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1. Bevezetés és irodalmi háttér 
 

A genomi DNS-t állandó endogén és exogén behatások érik. Normál körülmények 

között a keletkezett DNS hibákkal a DNS hibajavító útvonalak egyensúlyt tartanak. Az 

egyik leggyakoribb DNS hiba az uracil, amely vagy citozin dezamináció, vagy timin 

helyetti téves beépítés során kerül a DNS-be. A hidrolitikus citozin dezamináció egy 

emlős genomban napi 70-200 alkalommal bekövetkező folyamat
1
. Ha a DNS-javító 

mechanizmusok nem javítják ki ezt a hibát, akkor a következő replikációnál a C:G 

(citozin:guanin) helyett U(T):A (uracil(timin):adenin) bázispár épül be, ami 

pontmutációt eredményez a genomban.  

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

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

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. Ezen javítás a bázis kivágó DNS hibajavító (BER) útvonalon történik. 

A BER során a sérült bázisokat specializált enzimek ismerik fel, és távolítják el, 

amelyeket összefoglaló néven DNS-glikozilázoknak hívnak. Humán sejtekben 11 féle 

DNS-glikoziláz ismert, amelyekből négynek feladata a genomi uracil eltávolítása, és 

mindegyik rendelkezik bakteriális homológokkal
2
 Az AP endonukleáz 1 (Ape1) a 

második fehérje, amely a sérülés helyén megjelenik. Lecseréli a glikozilázt, és 

egyesszálú vágást ejt a DNS-en a sérült bázistól 5’ irányban. Ezután a BER kétféle 

irányban folytatódhat: a hosszú, illetve a DNS polimeráz-β függő rövid szakaszos 

útvonalban. A rövid szakaszos útvonal működéséhez szükség van mindenképpen egy 

DNS-glikozilázra, az Ape1-re, a DNS polimeráz-β-ra és végül a DNS ligáz III-ra
3
. A 

DNS-ben fiziológiás körülmények között is előfordulhat uracil, úgy, mint a magas 

uraciltartalmú bakteriofágok
4,5

, és a beintegrálódott HIV vírus DNS esetében
6
. Az 

 

1
 T. Lindahl, Instability and decay of the primary structure of DNA., Nature, 1993. 

2 
S. S. Wallace, Base excision repair: a critical player in many games., DNA Repair , 2014. 

3
 T. Visnes et al. The rate of base excision repair of uracil is controlled by the initiating 

glycosylase., DNA Repair., 2008. 
4
 H. A. Lozeron et al. Incorporation of 5-fluorodeoxyuridine into the DNA of Bacillus subtilis 

phage PBS2 and its radiobiological consequences. J. Mol. Biol., 1967 
5 

S.
 
Kiljunen et al. M. Yersiniophage phiR1–37 is a tailed bacteriophage having a 270 kb DNA 

genome with thymidine replaced by deoxyuridine. Microbiology., 2005
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uracil normál intermedier a szerzett immunitásban a humán B limfocitákban
7
, valamint 

emelkedett a szintje az ecetmuslica lárvákban, bábokban és imágóban
8
. 

A genomi uracil mint gyakori DNS hiba, és mint fiziológiás jelentőségű nem ortodox 

nukleotid, kutatócsoportunk fókuszában áll. Ezen belül is nagy figyelmet szentelünk a 

dUTPázoknak és az uracil-DNS-glikozilázoknak. 

A dUTPáz a dUTP-t dUMP-vé hidrolizálja, amivel megakadályozza az uracil 

beépülését a DNS-be, valamint megteremti a dTTP szintézis prekurzorát. Mivel a 

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

útvonala a dUMP-ből történő szintézis (1. ábra), így a timidilát-szintáz valamint az 

5,10-metiléntetrahidrofolátot (timidilát-szintáz kofaktor) regeneráló ciklus ideális 

gyógyszer célpontok. 

 

1. 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. 

 

 

 

6 
N. Yan et al. HIV DNA is heavily uracilated, which protects it from autointegration., Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2011. 
7 

H.S. Pettersen et al. AID expression in B-cell lymphomas causes accumulation of genomic 

uracil and a distinct AID mutational signature. DNA Repair, 2015. 
8 

V. Muha et al. Uracil-containing DNA in Drosophila: stability, stage-specific accumulation, 

and developmental involvement. PLoS Genet., 2012. 
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Több kemoterápiás szernek a timidilát-szintáz katalizálta lépés gátlása a hatás 

mechanizmusa: 5-fluoro-2'-dezoxiuridin (5FdUR, az aktív származék az 5-fluoro-2'-

dezoxiuridin 5'-monofoszfát (5FdUMP)), metotrexát (MTX), raltitrexed (RTX). A 

dUTPáznak eukariótákban szerepe ellátásához be kell jutnia a sejtmagba, illetve a 

mitokondriumba. 

A humán dUTPáz trimer akkora molekulatömeggel rendelkezik (60 kDa), ami 

transzporter nélkül nem juthat be a sejtmagba, és hordoz egy klasszikus nukleáris 

lokalizációs szegmenst (NLS) is. Az egyik legelterjedtebb karioferin az importin-β. Az 

importin-β-val a citoplazmából a sejmagba átvitt fehérjék nagy része nem közvetlenül 

hozzá, hanem egy másik fehérjéhez, az importin-α-hoz kapcsolódnak. Az importin-α C-

terminálisán található az NLS kötő domén, és N terminálisán egy autoinhibíciós 

domén, ami importin-β hiányában gátolja, hogy az importin-α a szállítandó fehérje 

NLS-éhez kötődjön. Vizsgálataim során ezért egy autóinhibíciós domént nem 

tartalmazó (ΔIBB) importin-α-val dolgoztam. Munkám során azt vizsgáltam, hogy a 

humán dUTPáz kölcsönhat-e az importin-α-val. Amennyiben igen, meg akartam 

határozni a komplex erősségét és sztöchiometriáját. 

A humán dUTPáz feltételezett NLS-ének három konzervált aminosavának mindegyike 

(K14R15R17) szükséges a sejtmagi lokalizációhoz
9
. Az NLS-funkció szabályozható 

foszforilálással. A humán dUTPáz sejtciklus-függő foszforilációjának is szerepe lehet a 

transzportban. Itt a foszforiláció a 11. aminosavon, egy konzervált szerinen történik, és 

mindkét izoformája rendelkezik a Ser11 környezetében egy ciklin-függő p34
cdc2

 kináz 

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

foszforilálja a szerin11-et. Azt is leírták, hogy csak a sejtmagi izoforma képes ebben a 

pozícióban a foszforilálódásra. Megvizsgáltam, hogy az esetleges importin-α – 

dUTPáz kölcsönhatáskor a humán dUTPáz 11-es szerinjének foszforilálódásának 

van-e funkcionális hatása. Ezen 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
10

. 

 

9 
B. A. Tinkelenberg et al. Identification of sequence determinants of human nuclear dUTPase 

isoform localization., Exp. Cell Res., 2003. 
10 

M. K. Tarrant and P. A. Cole, The chemical biology of protein phosphorylation., Annu. Rev. 

Biochem., 2009. 
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Az uracil-DNS-glikozilázok (UDG) monofunkciós glikozilázok. Megtalálhatóak 

archeákban, baktériumokban, eukariótákban és nagy DNS vírusokban
11

. Szubsztrát 

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

család is, az UDGX fehérjék, amelyek inherensen inaktívak
12

. 

A legnagyobb aktivitású uracil-DNS-glikoziláz (az élőlények többségében) az UNG 

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

Bacillus subtilis PBS2 bakteriofág uracil-DNS-glikoziláz inhibitora, az UGI
13

. Az UGI 

az UNG DNS-kötő felszínét megcélozva jól mimikálja a DNS gerincet. Egymással 

irreverzibilis komplexet képeznek, ezáltal az UGI megakadályozza az UNG DNS-

kötését. 
 

A szakirodalomban ismert már néhány uracil kvantifikáló módszer, amelyeknek 

különböző az érzékenysége, specifitása és ára. Az MS-alapú módszer jelentősen 

érzékeny, de drága készüléket és speciális szaktudást igényel, és alkalmas direkt 

kvantifikálásra
14

. Az aldehid reaktív próba (ARP) esszé UNG által létrehozott 

bázismentes helyeket mér
15

. A csoportunkban kifejlesztett kvantitatív qPCR alapú 

módszer relatív mennyiségi meghatározásra alkalmas
16

. Az eddig leírt genomi uracil 

detektáló technikák zöme 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 alkalmaznak olyan módszert, ahol egy antitest szenzort használnak. Eddig 

ilyen módszert a genomban található uracilokra nem írtak le. Munkám során célul 

tűztem ki egy olyan genomi uracil kvantifikáló módszer létrehozását, amely in 

vitro és esetlegesen in situ uracil meghatározásra is alkalmas. Egy katalitikusan 

inaktív UNG [D154N és H277N] enzimet, illetve a fiziológiásan katalitikusan 

inaktív UDGX-et használtam „antitest szerű” szenzorként. A létrehozott  

 

11 
N. Schormann, R. Ricciardi, and D. Chattopadhyay, Uracil-DNA glycosylases-structural and 

functional perspectives on an essential family of DNA repair enzymes., Protein Sci., 2014. 
12

 P. B. Sang et al. A unique uracil-DNA binding protein of the uracil DNA glycosylase 

superfamily., Nucleic Acids Res., 2015. 
13 

C. D. Mol et al., Crystal structure of human uracil-DNA glycosylase in complex with a 

protein inhibitor: protein mimicry of DNA., Cell, 1995. 
14 

A. Galashevskaya et al., A robust, sensitive assay for genomic uracil determination by 

LC/MS/MS reveals lower levels than previously reported., DNA Repair,. 2013. 
15

 S.-U. Lari et al. Quantitative determination of uracil residues in Escherichia coli DNA: 

Contribution of ung, dug, and dut genes to uracil avoidance., DNA Repair, 2006. 
16 

A. Horváth and B. G. Vértessy, A one-step method for quantitative determination of uracil in 

DNA by real-time PCR., Nucleic Acids Res., 2010. 
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szenzorokat in vitro validálni kellett az alábbi szempontok szerint: (i) a szenzor 

specifikusan felismeri-e a genomi uracilt? (ii) katalitikusan inaktív-e? (iii) képes-e 

érzékeny és genomi uracil mennyiséggel arányos detektálásra széles tartományon? 

A módszert szerettem volna különböző organizmusok genomi DNS-én is validálni. 

Meg akartam vizsgálni az UNG funkció hiány és timidilát-szintáz gátló szerek 

hatását a genomi uracil tartalomra. 

Munkám során egy másik módszerfejlesztésben is részt vettem: Bioinformatikai 

kollaborációban dolgoztuk ki a „Metagenomikai Teleszkóp” technikát. A 

Metagenomikai Teleszkóp egy olyan eszköz, mely mesterséges intelligencia módszerek 

felhasználásával képes lehet új fehérje funkciók azonosítására még jól ismert 

modellorganizmusokban is. Ezen in silico módszer kidolgozását az teszi lehetővé, hogy 

mára a modern genom szekvenálási módszerekkel sok élőlény genomja részben, vagy 

teljesen ismert. A módszer felhasználja extrém helyen élő közösségek genomját 

(extrém metagenomok). Extrém helyen élő organizmusok, például a (hiper)termofil 

élőlények, amelyek jelentősen magas hőmérsékletnek vannak kitéve. Joggal 

gondolhatnánk, hogy a magas hőmérséklet növeli a spontán DNS mutációk 

létrejöttének sebességét. Érdekes módon azonban a hipertermofil archea Sulfolobus 

acidocaldarius genomjának mutációs rátája ugyanakkora, mint a mezofil 

organizmusoknak
17

. Lehetséges, hogy az extrém helyen élő mikroorganizmusok eddig 

ismeretlen DNS javító enzimeket, vagy ismert enzimek új tulajdonságú ortológjait 

kódolják. Így érdekes lehet extrém élőhelyek metagenomjait jól ismert modell 

organizmusokban új fehérjefunkciók azonosítására alkalmazni. Ezen célt 

szolgálja a Metagenomikai Teleszkóp módszer kidolgozása, amelyet DNS-

hibajavító fehérjéken kívántam validálni. 

2. Kísérleti módszerek 
 

A fehérje pontmutációk létrehozásához a Quikchange (Agilent) módszert alkalmaztuk. 

A konstrukciók módosításához, és más vektorba helyezéséhez PCR-t és restrikciós 

emésztést használtunk. A létrehozott DNS konstrukciók szekvenciáit az MWG Eurofins 

Genomics cégnél végzett szekvenálással ellenőriztük. A rekombináns fehérjéket 

BL21(DE3) Rosetta és BL21(DE3) Ung-151 baktériumtörzsben termeltem. Sejtfeltárás  

 
17 

M. van Wolferen et al. How hyperthermophiles adapt to change their lives: DNA exchange in 

extreme conditions., Extremophiles, 2013. 



7 

után a 6xHis-címkés fehérjéket nikkel-affinitás kromatográfiával tisztítottam. A 

dUTPázok és az importin-α kölcsönhatásának in vitro vizsgálatára analitikai gélszűrést, 

natív poliakrilamid gélelektroforézist, ThermoFluor esszét, cirkuláris dikroizmus (CD) 

felfűtést és izotermális titrációs mikrokalorimetriát (ITC) alkalmaztam. A genomi uracil 

jelölő módszer validálásakor elektromobilitás eltolódás esszét végeztem az uracil 

szenzorok genomi uracil specifitásának igazolására, és UNG aktivitás esszét, hogy 

bizonyítsam az UNG konstrukcióink katalitikus inaktivitását. A Metagenomikai 

Teleszkóp módszer validálására három extrém metagenomot választottunk (Vas 

hegységbeli Richmond bánya, Yellowstone Bison hőforrás, foszfor eltávolító iszap 

közösség), a HMM (rejtett Markov modell) betanítására archeák és Escherichia coli 

DNS hibajavító fehérjéit alkalmaztuk. Eukarióta modell organizmusként 11 féle 

eukarióta élőlényt és az embert választottuk. Ezekben kerestük ismert fehérjék 

esetleges új funkcióit. 

3. Eredmények 
 

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 az importin-α 

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 vizsgáltam: 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 (2. 

ábra). A komplex jelentősebb hőstabilitással és kooperatívabb olvadási átmenettel 

rendelkezett, mint az importin-α önmagában. A vad típusú és a két pontmutáns dUTPáz 

elúciós térfogata közel ugyanakkora volt 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 (vad típusú) dUTPáz esetében. 
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2. ábra: A dUTPázok és az importin-α komplex képzésének termodinamikai analízise 

cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával. A denaturációs görbéken ábrázoltam az importin-

α-t (piros négyzet) és a wt (vad típusú), az S11E és az S11Q dUTPázokat (sorrendben: fekete, 

sötétkék és sötétzöld kör) önmagukban, illetve a keverékeiket (dUTPázok sorrendjében: szürke, 

világoskék és világoszöld háromszög). 

A S11E az importin-α hőstabilitását az együttes mérés során nem növelte 

számottevően. A kísérletek 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. 

A humán wt dUTPáz, illetve az őt mimikáló S11Q mutáns dUTPáz és az importin-α 

komplexe rendkívül erős, 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 disszociációs állandóval jellemzett, mint a másik két 

konstrukció esetében. Kollégám in vivo mérései alapján elmondható, hogy ezen Kd-beli 

különbség elégséges ahhoz, hogy a foszforilált dUTPázt mimikáló mutáns ne tudjon 

bejutni a sejtmagba. 

Létrehoztunk egy ELISA-szerű nagy áteresztő képességű, érzékeny és specifikus 

genomi uracil kvantifikáló módszert (a módszer sémája a 3. ábrán látható). A módszer 

validálása során kimutattam, hogy a használt 1x- illetve 3x-FLAG-ΔUNG szenzor 

specifikusan felismeri a genomi uracilt, és 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. 
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3. ábra: A dot-blot módszer sémája. 

Kimutattam, hogy a módszer széles dinamikus tartományon, reprodukálhatóan képes a 

genomi uraciltartalom mérésére (4. ábra). Az esszé érzékenysége hasonló az MS alapú 

módszerhez, elérve a femtomólos uracil kimutatási határt. 

 

4. 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. 

 

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. 



10 

A dot-blot esszés 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-

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 hatást hordoztak. 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 (5. 

ábra). 

 
5. 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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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 új információkat nyerjünk. A módszert DNS hibajavító fehérjéken 

validáltuk. 

Hogy pontosan mi is történik a módszer során, azt a 6. ábrán látható sémán 

szemléltetem. 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 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 fehérje típusára megkerestük az „eredeti” HMM-hez hasonló 

fehérjéket. Így kaptuk az „eredeti találatok”-at. 

 

 

6. ábra: A Metagonomikai Teleszkóp módszer sémája, amelyet a (3.) publikációmban leírt 

alkalmazáson mutatok be. Használt rövidítések: HMM: rejtett Markov modell, ORF: nyitott 

olvasási keret 
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Kollaboráló partnerem a kiválasztott három metagenomban megkereste a nyitott 

olvasási kereteket (ORF), amivel közelítőleg megkaptuk a metagenom fehérjekészletét. 

Majd a metagenom fehérjekészletében 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.  

A találatok között különösen érdekes volt az Mre11 és a Rad50 fehérjéknél kijött 

eredmények. Az Mre11 és a Rad50 fontos szerepet játszanak a duplaszálú DNS törések 

javításában. Az Mre11-re és a Rad50-re a teleszkóp találatok száma nem kisebb, mint a 

megfelelő eredeti találatoké, sőt, ezen találatok gyakran sokkal számosabbak. A további 

találatok közül azok, amelyeket csak a teleszkóp projekció azonosított az „új teleszkóp 

találat”-ok. Ezen találatokat csoportosítottuk UniProt adatbázisbeli genom ontológia 

osztály kategóriák szerint. 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. A Rad50 család találatai esetében a legérdekesebbek az „új 

teleszkóp találatok” között: a „transzkripció szabályozás” és „transzkripciós faktor” 

genom ontológia osztályok, amelyek jelentős számban megjelentek. Ezen eredmények 

alapján úgy tűnik, hogy a Rad50-szerű fehérjéknek nem csak a DNS-sel való 

kölcsönhatásban van szerepük, hanem a transzkripció folyamatával is 

kölcsönhathatnak. 

 

4. 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-
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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 a genomi 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.) 

4. Alkalmazási lehetőség 
 

A genomi uracil mérésre használt módszerünket több féle organizmus genomi DNS 

meghatározására használják már munkatársaim (enterobaktériumok, humán 

sejtvonalak). Egy nemzetközi kollaborációban is alkalmazzuk a technikát HEK 

sejtvonalak vizsgálatára. Mindkét téma publikáció előtt illetve alatt álló kéziratok során 

lett felhasználva.  

A dot-blot módszert mind 3x-FLAG-ΔUNG, mind 3x-FLAG-UDGX szenzorral 

alkalmazom teljes átalakulással fejlődő rovarok genomi uracil tartalmának 

meghatározására. 



14 

A Metagenomikai Teleszkóp módszert munkatársam egy másik fehérje család 

vizsgálatára is alkalmazta (publikálás előtti eredmények). 
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