β-ME 

„II.”: 20 mM 

TRIS·HCl,  

pH = 8,0,  

300 mM NaCl, 

50% glicerin,  

5 mM β-ME 

gélszűrő 

puffer 

20 mM TRIS·HCl, pH = 7,8, 

125 mM NaCl, 10 mM β-ME 

  

4. táblázat: A termelt fehérjék tisztítása során felhasznált oldatok. Proteáz inhibitor 

koktél tablettaként az 1×cOmplete ULTRA
TM

 EDTA mentes (Roche) terméket használtam. 

Használt rövidítések: EDTA: etilén-diamin-tetraecetsav, β-ME: β-merkaptoetanol, PMSF: 

fenilmetil-szulfónium-fluorid, BA: benzamidin 
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Az eluált fehérjét két lépésben (egy éjszakán át, majd 2 órán át) dializáltam. Az importin-

α esetében, miután a Ni-NTA oszlopra felvittem a felülúszót, alacsonyabb sótartalmú 

pufferrel, majd magasabb sótartalmú pufferrel szabadultam meg az oszlopra 

aspecifikusan kikötött fehérjéktől. Majd eluáltam (125 mM imidazolt, 10 mM β-ME-t, 0,1 

mM PMSF-et és 1 darab EDTA-mentes proteáz inhibitor tablettát tartalmazó alacsonyabb 

sótartalmú pufferrel) az immár tiszta fehérjét. Itt is kétlépéses dialízist végeztem. 

Az 1x-FLAG és 3x-FLAG-ΔUNG esetében a 30 mM imidazolt és 2 mM MgCl2-ot 

tartalmazó felülúszót egy óráig rázattam 4 °C-on a lízis pufferrel átmosott Ni-NTA 

gyantával. Az oszlopra vitel után a mosás és elúció ugyanúgy történt, mint a dUTPázok 

esetében, azzal a kivétellel, hogy a két sós mosás lépést itt még egy harmadik, jelentősen 

magas sókoncentrációjú pufferrel történő mosás követte, illetve az elúciós puffer itt csak 

350 mM imidazolt tartalmazott. Kétlépéses volt most is a dialízis. 

A FLAG-UDGX-nél a felülúszó affinitás kromatográfiás oszlopra juttatása után minden 

lépés 4 °C-on történt. A szennyező fehérjék eltávolítása lízis pufferrel, majd 50 mM 

imidazolos lízis pufferrel történő mosással történt. Az első dialízis lépés az I. dialízis 

pufferben történt, amit még egy 3 órás dialízis lépés követett a II. dialízis pufferben 

A FLAG-UDGX-et dialízist közvetlenül megelőzően, a többi fehérjét dialízis és esetleges 

gélszűrés után Amicon 10 kDa pórusméretű dialízis centrifugális töményítő oszlopon 

töményítettem. A tisztított fehérjét az importin-α és a humán dUTPázok esetében 

gélszűrő pufferben méretkizárásos kromatográfiával tovább tisztítottuk HiLoad XK-16 

Superdex 200 oszlopon (GE Healthcare). 

Fehérje konstrukció Abs (0,1 %) molekulatömeg (kDa) 

humán wt dUTPáz 0,524 19.9 

humán dUTPáz S11E 0,523 19,9 

humán dUTPáz S11Q 0,523 19,9 

importin-α ΔIBB 0,865 55,28 

1x-FLAG-ΔUNG 1,770 31,2 

3x-FLAG-ΔUNG 1,768 31,9 

FLAG-UDGX 0,566 27,3 

5. táblázat: A használt fehérje konstrukciók koncentráció mérése során alkalmazott 

Abs (0,1 %) értékek és a fehérjék molekulatömege. Abs (0,1 %) érték megegyezik az1 g/l 

koncentrációjú fehérjeoldat abszorbanciájával 280 nm-es hullámhosszon mérve 1 cm-es úthossz 

esetén. 
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A tisztított fehérjék koncentrációját a NanoDrop 2000 spektrofotométeren 280 nm-es 

hullámhosszon abszorbanciát mérve határoztam meg. Az adott fehérjék termelését és 

tisztítását SDS-PAGE (nátrium-dodecil-szulfát - poliakrilamid gélelektroforézis) gélen 

ellenőriztem, A koncentrációszámításhoz használt egyes fehérjékre jellemző Abs (0,1 %) 

értékeket és a fehérjék molekulatömegét (monomerre) az 5. táblázatban foglaltam össze. 

 

3.3. In vitro módszerek a humán dUTPáz konstrukciók és az importin-

α kölcsönhatásának vizsgálatára 
 

3.3.1. Analitikai gélszűrés 

 

Egy GE Healthcare Äkta készüléken Superdex 200-as oszloppal végeztem az analitikai 

gélszűrést. Az importin-α-t, a humán wt dUTPázt és humán dUTPáz S11E-t gélszűrtem 

külön-külön is, illetve 15 perces szobahőmérsékleten történő előinkubálást követően 

páronként is kromatografáltam az importin-α-t mindkét dUTPázzal. 500-500 µl, az egyes 

fehérjékre 25-25 µM koncentrációjú oldatokat injektáltam a gélszűrő oszlopra. A 

gélszűrésekhez szűrt, légtelenített, 20 mM Tris·HCl-t, 125 mM NaCl-ot, 1 mM MgCl2-ot, 

2 mM DTT-t tartalmazó, pH=8,0-as puffert használtam. A mérések során abban a 

tartományban, ahol a fehérjéket vártam 0,5 ml-enként vettem a frakciókat, 

gélszűrésenként 24-et. A frakciókat utána 12 %-os SDS poliakrilamid gélen futtattam 

meg. 

3.3.2. Natív poliakrilamid gélelektroforézis 

 

A natív gélelektroforézist a BioRad Mini-PROTEAN 3 elektroforézis rendszer 

protokollja szerint végeztük, több fázisú puffer rendszert alkalmazva, 4 %-os (pH=7,8) 

tömörítő- és 10 %-os (pH=9,0) elválasztó géllel. Míg a minta a tömörítő gélben 

tartózkodott, addig 100 V feszültséget kapcsoltunk a gélre, majd a szeparáló fázisbeli 

gyorsabb futás érdekében 200 V-ra növeltük a feszültséget. A zsebekben az importin-α 

koncentrációja 7,3 µM, míg a dUTPázoké dUTPáz trimerre nézve 7,4 µM volt. 
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3.3.3. Izotermális titrációs mikrokalorimetria (ITC) 

 

MicroCal iTC200 készüléken végeztem a méréseket 25 °C-on, korábban leírt 

protokollokat követve [115]–[117]. A kapott mérési pontokra a MicroCal Origin 7.5 

programmal illesztettem függvényt (egyféle kötő hely) az importin-α dUTPázzal történő 

titrálása során. A függvény illesztésekor az első mérési pontot nem használtam fel, mert 

ez a pont láthatóan nem illeszkedik a mérési sorozatba (a gyártó cég instrukciói alapján az 

első pont nem használható). Annak érdekében, hogy a különböző pufferekből eredő hatás 

ne zavarja a mérést, a mérés előtt a fehérjéket közös dialízis pufferbe (20 mM Hepes, 100 

mM NaCl, 5 mM MgCl2, 10 mM β-merkaptoetanol, pH=7,5) dializáltam. Méréseim során 

az importin-α volt a mintacellában (45 µM). A fecskendőbe valamelyik humán dUTPáz 

(wt dUTPáz, az S11Q illetve az S11E) került 460 µM koncentrációban. Egy első 0,5 µl-es 

(később figyelembe nem vett) csepp után a titrálás 2-2 µl-es dUTPáz cseppekkel történt. 

Kontrollként egy másik kísérletben puffert titráltam meg dUTPázzal. Így a fehérje-fehérje 

kölcsönhatástól független keveredési és hígulási hőeffektusok is figyelembe vehetőek. 

3.3.4. ThermoFluor esszé 

 

A ThermoFluor esszé során alacsony dielektromos állandójú apoláros környezetben, mint 

amilyenek a fehérjék hidrofób részei, az általunk használt fluoreszcens festék (SYPRO
®
 

orange) fluoreszcenciája jelentősen megnő. Növekvő hőmérséklet hatására a fehérje 

fokozatosan kitekeredik, ezáltal a hidrofób magja a SYPRO
®
 orange számára egyre 

inkább hozzáférhetővé válik. A festék megkötődik a hidrofób felületen, ami jelentős 

fluoreszcencia növekedést eredményez. 

A ThermoFluor mérések során 25-ről 80 ˚C-ra történő fűtést alkalmaztam, valósidejű 

PCR műszerben (Stratagene, Mx3000P). A készülékben akár 96 minta olvadási 

görbéjének párhuzamos mérésére is van lehetőség. Az olvadási görbéből leolvasható 

olvadási hőmérséklet jellemzi a fehérje hőstabilitását. A hő hatására bekövetkező fehérje-

denaturáció átmeneti hőmérsékletét megváltoztathatja egy esetlegesen a fehérjéhez 

kapcsolódó ligandum, vagy egy másik fehérje. A fehérje olvadási hőmérséklete az a 

hőmérséklet, ahol a natív és a denaturált fehérje frakció koncentrációjának aránya 1:1. A 

mintákban a fehérjék koncentrációja 0,2-1,2 mg/ml-es tartományban volt. Az általam 
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vizsgált négy fehérje (humán wt dUTPáz, S11E, S11Q, importin-α) hődenaturációját 

egyenként, és a három dUTPáz importin-α-val összekeverve is vizsgáltam. 

A mérések összevethetőségéhez 0-tól 1-ig való normálást végeztem. A kiértékeléshez 

OriginPro 7.5 programot használtam. Az eredeti szigmoid görbe alsó alapvonalára (natív 

állapot, jele N) és felső alapvonalára (denaturált állapot, jele D) egyenest illesztettem és 

leolvastam a meredekségeket (sN, sD) és a tengelymetszeteket (θN, θD), amelyeket az 

alábbi képletbe illesztve minden hőmérsékletre vonatkozóan kiszámoltam a denaturált 

fehérje frakciót. Minden mért pontot (θ) az alábbi képlet szerint normáltam [118]: 

fD= θ-(θN+sN*T)/((θD+sD*T)-(θN+sN*T)) 

(1. egyenlet) 

ahol T a hőmérséklet [˚C] és fD a normált jel, azaz a denaturált fehérje százalékos aránya 

az adott hőmérsékleten. 

 

3.3.5. Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia 

 

A méréseket Jasco 720 spektropolariméterrel, 1 mm úthosszú termosztált küvettában, 210 

nm-en, 1 °C/perc felfűtési sebesség mellett végeztem. A kezdeti és a véghőmérsékleten 

felvettem a fehérjék spektrumát is 200-250 nm között. Vizsgáltam az importin-α-t, a 

humán wt dUTPáz-t és a két mutáns dUTPázt (S11E, S11Q) ill. mindhárom dUTPázt 

importin-α-val együtt is. A mérésekhez foszfát puffert (100 mM Na2HPO4, 18 mM 

KH2PO4 2 mM MgCl2, pH=7,5) alkalmaztam. Az importin-α-nál 15-ről 50 °C-ra, a 

humán wt dUTPáznál és a dUTPáz S11Q-nál 20-ról 70 °C-ra, a többi mintánál 20-ról 80 

°C-ra való felfűtést végeztem. Az összes többi mintát 20-ról 80 °C-ra fűtöttem fel. Az 

importin-α és a dUTPáz trimer koncentrációja a mérések során 5 μM volt. 

A mérések összevethetőségéhez 0-tól 1-ig való normálást végeztem. A kiértékeléshez az 

OriginPro 7.5 programot használtam. Az eredeti szigmoid görbe alsó alapvonalára (natív 

állapot, jele N) és felső alapvonalára (denaturált állapot, jele D) egyenest illesztettem és 

leolvastam a meredekségeket (sN, sD) és a tengelymetszeteket (θN, θD), amelyeket az 1. 

egyenletbe illesztve minden hőmérsékletre vonatkozóan kiszámoltam a denaturált fehérje 
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frakciót. Minden mért pontot (θ) a 3.3.4. pontban leírt képlet (1. egyenlet) szerint 

normáltam. 

 

3.4. A genomi uracil jelölő módszer validálására alkalmazott 

módszerek 
 

3.4.1. Elektromobilitás eltolódás esszé (EMSA) 

 

 

100-100 ng, SmaI-gyel (New England Biolabs) linearizált pEGFP-N1 (Clontech) vagy 

uracil-gazdag pEGFP-N1 vektort inkubáltam különböző UNG konstrukciókból (1x-

FLAG-ΔUNG, 3x-FLAG-ΔUNG) képzett felező hígítási sorok tagjaival, 1 μg fehérjével 

indítva. A fehérjéket és a plazmidot UNG pufferben (30 mM TRIS·HCl; 140 mM NaCl; 

0,01% Tween-20; 1mM EDTA; 15 mM β-merkaptoetanol; pH = 7,4) hígítottam. Az 

összemért mintákat 5 perces szobahőmérsékleten történő inkubálást követően standard 

agaróz gélen futtattam meg, 0,75 % agaróz gélt alkalmazva. 

3.4.2. UNG aktivitás esszé 

 

150 ng SmaI-gyel (New England Biolabs) linearizált pEGFP-N1 vagy uracil-gazdag 

pEGFP-N1 vektort inkubáltam 37 °C-on, 0,02 μg megfelelő UNG fehérjével (hUNG2-

DsRed WT, hUNG2-DsRed, 1x-FLAG-ΔUNG, 3x-FLAG-ΔUNG, FLAG-ΔUNG-DsRed, 

ΔUNG-DsRed; lásd ), 11 μl végtérfogatban, Endo IV pufferben (50 mM Tris-acetát, pH = 

7,5, 50 mM KCl, 1 mM EDTA, 0,05% Triton X-100; Fermentas). Egy unit Endonukláz 

IV-et (Fermentas) adtam a reakció elegyhez, és további egy órán át inkubáltam 37 °C-on. 

A reakciót 4-4 μl inaktiváló koktél (2,5 % nátrium-dodecil-szulfát, 2,5 mg/ml proteináz K 

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

állítottam le. Majd standard agaróz gélelektroforézist hajtottam végre, 1 %-os agaróz gélt 

alkalmazva. 
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3.5. Dot-blot alapú esszé a DNS-beli uracil mennyiségi 

meghatározására 
 

Logaritmikus fázisig szaporított CJ236 E. coli törzsből [dut-, ung-] izolált genomi DNS-t 

használtam uracilos standardnek. Ebből 5 vagy 8 ng-ot hígítottam 1 vagy 2 μg 

hordozóként használt ultra tiszta lazacsperma DNS-t (Invitrogen) tartalmazó TE (10 mM 

Tris·HCl, 1 mM EDTA, pH = 8,0) pufferben, felcseppentett mintánként, és ebből 2/3-os 

vagy felező hígítást végeztem. Minden felcseppentett mintában lazacsperma DNS-sel 

állandó, az első cseppel megegyező értéken tartottam a DNS mennyiségét, a standard és 

az ismeretlen minták esetében is. Az XL1Blue, a BL21(DE3), a BL21(DE3) ung-151 E. 

coli minták esetében a 2/3-os hígítás első tagja 1 μg DNS-t tartalmazott 1 μg hordozó 

lazacsperma DNS-sel összekeverve. A HCT116 (humán vastagbélrákos sejtvonal) és S2 

(Schneider 2, ecetmuslica embrionális sejtvonal) sejtekből izolált genomi DNS-ből a 2/3-

os hígítás első tagja 0,6 μg DNS-t tartalmazott 1,4 μg hordozó lazac sperma DNS-sel 

összekeverve. A DNS mintákat egy TE pufferrel előnedvesített pozitív töltésű nylon 

membránra (GE Healthcare, Amersham Hybond-N+) vittem fel, és rászárítottam a DNS-t 

vákuum mikrofiltrációs apparátus (Bio-Rad, Bio-Dot) segítségével, majd 10 perces 

szárítás alkalmazásával. A DNS-t két órán át 80 °C-on történő inkubálással immolizáltam 

a membránra. A membránt 5 percig a következő összetételű blokkoló puffer 

alkalmazásával blokkoltam: 100 μg/ml lazacsperma DNS, 5% zsírszegény tejpor és 10 

mM β-merkaptoetanol tartalmú ETBS-T (25 mM Tris·HCl, pH = 7,4, 2,7 mM KCl, 137 

mM NaCl, 1 mM EDTA, 0,05% Tween-20) puffer. A membránt egy éjszakán át 4 °C-on 

rázattam blokkoló pufferben 3x-FLAG-ΔUNG (18,1 μg/ml) vagy FLAG-UDGX (12,37 

μg/ml) fehérjével. ETBS-T-vel történő többszöri mosás után 5% tejpor tartalmú ETBS-T-

ben 1:2000-szeresére higított anti-Flag M2 antitestet (Sigma Aldrich) mértem a 

membránra, és egy órán át szobahőmérsékleten rázattam. Majd az újabb mosási lépéseket 

követően torma peroxidáz-kapcsolt anti-egér másodlagos antitestet (Sigma) alkalmaztam 

1:10000-es hígításban újabb egy órára. Az immunoreaktív foltokat megnövelt 

kemilumineszcencia reagenssel (Millipore, Immobilon Western) vizualizáltam. A 16 bites 

képeket BioRad ChemiDoc
TM

 MP képalkotó rendszerrel vettem fel. ImageJ 1.48p 

szoftverrel (USA, Bethesda, National Institutes of Health) denzitometráltam a pöttyöket. 

Végül a normalizált intenzitás értékeket úgy számoltam, hogy a lazacsperma hordozó-

DNS nyers intenzitás értékét vettem háttérnek.  

A módszer sémája a 8. ábrán látható. 
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8. ábra: A dot-blot módszer sémája. 

Az Escherichia coli (ME.coli) és a Drosophila melanogaster (MD.melanogaster) genomi DNS-

ében lévő nukleotidok átlagos molekulatömegét a következő formulával számoltam ki: 

   
 

   
  

   

 
                     

     

 

                     

 (2. egyenlet) 

ahol MdGMP= 347,2 g/mol, MdCMP= 307,2 g/mol, MdAMP= 331,2 g/mol, MdTMP= 322,2 

g/mol és MH2O= 18,0 g/mol az adott molekulák móltömegei. A dGMP-dCMP arány 

(GC%) az NCBI genom adatbázisban található referencia genomok átlaga alapján az E. 

coli-ban 50,7%, míg a D. melanogaster-ben 42,1%. A számított értékek az E. coli (ME.coli) 

esetében 308,95 g/mol, a D. melanogaster-re (MD.melanogaster) 308,90 g/mol. Ezt a 

minimális különbséget a további számítások során elhanyagoltam.  

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

és ezt mdot, stand-dal jelölöm a továbbiakban. Az egyes standard sor pöttyökben jelen lévő 

DNS nukleotidok számát a következő képlettel számoltam: 

    co i  
  o   s a  

    co i

 

          (3. egyenlet) 

A dezoxiuridin nukleotidok számát a log fázisú CJ236 [dut-, ung-] E. coli sejtkultúra 

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

[74] felhasználásával számoltam. Az alábbi képlet adja meg a standard sor minden tagjára 

(nU, standard) a genomi uracil tartalmat: 

    s a  ar                   co i 

      (4. egyenlet) 
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A standard alkotta hígítási sorból eredő kalibrációs görbét kvantifikáláshoz a következő 

módon ábrázoltam. A standard minták mindegyikében a genomi uracil mennyisége (nU, 

standard) szerepel az x tengelyen, és a megfelelő normalizált intenzitás értékek (Inorm, standard) 

az y tengelyen. A pontokra próbáltam egyenest illeszteni, ahol nem illett, ott másodfokú 

polinómot alkalmaztam. Az “ismeretlen” genomi DNS-ben az 
            

            
 értékek a 

készített kalibrációs görbe felhasználásával számítottam, ismerve a normalizált intenzitás 

értékeiket (Inorm, ismeretlen) és az alkalmazott DNS mennyiségét (mfolt, ismeretlen). 

 

3.6. A fehérje családok, proteómok, és metagenomok, amelyekre a 

„Metagenomikai Teleszkóp” módszert alkalmaztam 
 

Az 6. táblázatban soroltam fel azon DNS hibajavító fehérjéket, amelyeket a 

„Metagenomikai Teleszkóp” módszerrel vizsgáltam. Azon proteómok, amelyben a 

módszer során a HMM (rejtett Markov model, Hidden Markov Model) bioinformatikai 

algoritmussal kerestünk a 3.7. fejezetben leírt módon szintén a 6. táblázatban láthatóak. 

Az alábbi három metagenomból, azaz környezeti mintából vett örökítő anyagból nyert 

szekvenciális információt használtuk fel a tanulmányunkban: 

- Vas hegységbeli Richmond bánya – CAMERA azonosító kódja 

CAM_PROJ_AcidMine, egy ’60-as években bezárt bánya, mára a világ egyik 

legsavasabb „szennyvize” található itt, amely emellett 42 °C-os. A metagenom az itt 

megtelepedett vastag, rózsaszín biofilm (vasoxidáló baktériumok és egyéb fajok) 

szekvenálásából keletkezett. 

- Yellowstone Bison hőforrás – CAMERA azonosító kódja 

CAM_PROJ_BisonMetagenome, alkalikus forró forrás. A minták 56-92 °C-os vízből 

származnak. 

- Foszfor eltávolító iszap közösség – CAMERA azonosító kódja 

CAM_PROJ_EBPRSludge, a Brisbane-i (Ausztrália) Thornside szennyvíz kezelő 

üzem biológiai foszfor eltávolító iszapjából vett minta. 
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6. táblázat: A „Metagenomikai Teleszkóp” bemutatása során alkalmazott fehérje 

családok és proteómok. Balról jobbra: tanulmányozott fehérje családok, archea proteómok az 

„eredeti HMM”-ben, HMM-mel vizsgált eukarióta proteómok. 

 

3.7. Bioinformatikai eszközök a „Metagenomikai Teleszkóp” 

módszerben 
 

Egy adott enzimet először megkerestem az E. coli-ban és az 6. táblázatban látható 

archaeákban az UniProt adatbázis segítségével. Ezen UniProt azonosítók alapján az 

ELTE PIT bioinformatika csoport kutatói Clustal Omega használatával előbb 

összerendezték a hasonló fehérjéket, majd az összerendezett szekvenciákat használták a 

HMM (hidden Markov model, rejtett Markov modell) betanítására a HMMER3 csomag 

„hmmbuild” [119] alkalmazásával. A létrejött modellt „eredeti HMM”-nek neveztük el. 

Az „eredeti HMM”-et kétszer alkalmaztuk: egyszer a modell organizmusokra történt 

közvetlen projekciójakor - „eredeti találat”-okat létrehozva (9. ábra A panel), és 

másodszorra az I. projekciónál a teleszkópban – itt ez jelenti az első lépést a „teleszkóp 

találatok” létrehozásában (9. ábra B panel). Az eredeti projekciónál a modell organizmus 
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fehérje szekvenciáihoz hasonlósági pontszámokat rendeltünk: ennek a projekciónak a 

kimenete a legmagasabb pontszámú fehérjék sorozata a modell organizmusok 

proteómjából, egy E ≤ 10
-6

 bekerülési határértéket használva. Hasonló fehérjék alatt a 

későbbiekben az E ≤ 10
-6

 bekerülési határérték alatti fehérjéket értem. Az ’E’ bekerülési 

határérték egy valószínűségi paraméter, mely az adott élőlény fehérje szekvenciájának 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. 

 

 

9. ábra: A Metagenomikai Teleszkóp módszer elve. (A) az eredeti projekció 

összehasonítva (B) a Metagenomikai Teleszkóp sémájával 
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A Teleszkóp alkalmazásához először az EMBOSS getorf alkalmazásának segítségével 

[120] kinyertük a nyitott olvasási kereteket (open reading frame, ORF) a 

metagenomokból. Ezután a HMMER3 hmmsearch segédprogramot alkalmaztuk az 

„eredeti HMM”-len és az egyes metagenomokból kinyert aminosav-szekvencia 

adatbázison. Ezen keresés eredménye metagenombeli találatokból áll, és „metagenomi 

illeszkedés” néven fogok rá a későbbiekben hivatkozni. A metagenomi illeszkedéseket az 

OPTICS módszerrel rendeztük össze és klasztereztük. A klaszterek voltak ezután a 

hmmbuild bemeneti adatai, amelyek az „új HMM”-eket eredményezték. 
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4. Eredmények bemutatása és értékelése 
 

4.1. A humán dUTPáz és importin-α kölcsönhatásának 

karakterizálása 
 

4.1.1. Analitikai gélszűrés 

 

Először külön-külön gélszűrtem az előzőleg már gélszűrt importin-α-t, a humán wt 

dUTPázt és a 11. szerinen foszforilált dUTPázt mimikáló pontmutáns dUTPáz S11E-t 

(10. ábra), majd a két dUTPáz és az importin-α előinkubált keverékét is felvittem az 

analitikai gélszűrő oszlopra. A 280 nm-en követett gélszűrési kromatogramok 

színkódolása a 10. ábrán szerepel. Az egyes kromatogramokat együtt ábrázolom a jobb 

összehasonlíthatóság kedvéért. A 10. ábra alsó részében az egyes frakciók SDS-PAGE 

gélképeinek megfelelő fehérje sávjai láthatóak. 

Az importin-α, amelynek molekulatömege 55 kDa, 14,3 ml-nél eluálódott. A humán wt 

dUTPáz és az S11E mutáns dUTPáz trimerek, amelyek natív körülmények között 60 kDa 

molekulatömegű trimert képeznek, kromatogrammjának dUTPázt jelentő csúcsa 14,9 (wt 

dUTPáz), illetve 14,7 (dUTPáz S11E) ml-nél van. Vagyis a vad típusú és az S11E 

pontmutáns dUTPáz közel ugyanazokban a frakciókban eluálódott a gélszűrő oszlopról, 

ami arra utal, hogy a pontmutáció nem okozott jelentős konformációváltozást. 

Az együtt felvitt importin-α és humán wt dUTPáz analitikai gélszűrésének 

kromatogramján két nagy abszorbciós csúcs látható, ezek közül az első 11,6 ml elúciós 

térfogatnál van, ami kisebb elúciós térfogat, mint az ezen fehérjék külön-külön való 

gélszűréseikor kapottak. A gélképekből készült ábrán is jól látható, hogy mindkét fehérje 

korábbi frakcióban jelent meg először, mint amikor önmagukban végeztem a 

méretkizárásos kromatográfiát. A két fehérje aránya is állandó az egyes frakciókban. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy valóban erős kölcsönhatás van az importin-α és 

humán wt dUTPáz között, komplexet alkotnak, és ez a komplex nagyobb 

molekulaméretének megfelelően alacsonyabb elúciós térfogattal jellemezhető a gélszűrés 

során. Egy fehérjefrakció a szabad komponenseknek megfelelő pozícióban is megjelenik, 

ami feltehetőleg a nem komplexben lévő mintának felel meg. 
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10. ábra: Méret-kizárásos kromatográfia wt illetve S11E mutáns dUTPázzal és 

importin-α-val. A gélszűrés kromatogramon jól látható, hogy az importin-α (piros), a wt 

dUTPáz (fekete) és az S11E (sötétkék) önmagában 14,3, 14,9 és 14,7 ml-nél eluálódtak. Amikor 

keverékként vittük fel őket, egy új elúciós csúcs jelent meg wt dUTPáz - importin-α keverék 

(szürke) esetében 11,6 ml-nél, az S11E - importin-α keverék (világoskék) esetében 12,8 ml-nél, 

míg abban a pozícióban is eluálódik fehérje, ami a szabad komponenseknek felel meg. A 

kromatográfiás frakciókat SDS-PAGE-sel is analizáltam. Fontos kiemelni, hogy a korán eluálódó 

csúcsok (11,5 és 12,8 ml) keverékek: mind a dUTPázokat, mind az importin-α-t tartalmazzák. 

Az együtt gélszűrt importin-α és humán dUTPáz S11E csúcsa (12,8 ml) is eltolódott az 

önmagukban vizsgált fehérjék kromatogram csúcsához képest. Ez az eltolódás azonban 

kisebb, mint a feltételezett importin-α – humán wt dUTPáz komplex esetében. A 

gélképekből készült ábra még szemléletesebben mutatja, hogy a wt dUTPáz- importin-α 

keveréknél tapasztalthoz képest kisebb eltolódás tapasztalható. Emellett ebben az esetben 

is található egy olyan fehérje frakció, amely a szabad komponenseknek felel meg, 

azonban ezen frakció aránya jóval nagyobb, mint a wt dUTPáz és az importin-α közös 

gélszűrésénél.  
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A kromatogramok és a gélképek alapján arra következtethetünk, hogy az importin-α és a 

humán dUTPáz S11E között is van kölcsönhatás. Ez a komplex azonban valószínűleg egy 

gyorsabb, dinamikus egyensúllyal rendelkezik, vagyis kevésbé stabil, mint a wt dUTPáz-

importin-α komplexe. 

 

4.1.2. Natív gélelektroforézis 

 

Natív PAGE-sel vizsgáltuk az importin-α-t és a humán dUTPázokat önmagukban illetve 

az egyes humán dUTPázok és az importin-α keverékét együttesen is (11. ábra). A 

gélképen az importin-α humán wt dUTPázzal, illetve S11Q-val közös felvitele során az 

importin-α sávjának eltűnése a gél alsó részéről, illetve egy (piros nyíllal és „Komplex”-

szel jelölt) új sáv megjelenése jelzi a komplex kialakulását a vad típusú humán dUTPáz és 

az S11Q mutáns esetében, míg a másik mutánsnál, a foszforilált dUTPázt mimikáló 

S11E-nél ez nem tapasztalható. A natív gélen az S11E alacsonyabb pozícióban jelenik 

meg, mint a wt dUTPáz illetve az S11Q, amelynek valószínűleg az extra negatív töltése 

az oka. Ezen kísérlet során nem kötődik az S11E az importin-α-hoz. 

 

11. ábra: Natív gélelektroforézis. A dUTPázok (wt dUTPáz, S11E, S11Q) és az importin-α 

önmagukban, vagy keverékként voltak megfuttatva natív gélen (az ábra tetején jelölve). Kék teli 

nyíllal jelöltem az importin-α-nak megfelelő sávot; kék üres nyíllal azt, ahol az importin-α futna, 

de nem található ott fehérje. Piros nyíllal és „Komplex”-szel jelöltem azon új sávokat, amelyek a 

wt dUTPáz illetve az S11Q és az importin-α keverékében megjelentek, de az S11E és az importin-

α keverékében nincsenek jelen. 
  



 

56 

4.1.3. ThermoFluor esszé 

 

Két olyan módszert is használtam, amely a fehérjék önmagukban mért, illetve a 

dUTPázok és az importin-α keverékének hőstabilitását vizsgálta. A hőmérséklet 

emelésének hatására történő fehérje kitekeredést ThermoFluor esszével és cirkuláris 

dikroizmus (CD) spektroszkópiával tanulmányoztam. 

A ThermoFluor kísérletek során a humán wt dUTPázt és a két mutánst külön-külön, 

illetve monomerre sztöchiometrikus mennyiségű importin-α-val, valamint az importin-α-t 

önmagában is vizsgáltam (12. ábra). 

 

12. ábra: A dUTPázok és az importin-α komplex képzésének termodinamikai 

analízise ThermoFluor esszével. (A) A denaturációs görbéken ábrázoltam az importin-α-t 

(piros háromszög) és a wt, az S11E és az S11Q dUTPázokat (sorrendben: fekete, sötétkék és 

sötétzöld négyzetek) önmagukban, illetve a keverékeiket (dUTPázok sorrendjében: szürke, 

világoskék és világoszöld kör). (B) Táblázatosan is ábrázoltam a ThermoFluor esszével tapasztalt 

olvadáspont értékeket. Az értékek több független mérés átlagai (± tapasztalati szórás). 

A kapott görbéket a 3.3.4. pontban leírt módon normáltam. A normálás nagy előnye, hogy 

lehetővé teszi a különböző mérések során kapott felfűtési görbék összehasonlítását. 

A méréseim alapján az importin-α olvadási hőmérséklete 39,0 ± 0,9 ˚C, ami egy humán, 

globuláris fehérjéhez képest jelentősen alacsony értéknek számít (12. ábra B panel). 

Fontos megemlíteni, hogy in vitro és nem in vivo mérésről van szó. In vivo, a sejtben 
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lehetnek még olyan tényezők, amik képesek befolyásolni az importin-α hőstabilitását. A 

vad típusú és a mutáns humán dUTPázok olvadáspontja ennél jóval magasabban volt (wt 

dUTPáz: 62,4 ± 0,8 ˚C; S11E: 61,9± 0,9 ˚C; S11Q: 61,5± 0,7 ˚C) (12. ábra B panel). A 

humán wt dUTPáz, illetve az S11Q mutáns és az importin-α együttes felfűtése több 

fokkal magasabb olvadási hőmérsékletet eredményezett (43,9 ± 1,3 ˚C illetve 44,4 ± 1,2 

˚C) az importin-α olvadási hőmérsékleténél (39,0 ± 0,9 ˚C). Az S11E-hez, amely olyan 

humán dUTPázt imitál, amelynek Ser11 oldallánca foszforilált, importin-α-t adva nem 

tapasztaltam lényeges olvadási hőmérséklet változást az importin-α olvadási 

hőmérsékletéhez képest. Az importin-α – dUTPáz keverék méréseim között volt olyan 

eset is, ahol kaptam egy olyan átmenetet is, amely a dUTPázok olvadáspontjának 

megfelelő érték, de mivel ezt nem minden esetben láttam, így nem tüntettem fel a 10. 

ábrán.  

Az S11E és az importin-α keverékének ThermoFluor mérésénél olyan olvadási görbét 

kaptam, amely az importin-α önmagában mért olvadáspontjához jelentősen közeli értéket 

(39,6 ± 1,2 ˚C) adott. Ez arra utal, hogy az S11E és az importin-α között, ha van is 

kölcsönhatás, az nem képes jelentős stabilizáló hatást kifejteni az importin-α-ra. 

 

4.1.4. Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia 

 

Az importin-α szinte teljes egészében α-helikális szerkezetű, ezért két, az α-hélixek távoli 

UV-beli cirkuláris dikroizmus (CD) jelére jellemző negatív ellipticitás csúcsa van: az 

egyik 222 nm-en és a másik 208 nm-en. A felfűtés során a fehérje kitekeredését szerettem 

volna követni a hőmérséklet emelésének hatására. A natív és a kitekert fehérjék esetében 

mind az importin-α-nál, mind a humán dUTPázoknál jelentős eltérést figyeltem meg a 

kezdeti és a véghőmérsékleten felvett spektrumok között (13. ábra A és B panel). Ebből 

arra lehet következni, hogy felfűtés során jelentősen megváltozott a fehérjék másodlagos 

szerkezete. A legnagyobb ellipticitás változás az importin-α esetében az irodalmi két 

negatív abszorbciós csúcsnál (208 és 222 nm) található. A humán wt dUTPáz 20 és 70 

°C-os felfűtési görbéjét is összehasonlítva (13. ábra B panel), úgy döntöttem, hogy a 208 

nm-hez közeli 210 nm-en detektálom a CD felfűtési kísérleteimet.  
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13. ábra: Az importin-α és a humán wt dUTPáz CD spektrumai különböző 

hőmérsékleteken. (A) az importin-α CD spektrumai 15 és 50 ˚ C-on, illetve (B) a humán 

wt dUTPáz CD spektruma 20 és 70 ˚ C-on. 

 

A mérési módszerek fejezetben leírt módon normáltam a görbéket (3.3.5.). 

Az importin-α önmagában 34,6 ˚C-on olvadt meg. A humán dUTPázok önmagukban mért 

olvadási hőmérséklete több mint 20 ˚C–kal magasabban volt ennél (wt dUTPáz: 59,6˚C; 

S11E: 58,4˚C; S11Q: 57,2˚C). A humán dUTPázokhoz importin-α-t adva a görbéken két 

lokális maximumot kaptam. Az egyik maximum a humán wt dUTPáz és az S11Q 

esetében egy új átmenet volt (wt dUTPáz: 42,4˚C; S11Q: 43,6˚C), épp úgy, mint a 

ThermoFluor méréseknél. A másik maximum itt is az adott dUTPáz saját olvadási 

hőmérséklete körüli hőmérséklet közelében volt (wt dUTPáz: 66,0˚C; S11E: 58,8˚C; 

S11Q: 56,4˚C). Az S11E felfűtése során azonban az első átmenethez tartozó olvadási 

hőmérséklet az importin-α olvadási hőmérséklete közelében volt (36,7˚C). 

Szembeötlő az is, hogy amikor az importin-α-t és humán wt dUTPázt illetve az importin-

α-t és S11Q-t együtt mértem, akkor felfűtési görbéjük nagyobb meredekséggel 

rendelkezett, mint a külön-külön mért fehérjék esetében. Ugyanezt a jelenséget az S11E 

és az importin-α együttes mérése esetén nem lehetett megfigyelni. Ezek az eredmények 

arra utalnak, hogy a humán wt dUTPáz és az S11Q importin-α jelenlétében 

kooperatívabban tekeredett ki, mint nélküle, amely szintén alátámasztja a fehérjék között 

kialakuló komplex jelenlétét. 
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14. ábra: A dUTPázok és az importin-α komplex képzésének termodinamikai 

analízise cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával. (A) A denaturációs görbéken 

ábrázoltam az importin-α-t (piros négyzet) és a wt, az S11E és az S11Q dUTPázokat (sorrendben: 

fekete, sötétkék és sötétzöld kör) önmagukban, illetve a keverékeiket (dUTPázok sorrendjében: 

szürke, világoskék és világoszöld háromszög). (B) Táblázatosan is ábrázoltam a CD méréssel 

tapasztalt olvadáspont értékeket. Az értékek több független mérés átlagai (± tapasztalati szórás). 

 

A használt két hődenaturációs technika eredményei összhangban vannak egymással. Ezek 

alapján elmondható, hogy a wt illetve az S11Q dUTPáz és az importin-α kölcsönhatása a 

hőmérséklet emelés okozta kitekeredéssel szemben jelentősen stabilizál, méghozzá ezen 

hődenaturáció erősen kooperatív jellegű. Ezt a stabilizáló hatást azonban az S11E és az 

importin-α keverékénél nem tapasztaltam. Ezen eredmények szintén támogatják azt a 

konklúziót, hogy a foszfát-mimikáló negatív töltés az S11E esetében gátolja a komplex 

kialakulását, míg az izosztérikus S11Q mutáns dUTPáz ugyanolyan mértékben képes az 

importin-α-hoz kötődni, mint a wt dUTPáz. 
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4.1.5. Izotermális titrációs mikrokalorimetria (ITC) 

 

Az izotermális titrációs mikrokalorimetria vizsgálatok során az importin-α-t titráltam 

humán wt dUTPázzal, humán dUTPáz S11E-vel és humán dUTPáz S11Q-val. Minden 

mérés esetében a mintacellában volt az importin-α, és a fecskendőből injektálta a rendszer 

az adott dUTPázt. A mérés célja a disszociációs állandó (Kd) és a kötési sztöchiometria 

(n) meghatározása volt. 

 

15. ábra: A dUTPázok és az importin-α komplex képzésének termodinamikai 

analízise. (A) Az izotermális titrációs mikrokalorimetria méréseknél a felső paneleken szerepel 

az alapvonallal korrigált válasz az ITC titrálás alatti áram kompenzációjára. Az alsó panelen az 

integrált hő adatok (fekete négyzet) és a „független kötési helyek” modellel illesztett görbék 

láthatóak (folytonos fekete vonal). (B) Az ITC mérés során kötési sztöchiometriára és 

termodinamikára kapott adatok.  

 

Az importin-α dUTPázokkal történő titrálása során a mérési pontok exoterm kötési 

reakciót mutatnak (15. ábra). Az egyes injektálások hatására látható egyre kisebb csúcsok 

azt jelzik, hogy a mérés során az importin-α fokozatosan telítődött dUTPázzal. 

Az illesztett egyféle kötőhelyet leíró függvény alapján a kötési állandót (Ka) és a kötési 

sztöchiometriát (n) is meg tudtam állapítani. A disszociációs állandó (Kd) a MicroCal 
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Origin program által számolt kötési állandó reciproka. A wt és az S11Q mutáns dUTPáz – 

importin-α kölcsönhatásának Kd értéke 0,79 illetve 0,76 µM, ami az élettanilag előforduló 

fehérje komplexek között közepesen erős komplexnek számít (jóllehet gyengébb, mint az 

antitest-antigén kölcsönhatás). A sztöchiometria értéke n = 0,64 illetve 0,73. 

Tapasztalataink szerint olyan fehérjék esetén, ahol ismert, hogy 1:1 a sztöchiometria, az 

ITC-vel hasonlóan n<1 értékeket szoktak mérni, valószínűleg azért, mert a teljes 

fehérjepopulációban nem minden molekula rendelkezik azzal az optimális 

konformációval, ami a komplexképződéshez szükséges, illetve azért, mert a 

fehérjekoncentrációt gyakran túlbecsülik mind a Bradford, mind az UV 

spektrofotometriás koncentrációmérések. Ebből az a következtetés vonható le, hogy 

minden importin-α-hoz valószínűleg wt dUTPáz illetve S11Q dUTPáz monomer 

kapcsolódik az NLS-én keresztül. 

Az importin-α-t titráltam humán dUTPáz S11E-vel is (15. ábra). A mérési pontok itt is 

exoterm kötődési reakciót mutatnak. A disszociációs állandó: 9,4 μM, azaz egy 

nagyságrenddel gyengébb a kölcsönhatás az S11E mutáns dUTPáz és az importin-α 

között, mint a wt dUTPáz esetében. N=0,68, ami itt is, dUTPáz monomerre 1:1 

sztöchiometriát jelent. 

A meghatározott sztöchiometria jó egyezésben van azzal a modellel, ahol a trimer 

dUTPáz szállítmány fehérje minden egyes NLS-e egy importin-α molekulát köt, amely 

modell konzisztens a pentamer nukleoplazmin szállítmány fehérjénél leírtakkal [121]. A 

humán wt dUTPáz, illetve az őt mimikáló S11Q mutáns dUTPáz és az importin-α 

komplexe jelentősen stabil, disszociációs állandója kisebb, mint 1 μM. A humán dUTPáz 

S11E és az importin-α között is van kölcsönhatás, de egy nagyságrenddel gyengébb, azaz 

egy nagyságrenddel nagyobb Kd-vel jellemzett, mint a másik két konstrukció esetében. 
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4.2. Módszer fejlesztés a genomi uracil mennyiségi meghatározására 
 

A vad típusú humán UNG2 egy kiemelten specifikus uracil-kötő zsebbel rendelkezik, 

amely specifikus uracil lehasítást tesz lehetővé a DNS cukor-foszfát gerincéről. A 

természetes DNS bázis citozin és timin irányában mutatott aktivitása pedig 

elhanyagolható. A katalitikusan inaktív dupla mutáns (D145N, H268N) humán UNG2 is 

a vad típusú (wt UNG2) enzimhez hasonlóan specifikusan és erősen kötődik a genomi 

uracilhoz. Így mi ezt a dupla pontmutáns enzimet szerettük volna olyan uracil 

szenzorként alkalmazni, amely erősen köti az uracil bázist, de nem hasítja le azt a DNS 

cukorfoszfát gerincéről. A mi szenzorunk ugyan képes néhány uracilszármazék, illetve az 

abázikus helyek felismerésére is, de a genomi uracilnál alacsonyabb affinitással. Ez a 

koncepció, amennyiben sikeres, egy új jelölő módszer lehet, amely képes a genomi uracil 

felismerésére in vitro egy dot-blot alapú, és in situ, egy immuncitokémiás módszerben. 

Dolgozatomban az általam fejlesztett dot-bot technika validálását és a felhasználásával 

kapott kutatási eredményeinket fogom bemutatni. A második, in situ alkalmazás, amely 

szintén megtalálható a [122] publikációban, elsősorban nem az én kutatási témám volt. 

 

4.2.1. A katalitikusan inaktív UNG uracil szenzor fehérje validálása 

 

Ahhoz, hogy a fent leírt uracil szenzor még uracil specifikusabb lehessen, eltávolítottuk 

az N-terminális, PCNA és RPA fehérje kötő 84 aminosavat a humán UNG-ról. Ennek a 

munkatársam által végzett in situ vizsgálatoknál volt kiemelt jelentősége. Ezen mutáció 

nem befolyásolja számottevő mértékben a fehérje specifitását és a kötési tulajdonságait, 

sőt a fehérje proteolízissel szemben rezisztensebb lesz, mint a vad típusú enzim [123]–

[125]. A létrejött konstrukciót ΔUNG-nak nevezem. Az általam használt ΔUNG 

konstrukciók mind dupla pontmutánsok (D145N, H268N). A csonkított mutánsokra 

többféle fúziós címkét is tettünk, például His-címkét a fehérje tisztítás elősegítésére, és 

FLAG-címkét és Au1-címkét az antitest alapú detektáláshoz, illetve DsRed fúziós címkét 

az alacsony háttér melletti közvetlen in situ uracil detektálásra. A 7. ábrán (3.4.2.) 

mutattam be a dolgozatomban használt UNG konstrukciókat. 
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Annak érdekében, hogy a konstrukcióink szükséges és elvárt funkcionalitását 

ellenőrizzem, enzimaktivitás esszéket végeztem.  

 

16. ábra: Az UNG konstrukciók aktivitása és az általam vizsgált UNG konstrukciók 

uracil kötési képessége. (A) Az UNG aktivitásának vizsgálatára agaróz gélelektroforézis alapú 

esszét végeztem. Csak a vad típusú hUNG2-DsRed konstrukció volt aktív uracil gazdag 

plazmidon (csillaggal jelölve) (B) és (C) Az 1x- és 3x-FLAG-ΔUNG konstrukció uracil kötő 

képességét elektroforetikus mobilitás eltolódás esszével (EMSA) igazoltam. 
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A 16. ábra A panelje bizonyítja, hogy az egyetlen konstrukció a wt UNG, amely 

katalitikus aktivitással rendelkezik uracil-gazdag DNS-en, míg az összes többi 

konstrukció, beleértve azokat is, amelyeket én továbbiakban nem használtam, nem 

rendelkezik kimutatható uracil kivágó aktivitással. Az esszé során használt endonukleáz 

IV (Endo IV) egy AP-endonukleáz, amely elhidrolizálja az AP-helyeket a DNS-ben. Az 

enzim elhasítja a sérüléstől 5’ irányban lévő foszfodiészter kötést, hátrahagyva egy 

hidroxilcsoportot a 3’ végen és egy dezoxiribóz-5-foszfátot az 5’ végen. Az együttes 

UNG és Endo IV kezelés a DNS foszfodiészter gerincén ejtett bevágáshoz vezet, amely 

az uracil-gazdag DNS nagy mértékű fragmentációját okozza. Az adott UNG konstrukció, 

majd AP-endonukleáz hatására, az erősen uracilos (~6600 uracil/millió nukleotid) [74] 

linearizált pEGFP-N1 plazmid csak a wt UNG esetében emésztődik szét (szinte teljesen 

eltűnik a sávja az agaróz gélen a plazmid magasságából), a többi esetben nem látható 

változás a csak plazmidot tartalmazó kontrol és kezelt normál plazmidhoz képest.  

Az elektroforetikus mobilitás eltolódás esszé (EMSA) során (16. ábra B és C panel), ha a 

linearizált pEGFP-N1-hez fehérje kötődik, akkor molekulatömegük megnő, amely 

lassabb futást eredményez az agaróz gélen. Vagyis a DNS-hez kötődő UNG fehérje 

mennyiségével arányos eltolódás látható a gélen. A bemutatott UNG-konstrukcióknál 

szembetűnő, hogy mind az uracil-gazdag, mind a normál plazmid esetében van eltolódás, 

méghozzá koncentrációval arányos. Azonban az uracil-gazdag plazmid esetében ezen 

eltolódás sokkal jelentősebb mértékű, mutatva azt, hogy erősebben kötődik az uracilos 

DNS-hez, mint az uracilt nem tartalmazóhoz. Nem meglepő, hogy a normál plazmid 

esetében is tapasztalható kismértékű eltolódás, ugyanis az UNG aspecifikus DNS kötő 

képességgel is rendelkezik. 
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4.2.2. Egy dot-blot alapú kvantitatív esszé kidolgozása a genomi uracil in vitro 

kimutatására 

 

A különböző konstrukciók tesztelésénél 1x- vagy 3x-FLAG fúziós címkét hordozó 

ΔUNG-ot használtam, és a már ismert genomi uracil tartalmú CJ236 [dut-, ung-] E. coli 

sejtekből izolált genomi DNS-en mint standard mintákon alkalmaztam. A 17. ábra azt 

mutatja, hogy a 3x-FLAG címkét hordozó ΔUNG szenzor valamennyivel érzékenyebb a 

dot-blot esszé során, mint az 1x-FLAG-ΔUNG (1x-FLAG). Emiatt a 3x-FLAG-es 

konstrukciót alkalmaztam a további kísérletek során.  

 

17. ábra: Standard hígítási sor a genomi uracil szintek in vitro mennyiségi 

meghatározására. A kvantifikálás során a log fázisú CJ236 [dut-, ung-] Escherichia coli 

törzsből izolált genomi DNS-t használtam jól-definiált uracil tartalmú standardként. A standard 

hígítási sor széles és reprodukálható tartományt ad az uracil kvantifikáláshoz. Az ábrázolt 

normalizált kalibrációs görbe egy reprezentatív mérést mutat. A kalibrációs egyenes melletti kis 

ábrán az látható a négy pontból álló kétharmados hígítási sorok felhasználásával, hogy a 3x-

FLAG-ΔUNG azonos körülmények mellett valamivel érzékenyebb, mint az 1x-FLAG-ΔUNG 

konstrukció. 

 

A 17. ábrán az is látható, hogy lineáris összefüggés is elérhető egy hígítási sorral széles 

dinamikus tartományon. Az esetek többségében azonban a kalibrációs sorra inkább 

másodfokú függvény illett jól. A kalibrációs görbe széles dinamikus tartományon 
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alkalmazható. Minden kísérlet elvégzésekor duplikátumban alkalmaztam standard hígítási 

sort, amely nagymértékben reprodukálható volt, így erős alapul szolgált a vizsgálataink 

során. 

 

4.2.3. A dot-blot alapú esszé alkalmazása különböző, ismeretlen genomi uracil 

tartalmú mintákon 

 

Az irodalomba leírták [54], [57], hogy a timidilát bioszintézist gátló szerekkel (pl. 5-

fluorodezoxiuridin) történő kezelés megemelkedett genomi uracil szintet okozhat. A de 

novo timidin bioszintézis útvonalakat és azon enzimes lépéseket, amelyekről ismert, hogy 

bizonyos kemoterápiás szerekkel gátolhatók az 1.2.2.1. fejezetben az 3. ábrán foglaltam 

össze. A dUMP dTMP-vé alakítását, a katalízist végző timidilát szintáz enzim gátlása 

révén, az 5-fluoro-2'-dezoxiuridin (5FdUR) és a raltitrexed (RTX) közvetlenül, míg a 

metotrexát, a dihidrofolát reduktáz gátlásával, közvetve gátolja. Ezen kemoterápiás szerek 

közül 5FdUR-nel valamint dezoxiuridinnel (dUR) kezeltünk E. coli sejteket. A 18. ábra 

azt mutatja, hogy a dot-blot esszé megfelelően tükrözi a genomi uracil szint várt 

növekedését a BL21(DE3) ung-151 E. coli törzs esetén. Drogkezelés nélkül nincs 

szignifikáns emelkedés az ung-151 E. coli törzs (4,66±2,24 uracil/millió bázis) DNS-beli 

uracil szintjében a vad típusú XL1Blue-hoz (3,29±1,74 uracil/millió bázis) képest. Ha van 

is különbség, akkor az a kimutatási határ alatt van. Mivel a dUTPáz enzim az ung-151 E. 

coli sejtekben változatlanul jelen van, így a dNTP (2'-dezoxinukleotid-trifoszfát) készlet 

nincs olyan mértékben megzavarva, ahol már várható, hogy a replikáció során számottevő 

mértékben beépül az uracil a DNS-be. Így az UNG hiánya önmagában feltehetőleg nem 

elég ahhoz, hogy a genomi uracil szint kimutatható növekedését okozza. Emellett, 

önmagában a dezoxiuridin adagolása a BL21(DE3) ung-151 sejtek genomi uracil 

tartalmát szintén nem változtatta meg (4,28±2,05 uracil/millió bázis). Ezzel szemben, ha 

az exponenciálisan szaporodó ung-151 sejtek tápközegébe 5-fluoro-2'-dezoxiuridint 

(5FdUR) adunk, akkor a dot-blot esszé világosan mutatott egy hozzávetőlegesen tízszeres 

uracil tartalom növekedést (39,89±7,72 uracil/millió bázis) (18. ábra). Ugyanez a 

tízszeres növekedés volt megfigyelhető akkor, amikor a két kezelést egyszerre 

alkalmaztam (35,61±4,54). Ez azt bizonyítja, hogy a dUR nem növeli az 5FdUR hatását. 
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18. ábra: Dot-blot esszé az 5FdUR, dUR kezelt vad típusú és ung- Escherichia coli 

sejtek genomi uracil szintjeinek mérésére. (A) CJ236 [dut-, ung-] E. coli genomi DNS volt 

a dot-blot esszé standardja. Megmértem a különböző kemoterápiás szerekkel kezelt (5FdUR, 

dUR, vagy mindkettő) és nem-kezelt E. coli BL21 (DE3) ung-151 minták, valamint a negatív 

kontroll XL1-Blue [dut+, ung+] genomi DNS-ének uracil tartalmát. (B) A doboz ábra a millió 

bázisonként előforduló uracil mennyiségét mutatja az egyes mintákra. A dobozokban körrel 

jelölöm az átlagot és vonallal a mediánt. A nem-kezelt sejtek DNS-beli uracil szintjének 

szignifikáns (*) emelkedését csak az 5FdUR-es kezelés, illetve a kombinált 5FdUR, dUR kezelés 

során lehetett kimutatni (P < 0,05). ns.: nem szignifikáns. A számítások 6 független adatkészleten 

alapszanak (n = 6) 
 



 

68 

 

19. ábra: Dot-blot esszé az 5FdUR kezelt vad típusú Escherichia coli sejtek genomi 

uracil szintjeinek mérésére. (A) CJ236 [dut-, ung-] E. coli genomi DNS volt a dot-blot esszé 

standardja. Megmértem az 5FdUR-rel kezelt és nem kezelt XL1-Blue és BL21(DE3) [dut+, ung+] 

E. coli törzsek genomi DNS-ének uracil tartalmát. (B) A doboz ábra a millió bázisonként 

előforduló uracil mennyiségét mutatja az egyes mintákra. A dobozokban körrel jelölöm az átlagot 

és vonallal a mediánt. Az összehasonlíthatóság miatt használok doboz ábrát, valójában itt csak 

három független mérés összegzésére alkalmazom. 

 

Mivel a [dut+, ung+] genetikai hátterű (XL1Blue vagy BL21(DE3) sejtek) gyógyszeres 

kezelése nem vezetett megnövekedett uracil tartalomhoz a DNS-ben (19. ábra), ezért úgy 

tűnik, hogy az ung- háttér egy jelentősen meghatározó faktor abban, hogy drogkezelés 

hatására megemelkedjen a genomi uracil tartalom. 

A további kísérletek során ung- hátterű eukarióta sejtvonalakat vizsgáltam. Ahogy azt 

korábban említettem, az ung gén érdekes módon hiányzik a Drosophila melanogaster-

ből, ezért az ecetmuslica eredetű Schneider S2 (továbbiakban csak S2) sejtvonalat 

használtam. Kutatócsoportomban korábban kimutatták, hogy ez a sejtvonal jól képes 

tolerálni a megemelkedett uracil szintet [54], így ez jelen vizsgálatom optimális tárgyát 

képezi. A 20. ábra azt mutatja, hogy az S2 5FdUR-nel és dUR-nel történő együttes 

kezelése (25,54±2,98 uracil/millió bázis) a nem kezelt sejtekhez (15,68±3,02 uracil/millió 

bázis) képest szignifikáns genomi uracilszint emelkedéshez vezetett.  
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20. ábra: Dot-blot esszé a de novo timidilát bioszintézis útvonal inhibitorokkal kezelt 

Drosophila Schneider S2 sejtek genomi uracil szintjének meghatározására. (A) CJ236 

[dut-, ung-] E. coli genomi DNS volt a dot-blot esszé standardja. Különböző kemoterápiás 

szerekkel kezelt (5FdUR, dUR, MTX, RTX) vagy nem kezelt Drosophila S2 sejtek genomi uracil 

tartalmát mértem. (B) A doboz ábra a millió bázisonként előforduló uracil mennyiségét mutatja 

az egyes mintákra. A dobozokban körrel jelölöm az átlagot és vonallal a mediánt. Mindkét típusú 

kezelés a nem-kezelt sejtekhez képest szignifikánsan (*) megemelkedett genomi uracil szinthez 

vezet (* = P < 0,05). A számítások 6 független adatkészleten alapszanak (n = 6). 
 

 

Egy másik kemoterápiás szer kombináció alkalmazása: a metotrexát és a raltitrexed, 

amelyek célpontja a timidilát szintáz illetve a dihidrofolát reduktáz, szintén szignifikáns, 

kétszeres genomi uraciltartalom növekedést okozott az S2 sejtekben (32,18 ±3,24 

uracil/millió bázis). Már korábbi eredmények is azt sugallták, hogy az S2-nek magas a 

metotrexát toleranciája, amely a megfelelő útvonalakat lehetséges, hogy megzavarja 

[126]. Tehát ezen eredmények jó egyezést mutatnak a korábbi irodalommal, és 

bizonyítják az esszé alkalmazhatóságát. 
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A módszeremet humán eredetű mintákon is teszteltem: HCT116 vastagbél karcinóma 

sejtvonalat használtam. Az UNG hiányt az UGI nevű specifikus UNG inhibitor 

alkalmazásával értem el. A humán kodon optimalizált UGI expressziója gátolja az 

endogén UNG aktivitást, így egy ung-/- fenotípusra emlékeztet. A 21. ábra azt mutatja, 

hogy az UGI (monitorozási célból a vektorról GFP is expresszálódik) transzfekciót 

követő 5FdUR kezelés szignifikánsan megemeli a genomi uracil szintet a HCT116 

sejtekben (347,87± 84,62 uracil/millió bázis) a nem kezelt sejtekhez (7,82 ± 2,82 

uracil/millió bázis) képest. Önmagában sem az 5FdUR sem az UNG inhibíció nem emeli 

meg a genomi uracil szintet. 10,47 ± 2,82 uracil/millió bázist mértem a nem kezeltre, és 

10,92 ± 1,97 uracil/millió bázist az 5FdUR kezeltre. 

 

 

21. ábra: Dot-blot esszé, amely a de novo timidilát bioszintézis útvonal 

inhibitorokkal való kezelés és az UNG gátlás hatását vizsgálja a HCT116 sejtek 

genomi uracil szintjének meghatározásával. (A) CJ236 [dut-, ung-] E. coli genomi DNS 

volt a dot-blot esszé standardja. (B) Az 5FdUR-nal kezelt és nem kezelt HCT116 sejtek genomi 

uracil szintjét UGI-val történő UNG inhibíció során vizsgáltam. (C) A doboz ábra a millió 

bázisonként előforduló uracil mennyiségét mutatja az egyes mintákra. A dobozokban körrel 

jelölöm az átlagot és vonallal a mediánt. Az 5FdUR kezelés csak azon sejtekben okoz 

szignifikánsan megemelkedett DNS-beli uracil szintet a nem kezelt sejtekhez képest, amelyek 

UGI-t is expresszálnak (* = P < 0,05). A számítások csak 3 független adatkészleten alapszanak, 

de a jobb összehasonlíthatóság miatt az adatokat így ábrázolom. (n = 3). 
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Hasonlóan nem volt szignifikáns különbség azon sejtek esetében sem, amelyek üres, csak 

GFP kontrollt expresszáló, vektorral lettek transzfektálva (4,17±1,19 a nem kezelt és 7,39 

± 2,98 uracil/millió bázis az 5FdUR kezelt sejtekben). Ezen eredmények a korábban leírt 

adatokkal jó egyezést mutatnak [127], és rávilágítanak arra, hogy milyen fontos az 

egyidejű UNG gátlás, és de novo timidilát bioszintézis útvonalakat célzó gyógyszeres 

kezelés a hatásos rákterápia eléréséhez. 

 

 

4.2.4. A dot-blot alapú módszer továbbfejlesztése egy fiziológiásan katalitikusan 

inaktív uracil-DNS-glikoziláz, az UDGX alkalmazásával 

 

Az UNG enzimet, mint bioszenzort felhasználó dot-blot módszer kiemelten specifikus és 

érzékeny, és in vitro uracil mérés mellett in situ sejtes mérésekre is alkalmas. Viszont a 

módszer validálása során az is szembetűnő volt, hogy akkor lehetetett elérni a 

legmagasabb genomi uracil szintet, ha az UNG enzim vagy hiányzik, vagy gátoljuk azt. 

Különösen felkapott téma a humán sejtvonalak vizsgálata, és ezen belül így lényeges a 

humán sejtvonalak genomi uracil tartalmának és az uracil esetleges genomi mintázatának 

meghatározása. A HCT116 sejtvonalon UGI-val történő UNG gátlás és együttes 5FdUR 

kezelés során rendkívül magas (347,87± 84,62 uracil/millió bázis) uracil értéket mértem. 

Így ezen rendszer alkalmas lehet in situ genomi uracil vizsgálatra. Azonban a 

bioszenzorként alkalmazandó UNG enzimet az UGI specifikusan gátolja, így olyan 

kezelés során, ahol UGI-t is alkalmazunk, in situ nem használható. 

Másrészt a dot-blot esszé egy gyors, specifikus és könnyen sok mintára alkalmazható 

módszer, viszont bizonyos fiziológiás minták esetében azt tapasztaltam, hogy nem 

teljesen ugyanazt az uracil szintet mérem, mint amit az irodalomban leírt másik 

módszerrel meghatároztak. 

Sang és munkatársai [103] 2015-ös publikációban leírtak egy fiziológiásan inaktív nagy 

uracil specifitású, nem I. UDG család, uracil-DNS-glikoziláz enzimet, a Mycobacterium 

smegmatis UDGX-et. Ezen konstrukciót elkérve készítettem a 3x-FLAG-UDGX 

konstrukciót, amely a publikációban használt teljes hosszúságú UDGX-et, valamint egy 

N-terminális His- és 3x-FLAG fúziós címkét tartalmaz (22. ábra A panel). 



 

72 

CJ236 [dut-, ung-] E. coli standardot – minden esetben két párhuzamosban – alkalmazva 

meghatároztam, hogy alkalmas a dot-blot esszé bioszenzoraként az 3x-FLAG-UDGX 

konstrukció is. A 22. ábra B paneljén látható, hogy a genomi uracil mennyiségével 

arányos jelet kaptam. Ugyan kipróbáltam több féle koncentráció tartományban is, de a 3x-

FLAG-ΔUNG-gal közel azonos intenzitású, és emellett a legjobb jel/zaj aránnyal bíró 

jeleket akkor kaptam, amikor molárisan az UNG-gal megegyező mennyiségben 

alkalmaztam (22. ábra B paneljének kalibrációs görbe melletti kis ábrája). 

 

22. ábra: A 3x-FLAG-UDGX konstrukció létrehozása és validálása (A) A 3x-FLAG-

UDGX-hez hozzáfuzionáltattam a 3x-FLAG-címkét az immondetektáláshoz, és a His-címkét az 

affinitás tisztításhoz. (B) A kvantifikálás során a log fázisú CJ236 [dut-, ung-] Escherichia coli 

törzsből izolált genomi DNS-t használtam jól definiált uracil tartalmú standardként. A standard 

hígítási sor itt is széles és reprodukálható tartományt ad az uracil kvantifikáláshoz. Az ábrázolt 

normalizált kalibrációs görbe egy reprezentatív mérést mutat. A kalibrációs görbe melletti kis ábra 

azt mutatja a hét pontból álló felező hígítási sorok felhasználásával, hogy azonos körülmények 

mellett a 3x-FLAG-UDGX hasonló érzékenységgel bír, mint a 3x-FLAG-ΔUNG konstrukció.  
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4.3. A Metagenomikai Teleszkóp módszer fejlesztése 

4.3.1. A Metagenomikai Teleszkóp módszer konstrukciója 

 

A módszer során nagy fontosságú a HMM algoritmus, melynek szabadon választható a 

betanító készlete. Az extrém metagenomok alkalmazása a tanító adatkészletet irányítottan 

megnöveli extremofil organizmusok felhasználásával. Hogy pontosan mi is történik a 

módszer alkalmazása során, azt részleteiben a 23. ábrán látható sémán szemléltetem. 

 

23. ábra: A Metagonomikai Teleszkóp módszer sémája, amelyet a [128] 

publikációnkban leírt alkalmazáson mutatok be. Használt rövidítések: HMM: rejtett 

Markov modell, ORF: nyitott olvasási keret. 

A baktériumokat reprezentáló Escherichia coli mellett archeákat használtam olyan 

organizmusoknak, amelyek a kiválasztott extrém élőhelyeken élő organizmusokhoz 

hasonlóak lehetnek. Első lépésként a vizsgálandó DNS hibajavító fehérjéket (3.6. fejezet 

6. táblázat) megkerestem minden organizmusban az UniProt adatbázisban, majd 

kollaboráló partnerem típusonként (pl. dUTPáz, UNG, stb.) klaszterezte azokat, és rejtett 

Markov modellt épített belőlük. Így létrejött minden egyes fehérjére egy „eredeti” HMM. 

Majd a kiválasztott eukarióta modell organizmusokban minden egyes faj minden egyes 
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fehérje típusára megkerestük az „eredeti” HMM-hez hasonló fehérjéket. Így kaptuk az 

„eredeti találatok”-at. 

Kollaboráló partnerem a kiválasztott három metagenomban megkereste a nyitott olvasási 

kereteket (ORF), amivel közelítőleg megkaptuk a metagenom fehérjekészletét. Majd a 

metagenom fehérje készletében megkerestük az „eredeti” HMM-hez hasonló fehérjéket. 

Így születtek a metagenomi találatok, amelyeket összerendeztünk, klasztereztünk és 

HMM-t építettünk belőle. 

A kiválasztott eukarióta modell organizmusokban minden egyes fajra megkerestük a 

metagenomi találatból épített találatokhoz hasonló fehérjéket is. Így kaptuk a „teleszkóp 

találatok”-at. Fontos, hogy mind az eredeti, mind az új találatok kiválasztott eukarióta 

organizmusok UniProt adatbázisban megtalálható fehérjéi. 

 

4.3.2. A módszer alkalmazása DNS hibajavító aktivitással rendelkező fehérjék 

felhasználásával új kapcsolatok felkutatására eukariótákban 

 

Az 1.3 fejezetben bemutattam, hogy úgy tűnik, hogy az extrém helyeken élő 

mikrooganizmusok gyakrabban szenvednek el DNS sérülést, mint azok az élőlények, 

amelyek környezetünkben élnek, azonban, hogy elkerüljék a drasztikus mutagenezist, 

feltehetőleg specifikus és hatásos DNS hibajavító mechanizmusokat kódolnak, amelyek 

hatékonyabbak, mint amilyennel más élőlények rendelkeznek. Ezért lehetséges, hogy még 

azonosíthatók új, hatásosabb DNS javító enzimek az extrém helyeken élő élőközösségek 

genomjában, más néven extrém metagenomokban. 

Számottevő tudományos érdeklődés irányul arra, hogy új, még hatásosabb enzimeket 

találjanak meg az említett extrém metagenomokban élő egzotikus fajokban. Továbbá, 

még nagyobb figyelem irányul arra, hogy eukarióta organizmusokban, mint a Homo 

sapiens, fedezzék fel már ismert enzimek új funkcióit és találják meg eddig ismeretlen 

szerepű fehérjék feladatát. Ezért használtuk a DNS hibajavító enzimek említett két 

projekcióját számos modell organizmusra. Ha összehasonlítjuk az „eredeti” és a 

„teleszkóp” találatokat, látható, hogy a Metagenomi Teleszkóp alkalmazása megnövelt 

találatszámot eredményezett. Azon fehérjéket, amelyek az „eredeti találat”-ok között nem 
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szerepelnek, a „teleszkóp találat”-ok között viszont igen, „új teleszkóp találatok”-nak 

neveztük el. 

HMM modellt hoztunk létre többek között számos DNS-glikoziláz családra (3.6. fejezet 

6. táblázat), amelyek vagy az uracil-DNS-glikozilázok szupercsaládjához tartoznak 

(UNG, TDG), vagy a DNS-glikozilázok hélix-kanyar-hélix (HTH, helix-turn-helix) 

szupercsaládjához (NTH, NEI, OGG). Ezen fehérjék egydoménesek, amelyhez számos 

eukarióta organizmusban N- és C-terminális extra régiók tartoznak. Sok esetben az 

eukarióták a DNS-glikozilázok különböző izoformáit kódolják, amelyek eltérő 

sejtkompartmentekbe irányítódnak (pl. sejtmagi vagy mitokondriális izoformák). Azt 

találtam, hogy míg az „eredeti találatok”-ban általában az ortológok és annak izoformái 

szerepelnek, addig az „új teleszkóp találatok”-ban az egész szupercsaládból voltak 

találatok. Például az UNG esetében, míg az „eredeti találatok”-ban az UNG-ortológ 

sejtmagi és mitokondriális izoformái szerepeltek, addig az „új teleszkóp találatok”-ban a 

közeli rokon timin-DNS-glikozilázok és SMUG-ok is szerepeltek. Hasonlóképpen, a 

HTH szupercsalád DNS-glikozilázoknál, míg az „eredeti találatok” inkább ugyanazon 

fehérjék különböző izoformái voltak, addig az „új teleszkóp találatok” az egész HTH 

szupercsaládból tartalmaztak fehérjéket. Vagyis a DNS-glikoziláz családoknál a 

Metagenomikus Teleszkóp megközelítés „új teleszkóp találatok”-at adott ezen fehérjék 

szupercsaládján belül, de nem azonosított egyéb, új családba tartozó fehérjéket. 

Az Mre11 és a Rad50 fehérjék fontos szerepet játszanak a duplaszálú DNS-törések 

javításában. A duplaszálú DNS törés mindkét fő útvonalában (homológ rekombinációs 

javítás, nem-homológ végek összekapcsolása) esszenciálisak. A Metagenomikus 

Teleszkóp ezen fehérje családokra történő alkalmazásának eredményeit a 23. és 24. ábrán 

foglalom össze. 

Mindkét ábrán az egyik panel (23. A és 24. A) a találatok aktuális számát mutatja az 

eredeti és a teleszkópos projekciókban az eukarióta modell organizmusokban. Ez az 

ábrázolási mód egy egyszerű mérőszámot ad arra, hogy látható legyen a teleszkópos 

projekció erőssége az eredeti projekcióval szemben. Néhány esetben a találatok száma 

csak 1 - például az Mre11 esetében számos élőlényben, az eredeti találatokban. Ezekben 

az esetekben a találat maga az Mre11 homológ az adott organizmusban, és nincs további 

„hasonló” fehérje. Azonban, az esetek többségében több mint 1 találat van, és ezen 

esetekben, a bona fide homológ mellett, ami mindig ott van a találatok között, további 
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fehérjék azonosíthatók a HMM projekció segítségével. Az a tény, hogy a bona fide 

homológot mindig azonosítottam, azt jelzi, hogy a HMM projekció megbízható.  

 

 

24. ábra: Eredeti és teleszkóp találatok az Mre11 családra. (A) Az eredeti és a teleszkóp 

projekció során a különböző eukarióta modell organizmusokban számos találatot azonosítottunk. 

(B) A genom ontológia osztályok megoszlása a különböző találatok között. A teleszkóp találatok 

között új genom ontológia osztályok jelentek meg. 
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25. ábra: Eredeti és teleszkóp találatok a Rad50 családra. (A) Az eredeti és a teleszkóp 

projekció során a különböző eukarióta modell organizmusokban számos találatot azonosítottunk. 

(B) A genom ontológia osztályok megoszlása a különböző találatok között. A teleszkóp találatok 

között új genom ontológia osztályok jelentek meg. 

 

Mindazonáltal a további találatok azok, amelyek új tulajdonságokat tartalmazhatnak. Jól 

látható az ábrán, hogy az Mre11-re és a Rad50-re a teleszkóp projekcióból eredő találatok 

száma nem kisebb, mint a megfelelő eredeti projekcióból jövőké, sőt, ezen találatok 

gyakran sokkal számosabbak. A további találatok közül azok, amelyeket csak a teleszkóp 

projekció azonosított: az „új teleszkóp találat”-ok (24. ábra A és 25. ábra A panel). 

Az „eredeti” és „új teleszkóp találatok” lehetséges biológiai funkcióinak elemzése során 

minden esetben az UniProt adatbázisban megadott genom ontológia osztályozó 

kategóriákra támaszkodtam (24. és 25. ábra B panelek). Minden egyes találatra 

kigyűjtöttem a különböző genom ontológia meghatározásokat. A talált biológiai 

funkciókat (genom ontológia kategóriák), amik az eredeti találatok jelentős hányadához 
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kapcsolódnak, egyszerű értelmezni. Eszerint az Mre11 és a Rad50 családokra is olyan 

funkciókat kaptam (pl. fém kötés, DNS kötés, DNS javítás, stb.) amikről már ismert, 

hogy az Mre11 illetve a Rad50 családokhoz kapcsolódik. 

Ezután, összehasonlítottam az „eredeti” és a „teleszkóp találatok”-at, és azt találtam, hogy 

a tulajdonságok listája nagymértékben bővült a „teleszkóp találatok”-nál. Tehát nemcsak 

a találatok száma volt magasabb a teleszkóp HMM használata után, hanem ezen találatok 

további (új) tulajdonságokkal rendelkeznek. Az „új teleszkóp találatok”-at a különböző 

DNS hibajavításban részt vevő fehérje családokból kiindulva azonosítottam. A kritérium, 

amely alapján azt igazoltam, hogy ezen találatok közül valamelyik beletartozik például a 

Rad50 vagy az Mre11 családba az volt, hogy ezen találatok az UniProt adatbázisban 

szerepelnek-e, mint az adott fehérje családba tartozóak. Ahhoz, hogy megbecsüljem a 

Metagenomikai Teleszkóp módszer erejét, a következőkben csak azon genom ontológiai 

osztályokat értékelem, amelyek csak az „új teleszkóp találatok” között jelentek meg. Az 

Mre11 család esetében ilyen a kalcineurin-szerű foszfoészteráz (CPPED1) család, a 

fémfoszfoészteráz család és a savas foszfatáz biológiai funkció. Míg az utóbbi kettő az 

Mre11 enzimműködés jól ismert tulajdonságaival magyarázható, addig a kalcineurin-

szerű foszfoészteráz családdal való kapcsolat újnak tűnik. Ebben az esetben, legalábbis 

tudomásom szerint, az Mre11 és a kalcineurin-szerű foszfoészterázok lehetséges hasonló 

tulajdonságait még nem írták le.  

A Rad50 család találatai esetében, a teleszkóp projekció segítségével kapott „új találatok” 

sokkal szembetűnőbbek. Talán a legérdekesebb eredmény ebből a projekcióból a 

„transzkripció szabályozás” és „transzkripciós faktor” genom ontológia osztályok nagy 

számú megjelenése, amelyek kétségkívül kapcsolódnak egymáshoz. Az 7. táblázat ezen 

„új teleszkóp találatok”-at mutatja be, ahol felsoroltam az aktuális proteómot is, amiben a 

találatokat azonosítottam. Nyilvánvaló, hogy ezen találatok a különböző transzkripció 

regulációban résztvevő családokba tartoznak. Ezen eredmények alapján úgy tűnik, hogy a 

Rad50-szerű fehérjéknek nem csak a DNS-sel való kölcsönhatásban van szerepük, hanem 

a transzkripció folyamatával is kölcsönhatnak. Az nem ismert, hogy például a DNS 

károsodás és javítás a transzkripciósan aktív genom-szegmenseken a jobb 

hozzáférhetőségük miatt nagyobb gyakorisággal történik-e. A jelen eredményeim arra 

utalhatnak, hogy amellett, hogy kisebb a fizikai gát az aktívan átíródó genom régiókon, a 

Rad50-szerű fehérjéknek még közvetlenebb módon is szerepük lehet a transzkripciós 

gépezettel való kölcsönhatásban. 
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UniProt azonosító  Leírás  Faj  

P18480 SWI/SNF kromatin-átrendező komplex SNF5 alegység S. cerevisiae 

P29617 Homeobox fehérje prospero (lehet, hogy szabályozza DNS 

kötéssel a transzkripciót) 

D. melanogaster 

P21519 Mastermind neurogén fehérje D. melanogaster 

Q9VZY2 Myocardinnal-összefüggő transzkripciós faktor D. melanogaster 

Q24167 Hasonló fehérje (a hypoxiára adott adaptív válasz 

transzripciós regulátora) 

D. melanogaster 

Q9VPL6 Kismet (Hidroláz) D. melanogaster 

A8JNQ5 Ataxin-2 kötő fehérje 1 D. melanogaster 

Q8IQ98 PAR-domén fehérje 1 D. melanogaster 

Q9VSK5 Grunge (Hidroláz) D. melanogaster 

P13002 Szemcsésfej fehérje/DNS-kötő fehérje ELF-

1/Transzkripciós faktor NTF-1 

D. melanogaster 

F1NZW0 Transzkripciós iníciációs faktor TFIID 3. alegység (Cink-ujj 

domén) 

G. gallus 

F1NY57 Nem karakterizált fehérje (Tartalmaz villa-fej DNS-kötő 

domént) 

G. gallus 

G3X8S4 RNS polimeráz II 15. transzkripciós alegységének mediátora M. musculus 

Q8K4J6 Myocardin-szerű fehérje 1/Alap SAP csavarodott-csavar 

transzkripciós aktivátor/Myocardinnal-összefüggő 

transzkripciós faktor A 

M. musculus 

D4QGC2 Mastermind-2 (transzkripciós koaktivátor aktivitás -RNS 

polimeráz II promóterről történő átírás pozitív regulátora) 

M. musculus  

 

G3V684 Pozitív kofaktor 2/multifehérje komplex/glutamin/Q-

gazdag-kapcsolt fehérje (szerep: őssejt fenntartás) 

R. norvegicus 

F1LV40 Mkl1 (apoptózis folyamatában szerepet játszó cisztein-

típusú endopeptidáz aktivitás negatív regulációja) 

R. norvegicus 

F1M7D7 Villafej doboz fehérje P2 R. norvegicus 

O14686 Hiszton-lizin N-metiltranszferáz 2D H. sapiens 

Q8IZL2 Mastermind-szerű fehérje 2 H. sapiens 

Q0PRL4 Villafej doboz P2 H. sapiens 

Q96RN5 RNS polimeráz II transzkripció mediátora H. sapiens 

7. táblázat: A transzkripciós regulációval összekapcsolt „új teleszkóp találatok”. A 

Rad50 szekvenciákat HMM modell építésére felhasználva, a Metagenomikus Teleszkóp 

megközelítés a táblázatban felsorolt „új teleszkóp találatok”-at azonosította. A használt 

rövidítések a következők: S. cerevisiae: Saccharomyces cerevisiae, D. melanogaster: Drosophila 

melanogaster, G. gallus: Gallus gallus (bankivatyúk), M. musculus: Mus musculus (házi egér), R. 

norvegicus: Rattus norvegicus (vándorpatkány), H. sapiens: homo sapiens (ember)  
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5. Összefoglalás 
 

A dolgozatban bemutatott eredményeket a Célkitűzések fejezetben megfogalmazott 

kérdések alapján foglaltam össze: 

A humán dUTPáz trimer akkora molekulatömeggel rendelkezik, ami transzporter nélkül 

nem juthat be a sejtmagba, és hordoz egy klasszikus NLS szekvenciát is. A 

legelterjedtebb karioferin az importin-α. Azt vizsgáltam, hogy kölcsönhat-e a humán 

dUTPázzal. Leírták az irodalomban, hogy a humán dUTPáz sejtciklus-függő módon 

foszforilálódik a 11. aminosavon, egy konzervált szerinen, amely közvetlenül az NLS 

szekvencia előtt helyezkedik el. Ahhoz, hogy megvizsgáljam, hogy ezen foszforilációnak 

szerepe lehet-e a transzportban, két pontmutánst is előállítottunk: a hiperfoszforilált 

dUTPázt mimikáló S11E-t, és az ezen pontmutánssal izosztérikus, hipofoszforilált 

dUTPázt mimikáló S11Q-t.  

Mind a hőstabilitás vizsgálatoknál, mind natív gélen és gélszűréskor egy új termék 

képződését tapasztaltam a humán dUTPáz és az importin-α együttes mérései során. A 

komplex jelentősebb hőstabilitással és kooperatívabb olvadási átmenettel rendelkezett, 

mint az importin-α önmagában. A vad típusú és a két pontmutáns dUTPáz önmagában 

közel ugyanakkora elúciós térfogattal rendelkezett az analitikai gélszűrés során, ami arra 

utal, hogy a pontmutáció nem okozott jelentős konformációváltozást Az S11Q és az 

importin-α együttes mérése során egy ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező komplex 

jött létre, mint a wt dUTPáz esetében. A S11E az importin-α hőstabilitását az együttes 

mérés során nem növelte számottevően. A kísérli eredményeink arra utaltak, hogy az 

importin-α és a humán dUTPáz S11E között is van ugyan valamekkora kölcsönhatás, de 

ez a komplex valószínűleg egy gyorsabb, dinamikus egyensúllyal rendelkezik, vagyis 

kevésbé stabil, mint a wt dUTPáz-importin-α komplexe. Az ITC mérésekkel 

meghatároztam a komplexek disszociációs állandóját és sztöchiometriáját. A 

meghatározott sztöchiometria alapján a trimer dUTPáz szállítmány fehérje minden egyes 

NLS-e egy importin-α molekulát köt (egy ezt az arányt jelző séma látható a 25. ábrán). A 

humán wt dUTPáz, illetve az azt mimikáló S11Q mutáns dUTPáz és az importin-α 

komplexe jelentősen stabil, disszociációs állandója kisebb, mint 1 μM. A humán dUTPáz 

S11E és az importin-α között is van kölcsönhatás, de egy nagyságrenddel gyengébb, azaz 

egy nagyságrenddel nagyobb Kd-vel jellemzett, mint a másik két konstrukció esetében. 
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Kollégám in vivo mérései alapján elmondható, hogy ezen Kd-beli különbség elégséges 

ahhoz, hogy a foszforilált dUTPázt mimikáló mutáns in vivo ne tudjon bejutni a 

sejtmagba. 

 

26. ábra: Minden importin-α-hoz humán dUTPáz monomer kapcsolódik az NLS-én 

keresztül. Az ábra csupán egy lehetséges képzeletbeli elrendezést mutat. 

Létrehoztunk egy ELISA-szerű nagy áteresztő képességű, érzékeny és specifikus genomi 

uracil kvantifikáló módszert (a módszer sémája a 26. ábrán látható). A módszer validálása 

során kimutattam, hogy a használt 1x- illetve 3x-FLAG-ΔUNG szenzor specifikusan 

felismeri a genomi uracilt, de nem képes annak lehasítására a DNS-ről. A két szenzor 

közül a 3x-FLAG-ΔUNG-ot választottam későbbi kísérleteimre, mivel valamivel 

érzékenyebb az 1x-FLAG-es konstrukciónál. Kimutattam, hogy a módszer széles 

dinamikus tartományon, reprodukálhatóan képes a genomi uraciltartalom mérésére. Az 

esszé érzékenysége hasonló az MS alapú módszerhez, elérve a femtomólos uracil 

kimutatási határt. 

Egy másik UDG családba tartozó, fiziológiásan katalitikusan inaktív fehérje 

konstrukcióról, a 3x-FLAG-UDGX-ről is kimutattam, hogy a dot-blot esszé szenzoraként 

széles dinamikus tartományon és reprodukálhatóan képes a genomi uraciltartalom 

mérésre. 

A dot-blot esszé során az E. coli CJ236 [dut-, ung-] sejtvonal genomi DNS-ét 

alkalmaztam standardként. A módszert több féle organizmuson teszteltem: úgy, mint az 

XL1Blue és a BL21(DE3) vadtípusú és a BL21(DE3) ung-151 E. coli sejtvonalakon, 

valamint eukarióta S2 (Drosophila melanogaster) és a HCT116 (humán) sejtvonalakon. 

Ezen sejtvonalakon több féle de novo timidilát-szintézist gátló gyógyszer (5-fluoro-2'-

dezoxiuridin, metotrexát, raltitrexed) hatását is vizsgáltam vad típusú és működő UNG-
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gal nem rendelkező sejtvonalakon. Azt tapasztaltam, hogy ung génnel nem rendelkező 

(ecetmuslica S2 sejtvonal és ung- E. coli) illetve UNG gátolt (UGI specifikus UNG 

inhibitor) sejtvonalak esetében külön-külön az ung funkció hiánya, vagy a de novo 

timidilát szintézis gátlás nem rendelkezett szignifikáns hatással a genomi uracil 

tartalomra, azonban együttesen szinergikus hatással bírtak. A DNS-beli uracil-szint 

szignifikánsan megnőtt. Ez akár több mint egy nagyságrendes növekedést is jelenthetett. 

Például a HCT116 esetében az UGI transzfekciót követő 5FdUR kezelés szignifikánsan, 

kb. 40-szeresére, megemelte a genomi uracil szintet (347,87± 84,62 uracil/millió bázis) a 

nem kezelt sejtekhez (7,82 ± 2,82 uracil/millió bázis) képest. 

 

Egy bioinformatikai kollaborációban kidolgoztunk egy Metagenomikai Teleszkóp nevű 

módszert. A Metagenomikai Teleszkóp egy olyan eszköz, amely mesterséges 

intelligencia módszerek felhasználásával képes lehet új fehérje funkciók azonosítására 

még jól ismert modellorganizmusokban is. Kihasználtuk az új generációs szekvenálás 

térnyerésével megjelenő nagy mennyiségű szekvencia-információt. Extrém helyek 

élőközösségének metagenomját alkalmaztuk arra, hogy eukarióta modellorganizmusok 

fehérjéiről nyerjünk új információkat. A módszert DNS-hibajavító fehérjéken validáltuk. 

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 modell organizmusokban. 
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6. Tézisek 
 

 Kimutattam, hogy a humán dUTPáz és az importin-α komplexet képeznek. 

Eredményeim azt mutatják, hogy a trimer dUTPáz minden egyes NLS-e egy 

importin-α molekulát köt, azaz a sztöchiometria monomerre nézve 1:1. (1.) 

 Vizsgáltam az NLS melletti 11. szerint foszforilálódásának hatását is. A wt 

dUTPáz illetve a dUTPáz S11Q és az importin-α között rendkívül erős a 

kölcsönhatás, 1 µM-os Kd-vel rendelkezik. A humán dUTPáz S11E és az 

importin-α között is van kölcsönhatás, de a komplex valószínűleg egy gyorsabb, 

dinamikus egyensúllyal rendelkezik, vagyis kevésbé stabil, és egy nagyságrenddel 

gyengébb, azaz egy nagyságrenddel nagyobb Kd-vel jellemzett, mint a másik két 

konstrukció esetében. (1.) 

 A genomi uracil mérésére létrehoztam egy új uracil mérő módszert. A használt 

1x- és 3x-FLAG-ΔUNG szenzort validáltam. Kimutattam, hogy az uracil 

szenzoraim specifikusan felismerik az uracilt és katalitikusan inaktívak. (2.) 

 A dot-blot módszer széles tartományban a genomi uracil mennyiségével arányos 

jelet ad, mind az 1x- és 3x-FLAG-ΔUNG, mind a 3x-FLAG-UDGX szenzort 

alkalmazva. Az esszé femtomólos kimutatási határral rendelkezik. (2.) 

 Kimutattam, hogy a de novo timidilát bioszintézis gátlás és az UNG funkció 

hiányának szinergikus hatása van. A két együttes hatásra a vizsgált sejtvonalakban 

(E. coli, Drosophila S2, humán HCT116) a genomi uraciltartalom szignifikánsan 

megnőtt. Ezt az együttes hatást olyan genomi uraciltartalom mérő módszerrel, 

amely az egész genomokra szolgáltat információt, még nem határozták meg. 

Humán sejtvonalon pedig még egyáltalán nem történt ilyen vizsgálat. (2.) 

 Kidolgoztunk egy olyan in silico módszert, a Metagenomikai Teleszkópot, amely 

extrém élőhelyek metagenomjainak felhasználásával jól ismert modell 

organizmusokban képes új fehérjefunkciók azonosítására. A módszert DNS-

hibajavító fehérjéken validáltuk. Azonosítottunk jól ismert DNS hibajavító 

fehérjéket, számos ismeretlen funkciójú fehérjét, és már ismert funkciójú 

fehérjéket is, amelyek eredményeink alapján eddig ismeretlen másodlagos 

funkcióval rendelkezhetnek az adott eukarióta modell organizmusokban. (3.) 
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