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1 Bevezetés 

A bakteriális evolúcióban jelentős szerepet játszanak a mobilis genetikai elemek, 

melyek a bakteriális kromoszómától többé-kevésbé független módon képesek 

replikálódni és ezt követően horizontális géntranszfer folyamatok során különböző 

törzsekbe átjutni. Ezek általában a környezethez való alkalmazkodásért felelős géneket 

tartalmaznak, amelyek antibiotikum rezisztenciát, virulencia faktorokat, 

szuperantigéneket, metabolikus funkciót ellátó enzimeket kódolnak. A Staphylococcus 

aureus (Sa) esetében ilyen mobilis genetikai elemek az ún. patogenicitási szigetek 

(pathogenicity island – PI), amelyek különösen gyakran fordulnak elő ezekben a 

baktériumokban 1. A SaPI-k kifejeződése baktériumot fertőző ún. „helper” fágok hatására 

indukálódik azáltal, hogy a bakteriofág egy fehérjéje komplexet képez a SaPI-k 

„életciklusát” szabályozó Stl represszor fehérjével. A SaPIbov1 patogenicitási sziget 

esetében azt figyelték meg, hogy ezt a molekuláris kapcsoló szerepet a fág dUTPáz 

enzime tölti be2.  

A dUTPáz fehérje a dUTP nukleotid hidrolízisét katalizálja, ezáltal a dUTP/dTTP 

szintet alacsonyan tartja. Mivel osztódó sejtekben a polimerázok által DNS-be beépített 

uracil mennyiségét ezen nukleotidok sejtbéli aránya határozza meg, így a dUTPáz a 

dUTP lebontásával megelőzi az uracil esetleges beépülését a genomba. A citozin bázis 

spontán deaminációjával szintén kerülhet uracil a DNS-be, ami azonban az ártalmatlan 

timint helyettesítő uracillal ellentétben, mutagén U:G bázis pár keletkezéséhez vezet. 

Emiatt egy specifikus hibajavító mechanizmus azonosítja és kivágja uracilt a DNS-ből. 

Magas dUTP szint esetén a kivágott bázisok helyére ismét uracil épülhet a genomba, ami 

a hibajavító mechanizmus túlműködéséhez és a DNS fragmentációjához vezet. 

A dUTPáz enzim tehát egyrészt az örökítőanyag preventív védelmét szolgálja, másrészt  

a dUTPáz által reakció a termékeként kapott dUMP a dTTP bioszintézisének esszenciális 

prekurzora3. Emiatt a dUTPáz inhibitorok fejlesztése a patogén mikroorganizmusok 

elleni küzdelemben és daganat terápiában is kutatások fókuszában áll4,5.  

A dUTPáz fehérjék két legnagyobb családját a -redős szerkezetű trimer, valamint 

az -helikális dimer dUTPázok alkotják (1. ábra, A és C). A trimer dUTPázok esetében 

az a szubsztrát-kötő zseb az egyik alegység 1., 2. és 4., a másik alegység 3. konzervált 

                                                 
1 Novick, R. P. et al. Nat. Rev. Microbiol. 8, 541–51 (2010) 
2 Tormo-Más, M. Á. et al. Nature 465, 779–82 (2010) 
3 Vértessy, B. G. et al. Acc. Chem. Res. 42, 97–106 (2009) 
4 Saito, K. et al. Cancer Chemother. Pharmacol. 73, 577–83 (2014) 
5 Nyíri, K. et al. Biochim. Biophys. Acta - Gen. Subj. 1861, 3593–3612 (2017) 
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motívumaiból épül fel, és ezt fedi le a harmadik alegység karboxi-terminálisán található 

5. motívum (1. ábra, B). A dimer dUTPázoknál szintén megfigyelhető öt konzervált 

katalitikus régió, amelyek egy merev és egy flexibilis domén között oszlanak meg, 

ezekhez bizonyos esetekben egy 6. motívum is társul. A merev domének 

(1, 2, 4, 5 motívumok) alakítják ki a két aktív centrumot az alegységek közötti 

kölcsönható felszínen, míg a flexibilis domének (3. motívum) a szubsztrát kötődés 

hatására átrendeződnek és szorosan zárt kötőzsebet hoznak létre (1. ábra, D). 

 

1. ábra. A trimer és dimer dUTPázok bemutatása.  

A) humán dUTPáz trimer (PDB ID: 3EHW) szerkezete (szalagmodell). A három alegység sárga, cián és 

lazac színnel jelölve, az aktív centrumokban pálcika modellként megjelenített dUPNPP szubsztrátanalóg 

helyezkedik el. (színezés atomi minőség szerint: szén: fekete, nitrogén: kék, oxigén: piros, foszfor: 

narancs) B) A trimer dUTPázok aktív centrumát alkotó motívumok (alegységek szerint színezve). 

C) Leishmania major dimer dUTPáz (PDB ID: 2YAY) szerkezete (szalagmodell). Az egyes alegységek 

cián és sárga színnel jelölve, az aktív centrumokban dUPNPP szubsztrátanalóg helyezkedik el (pálcika 

modell, színezés A panellel megegyező módon). D) A dimer dUTPázok aktív centrumát alkotó 

motívumok (alegységek szerint színezve). 

A Staphylococcus aureus fágok trimer dUTPáz fehérjéi az öt konzervált motívum mellett 

a 3. és 4. konzervált motívum között elhelyezkedő, 30-40 aminosavból álló adott fágra 

specifikus inzerttel rendelkeznek2 (2. ábra). Mivel az inzertet nem tartalmazó 

dUTPázokat hordozó fágok esetében nem tapasztaltak SaPI indukciót, Tormo-Más és 
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munkatársai azt feltételezték, hogy az inzert esszenciális az Stl-dUTPáz kölcsönhatás 

létrejöttéhez. Kimutattuk, hogy a Φ11 fág dUTPáza a trimer enzimekre jellemző 

alapvázzal rendelkezik és az inzert egy ettől elkülönülő, négy rövid β-szálból álló 

mini-domént alkot (2. ábra)6. Tormo-Más és munkatársai hasonló eredményre jutottak 

a 80 fág dUTPázának vizsgálata során7.  

 

2. ábra. A Mycobacterium tuberculosis és a Φ11 fág dUTPáz összehasonlítása14. 

A) Mycobacterium tuberculosis dUTPáz (PDB ID: 2PY4, szalagmodell) a szubsztrátanalóg 

pálcikamodellként megjelenítve (zöld), a csak a mikobaktériumokra jellemző szegmens sötétkék színnel 

kiemelve. B) Φ11 fág dUTPáz (PDB ID: 4GV8, szalagmodell) a szubsztrátanalóg pálcikamodellként 

megjelenítve (piros), a fág-specifikus inzert sötétkék színnel kiemelve C) A két dUTPáz szerkezet 

egymásra illesztése jól mutatja, hogy a két fehérje alapvázának szerkezete nagyon hasonló, míg 

a fág-specifikus szegmens egy ettől elkülönülő mini-domént alkot.  

Ezen felül igazoltuk, hogy az inzert nem játszik szerepet a Φ11 fág dUTPáz enzim 

aktivitásában8. Vizsgálataink során emellett fény derült arra is, hogy az Stl fehérje a fág 

dUTPáz potens inhibitora8. Emellett 2016-ban Terje Dokland csoportja felfedezte, hogy 

a NM1 fág dimer dUTPáza is képes kölcsönhatásba lépni Stl fehérjével, annak ellenére 

hogy szerkezetében markánsan különbözik a Φ11 és 80 fágok trimer dUTPázaitól9,10. 

A dUTPáz-Stl kölcsönhatás ebben az esetben is az enzimaktivitás csökkenéséhez 

vezetett.  

Munkám célja az Stl-dUTPáz molekuláris kapcsoló működési mechanizmusának 

felderítése volt. Mivel sem a SaPIbov1 (Stl) sem más Staphylococcus aureus patogenicitási 

sziget (SaPI) represszor fehérjéről nem volt ismert semmilyen szerkezeti információ az 

irodalomban, elsőként ennek felderítésére tettem kísérletet. Ezt követően a fág-specifikus 

inzert dUTPáz-Stl kölcsönhatásban játszott szerepét vizsgáltam. Továbbá, kísérletet 

tettem a komplexek kölcsönható felszínének és szerkezetének meghatározására. Emellett 

                                                 
6 Leveles, I. et al. Acta Crystallogr. Sect. D Biol. Crystallogr. 69, 2298–308 (2013) 
7 Tormo-Más, M. Á. et al. Mol. Cell 49, 947–58 (2013) 
8 Szabó, J. E. et al. Nucleic Acids Res. 42, 11912–20 (2014) 
9
 Hill, R. L. L. et al. J. Mol. Biol. 428, 142–152 (2016) 

10 Hill, R. L. L. et al. J. Mol. Biol. 429, 1570–1580 (2017) 
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arra kerestem a magyarázatot, hogy milyen módon képes az Stl fehérje kötődni az eltérő 

szerkezetű dUTPázokhoz. 

2 Módszerek  

A mutáns Stl fehérjéket kódoló bakteriális expressziós vektorokat molekuláris 

klónozással illetve mutagenezissel állítottam elő. A vizsgálatokhoz szükséges fehérjéket 

a baktériumban termeltettem, majd affinitás, ioncserés és méretkizárásos kromatográfiás 

módszerekkel választottam el a sejtextraktumtól. 

Az Stl fehérje szerkezetét szinkrotron sugárzásos cirkuláris dikroizmus 

spektroszkópiás, kovalens keresztkötési és kisszögű röntgenszórás (SAXS) 

módszerekkel vizsgáltam. A vad típusú és mutáns Stl fehérjék dUTPázokkal illetve 

DNS-sel való kölcsönhatását natív gélelelektroforézis, elektroforetikus mobilitás 

eltolódás vizsgálat (EMSA), enzimaktivitás mérés, izotermális-titráló-kalorimetria, natív 

illetve hidrogén-deutérium cserés (HDX) tömegspektrometriás (MS) módszerekkel 

vizsgáltam. Az Stl és humán dUTPáz komplexek szerkezeti modelljét HDX-MS és 

gélszűréssel kombinált SAXS mérések eredményei alapján alkottam meg, felhasználva 

a fent említett in vitro módszerekkel kapott eredményeket, a humán dUTPáz 

kristályszerkezetét és az Stl fehérje homológiamodelljét. 

3 Eredmények és értékelésük  

Az Stl fehérje szerkezeti vizsgálatának első lépéseként in silico módszerekkel 

prediktáltuk a DNS-kötő motívum pozícióját és létrehoztunk egy homológiamodellt 

(3. ábra, A)11. Az in silico szerkezeti modell alapján a fehérje -hélixekből és az azokat 

összekötő flexibilis szakaszokból áll; a másodlagos szerkezeti elemek hasonló eloszlását 

a fehérje szinkrotron sugárzásos cirkuláris dikroizmus spektrumának elemzése is 

megerősítette. A háromdimenziós szerkezeti modell alapján az Stl fehérje két 

szegmensből áll: egy amino-terminális (N-terminális) részből, mely a valószínűsíthetően 

a DNS kötésért felelős hélix-turn-hélix szerkezeti motívumot tartalmazza és egy karboxi-

terminális (C-terminális) szegmensből, mely feltehetően a fehérje-fehérje 

kölcsönhatásban játszik fontos szerepet. Kísérleteink igazolták, hogy a fehérje 

C-terminális szakasza egyaránt képes a dUTPáz inhibícióra, azonban a DNS-hez nem 

kötődik11. A predikciós programok által az Stl fehérjében meghatározott hélix-turn-hélix 

(HTH) motívum és ismert szerkezetű DNS-bakteriofág represszor fehérjék HTH 

                                                 
11 Nyíri, K. et al. PLoS One 10, e0139086 (2015) 
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motívumainak szekvenciaillesztése alapján feltételeztük, hogy a Q40 és N41 

aminosavaknak fontos szerepe van a DNS kötésben (3. ábra, B). A fenti két poláris 

oldalláncú aminosavat alaninra cserélve (Stl-AA) a kapott pontmutáns fehérje DNS-kötő 

képessége a vad típusú fehérjéhez viszonyítva jelentősen csökkent (3. ábra, C-D)11. 

Emellett egy Mycobacterium smegmatis modell rendszerben igazoltuk, hogy a ezek a 

mutáns Stl fehérjék in vivo sem képesek a DNS-hez kötődni12. Ezek az eredmények 

alátámasztják, hogy az in silico módszerek megfelelően jelezték előre a hélix-turn-hélix 

motívum helyét a fehérje amino-terminális szakaszán.  

 
3. ábra. Az Stl fehérje szerkezeti és funkcionális viszgálata11.  

A) Az Stl fehérje homológiamodellje (szalagmodell), bíbor színnel a fehérje C-terminális szegmense, 

cián a fehérje N-terminális szegmense ezen belül sötétkék színnel jelölve a prediktált hélix-turn-hélix 

(HTH) motívum. B) Az Stl fehérje és olyan bakteriofág represszor fehérjék HTH motívumának 

szekvenciaillesztése, amelyek esetében a fehérje-DNS komplex szerkezete ismert. A számok a 

szekvencia első aminosavának pozícióját jelölik a fehérjék szekvenciáján belül. A hélixekben 

elhelyezkedő aminosavak szürke háttérrel kiemelve. Az azonos pozícióban elhelyezkedő kémiailag 

hasonló vagy egyező aminosavak félkövér betűvel jelölve, az adott bakteriofágra jellemző, specifikus 

DNS-szegmens felismeréséért felelős aminosavak bekeretezve. C-D) A vad típusú (Panel B) és a 

Q40A,N41A mutációt tartalmazó (Panel C) Stl fehérjét (koncentrációk az ábrán feltüntetve) és 100 ng 

Stl-kötő motívumot tartalmazó duplaszálú DNS oligonukleotidot tartalmazó mintákon elvégzett 

elektroforetikus mobilitás eltolódás vizsgálatok (EMSA) eredménye. A vad típusú Stl esetében 1 μM 

koncentrációnál a DNS teljes mennyisége az Stl-DNS komplex sávjának megfelelő pozícióban jelenik 

meg, míg az Stl-AA fehérje esetben 3 μM koncentráció esetében is a DNS nagy része a szabad formában 

jelent meg a gélen. 

Az Stl fehérje dimerizációját kovalens keresztkötési és natív tömegspektrometriás 

módszerekkel igazoltuk, és kimutattuk, hogy a C-terminális régió (Stl-CTD) szintén 

képes a dimerizációra (4. ábra, A és B). Kisszögű röntgenszórás (SAXS) kísérletekkel 

meghatároztuk az Stl dimer oldatbeli alakját , és a meglévő kísérleti adataink valamint a 

homológiamodell felhasználásával alkottunk egy alacsony felbontású szerkezeti modellt 

(4. ábra, C és D; SASBDB ID: SASDC67)13. A SAXS adatok emellett arra utaltak, hogy 

a fehérje flexibilis régiókat is tartalmaz, ami megmagyarázza a fehérje kristályosítására 

tett kísérleteink sikertelenségét. 

                                                 
12 Hirmondó, R. et al. DNA Repair (Amst). 30, 21–27 (2015) 
13 Nyíri, K. et al. Sci. Rep. 8, 4326 (2018) 
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4. ábra. Az Stl fehérje szerkezeti vizsgálata8,13.  

A) Az Stl fehérje natív tömegspektrumában az Stl monomer és dimer formáinak jeleit azonosítottuk.  

B) A teljes hosszúságú Stl fehéréjét (32 kDa) illetve az Stl C-terminális szegmensét (22 kDa) tartalmazó 

minták kovalens keresztkötését követő denaturáló poliakrilamid gélelektroforetikus vizsgálatának 

eredménye. A keresztkötő reagens hatására mindkét vizsgált fehérje esetében megjelent egy-egy sáv a 

dimer molekulaméretek megfelelő pozícióban, tehát mindkét fehérje képes a dimerizációra. C) Az Stl 

fehérje SAXS spektruma. D) Az Stl dimer oldatbeli szerkezetének modelljei. 

Megvizsgáltuk, hogy a fág-specifikus inzertnek milyen szerepe van a fág dUTPáz 

Stl-kötő képességében és az Stl DNS-ről való leszorításban12,14. Igazoltuk, hogy 

elsődlegesen nem ez az inzert felelős az Stl-lel való kölcsönhatásért, mivel az inzertet 

nem tartalmazó csonkított mutáns enzim (11DUT101G–122Q) enzim aktivitása 

a 11DUT fehérjéhez hasonló módon gátolható Stl-lel14. A két fehérjén végzett 

HDX-MS vizsgálatok megerősítik, hogy az Stl fehérje első sorban az enzim aktív 

centrumához kötődik15. Az inzert új kölcsönhatási felszínt is biztosíthat a 

komplexképződéshez, azonban valamelyest akadályozhatja, hogy az Stl fehérje a 

szubsztrát-kötő zsebhez hozzáférjen. Emellett a fág-specifikus inzertnek fontos szerepe 

van az Stl fehérje DNS-ről való leszorításában a Φ11 fág dUTPáz esetében (5. ábra, A)14. 

  

                                                 
14 Nyíri, K. et al. Struct. Chem. 26, 1425–1432 (2015) 
15 Nyíri K. kézirat publikálása folyamatban 
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5. ábra. Az inzert mentes Φ11 fág (11DUT101G–122Q), a mikobakteriális (MtDUT) és a humán 

dUTPáz (hDUT) hatása az Stl DNS-kötő képességére 12,13,14. Az ábrán feltüntetett fehérjéket és 100 ng 

Stl-kötő motívumot tartalmazó duplaszálú DNS oligonukleotidot tartalmazó mintákon elvégzett 

elektroforetikus mobilitás eltolódás vizsgálatok (EMSA) eredménye. A) A 11DUT101G–122Q fehérje 

6 M-os koncentrációban sem bontja meg a DNS-Stl komplexet, míg a vad típusú, 11DUT esetében 

már 3 M-os koncentrációnál a DNS nagy része szabad formában jelen. B) A fág-specifikus inzertet nem 

tartalmazó Mycobacterium tuberculosis dUTPáza (MtDUT) a 11DUT-hoz hasonló módon képes 

megbontani az Stl-DNS komplexet. C) A humán dUTPáz szintén képes az Stl-DNS kölcsönhatás 

megzavarására, bár a 11DUT illetve MtDUT fehérjékhez képest kisebb mértékben. 

Kimutattuk, hogy érdekes módon a Staphylococcus aureus baktériumból származó 

Stl fehérje kölcsönhatásba lép a mikobakteriális és a humán dUTPáz fehérjével is, 

és jelentősen csökkenti azok katalitikus aktivitását. Emellett mindkét dUTPáz, ugyan 

különböző mértékben, de képes megbontani az Stl-DNS kölcsönhatást (5. ábra, B és C). 

Hasonló eredményeket kaptunk a Drosophila melanogaster dUTPáz esetében is16. Ezen 

eredmények és további Plasmodium falciparum és az E. coli dUTPázok esetében 

rendelkezésünkre álló előzetes kísérleti tapasztalataink alapján nem állítható fel 

egyértelmű kapcsolat a különböző trimer dUTPázok Stl-általi gátlása és azok Stl-DNS 

komplexképződést gátló hatása között.  

Integrált szerkezeti biológiai megközelítést alkalmazva natív gél elektroforézis, 

izotermális titráló kalorimetria (ITC), natív tömegspektrometria, valamint gélszűréssel 

kapcsolt kisszögű röntgenszórás (SEC-SAXS) és HDX-MS módszerekkel kapott 

eredményeink kombinálásával kísérletet tettünk a humán dUTPáz (hDUT) Stl fehérjével 

alkotott komplexének szerkezeti modellezésére13. A SAXS adatok alapján végzett 

modellépítés során a dimer Stl modell felhasználásával nem jutottunk olyan modellhez, 

amely összeegyeztethető a más módszerekkel kapott kíséreti eredményekkel. Ezzel 

szemben a hDUT trimer és Stl monomerek kombinálásával kapott hDUT3Stl3 és 

hDUT3Stl2 szerkezeti modellek (SASBDB ID: SASDC77, SASDC87) jól megfelelnek 

az összes rendelkezésre álló kísérleti tapasztalatnak.  

                                                 
16 Benedek, A. et al. FEBS Open Bio 8, 158–167 (2018) 
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6. ábra. A humán dUTPáz (hDUT) és Stl fehérje által alkotott komplexek szerkezeti modelljei 

(SASBDB ID.: SASDC77 és SASDC87)13. A humán dUTPáz trimer piros, sárga, sötétkék az Stl 

halványkék színű szalagmodellként bemutatva, a SAXS alapján kapott 3D burkolófelszínbe illesztve. 

Érdekes módon az Stl fehérje a -redős trimer dUTPázok mellett képes 

kölcsönhatásba lépni a teljesen eltérő szerkezetű NM1 fágból származó -helikális 

dimer dUTPázzal is (NM1DUT)9,10. A két különböző dUTPázzal való komplex-képzés 

szerkezeti hátterének felderítésére HDX-MS kísérleteket végeztünk, amely 

az izotópcsere sebességének lokális változásairól ad információt15.  

A Φ11DUT fehérje jelenlétében az Stl fehérje C-terminális szegmensének egy 

szakaszán nagy mértékben csökken a H/D csere sebesség, amely arra utal, hogy főként 

ez a régió felelős a fehérje-fehérje kölcsönhatás kialakulásáért. Emellett az Stl fehérje 

minden részén szignifikáns negatív HDX jelet kaptunk, amely feltehetően azt jelzi, hogy 

komplex képződése folytán az Stl fehérje flexibilitása csökken. A HDX-MS mérések 

alapján az Stl fehérje különböző szegmenseivel kötődik a két dUTPázhoz. Az Stl fehérje 

különleges funkcionális plaszticitása, amely lehetővé teszi a különböző szerkezetű 

dUTPáz izoenzimek felismerését, arra enged következtetni, hogy a fág dUTPázok 

jelenléte esetleg előnyt jelent a SaPI mobilis genetikai elemek számára.  

A natív gél elektroforézis, kovalens keresztkötési, natív tömegspektrometria és 

kísérleteink alapján a NM1DUT és Stl fehérjék heterodimer komplexet alkotnak15. 

Ez alapján az Stl dimer disszociációja feltehetően mind a trimer mind a dimer 

dUTPázokkal való kölcsönhatás előfeltétele13,15 (7. ábra). A dimerizációs egyensúly 

dUTPáz hatására bekövetkező eltolódása magyarázatot kínál a derepresszió 

mechanizmusára is, mivel az Stl fehérje valószínűleg dimerként kötődik a DNS-hez 

(7. ábra).  
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7. ábra Az Stl represszor fehérje kölcsönhatása dimer és trimer fág dUTPázokkal.  

Az Stl represszor fehérje (narancssárga ellipszis) oldatban dimereket képez és valószínűsíthetően 

dimerként kötődik a DNS-hez (fekete). Az Stl fehérje mind a trimer mind a dimer dUTPázok 

enzimatikus aktivitását csökkenti. A trimer dUTPázok esetében az inhibíció a szubsztrát és az Stl fehérje 

kompetícióján keresztül valósul meg, DUT2Stl2 illetve DUT3Stl3 komplexek képződése során. A dimer 

dUTPázok esetében az Stl felbontja az enzim dimerizációs felszínén elhelyezkedő kötőzsebet. Az Stl 

fehérje mindkét dUTPázhoz monomer formában kötődik, a dUTPázok tehát a represszor 

dimerizációjának perturbációján keresztül zavarják meg az Stl-DNS interakciót. 

A HDX-MS mérések alapján a Φ11DUT és a NM1DUT esetben is az aktív 

centrum közvetlenül érintett az Stl-lel való kölcsönhatásban15. Mindkét fág dUTPáz 

esetében igazoltuk, hogy az Stl csökkenti az enzimek aktivitását8,14,15. A NM1DUT 

esetében az Stl kötődés hatására a dimer és ezáltal a szubsztrát-kötő zseb felbomlik, ami 

az enzimaktivitást ellehetetleníti15 (7. ábra). A trimer dUTPáz-Stl komplex esetében 

a Φ11DUT nem bomlik alegységeire, hanem trimer formában kapcsolódik az 

Stl-hez8,12,13,16, az inhibíció a szubsztrát és az Stl kompetícióján alapul8 (7. ábra). 
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4 Tézisek 

1. Megállapítottam, hogy a SaPIbov1 Staphylococcus aureus patogenicitási sziget 

életciklusát szabályozó Stl fehérje egyes doménjeihez különböző élettani 

funkciókhoz rendelhetők (1,4). Igazoltam, hogy a fehérje C-terminális szakasza 

egyaránt képes a dimerizációra és a dUTPáz inhibícióra, azonban a DNS-hez nem 

kötődik (1) . Az in silico predikciós programok által meghatározott, hélix-turn-hélix 

motívumban két kiválasztott poláris oldalláncú aminosavat alaninra cseréltem és azt 

tapasztaltam, hogy a kapott duplapontmutáns fehérje DNS-kötő képessége a vad 

típusú fehérjéhez viszonyítva jelentősen csökkent (1). Ezzel megerősítettem, hogy az 

in silico módszerek megfelelően jelezték előre a hélix-turn-hélix motívum helyét a 

fehérje amino-terminális szakaszán (1). 

2. Kísérletes úton bizonyítottam, hogy a fág-specifikus inzert nem esszenciális az 

StlΦ11dUTPáz kölcsönhatás létrejöttéhez, viszont fontos szerepe van az Stl 

fehérje DNS-ről való leszorításában a Φ11 fág dUTPáz esetében (2). Kimutattam, 

hogy az inzert-mentes 11DUT101G–122Q enzim aktivitása a 11DUT fehérjéhez 

hasonló módon gátolható Stl-lel (2). A két fehérjén végzett HDX-MS vizsgálatokkal 

megerősítettem, hogy az Stl fehérje első sorban az enzim aktív centrumához kötődik 

(eredmények publikálása folyamatban). Az inzert valamelyest akadályozza, hogy az 

Stl fehérje a szubsztrát-kötő zsebhez hozzáférjen, viszont új kölcsönhatási felszínt is 

biztosít a komplexképződéshez. Azonban azt találtam, hogy a fág-specifikus inzert-

mentes mutáns nem képes az Stl-DNS komplexet megbontani (2). 

3. Igazoltam, hogy a Staphylococcus aureus baktériumból származó Stl fehérje más 

fajokból származó dUTPázokkal is képes kölcsönhatásba lépni (4,7). 

Bizonyítottam, hogy az Stl fehérje kölcsönhatásba lép a mikobakteriális és a humán 

dUTPáz fehérjével is, és jelentősen csökkenti azok katalitikus aktivitását (3,4). 

Emellett kimutattam, hogy mindkét dUTPáz, ugyan különböző mértékben, de képes 

megbontani az Stl-DNS kölcsönhatást (4,7).  

4. Kisszögű röntgenszórás (SAXS) kísérletekkel meghatároztam az Stl dimer 

oldatbeli alakját, és ez alapján, a fehérje monomerjének in silico 

homológiamodelljét felhasználva alkottam egy kis felbontású szerkezeti modellt 

az Stl dimerre (SASBDB ID: SASDC67) (4). A SAXS adatok emellett arra utaltak, 

hogy az Stl fehérje flexibilis régiókat is tartalmaz, ami megmagyarázza a fehérje 

kristályosítására tett kísérleteim sikertelenségét. 



12 

5. Integrált szerkezeti biológiai megközelítést alkalmazva natív gél elektroforézis, 

izotermális titráló kalorimetria (ITC), natív tömegspektrometria, valamint 

gélszűréssel kapcsolt kisszögű röntgenszórás (SEC-SAXS) és HDX-MS 

módszerekkel kapott eredményeim kombinálásával modelleztem a humán 

dUTPáz (hDUT) Stl fehérjével alkotott komplexének szerkezetét (4). A SAXS 

adatok alapján végzett modellépítés során a dimer Stl modell felhasználásával nem 

jutottam olyan modellhez, amely összeegyeztethető a más módszerekkel kapott 

kíséreti eredményekkel. Ezzel szemben a hDUT trimer és Stl monomerek 

kombinálásával kapott hDUT3Stl3 és hDUT3Stl2 szerkezeti modellek (SASBDB ID: 

SASDC77, SASDC87) jól megfelelnek összes rendelkezésre álló kísérleti 

tapasztalatnak. Ez alapján az Stl dimer disszociációja feltehetően a dUTPázzal való 

kölcsönhatás előfeltétele. A dimerizációs egyensúly dUTPáz hatására bekövetkező 

eltolódása magyarázatot kínál a derepresszió mechanizmusára is, mivel az Stl fehérje 

valószínűleg dimerként kötődik a DNS-hez. 

6. Kimutattam, hogy az Stl fehérje különböző szegmenseivel kötődik a dimer és a 

trimer fág dUTPázokhoz (eredmények publikálása folyamatban). Az Stl fehérje 

különleges alkalmazkodása, amely lehetővé teszi a különböző szerkezetű dUTPáz 

izoenzimek felismerését, felveti annak a lehetőségét, hogy a fág dUTPázok jelenléte 

valamilyen módon előnyt jelentenek a SaPI mobilis genetikai elemek számára.  

5 Alkalmazási lehetőségek (0.5-1 oldal) 

A dUTPáz-inhibitorok alkalmazása patogén mikroorganizmusok által okozott 

megbetegedések kezelésében illetve daganatterápiában intenzíven kutatott terület4,5. 

A különböző dUTPázok és Stl közötti kölcsönhatófelszín és a komplexek szerkezetének 

ismerete lehetőséget teremt új, fehérje vagy peptid típusú dUTPáz inhibitorok 

fejlesztésére. A HDX-MS eredmények alapján azonosítottunk az Stl fehérjén belül egy 

15 aminosavból álló peptidet (98Y113Y), amely az összes vizsgált trimer dUTPáz-Stl 

komplex esetében közvetlenül a kölcsönható felszínen található13,15. Munkánk következő 

lépése ezen peptid hatásának tesztelése lesz a dUTPáz enzimatikus aktivitásra. Ezen felül 

az Stl fehérje kifejeztetése mikobakteriális12, humán illetve Plasmodium falciparum 

sejtes rendszerekben, lehetősége teremt a dUTPáz fehérje funkciójának in vivo 

vizsgálatára. 
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