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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
DCD: dezoxicitidilát-dezamináz
DHFR: dihidrofolát-reduktáz
dTDP: dezoxitimidin-difoszfát
dTMP: dezoxitimidin-monofoszfát
DTT: ditiotreitol
dTTP: dezoxitimidin-trifoszfát
dUTPáz: dezoxiuridin-trifoszfát-nukleotido-hidroláz
dUDP: dezoxiuridin-difoszfát
dUMP: dezoxiuridin-monofoszfát
dUPCP: dezoxiuridin-α,β-metiléndifoszfát vagy α,β-metilén-dUDP
dUPNP: dezoxiuridin-α,β-imidodifoszfát vagy α,β-imido-dUDP
dUPNPP: dezoxiuridin-α,β-imidotrifoszfát vagy α,β-imido-dUTP
dUTP: dezoxiuridin-trifoszfát
E. coli: Escherichia coli baktérium
EDTA: etiléndiamin-N,N,N’,N’-tetraecetsav
EIAV: lovak fertőző vérszegénységét okozó vírusa
EMBL/DESY: European Molecular Biology Laboratory / Deutsche ElectronenSynchrotron (Hamburg, Németország)
EN: elektronegativitás
ESRF: European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Franciaország)
5-FdUMP: 5-fluordezoxiuridin-monofoszfát
FIV: macska-félék immunhiányt kiváltó vírusa
5-FU: 5-fluoruracil
HEPES: N-(2-hidroxietil)piperazin-N’-etánszulfonsav
kcat: katalitikus sebességi állandó
KM: Michaelis állandó, a szubsztrát kötéserősségét jellemzi
LB: Luria-Bertani (tápoldat)
LDDUT: rekombináns Drosophila melanogaster dUTPáz
MOPS: 3-morfolinopropánszulfonsav
MTUB: Mycobacterium tuberculosis
MTX: metotrexát
NDP kináz: nukleoziddifoszfát-kináz
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PDB: Protein Data Bank (fehérjeszerkezeti adatbázis)
PDB ID: fehérjeszerkezeti adatbázis azonosító
PMSF: fenilmetánszulfonil-fluorid
PPi: anorganikus pirofoszfát
SCER: Saccharomyces cerevisiae
SDDUT: C-terminális 28 aminosavból álló peptidszakaszt nélkülöző rekombináns
Drosophila melanogaster dUTPáz
SDS-PAGE: Na-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis
SHMT: szerin-hidroximetil-transzferáz
TCEP: trisz(2-karboxietil)foszfin-hidroklorid
TdR: dezoxitimidin
TES: 2-{[trisz(hidroximetil)metil]amino}etánszulfonsav
Tris/HCl: (aminometántriil)trimetanol
TS: timidilát szintáz
VRK: vékonyréteg-kromatográfia
Wcat: katalitikus vízmolekula
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1. BEVEZETÉS
A dezoxiuridin-trifoszfát-nukleotido-hidroláz (dUTPáz) enzim katalizálja a
dUTP hidrolízisét. A DNS információtartalmának megőrzésében többek között ez a
folyamat is - mint megelőző védelem - szerepet játszik. A dUTPáz a sejtbeli
dUTP/dTTP arány csökkentésével gátolja az uracil DNS-be épülését. Enzimműködés
hiányában az uracil feldúsul a DNS-ben, aminek hatására a sejtbeli uracil-DNS vágójavító mechanizmusok működésbe lépnek. Mindez ahhoz vezet, hogy a kromoszóma
idővel fragmentálódik, és a sejt a programozott sejthalál útjára lép [1, 2]. A dUTPáz
elengedhetetlen a baktériumok életben maradásához [3], így antibakteriális ágensek
kifejlesztéséhez ideális célpontnak tekinthető [4]. A dUTPáznak a DNS
metabolizmusban betöltött fontos szerepét tekintve az enzim célpontnak tekinthető
rák- illetve vírusellenes gyógyszerek tervezésénél is [5].
A dUTPáz enzim szerkezetének és működésének vizsgálata elengedhetetlen
hatékony inhibitorok tervezéséhez. Célom az eukarióta modellszervezetként használt
ecetmuslica- (Drosophila melanogaster) és a prokarióta modellszervezetként
használt Escherichia coli dUTPáz enzimek fehérjeszerkezeti és működési
sajátságainak elemzése és összevetése volt. Szerkezet- és funkcióelemzés során
célszerű az oldatfázisú vizsgálatokat ötvözni a röntgenkrisztallográfiával. A fehérjék
és különböző komplexeik szerkezetét atomi szinten meg lehet határozni
röntgenkrisztallográfiával, de a szilárdfázisú fehérjeszerkezet nem nyújt kellő
információt a fehérje működéséről, és nem feltétlenül teljesül, hogy a
kristályszerkezet hűen tükrözi a fiziológiás fehérjefeltekeredést. Ezért egy enzim
szerkezetének

és

működésének

párhuzamosan

szükség

van

jellemzéséhez

oldatfázisú

a

röntgenkrisztallográfiával

vizsgálatokra

(gélszűrés,

cirkuláris

dikroizmus spektroszkópia, aktivitásmérés, limitált tripszinolízis, NMR). Terveim
között szerepelt az ecetmuslica dUTPáz kinetikai paramétereinek meghatározása, az
enzim szubsztrátanalóg ligandumokhoz és a dUMP-hez való kötési affinitásának
megállapítása, a ligandumkötődés hatására bekövetkező szerkezeti változásainak
azonosítása, katalitikus mechanizmusának felderítése és a homotrimer enzim három
aktív centruma között esetlegesen fellépő kommunikáció vizsgálata. Célul tűztem ki,
hogy az oldatfázisban történt vizsgálatok eredményeit összevetem a fehérjeszerkezeti
adatbázisban (PDB) szereplő dUTPáz kristályszerkezetekkel. (Ez utóbbiakat részben
Dr. Barabás Orsolya munkatársam készítette.) Szándékomban állt a prokarióta E. coli
11

dUTPáz

irodalomból

ismert

szerkezeti

és

működési

jellegzetességeinek

összehasonlítása az általam vizsgált eukarióta enzim jellemzőivel.
A dUTPáz a dUTP α- és β-foszfátcsoportja közötti hasadást előidéző hidrolízist
katalizálja. Az α- és β-foszfátcsoportokat összekötő oxigén atom helyettesítésére
általánosan használt imido- illetve metiléncsoportok a szubsztrát hidrolizálhatósági
fokát jelentősen csökkentik. A szerkezetkutatás elősegítése érdekében alkalmaztam
az α,β-imido-dUDP, az α,β-imido-dUTP, az α,β-metilén-dUDP és a dUDP
szubsztrátanalógokat, továbbá a dUMP terméket. Ezek a ligandumok potenciális
inhibitor-molekulákként is szerepeltek a terveimben. A fenti ligandumokkal
méréseket terveztem arra vonatkozóan, hogy hatásukra mennyire csökken az enzim
aktivitása és mekkora a kötődési affinitásuk az ecetmuslica- és az E. coli
dUTPázhoz. Nukleotidanalóg alapú inhibitor tervezésekor arra kell törekedni, hogy a
jelölt minél hatékonyabban gátolja az enzim aktivitását és minél nagyobb affinitással
kötődjön az enzimhez azért, hogy a gyógyászatban az ilyen inhibitorokat a lehető
legkisebb mennyiségben lehessen alkalmazni a mellékhatások elkerülése végett,
vagyis más nukleotidkötő fehérje működését ne befolyásolják. A dolgozatban
bemutatom, hogy jóllehet a felsorolt nukleotidok inhibitorokként nem javasolhatók,
ellenben a nukleotid-enzim komplexben a dUTPáz szubsztrátkötő- és egyben aktív
helyének elemzésében elengedhetetlen szerepük volt. Segítségükkel körvonalazódott
a hidrolitikus reakció maximális sebességéhez szükséges kofaktor Mg(II) szerepe az
aktív helyen, és a nukleofil támadó vízmolekula azonosításában is jelentős szerepük
volt.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2. 1. Miért nincs uracil a DNS-ben? - A dUTPáz szerepe
A dUTPáz enzim élettani jelentőségének hátterében a citozin kémiai
instabilitása áll. Ez a bázis a DNS egyik alkotóeleme.
Normális esetben a DNS-ben a citozin a guaninhoz kapcsolódik háromszoros
hidrogén-híd kötéssel (2. 1. 1. ábra). A citozin spontán oxidatív dezaminálódásakor
uracil keletkezik [6], ami viszont a timinhez hasonlóan kétszeres hidrogén-híd
kötéssel képes az adeninnel bázispárt képezni.

2. 1. 1. ábra - A DNS-ben guaninnal kapcsolódó citozin oxidatív dezaminálódása során uracil
bázis keletkezik, amely a timinhez hasonlóan adeninnel képez H-hidakat.

A citozinból keletkezett mutagén uracil párjaként a következő replikáció
során a DNS polimeráz már adenint fog beépíteni guanin helyett, amennyiben a
báziskivágási javítómechanizmus nem működik. Ez a folyamat a sejtfunkció kóros
megváltozásához vezethet. A DNS-be a citozin hidrolitikus dezaminálódásával
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keletkező káros, genetikai információt megváltoztató uracil mellett oly módon is
kerülhet uracil, hogy a sejtben a dUTP/dTTP arány emelkedésével a nem specifikus
DNS polimeráz dTMP helyett dUMP-t is épít a DNS-be [7, 8]. Ez utóbbi
uracilbeépülés nem minősül genetikai információt megváltoztató mutációnak, mivel
az uracil és a timin analógok, mindketten az adeninnel való kötődésre hajlamosak.
Azonban a sejtben működő báziskivágáson alapuló javítómechanizmusok általában
nem tesznek különbséget a két különböző eredetű uracil között. Mindkét esetben
kivágják az uracilt és a hozzá tartozó cukor-foszfátot a DNS-ből, majd az üres hellyel
szemben lévő bázis alapján beépítik a megfelelő nukleotidot.
A sejtben a dUTPáz enzim gondoskodik a megfelelően alacsony dUTP/dTTP
arányról (pl. 0,05-0,07 humán sejtekben [9]) annak érdekében, hogy „ártatlan” uracil
csak elhanyagolható valószínűséggel kerüljön a DNS-be timin helyett, mivel a
rendszer azt is hibának tudja be, és kivágja. A dUTPáz feladata tehát a dUTP
hidrolízisének katalízise (2. 1. 2. ábra).
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2. 1. 2. ábra - A dUTPáz által katalizált hidrolízis
A dUTP α-foszfátját támadja az aktivált vízmolekula, aminek eredményeként dUMP és pirofoszfát
keletkezik [10].

A dUTPáz által katalizált reakció egyszerre két oldalról biztosítja a
megfelelően alacsony sejtbeli dUTP/dTTP arányt. Egyrészt csökkenti a dUTP
szintet, másrészt a pirofoszfát mellett termeli a dTTP bioszintézisének kiindulási
anyagát, a dUMP-t.
A dUTPáz enzim tehát kettős szerepet játszik a sejt normális működéséhez
szükséges DNS integritás megőrzésében (2. 1. 3. ábra). Egyrészt megelőzi a hibásnak
minősülő, „ártatlan” uracil tartalmú DNS létrejöttét, vagyis preventív hibajavítófunkcióval rendelkezik [11]. Másrészt szerepe van a DNS hibajavításához és a DNS
szintéziséhez egyaránt szükséges nukleotid építőelemek megfelelő arányának
biztosításában: részt vesz a dTTP szint szabályozásában.
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2. 1. 3. ábra - A dUTPáz kulcsszerepe a dTTP de novo szintézisében és a dUTP szint
csökkentésében [12] A de novo útvonal elsődleges metabolitja az UMP (középszürke háttéren), mely
glutamin, bikarbonát és ATP kiindulási anyagokból, hat enzim segítségével jön létre (az ábrán nincs
jelölve). Az UMP képezi a kiindulási anyagot a többi pirimidin ribo- és dezoxiribonukleotid szintézise
számára. A kinázok általában a foszfátlánc hosszára, a reduktázok pedig a cukorra nézve specifikusak
csupán, míg a bázisok átalakítását katalizáló enzimek a cukor, a foszfát és a bázis részre egyaránt
specifikusak. A pontozott vonallal jelölt útvonal csupán egyes prokariótákban (pl. E. coli) létezik, míg
a szaggatott nyíllal jelölt dCMP dezamináz enzim az enterobaktériumokból hiányzik, de
eukariótákban megtalálható. A dUTP/dTTP arány szabályozásának két kulcsenzime, a dUTPáz és a
timidilát szintáz sötétszürke háttérel, bekarikázva látható.

Az enzim esszenciális szerepére utal, hogy prokarióták [3] és eukarióták [13]
mellett, még a limitált genommal rendelkező herpeszvírusok [14] és retrovírusok
[15-17] is kódolják. A dUTPáz működése elsősorban azokban a sejtekben
elengedhetetlen, ahol aktív DNS szintézis folyik, például osztódó, rákos és vírus által
megfertőzött sejtekben.
A dUTPáz hiányában kialakuló magas dUTP/dTTP arány következtében
uraciltartalmú DNS keletkezik (2. 1. 4. ábra). A báziskivágáson alapuló
javítómechanizmus kivágja a timin helyett beépített uracilt (mindemellett a
citozinból származó uracilt is) és a hozzá tartozó cukor-foszfátot. Magas sejtbeli
dUTP/dTTP arány esetén a nem specifikus DNS polimeráz azonban ismét épít
dUMP-t az üres helyre az adeninnel szembe a DNS-be. Ez az állapot egy hiperaktív
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uracil-kivágó és -beépítő körforgássá alakul, ami kromoszóma-fragmentálódáshoz,
majd ún. timinmentes sejthalálhoz vezet [1, 2].

2. 1. 4. ábra - A timinmentes sejthalál
A dUTPáz kontrolálja a sejtbeli dUTP szintet, és termeli a dTTP bioszintézisének a kiindulási
anyagát, a dUMP-t. A dUTPáz hiányában megnövekvő a dUTP/dTTP arány a sejt DNS-javító
mechanizmusát hiperaktív ciklussá változtatja, ami a kromoszóma fragmentálódásához, végül
sejthalálhoz vezet.

DNS károsodás hatására a p53 gén termékének mennyisége megnövekszik, és
a p53 fehérje a sejteket nem engedi S fázisba jutni addig, amíg a javítás nem történt
meg. Ha viszont a DNS sérülései olyan nagyok voltak, hogy nem javíthatók, elősegíti
a sejtek programozott halálát. Tehát a p53 egy tumorszupresszor gén, amely rákos
megbetegedések kialakulásának megelőzésében játszik szerepet. Ha a p53 fehérje
sejtbeli működése gátolt, a sejt DNS-ének károsodása rákos elváltozások
kialakulásához vezethet. A p53 gén meghibásodását a humán daganatok közel 50%ában megfigyelték. Bizonyos p53 mutáns rákos sejtekben aktiválódik a dUTPáz
expresszió, ez arra utal, hogy a rákos sejtek túlélésében kitüntetett szerepet kap a
dUTPáz [18]. Hematopoetikus (vérképző) sejtek vizsgálata során kimutatták, hogy a
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2. 1. 4. ábrán bemutatott apoptotikus útvonalon a p53 nem szerepel [19]. A dUTPáz
gátlásával tehát feltehetőleg a p53-étól független apoptotikus útvonal beindításával
eredményeket lehetne elérni a rákterápiában [18, 20-22]. Ez azért fontos, mert így
p53 mutáns rákos sejtekben is be lehetne indítani a sejthalál folyamatát.
A timidilát metabolizmus fontos célpontja bizonyos széleskörben használt
kemoterápiás ágenseknek (antifolátoknak és fluoropirimidineknek), amelyek
alkalmazása a rákterápiában hatékonynak bizonyult [5]. Ezeknek a rákellenes
szereknek a fő feladatuk a timidilát metabolizmusban elengedhetetlen szerepet játszó
enzimek gátlása (2. 1. 5. ábra). A dTMP de novo bioszintézise abban áll, hogy a
timidilát szintáz (TS) által katalizált reakcióban a dUMP metilálódik az uracil 5.
atomján [23]. A dTMP a sejtben dTDP-n keresztül dTTP-vé alakul, így válik
alkalmas építőelemmé a DNS replikációhoz (ld. 2. 1. 3. ábra). A TS által katalizált
reakcióhoz a metil donor az 5,10-metilén-tetrahidrofolát, ami a reakció során
dihidrofoláttá alakul. Az 5,10-metilén-tetrahidrofolát szintet a dihidrofolát reduktáz
(DHFR) és a szerin hidroximetil transzferáz (SHMT) együttes működése biztosítja.
A TS által katalizált reakció kiindulási anyagának, a dUMP-nek, két forrása van
eukariótákban: i) a dCMP dezaminálását a dCMP dezamináz végzi, ii) a
ribonukleozid difoszfát (NDP) reduktáz segítségével redukált UDP-ből keletkező
dUDP-t a nukleozid difoszfát kináz (NDP kináz) foszforilálja dUTP-vé, és a dUTPáz
segítségével ez utóbbi dUMP-vé hidrolizálódik. (A dUMP keletkezéséért a
prokarióta E. coli-ban a dUTPáz a felelős, mivel a dCMP dezamináz az E. coli-ból
hiányzik. A dUMP szintet kismértékben befolyásoló foszforilációs-defoszforilációs
reverzibilis út (dUDP↔dUMP) elhanyagolható a dUTPáz által katalizált dUMP
termelődéshez képest (2. 1. 3. ábra).)
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2. 1. 5. ábra - A timinmentes sejthalált beindító kemoterápiás szerek (piros) és célpontjaik (kék)
a dTTP bioszintézisben Az 5-FdUMP a timidilát szintáz (TS) és a metotrexát (MTX) a dihidrofolát
reduktáz (DHFR) gátlásával, mint kemoterápiás szerek szerepelnek a rákellenes küzdelemben.
Hatékony dUTPáz inhibitoroknak az alkalmazásával, esetleg kombinálva más kemoterápiákkal, esély
lehet a rákos sejtek timinmentes sejthalál mechanizmusának eredményesebb beindítására, valamint
fokozására. A timidin kináz egy menekítő útvonalat képvisel a dezoxitimidin (TdR) foszforilálásával a
megfelelő dTMP szint biztosításához.

A TS és DHFR enzimeket célzó inhibitorok már a humán gyógyászatban
alkalmzott rákellenes ágensek, mivel elsősorban aktívan osztódó, intenzív DNS
szintézist folytató sejtekre hatnak. TS gátlást idéznek elő például a fluoropirimidinek:
az 5-fluorouracil (5-FU), az 5-fluor-2’-dezoxiuridin (FUdR) és az 5-FdUMP [5]. A
TS által katalizált reakció indirekt módon is gátolható például metotrexáttal (MTX),
ami a DHFR inhibitora [24]. Ezzel a metil csoportot adó 5,10-metilén-tetrahidrofolát
képződése gátolható.
Humán rákos sejtek a dUTPáz expressziójának aktiválásával magas fokú
rezisztenciát mutattak az 5-FU-lal szemben [20, 21]. A dTTP bioszintézisben
szereplő enzimek gátlására épülő kemoterápiában tehát figyelembe kell venni a
timidilát metabolizmus résztvevőinek inhibitorok hatására bekövetkező működésbeli
változását. Például a timidin kináz képvisel egy menekítő útvonalat a dezoxitimidin
(TdR) foszforilálásával a megfelelő dTMP szint biztosításához (2. 1. 5. ábra). A
dUTPáz gátlását érdemes tanulmányozni az 5-FU-ra rezisztens, dUTPázt túltermelő
rákos sejteken.
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2. 2. A dUTPáz szerkezete
Inhibitor tervezésekor a lehetséges mellékhatások elkerülése érdekében szem
előtt kell tartani, hogy az enzimaktivitást gátló molekula a dUTPázra specifikus
legyen, és hogy az enzimhez erősen kötődjön, azaz minél kisebb koncentrációban
lehessen

alkalmazni.

Ehhez

szükséges

a

dUTPáz

szerkezetének

alapos

feltérképezése.
Humán dUTPáz inhibitorok hasznosak lehetnek a rákterápiában, akár
önmagukban, akár kombinálva más kezelésekkel [25]. Szükséges a különböző
eredetű dUTPázok szerkezetének és működésének részletes ismerete is, pl.
antivirális, antibakteriális ágensek kifejlesztéséhez a humán gyógyászatban.
Bizonyos inhibitoroknak a humán dUTPáz aktivitására gyakorolt hatásai eltérést
mutattak a Herpes simplex vírusok- [26] és az Epstein-Barr vírus dUTPázának [27]
működésére kifejtett gátlóhatásaikhoz képest.
A 2. 2. 1. táblázatban szereplő dUTPáz kristályszerkezetekből kiderült, hogy
a homotrimer szerveződésű enzimben három, azonos felépítésű aktív centrum
működik (2. 2. 1. ábra). Ezek elhelyezkedése mindig két szomszédos alegység között
van. Az egyes alegységek β-szálai ún. „lekvárostekercs” módon feltekeredve
antiparallel β-lemezt alakítanak ki úgy, hogy a β-lemezbe a szomszédos alegység
egyik β-szála is beépül. Ez nagy stabilitást biztosít a homotrimernek [28, 29].
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2. 2. 1. táblázat – A doktori munkám megkezdésekor a fehérjeszerkezeti adatbázisban (PDB) a
táblázatban bemutatott dUTPáz kristályszerkezetek voltak elérhetők. EIAV: lovak fertőző
vérszegénységét okozó vírusa, FIV: macska-félék immunhiányt kiváltó vírusa, MTUB:
Mycobacterium tuberculosis. A - jel jelentése: ligandumot nem tartalmazó dUTPázok
kristályszerkezetei.

PDB ID
1DUC
1DUN
1DUD
1DUP
1EU5
1EUW
1DUT
1F7D
1F7K
1F7N
1F7O
1F7P
1F7Q
1F7R
1Q5H
1Q5U
1MQ7

Ligandum az
aktív helyen
dUDP:Sr(II)
dUDP
dUMP
dUMP
dUDP
dUTP
dUDP
dUDP
-

Referencia

Felbontás (Å)

[30]
[30]
[28]
[31]
[32]
[32]
[33]
[34]
[34]
[34]
[34]
[34]
[34]
[34]
[29]
[29]
[4]

2,05
1,9
2,3
1,9
1,45
1,05
1,9
1,4
2,2
2,2
2,2
2,3
2,26
2,5
2,0
2,0
1,95
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A dUTPáz
eredete
EIAV
EIAV
E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
FIV
FIV
FIV
FIV
FIV
FIV
FIV
FIV
Homo sapiens
Homo sapiens
MTUB

Monomer
1. alegység

3. alegység

Monomer
Monomer
2. alegység

2. 2. 1. ábra – A dUTPáz enzim felépítése
A homotrimer FIV (macska-félék immunhiányt kiváltó vírusa) dUTPáz:dUDP komplex
kristályszerkezete (PDB ID: 1F7R) [34]. Az enzim három alegységét szalagmodell ábrázolja. Az
egyes alegységeket különböző színek jelölik (kék, zöld és sárga). Az alegységek β-szálai ún.
„lekvárostekercs” szerkezetet vesznek fel. A dUDP szubsztrátanalógokat, amelyek egyenként a három
aktív zsebben ülnek, pálcikamodell szemlélteti. A különböző atomok különböző színekkel
szerepelnek: szén: sötétszürke; oxigén: piros; foszfor: narancssárga; nitrogén: kék.

Az enzim általános feltekeredése a retrovirális dUTPáztól a humán dUTPázig
konzervált, csak minimális eltéréseket mutat (2. 2. 1. táblázat) [28-30, 32, 34]. A
dUTPázok a dUTP szubsztrátra kiemelkedő módon specifikusak, mind a
dezoxiribózra, mind az uracilbázisra, mind a foszfátlánc hosszára nézve, így az
enzim egyéb nukleotidok hidrolízisét csak kismértékben (pl. dCTP [10]) vagy nem
(pl. dUDP [10]) katalizálja. Az aktív zseb felépítésében a dUTPáz szekvenciában
megtalálható öt konzervált szekvenciamotívum vesz részt (2. 2. 2. és 2. 2. 3. ábra).
Ezek szekvenciái a következők: I. motívum: Ala-Gly-(Nnn)-Asp-Leu; II. motívum:
(Pro/Gly)-(Arg/Lys)-Ser; III. motívum: Gly-(Pho)2-Asp-(Nnn)2-Tyr-(Nnn)-Gly; IV.
motívum: Arg-(Pho)-Ala-Gln; V. motívum: Arg-Gly-(Nnn)2-Gly-Phe-Gly-(Ser/His)-
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(Thr/Ser)-Gly (az aminosavak hárombetűs kódjaival, Pho: hidrofób oldalláncú
aminosav és Nnn: bármilyen aminosav) [35].

Eucarya

III. motívum
I. motívum
II. motívum
DMEL (15)KIDTCVLRFAKLTENALEPVRGSAKAAGVDLRS--AYDVVVPARGKAIVKTDLQVQVPEG-SYGRVAPRSGLAVKNFIDVG--AGVVDEDYRGNLGVVLFNHSHSAP (18)EVGGMQLRFARLSEHATAPTRGSARAAGYDLYS--AYDYTIPPMEKAVVKTDIQIALPSG-CYGRVAPRSGLAAKHFIDVG--AGVIDEDYRGNVGVVLFNFGSCER (2) ATSDKVLNIQLRSASATVPTKGSATAAGYDIYA--SQDITIPAMGQGMVSTDISFTVPVG-TYGRIAPRSGLAVKNGIQTG--AGVVDRDYTGEVKVVLFNHS-

Eubact.

MTUB
--MSTTLAIVRLDPGLPLPSRAHDGDAGVDLYS--AEDVELAPGRRALVRTGVAVAVPFG-MVGLVHPRSGLATRVGLSIVNSPGTIDAGYRGEIKVALINLDP
ECOL (2) KKIDVKILDPRVGKEFPLPTYATSGSAGLDLRACLNDAVELAPGDTTLVPTGLAIHIADPSLAAMMLPRSGLGHKHGIVLGNLVGLIDSDYQGQLMISVWNRGHINF (1) KKIDVKILDSRIGNEFPLPTYATEGSAGLDLRALIDESFEIQPGETKLIPTGLSIYIADPNLAAVILPRSGLGHKHGIVLGNLVGLIDSDYQGPLMVSMWNRG-

Retrovir.

EIAV
----------MLAYQGTQIKEKRDEDAGFDLCVP--YDIMIPVSDTKIIPTDVKIQVPPN-SFGWVTGKSSMAKQGLLING---GIIDEGYTGEIQVICTNIG1FIV
-----------MIIEGDGILDKRSEDAGYDLLAA--KEIHLLPGEVKVIPTGVKLMLPKG-YWGLIIGKSSIGSKGLDVLG---GVIDEGYRGEIGVIMINVSMPMV (12)SLWGSQLCSSQQKQPISKLTRATPGSAGLDLCS-TSHTVLTPEMGPQALSTGIYGPLPPN-TFGLILGRSSITMKGLQVYP---GVIDNDYTGEIKIMAKAVN-

Eucarya

DMEL
HSAP
SCER

IV. motívum
V. motívum
DVDFEVKHGERIAQFICERIF-YPQLVMVDKLEDT----ERGEAGFGSTGVKDLPAAKAQNGNGEKAAEPEGAA 182
KEKFEVKKGDRIAQLICERIF-YPEIEEVQALDDT----ERGSGGFGSTGKN---------------------- 163
QRDFAIKKGDRVAQLILEKIVDDAQIVVVDSLEES----ARGAGGFGSTGN----------------------- 147

Eubact.

MTUB
ECOL
HINF

AAPIVVHRGDRIAQLLVQRVELVELVEVSSFDEAGLASTSRGDGGHGSSGGHASL------------------- 154
QDSFTIQPGERIAQMIFVPVV-QAEFNLVEDFDAT----DRGEGGFGHSGRQ---------------------- 151
NEPFKIEVGDRIAQLVFVPVV-QAEFNIVEDFQQT----ERGEGGFGHSGKQ---------------------- 151

Retrovir.

EIAV
1FIV
MPMV

KGNIKLIEGQKFAQLIILQHHSNSRQPWDENKIS-----QRGDKGFGSTGVF---------------------- 134
RKSITLMERQKIAQLIILPCKHEVLEQGKVVMDS-----ERGDNGYGSTGVF---------------------- 133
-NIVTVSQGNRIAQLILLPLI----ETDNKVQQP-----YRGQGSFGSSDIY---------------------- 152

2. 2. 2. ábra - Különböző fajokból származó dUTPáz szekvenciák összehasonlítása
Fekete hátterű fehér betűk jelölik a konzervált aminosavakat. Az összehasonlított szekvenciák
sorrendje a következő: DMEL: Drosophila melanogaster, HSAP: Homo sapiens, SCER:
Saccharomyces cerevisiae, MTUB: Mycobacterium tuberculosis, ECOL: Escheriscia coli, HINF:
Haemophilus influenzae, EIAV: lovak fertőző vérszegénységét okozó vírusa, 1FIV: macska-félék
immunhiányt kiváltó vírusa, MPMV: Mason-Pfizer majom vírus

Minden egyes aktív hely létrehozásában mindhárom alegység részt vesz a
megfelelő konzervált szekvencia-motívumaival [28, 36] (2. 2. 3. ábra). Az első
alegység az I., II. és IV. motívumokat, a második alegység a III. motívumát és a
harmadik alegység az V. motívumát adja az aktív zseb felépítéséhez és
működéséhez. Az első alegységben például a II. motívum argininje és szerinje H-híd
kötéssel koordinálja a ligandum foszfát-oxigénjeit. A második alegység a β-hajtűvel
járul hozzá az aktív hely felépítéséhez, ez koordinálja a dUTP uracil gyűrűjét az
uracilra nézve hasonlóan a DNS-ben található H-híd kötésekhez. A III. motívumbeli
tirozin pedig átlapol a dezoxiribóz gyűrűvel. A harmadik alegység adja a fenilalanint
tartalmazó flexibilis C-terminális kart, amely fenilalanin oldallánc hidrofób
kölcsönhatást létesít a szubsztrát uracil gyűrűjével. Ez a C-terminális régió ligandum
hiányában igen flexibilis, kristályszerkezetekben általában nem látható, ligandum
kötődésekor azonban rázárul az aktív helyre.
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2. 2. 3. ábra – Az aktív zseb felépítése
(A) Az öt konzervált szekvenciamotívum a fehérje elsődleges szerkezetében. Az első alegység adja az
I., a II. és a IV. konzervált szekvencia-motívumot az aktív centrum felépítéséhez (sárga). A második
alegység adja a β-hajtű kialakulásáért felelős III. motívumot (kék). A kizárólag szubsztrátkötéskor
rendeződő, egyébként flexibilis, az V. motívumot tartalmazó C-terminális kart a harmadik alegység
adja (piros).
(B) Az α,β-imido-dUTP (narancssárga pálcikamodell) kötődése a dUTPáz aktív zsebében (PDB ID:
2HQU, publikáció előkészületben Varga B et al.). Az egyes aktív helyek felépítéséhez mindhárom
alegység hozzájárul a megfelelő konzervált szekvencia-motívumaival (ld 2. 2. 3. A ábra). A dUTPáz
megjelenített szakaszait szalagmodellel ábrázoltam, a szubsztrátkötésben szerepet játszó aminosavakat
pálcikamodellel is megjelenítettem. A 2. 2. 3. A ábrán használt színekkel jelöltem a
szekvenciamotívumokat. A H-hidakat zöld szaggatott vonalakkal, a Mg(II)-ot narancssárga gömbbel,
és a vizet piros gömbbel jelöltem.
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2. 3. A dUTPáz által katalizált dUTP hidrolízis molekulaszerkezeti alapjai
Hatékony gátlószerek kifejlesztéséhez elengedhetetlen a dUTP hidrolízisét
katalizáló

enzim

működésének

alapos

ismerete.

Az

irodalomból

és

a

fehérjeszerkezeti adatbázisban (Protein Data Bank, http://www.rcsb.org) található
számos dUTPáz és dUTPáz:ligandum komplex kristályszerkezet (2. 2. 1. táblázat)
[28-30, 32, 34] alapján bizonyos fokig ismert a fehérje általános feltekeredése és az
aktív hely felépítése (2. 2. fejezet). Laboratóriumi körülmények között kimutatható,
hogy Mg(II) ionok a szubsztrát kötődését segítik és a katalízis sebességét növelik,
vagyis a Mg(II) az enzim kofaktora [37]. A dUTPáz által katalizált reakció
mechanizmusáról a jelen értekezésben leírt vizsgálatok megkezdésekor ismeretes
volt, hogy nukleofil szubsztitúciós reakció játszódik le. A nukleofil támadás a
dezoxiuridin-trifoszfát ligandum α-foszforatomján megy végbe [10].
A katalitikus ciklus során bekövetkező oldatfázisbeli konformációváltozásokat cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával követve sikerült javaslatot tenni
az E. coli dUTPáz katalikus ciklusának modelljére [36, 38]. Eszerint a C-terminális
V. motívum rendeződéséhez szükséges a nukleotid ligandum trifoszfátlánca és a
Mg(II), így az V. motívumot tartalmazó C-terminális kar az aktív centrum fölé hajlik,
és zárt konformációt hoz létre (2. 3. 1. ábra). A katalitikus reakció végbemenetele
után a C-terminális visszanyeri flexibilitását, az aktív centrum bejárata szabaddá
válik (nyitott konformer), elősegítve ezzel a termék távozását. Ez a mechanizmus a
kristályszerkezetek alapján valószínűleg hasonló más prokarióta- és a retrovirális
enzimek esetén. A humán enzimről készült kristályszerkezeti adatok [29] arra
utalnak, hogy a termék - dUMP - jelenlétében is rögzül a zárt konformer. Itt kérdéses
egyelőre tehát a termék távozásának mechanizmusa, esetleg allosztérikus viselkedés
tételezhető fel (egyik aktív centrum zárul, másik nyílik). Az eltérő viselkedés oka
elsősorban a különböző jellegű alegység-kölcsönhatásokban keresendő. A 2. 2. 1. és
a 2. 3. 1. ábrákon megjelenített dUTPáz szerkezetekben megfigyelhető elölnézetben
egy csatorna, amely felépítésében mindhárom alegység részt vesz. Ezt az
irodalomban központi csatornaként szokták említeni. A homotrimer enzim központi
csatornája a humán, és minden más eukarióta dUTPáz esetén poláros, míg a
bakteriális és retrovirális enzimeknél apoláros (2. 3. 2. ábra) [35]. Szerkezetelemző
vizsgálatok alapján a pro- és eukarióta dUTPázok közötti különbséget mutatja be a 2.
3. 1. ábra.
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katalitikus

katalitikus

hidrolízis

hidrolízis

prokarióta

eukarióta

2. 3. 1. ábra - A dUTPáz enzim katalitikus ciklusa pro- és eukariótákban eltérő lehet [35]. A
katalitikus reakcióhoz szükséges zárt konformáció az E. coli dUTPáznál a hidrolízist követően
kinyílik, lehetővé téve a termék távozását. A humán enzim megtartja a zárt konformációt a hidrolízist
követően, így a termék távozása egyelőre nem érthető. A funkcionális eltérés oka a trimer enzim
alegységei közti eltérő kommunikációval magyarázható. A homotrimer dUTPáz alegységeit sárga, kék
és zöld színekkel, a prokarióta enzim apoláros központi csatornáját szürke színnel, míg az eukarióta
enzim poláros központi csatornáját piros színnel ábrázoltam.

2. 3. 2. ábra [35] – A homotrimer dUTPázok három alegységből felépülő központi csatornái. A
homotrimer enzimek alegységeinek főláncai fekete, sötétszürke és világosszürke színű
pálcikamodellel szerepelnek. Térkitöltő modell szemlélteti a központi csatornát felépítő aminosavakat
(egybetűs kóddal is jelölve), amelyek a hozzájuk tartozó alegység színkódjával vannak ellátva. (A) A
humán dUTPáz poláros központi csatornája a homotrimer enzimen keresztül vezet. A csatorna
egyik bejáratát felépítő Y-R-E aminosavak H-hidas kölcsönhatásban vannak egymással. (B) Apoláros
központi mag jellemzi a homotrimer E. coli dUTPázt. A központi magban található két poláros
aminosavoldalláncot (Q106 és R104) pálcika-és-gömb modell jelöli. Az eukarióta hidrofil Y-R-E
aminosavhármasnak a prokarióta hidrofób A-M-V aminosavhármas felel meg.
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2. 4. A Drosophila melanogaster dUTPáz
A Drosophila melanogaster dUTPáz vizsgálata több szempontból is érdekes.
1) Eukarióta dUTPáz in vitro oldatfázisú jellemzése kéziratunk megjelenéséig nem
szerepelt a szakirodalomban. 2) Deutsch és munkatársai az ecetmuslica első
stádiumú lárváiból készült kivonatot adva az ecetmuslica embrióból tisztított
dUTPázhoz azt tapasztalták, hogy az enzim aktivitása csökkent (az ecetmuslica
fejlődését mutatja a 2. 4. 1. ábra) [39]. Első lárva állapotban tehát találtak egy, a
dUTPáz gátlásért felelős faktort. Az ecetmuslica egyéb fejlődési stádiumaiban ehhez
hasonló gátló hatást nem figyeltek meg. Békési és munkatársai kimutatták, hogy az
ecetmuslica fejlődése során a lárvális dUTPáz szint jelentősen csökkent a többi
fejlődési stádiumban megfigyelt dUTPáz szinthez képest [40]. Ezek az eredmények
arra utalnak, hogy a Drosophila melanogaster-ben működik egy irányított apoptózist
kiváltó mechanizmus. Ez feltehetően abból áll, hogy lárva állapotban a dUTPáz
funkció elvesztésével az uracil feldúsul azoknak a lárvális szöveteknek a DNS-ében,
amelyek a bebábozódás során lebomlanak. 3) A különböző eredetű dUTPázok
fehérje-szekvenciáinak összehasonlításakor megfigyelhető, hogy a Drosophila
melanogaster dUTPáz szekvenciája az 5. konzervált szekvenciamotívum után még
tartalmaz a C-terminálisán egy 28 aminosav hosszú szakaszt, amely nem szerepel
más dUTPázok elsődleges szerkezetében (2. 2. 2. és 5. 1. 1. 1. ábra). Az ecetmuslicaspecifikus C-terminális fehérjeszegmensnek szerepe lehet a dUTPáz funkcióvesztését
előidéző faktor megkötésében, illetve egyéb szabályozó funkciója is lehet.
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2. 4. 1. ábra – A Drosophila melanogaster életciklusa
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3. CÉLKITŰZÉSEK
Célom volt, hogy jellemezzem a dUTPázok szerkezeti és a vele összefüggő
funkcionális evolúcióját. Ennek érdekében összehasonlító kinetikai, ligandumkötési
és röntgenkrisztallogáfiai vizsgálatokat terveztem a fejlődés magasabb fokán álló
eukarióta Drosophila melanogaster- és az alacsonyabb fejlettségi szintű prokarióta
Escherichia coli dUTPázokat alapul véve. Ezen belül a következőket terveztem:
1) A teljes hosszúságú- és a C-terminális 28 aminosavat nem tartalmazó rekombináns
ecetmuslica dUTPázok in vitro jellemzéséből következtetek az ecetmuslica
specifikus C-terminális szegmens esetleges szerepére az in vitro fehérjefeltekeredésben és enzimműködésben.
2) Megvizsgálom, hogy a különböző eredetű dUTPázok kristályszerkezetei alapján
azonosított poláros illetve apoláros központi csatornák felelősek lehetnek-e
enzimszerkezeti és működésbeli eltérésekért. Választ keresek arra a kérdésre, hogy a
poláros központi csatornával rendelkező ecetmuslica dUTPáz esetében is rázárul-e az
V. motívumot tartalmazó C-terminális kar az aktív hely bejáratára dUMP
kötődésekor, mint ahogy arról a szintén poláros központi csatornával rendelkező
humán enzimről készült kristályszerkezeti adatok árulkodnak. Ha igen, akkor
megvizsgálom, hogy van-e összefüggés a központi csatorna poláros jellege és a
dUMP kötődésekor megvalósuló zárt konformáció kialakulása között. Ismert, hogy
az apoláros központi maggal rendelkező Escherichia coli dUTPáz nem mutat zárt
konformációt dUMP aktív zsebbe történő kötődésekor. A kérdés megválaszolására
egyrészt a limitált tripszinolízis módszerét terveztem alkalmazni, ami megfelelően
érzékeny kísérletes megközelítés a szubsztrátanalógok kötődése által előidézett
konformáció-változások azonosítására, például a C-terminális kar záródásának
kimutatására. Másrészt az ecetmuslica dUTPáz poláros csatornájába feltehetően
kötődő Mg(II) szerkezetstabilizáló hatását kívántam vizsgálni CD spektroszkópiával
és pásztázó kalorimetriával és az eredményeket összevetni az E. coli dUTPázra
kapott eredmányekkel.
3) A dUTPáz szubsztrátkötő- és egyben katalitikusan aktív helyének részletes
vizsgálata mind szerkezeti-, mind funkcionális vonatkozásban jelentős előrelépést
jelent a dUTPáz működési mechanizmusának felderítésében és dUTPáz inhibitorok
tervezésében. Enzimmechanizmus tanulmányozására kis aktivitású illetve inaktív
szubsztrátanalógok alkalmazása előnyös, mivel ezeket a molekulákat az enzim csak
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nagyon lassan vagy nem tudja átalakítani, és az enzimhez való kötődésük optimális
esetben a valós enzim:szubsztrát kölcsönhatást tükrözik. A nem reaktív analógok
alkalmazásával

a

hosszabb

időt

igénylő

kísérleti

technikákkal,

például

röntgenkrisztallográfiával, tanulmányozni lehet a rövid életidejű enzim:szubsztrát
komplexhez hasonló, de stabil enzim:szubsztrátanalóg komplexet. Két inhibitorjelölt
szubsztrátanalógot választottunk Dr. Barabás Orsolya röntgenkrisztallográfussal a
dUTPáz aktív helyének vizsgálatához: az α,β-imido-dUTP és az α,β-metilén-dUTP
molekulákat, amelyek a szubsztrát dUTP-hez hasonló szerkezetűek. Mindkét
inhibitorjelölt esetén az egyetlen különbség az α és β foszforatomot összekötő
csoportban van. Az α,β-imido-dUTP-ben a természetes szubsztrát oxigénje helyett
szereplő imido csoport feltehetően jelentősen csökkenti e szubsztrátanalóg
hidrolizálhatósági fokát [41-45], az α,β-metilén-dUTP-ben pedig metilén csoport
helyettesítéssel - a szénatom oxigénhez és nitrogénhez képest

alacsonynak

tekinthető elektronegativitása miatt - talán megszűntethető a dUTPáz által katalizált
hidrolízis. E két szubsztrátanalógot kettős céllal alkalmaztuk: 1) hogy megállapítsuk
róluk, vajon megfelelnek-e mint dUTPáz inhibitorok, 2) hogy az aktív hely
szubsztrátkötési és működési sajátságaira fényt derítsünk.
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
4. 1. Anyagok
Az elektroforézishez használt anyagokat és a Chelex gyantát a BioRad-tól, a
többi, kromatográfiához szükséges gyantát az Amersham Biosciences nevű cégtől
szereztük be. Az α,β-imido-dUDP-t a Jena Bioscience cégtől vásároltuk, majd
enzimatikusan α,β-imido-dUTP-vé foszforiláltam a [46]-ben leírt eljárás alapján. A
többi felhasznált analitikai tisztaságú vegyszer a Merck és Sigma cégektől
származott. A QuikChange mutagenezis kit-et, a restrikciós enzimeket és egyéb
molekuláris biológiához szükséges anyagot a Stratagene cégtől vásároltuk.
4. 2. Fehérjetermelés
A fehérjéket rekombináns módon BL21 E. coli baktériumokkal termeltettem,
így a dUTPázt nagy tisztaságban (>95%), jó kitermeléssel (10-20 mg/l) állítottam
elő.
4. 2. 1. Klónozás és mutagenezis
Az expressziós vektorba való klónozás kiindulási anyaga a Drosophila
melanogaster dUTPázt kódoló génszekvenciát tartalmazó LD20050 plazmid
(Research Genetics, Inc.) volt. A 2. 2. 2. ábrán jól látszik, hogy a Drosophila
melanogaster dUTPáz fehérjeszekvenciája hosszabb egy prolin és alanin gazdag
régióval a C-terminálison más fajokból származó dUTPázok fehérje-szekvenciáihoz
képest [35]. A teljes hosszúságú fehérjét (1-187 aminosav) (LDDUT) és a Cterminálisán 28 aminosavval csonkolt dUTPázt (1-159 aminosav) (SDDUT) kódoló
génszekvenciát a pET22b expressziós plazmidba építette be Felföldi Ferenc.
A vad típusú E. coli dUTPázt kódoló gént pET3a plazmidban
Rebecca

Perssontól

kaptuk

[47].

Az

AspIII(90)Asn

mutáns

E.

coli

dUTPáz génszekvenciáját tartalmazó plazmidot a vad típusú enzim génszekvenciáját
tartalmazó plazmid alapján (pET3A-dut) a QuikChange nevű irányított mutagenezis
kit-tel készítettem. Az 5'-cctggtaggattgatcAACtctgactatcagggccag-3' és az 5'ctggccctgatagtcagaGTTgatcaatcctaccagg-3'
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primerekkel

polimeráz

láncreakciót

végeztem a fenti XL1Blue E. coli-ban termelt pET3a-dut plazmidon (9. 1. 5. Barabas
O et al.). DpnI enzimmel emésztettem az eredeti, nem mutáns, metilált plazmidot. A
mutáns plazmidot XL1 Blue E. coli sejtekbe transzformáltam, ezután azokban
termeltettem.
4. 2. 2. Expresszió és fehérjetisztítás
A

rekombináns

SDdut-pET22b

és

LDdut-pET22b

plazmidokat

elektroporálással, illetve hősokkal transzformáltam E. coli BL21(DE3) sejtekbe,
amelyek tartalmazták a T7 RNS polimerázt kódoló génszekvenciát [48]. A
transzformálódott sejteket ampicillint (100 µg/ml) tartalmazó Luria-Bertani (LB)agaron növesztettem egy éjszakán át 37 °C-on. A felnőtt telepeket másnap 500 ml
ampicillint (100 µg/ml) tartalmazó LB tápoldatba tettem, és az exponenciális
növekedési fázis elérésekor 0,5 mM izopropil-β,D-tiogalaktoziddal indítottam be a
T7 RNS polimeráz expresszióját. Indukálás után a sejteket még 5-6 órán át
növesztettem. A Drosophila melanogaster dUTPázt az E. coli dUTPázhoz hasonlóan
tisztítottam a BL21 sejtekből (ld. alább).
A vad típusú és Asp90Asn mutáns E. coli dUTPáz fehérjék termelése esetén
Persson és munkatársai [47] módszerét követtem. Az expressziós plazmiddal
transzformált BL21(DE3)pLysS E. coli baktériumtörzset 37 °C-on 100 µg/ml
ampicillin és 35 µg/ml kloramfenikol tartalmú LB tápoldatban exponenciális
növekedési

fázis

eléréséig

növesztettem,

majd

0,5

mM

izopropil-β,D-

tiogalaktoziddal indítottam be a dUTPázt kódoló génről történő fehérje termelést.
Indukálás után a sejteket még négy órán keresztül növesztettem, majd 4 °C-on
centrifugáltam. A tisztítási folyamatok során ügyeltem arra, hogy a termelt dUTPázt
0 és 4 °C között tartsam. A centrifugált sejtcsapadékot 1/10 térfogatú feltáró
pufferben jégen szuszpendáltam, amely 50 mM Tris/HCl-t (pH 8,0) 150 mM NaCl-t,
1 mM EDTA-t, 2 mM MgCl2-ot, 2 mM ditio-treitolt (DTT), és 0,5 mM fenilmetánszulfonil fluoridot (PMSF) tartalmazott. 0,1 mg/ml lizozim, 2 µg/ml RNáz és 2
µg/ml DNáz hozzáadása után a sejtszuszpenziókat 30 percig jégen kevertettem, majd
3-5 * 60 másodpercig ultrahangfürdőben kezeltem. A kapott elegyet további 30 perc
kevertetés után centrifugáltam (18,000 x g, 20 perc, 4 °C). A felülúszót 1 mM DTT-t
és 0,1 mM PMSF-et tartalmazó 25 mM Na-foszfát pufferoldattal egyensúlyba hozott
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Q-Sepharose (Pharmacia Biotech Fast Flow, 200 ml) anioncserélő oszlopra vittem 4
°C-on. Az ioncsere kromatográfiát Gradifrac berendezésen végeztem. A minta
felvitele után 200 ml pufferoldattal mostam le az oszlopról a nem, illetve gyengén
kötődő mintakomponenseket, majd 600 ml 0-1 M koncentrációjú NaCl-ot tartalmazó
pufferoldat lineáris gradiensével végeztem az elválasztást. Az ioncsere kromatográfia
után a minta további tisztítására méretkizárásos kromatográfiát alkalmaztam
Superdex 75 HR gélszűrő oszlopon, Pharmacia FPLC (Pharmacia Biotech) vagy
Äkta Purifier (Amersham Biosciences) berendezés felhasználásával. Ez utóbbi
kromatográfiás lépés, mivel a részecskék mérete alapján végzi az elválasztást, az
idegen makromolekulás szennyezők mellett a konformációs heterogenitások egy
részét is kiszűri. Emiatt a kristályosítást célszerűen minden esetben gélszűrés előzte
meg. A gélszűrés 0,1 mM trisz(2-karboxietil)foszfin-hidrokloridot (TCEP) is
tartalmazó 10 mM Tris/HCl pufferben (pH 7,0) történt.
A fehérjemintákat Millipore centrifugális szűrőkön (10 kDa pórusátmérővel)
töményítettem 5–15 mg/ml végső koncentrációig. A kész mintákat vagy azonnal
felhasználtam, vagy folyékony nitrogénben fagyasztottam, és -70 °C-on tároltam.
4. 3. A fehérjeminta jellemzése
4. 3. 1. SDS-gélelektroforézis, fehérje-koncentráció meghatározás
Na-dodecil-szulfát-poliakrilamid gélelektroforézist (SDS-PAGE) Laemmli
szerint [49] 12%-os poliakrilamid minigéleken Protean III berendezésben (Bio-Rad)
végeztem. A fehérje csíkokat kolloidális Coomassie Brilliant Blue festéssel (Biosafe
Coomassie stain; Bio-Rad) tettem láthatóvá, és GelDoc denzitométerrel (Bio-Rad)
értékeltem ki. A tisztított fehérje minták egyedüli látható csíkként jelentek meg a
géleken, és a gélképek denzitometriás analízise szerint legalább 95%-os
tisztaságúnak mutatkoztak.
A fehérjeminták koncentrációját Bradford-módszerrel [50], illetőleg a fehérje
ultraibolya spektruma alapján határoztam meg.
A

Bradford-módszer

alapja,

hogy

a

fehérjemintát

olyan,

a

fehérjemolekulákhoz specifikusan kötődő festékanyaggal keverjük össze, amelynek
molekulái szabad állapotukban másképpen nyelik el a fényt, mint fehérjéhez kötve.
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Az 595 nm-en bekövetkező fényelnyelésváltozás arányos a fehérjekoncentrációval.
A módszer kalibrálására szarvasmarha szérum albumint (BSA) használtam.
A fehérjeminták ultraibolya spektrumát JASCO-V550 spektrofotométerrel
vettem fel. A spektrumokat minden esetben a fehérjét nem tartalmazó, de az összes
többi komponenst tartalmazó pufferoldatról felvett alapvonallal korrigáltam. A
spektrumban 280 nm-nél észlelhető abszorpciós csúcs elsősorban a fehérjében lévő
aromás triptofán és tirozin oldalláncoktól származik. Így a fehérje aminosavösszetétele alapján kiszámítható az úgynevezett elméleti moláris abszorpciós
együttható (ε0,1% (1 cm, 280 nm) = 0,52; 0,32; 0,26 E. coli dUTPázra; a 159 illetve
187 aminosavat tartalmazó D. melanogaster dUTPázra, amely lényegileg 1 mg/ml-es
fehérjeoldat elnyelését adja meg (http://au.expasy.org, PROTPARAM program).
Ennek alapján a fehérjeoldat ultraibolya spektrumában 280 nm-en észlelt korrigált
elnyelésből a fehérjekoncentráció közvetlenül számítható a Lambert-Beer törvény
szerinti A = c * ε * l képlet alapján (ahol A: abszorbancia 280 nm-en, c: koncentráció
[mg/ml], l: a fény úthossza a mintában (1cm)).
4. 3. 2. Analitikai gélszűrés
Az analitikai gélszűrést egy Superdex 200HR oszlopon végeztem. A
kalibrációs

görbe

felvételéhez

BSA-t

(67

kDa),

ovalbumint

(43

kDa),

kimotripszinogént (25 kDa) és RNázt (13,7 kDa) használtam. Az oszlopra 500 µl
pufferoldatban 0,1-1 mg/ml koncentrációban vittem fel a fehérjéket.
4. 3. 3. Aktivitásmérés
A dUTPáz katalitikus aktivitásának vizsgálatára a teljes kinetika követésére
szolgáló folyamatos aktivitásmérő módszert használtam, ami az enzim kvantitatív
kinetikai jellemzésére alkalmas [51]. A mérés során a dUTP 4. 3. 3. 1. egyenlet
szerinti hidrolízisekor bekövetkező proton felszabadulást követtem fenolvörös
sav/bázis indikátor színváltozásának spektrofotometriás mérésével.
dUTP + H2O → dUMP + PPi +2H+

4. 3. 3. 1.

A rendszert nagyon enyhén pufferoltam (1 mM TES/HCl), hogy a pH-t a mérés
idejére a fenolvörös indikátor átcsapási tartományában tartsam, így értem el
33

optimális intenzitású detektálható jelet. Az 1 cm-es úthosszú küvettában történő
színváltozást 559 nm-en, 25 °C-on JASCO-V550 spektrofotométer detektálta. A
dUTPáz aktivitását 40 µM dUTP-t, 1 mM TES/HCl puffert (pH 7,5), 5 mM MgCl2-t,
150 mM KCl-t, és 40 µM fenolvörös indikátort tartalmazó oldatban mértem. Az így
elkészített oldatokkal alapvonalat vettem fel, majd folytonos detektálás mellett
belekevertem 25-50 nM enzimet.
A katalitikus sebességi állandót (kcat) a mért görbéken az első 10
másodpercben észlelt meredekségből (∆A/sec) és a ∆Ateljes-ből számítottam (∆A:
abszorbanciaváltozás, sec: másodperc) a 4. 3. 3. 2. és a 4. 3. 3. 3. összefüggések
alapján (a szögletes zárójel a benne foglalt anyag koncentrációját jelenti).
∆[dUTP]/sec = ([dUTP]teljes * (∆A/sec)) / ∆Ateljes

4. 3. 3. 2.

kcat = (∆[dUTP]/sec) / [dUTPáz]

4. 3. 3. 3.

Az enzimkinetikai paramétereket, vmax (maximális sebesség) és KM
(Michaelis állandó), a teljes mért görbékből számítottam az integrált MichaelisMenten egyenlet felhasználásával [10, 36]. Michaelis és Menten után az
enzimreakciók általános mechanizmusa: E + S

k1

k-1↔

ES →k2 E + P (E szabad

enzim, S szabad szubsztrát, k sebességi állandó, ES enzim-szubsztrát komplex, P
termék). A Michaelis-Menten egyenlet abban az esetben érvényes, ha k2<<k-1, ami
azt jelenti, hogy az E + S ↔ ES egyensúly nagyon gyorsan beáll a következő lépés
sebességéhez képest (rapid equilibrium). A Michaelis-Menten egyenlet a v = vmax *
[S] / (KM + [S]), ahol v reakciósebesség, [S] a szubsztrátkoncentráció, KM enzimszubsztrát komplex disszociációs állandója, másnéven Michaelis állandó. A
különböző

szubsztrátkoncentrációknál

mérhető

reakciósebesség

értékét

egy

derékszögű hiperbola egyenlete írja le. Amennyiben a reakciósebesség a maximális
reakciósebességnek a fele, akkor: KM = [S]. A fentiek alapján számolt katalitikus
sebességi állandóra kapott érték ellenőrzésére a kcat = vmax / [dUTPáz] egyenletet
alkalmaztam. (Fontos megjegyezni, hogy a Michaelis-Menten modell és az ennek
felhasználásával levezetett egyenlet a létező legegyszerűbb enzimreakcióra
vonatkozik. Az enzim esetleges allosztérikus viselkedést nem veszi figyelembe,
csupán egyetlen szubsztrát átalakulásának a katalízisét jellemzi. Itt szeretnék utalni
arra, hogy míg az azonos és független aktív helyekkel rendelkező E. coli dUTPáz-t
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jellemző KM értékek megfelelnek a valóságnak, addig az ecetmuslica dUTPáz
esetében kapott KM értékek feltehetően csupán megközelítő adatok.)
4. 3. 4. Limitált tripszinolízis
A tripszin lizin és arginin után hasítja a fehérje polipeptid láncát, amennyiben
az említett aminosavak számára elérhető helyen vannak. A Drosophila melanogaster
dUTPáz limtiált tripszinolízisét 25 °C-on 0,5 mg/ml dUTPáz-koncentrációnál és 1:50
tripszin:dUTPáz aránynál 150 mM KCl és 5 mM MgCl2-ot tartalmazó 10 mM
kálium-foszfát pufferben (pH 7,5) végeztem. A reakcióelegyből 20 percenként mintát
vettem aktivitásmérésre és Na-dodecil-szulfát-poliakrilamid gélelektroforézisre. Az
aktivitásmérést közvetlen a mintavétel után hajtottam végre, a gélelektroforézishez
pedig 0,5 mM végkoncentrációjú PMSF hozzáadásával gátoltam a további
tripszinolízist. A tömegspektrometriás vizsgálathoz az emésztést 0,5 mM
végkoncentrációjú PMSF-fel állítottam le, majd Superdex 200HR oszlopon 0,1 M
ammónium-acetát pufferben (pH 7,5) gélszűrtem, és a kapott csúcsok alapján
összeöntöttem a megfelelő frakciókat, majd ezeket gélelektroforézissel vizsgáltam. A
legnagyobb csúcsot adó dUTPáz mintát, amely a gélelektroforézis alapján az
alegység molekulatömegre nézve egy 14 kDa-os fehérjedarabot tartalmazott,
aktivitásmérés és tömegspektrometriás vizsgálat alá vetettük. Nukleotid ligandumok
jelenlétében végzett limitált tripszinolízist a fentiekkel azonos módon hajtottam
végre úgy, hogy a reakcióelegybe 1 mM dUMP-t, 1 mM dUDP-t vagy 80 µM α,βimido-dUTP-t (dUPNPP) is tettem. A tripszinolízis sebességi állandóját a A = Avégső
+ Akezdeti e(-kt) egyenlet alapján a mérési pontokra illesztett görbéből számoltam ki. (A
aktivitás az adott időpontban, Akezdeti aktivitás a 0. időpontban, Avégső aktivitás a
„végtelen” időpontban, k a tripszinolízis sebességi állandója, t idő.) Az ordinátán a
tripszinolízis folyamata során mért aktivitásokat százalékos formában (a 0.
időpontban nem emésztett enzim 100%-os aktivitásához viszonyítva) ábrázoltam az
idő függvényében.
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4. 3. 5. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia
Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiával egyszerűen és gyorsan
nyerhetünk információt a fehérjék szerkezetéről, illetve szerkezetváltozásáról (pl.
szubsztrátkötés, oligomerizáció, denaturáció, stb.). A távoli ultraibolya (UV)
tartományban (190-260 nm) felvett CD spektrumból következtethetünk a másodlagos
szerkezeti elemek (α-hélix, β-szerkezet, rendezetlen láncok) meglétére (4. 3. 5. 1.
ábra), illetve ezek arányára a fehérje térszerkezetében, míg a közeli UV tartomány
(230-350 nm) az aromás oldalláncokról, azok egymáshoz viszonyított térbeli
orientációjáról, vagyis a harmadlagos szerkezetről ad információt. A CD
spektroszkópia természetesen nem helyettesítheti a nagyfelbontású szerkezetvizsgáló
módszereket (röntgenkrisztallográfia, NMR), azonban azok hasznos kiegészítője
lehet. A CD spektroszkópia ezen kívül alkalmas a kizárólag az aminosav szekvencia
alapján különböző elméleti módszerekkel végzett térszerkezet modellezések
ellenőrzésére, illetve a CD spektroszkópiával nyert adatok egyéb elméleti
számításokhoz is felhasználhatók.

4. 3. 5. 1. ábra – Másodlagos szerkezetekre jellemző CD spektrumok. α-hélix: folytonos vonal, βredő: pontvonal, „rendezetlen” szerkezet: szaggatott vonal, β-hajtű: pontokból álló görbe.
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Közeli-UV

CD

spektrumokat

(230-350

nm)

egy

JASCO

720

spektropolariméter segítségével rögzítettem. A mintákat egy 25 °C-on termosztált 10
mm úthosszú küvettában mértem. A kötési erősség (KD) meghatározására szolgáló
dUTPáz-ligandum telítési görbéket 1 mM DTT-t tartalmazó 25 mM nátrium-foszfát
pufferoldatban (pH 7,5) 30-50 µM dUTPázról mértem a ligandumok vagy
inhibitorok (dUMP, dUDP, dUPNP, dUPNPP) mennyiségének fokozatos emelésével.
Az enzim- és ligandummentes pufferoldatról is készítettem spektrumot (alapvonal),
amit később levontam az enzimet és/vagy ligandumot tartalmazó pufferoldatokról
mért spektrumokból. Az enzimet és ligandumot tartalmazó pufferoldatról felvett
spektrumból az alapvonal levonása után még levontam az alapvonallal korrigált
enzimet tartalmazó pufferoldat spektrumát és az alapvonallal korrigált adott
mennyiségű ligandumot tartalmazó pufferoldat spektrumát. Ennek eredményeként
egy különbség spektrumot kaptam, ami a ligandumkötés hatására bekövetkezett
változásról tanúskodott az enzimben. Adott dUTPáz koncentrációnál az adott
ligandum koncentrációjának fokozatos emelésével kapott különbségspektrumok egy
meghatározott hullámhossznál leolvasott ellipticitás értékeit a ligandumkoncentráció
függvényében ábrázoltam, így megkaptam az enzim-ligandum telítési görbét. 5 mM
MgCl2 jelenlétében és kétértékűfémmentes körülmények között egyaránt végeztem
méréseket. (A kétértékűfémmentes körülményeket a pufferek Chelex gyantán történt
tisztításával

és

aktivitásmérésekhez

a

fehérjeoldatok
és

a

CD

alapos

dialízisével

spektroszkópiához

biztosítottuk.

felhasznált

Az

anyagok

fémionmentességét Dubrovay Zsófia ellenőrizte ICP-AES (Inductively Coupled
Plasma Atomic Emission Spectroscopy) vizsgálattal. A pufferek és fehérjeoldatok
Mg(II) illetve Mn(II) tartalmai a módszer által kimutatható határértékeket nem érték
el (határértékek: Mg(II) 15µg/l = 0,62 µM, Mn(II) 1µg/l = 0,02 µM). Tehát a
fémmentes körülmények között kivitelezett mérések során a Mg(II) illetve Mn(II)
koncentráció

maximum

az

optimális

enzimműködéshez

szükséges

Mg(II)

koncentráció (5 mM) 8000-ed része volt. (publikáció előkészületben Dubrovay et
al.)) Az enzim (E) és inhibitor (I) között fellépő kötés erősségét az E + I ↔ EI
alapján a KD = ([Eszabad] * [Iszabad]) / [EI] összefüggéssel számoltam a következők
alapján: [Eszabad] = [Etotál] - [EI] és [Iszabad] = [Itotál] - [EI]. A kapott telítési görbéből a
∆θ = [θ] * [EI], ahol θ az ellipticitás és ∆θ az ellipticitásváltozás, egyenlet alapján
számítható az egyes inhibitorok disszociációs állandója a dUTPázra nézve.
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Távoli-UV CD spektrumokat (190-260 nm) szintén a JASCO 720
spektropolariméteren vettem fel. A mintákat egy 25 °C-on termosztált 1 mm
úthosszú küvettában mértem. A méréseket 0,2 mg/ml dUTPáz tartalmú 20 mM
nátrium-foszfát pufferről végeztem (pH 7,5) MgCl2 illetve ligandumok távol- illetve
jelenlétében. A dUTPáz másodlagos szerkezetielem-összetételét a k2d programmal
határoztam meg [52].
4. 3. 6. Gátlási állandók meghatározása
A dUMP, a dUDP, az α,β-imido-dUDP és az α,β-imido-dUTP inhibitoroknak
a dUTPáz által katalizált hirolízisre nézett gátlási állandóit (KI) aktivitásmérés
segítségével határoztam meg. Az enzimreakció spektrofotometriás mérését
megelőzően az aktivitásméréshez használt 0,10 µM dUTPáz-t és 21,8 µM dUTP-t
tartalmazó reakcióelegyhez meghatározott mennyiségű inhibitort adtam. Az
aktivitásmérést többféle inhibitor-koncentrációnál (0 - 6 mM) elvégeztem. Az
eredményeket a Webb-féle analízis segítségével értékeltem ki feltételezve, hogy a
vizsgált ligandumok kompetitív inhibitorai a dUTPáznak [53]. Kompetitív gátlás
esetén az E + S ↔ ES → E + P, KS = ([E] * [S]) / [ES] és E + I ↔ EI, KI = ([E] * [I])
/ [EI] összefüggéseket kell figyelembe venni. (E: enzim, S: szubsztrát, I: inhibitor, P:
termék, KS: az enzim-szubsztrát komplex disszociációs állandója (KS = KM, mivel a
dUTPáz által katalizált reakcióra érvényes a rapid equilibrium), KI: az enziminhibitor komplex disszociációs állandója)
A KI értéket grafikus módszerrel határoztam meg (4. 3. 6. 1. ábra). A Webbféle módszer alapján a gátolt enzim aktivitását hasonlítjuk össze a nem gátolt enzim
aktivitásával. Az ordinátán vo / (vo- vi) aktivitás arányt, az abszcisszán pedig 1/ [I]-t
ábrázoltam (vo: a nem gátolt enzim által katalizált reakció kezdeti sebessége, vi: a
gátolt enzim által katalizált reakció kezdeti sebessége, [I] az inhibitor
koncentrációja). A KI = tgα * (KS / (KS + [S])) összefüggésből számítottam a gátlási
állandót.
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4. 3. 6. 1. ábra – A kompetitív gátlás grafikus analízise Webb-féle ábrázolásban

4. 3. 7. Izotermális titráló kalorimetria
A ligandum-enzim disszociációs állandó meghatározását teszi lehetővé az
izotermális titráló kalorimetria. A méréseket Békési Angéla és Tölgyesi Ferenc
végezte 28 °C-on 25 mM MOPS-ot (pH 7,1), 50 mM KCl-ot tartalmazó
pufferoldatban egy Microcal VP-ITC berendezéssel. Az első mérések során a 2 ml-es
cellát 129 µM E. coli dUTPázt tartalmazó pufferoldattal töltötték meg. A fecskendő
306 µM dUDP-vel kiegészített pufferoldatot tartalmazott. A titrálás során 3-16 µleket injektált a berendezés a fecskendőből a cellába. A következő méréssorozathoz a
cellát 105 µM E. coli dUTPázt tartalmazó pufferoldattal töltötték meg. A fecskendő 2
mM Mg(II):dUDP-vel kiegészített pufferoldatot tartalmazott. Végül a cellát 151 µM
E. coli dUTPázt tartalmazó pufferoldattal töltötték meg. A fecskendő 3,7 mM α,βmetilén-dUDP-vel és 5 mM MgCl2-dal kiegészített pufferoldatot tartalmazott.
Kontroll mérésként a cellába pufferoldatot töltöttek, viszont a fecskendőt az adott
ligandumot tartalmazó pufferoldattal töltötték meg.
Azonos és egymástól független aktív helyeket feltételezve illesztettek görbét
a mért pontokra az Origin 5.0 program segítségével.
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4. 4. Szubsztrátanalógok előállítása
4. 4. 1. α,β-imido-dUTP előállítása

1

2

4. 4. 1. 1. ábra - α,β-imido-dUTP (dUPNPP) előállítása (2)

A foszforilezés 4 ml 0,1M Tris/HCl-t (pH 8,5), 25 mM MgCl2-ot, 0,1 M KClt, 1 mM DTT-t tartalmazó pufferoldatban 60 mM foszfoenolpiruvát, 16 mM α,βimido-dUDP (dUPNP) (1) és 3 mg piruvát kináz jelenlétében zajlott 31 órán át 33
°C-on (4. 4. 1. 1. ábra) [46]. A reakcióelegyből vett 1 µl mintát Bakerflex IB2-F
szilika gél bevonatú vékonyréteg lapra cseppentettem, és a reakcióelegy összetételét
vékonyréteg-kromatográfiával (VRK) vizsgáltam. A lapokat 6:3:1 összetételű 2propanol:NH4OH:H2O elegyben futtattam meg, majd ultraibolya fény alatt
értékeltem ki. Ezzel a detektálási módszerrel az UV-fényt elnyelő csoportok, így az
uracil gyűrű tehető láthatóvá. NH4OH alkalmazásával az volt a célom, hogy a
foszfátcsoportok negatív töltése jól definiált és maximális legyen, így érhettem el a
különböző számú foszfát csoportot tartalmazó molekulák között optimális
elválasztást. A nukleotidok a következő retenciós értékekkel futottak a startponttól a
futtatóelegy által elért maximális távolsághoz képest százalékban kifejezve: dUMP:
33%, dUPNP: 9% és α,β-imido-dUTP (dUPNPP) (2): 3,6%. A keletkezett dUPNPP
reakcióelegyből való tisztítása Q-Sepharose (200 ml-es) anioncserélő oszlopon
történt. 0-600 mM koncentrációjú ammónium-bikarbonát (pH 7,2) pufferoldat
lineáris gradiensével végeztem az eluálást. A gradiens 83%-ánál kaptam a dUPNPPhez tartozó csúcsot. A dUPNPP-t tartalmazó frakciókat összeöntöttem (42,5 ml) és
liofilizáltam. A liofilizálást követően nyert fehér kristályos anyagot felodottam 42,5
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ml ioncserélt desztillált vízben, majd az így kapott oldatot is liofilizáltam.
Vezetőképesség mérés segítségével megállapítottam, hogy a Q-Sepharose oszlopról
eluált és összeöntött dUPNPP-t tartalmazó frakciók ammónium-bikarbonát
tartalmához (21 mmól, 100%) képest kevesebb, mint 0,1% (0,02 mmól) ammóniumbikarbonát maradt a második liofilizálást követően a termék mellett. (A
vezetőképesség mérést 600 mM ammónium-bikarbonát pufferoldatra és két ciklus
liofilizálás után ugyanerre a pufferoldatra is elvégeztem, így kaptam meg a kétszeri
liofilizálás hatására bekövetkező ammónium-bikarbonát tartalom csökkenésének
százalékos arányát. Az ammónium-bikarbonát pufferoldat pH-ját ecetsavval
állítottam be.) A dUPNPP azonosítása VRK-val és anioncserélő kromatográfiával
megfelelő bizonyíték volt arra, hogy a kívánt terméket kaptam, mivel a vásárolt
dUPNP-ről készült NMR eredmények, amelyeket a Jena Bioscience cég küldött az
általuk gyártott anyagról, megfeleltek a dUPNP-nek, így csak a γ-foszfátcsoport
jelenlétét kellett detektálnom. 0,056 mmól (87,5%) dUPNPP-t kaptam fehér
kristályos formában. (A dUPNPP mennyiségét spektrofotométer segítségével
határoztam meg úgy, hogy 262 nm hullámhosszon vizsgáltam az ioncserélt desztillált
vízben oldott termék abszorbanciáját úgy, hogy a referenciaküvetta pufferoldatának
ammónium-bikarbonát tartalma megegyezett a terméket tartalmazó pufferoldat
ammónium-bikarbonát tartalmával.)
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4. 4. 2. α,β-metilén-dUDP előállítása
4. 4. 2. 1. 5’-O-tozildezoxiuridin előállítása

3

4

4. 4. 2. 1. 1. ábra – 5’-O-tozildezoxiuridin előállítása (4)

2,5 g (11 mmól) dezoxiuridint (3) és 2,6 g (13,65 mmól) tozil-kloridot
reagáltattam 20 ml piridinben 16 órán át 0 °C-on (4. 4. 2. 1. 1. ábra). Az elegyet 70
ml jeges vízre öntöttem, és a terméket 3 × 50 ml kloroformmal extraháltam. Az
egyesített szerves fázist 50 ml telített nátrium-bikarbonát oldattal, majd 50 ml vízzel
mostam, magnézium-szulfáton szárítottam, szűrtem és bepároltam. A nyersterméket
etanolból átkristályosítottam. A tisztítás után 3 g (71 %) terméket kaptam fehér
kristályos formában. Az olvadási hőmérséklete 162-163 °C volt.
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4. 4. 2. 2. α,β-metilén-dUDP előállítása
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4. 4. 2. 2. 1. ábra – α,β-metilén-dUDP (dUPCP) előállítása (5)

1,45 g (3,79 mmól) 5’-O-tozildezoxiuridint (4) reagáltattam 2,37 ml (17,04
mmól) trietil-aminnal és 1 g (5,68 mmól) metiléndifoszfonsavval 4 ml acetonitrilben
12 órán át 80 °C-on nitrogén atmoszférában (4. 4. 2. 2. 1. ábra) [54]. VRK-val
követtem a termék keletkezését. Az eluens toluol:metanol = 10:4 arányú keveréke
volt. A termék keletkezése után a reakcióelegyhez 65 ml vizet adtam, és a kapott
oldatot ammóniummal telített VARION KS kationcserélő oszlopra (130 ml) vittem.
Ezt 5,5 oszloptérfogat ionmentesített vízzel eluáltam, így a trietilammónium-kationt
ammóniumra cseréltem. VRK-val követtem a kationcserét. Az eluens toluol:metanol
= 10:4 arányú keveréke volt. A liofilizált fehér kristályos terméket 30 ml
ionmentesített vízben oldottam, majd Q-Sepharose (200 ml-es) anioncserélő
oszlopon tisztítottam. 50-500 mM koncentrációjú ammónium-bikarbonát (pH 7,8)
pufferoldat lineáris gradiensével végeztem az eluálást. A tisztán terméket tartalmazó
frakciókat összeöntöttem, és liofilizáltam. 0,675 g (46%) dezoxiuridin-5’metándifoszfonátot

kaptam

fehér

kristályos

formában.

A

dezoxiuridin-5’-

metándifoszfonát koncentrációját a 4. 4. 1. alfejezetben leírt módszer szerint
állapítottam meg. Tömegspektrometriával a várt 385,2 értéket kaptam.
1

H-NMR (D2O, 500 MHz): δ 2,107 (t, 2H, JPH 19,7 Hz, P-CH2-P), 2,418 (dd, 2H,

J1’2’ ~ J3’2’ 6-6,5 Hz, 2’-H2), 4,125 (m, 2H, 5’-H2), 4,176 és 4,620 (2 × m, 2 × 1H, 3’és 4’-H), 5,957 (d, 1H, J65 8,1 Hz, 5-H), 6,324 (t, 2H, J2’1’ 6,6 Hz, 1’-H), 7,971 (d,
1H, J56 8,1 Hz, 6-H) ppm
13

C-NMR (D2O, 125 MHz): δ 39,20 (C-2’), 64,31 (C-3’), 71,10 (C-5’), 85,83 és

86,11 (C-1’ és C-4’), 102,88 (C-5), 142,41 (C-6), 160,59 (C-2) 166,94 (C-4) ppm
31

P-NMR (D2O, 202,5 MHz): δ 14,65 és 22,68 ppm
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4. 4. 2. 3. Kísérlet az α,β-metilén-dUTP enzimatikus előállítására
Az α,β-metilén-dUTP előállítását a fent részletezett enzimatikus dUPNPP
előállítással azonos módon kíséreltem meg α,β-metilén-dUDP-ből kiindulva. Ezúttal
nem sikerült kimutatni a trifoszfát csoportot tartalmazó szubsztrátanalógot még a
reakcióidő meghosszabbítása után sem.
4. 5. Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat
A

röntgendiffrakciós

szerkezetelemzéssel

kapcsolatos

munkákat

munkatársam Dr. Barabás Orsolya végezte, azonban a teljesség kedvéért
szükségesnek találtam ezen módszerek rövid ismertetését.
A molekulák szerkezetéről, atomjaik térbeli helyzetéről közvetlen információt
nyerhetünk röntgendiffrakciós módszerrel. A kísérlet során a vizsgált molekulák
alkotta egykristályra nagy intenzitású, monokromatikus röntgensugarat bocsátunk és
a kapott diffrakciós mintázatot detektáljuk. A diffraktált fény „újrafókuszálását"
Fourier-transzformációval végezzük számítógép segítségével. A röntgensugárzás az
atomok elektronfelhőjével hat kölcsön, amely kölcsönhatás túl gyenge ahhoz, hogy
egyedi molekulákról képet készíthessünk, a méréshez ezért egykristályt használunk.
A nagyon sok, azonosan orientált molekulából álló rácsról (az egyedi molekulákról
szóródott nyalábok konstruktív interferenciája révén) mérhető intenzitású szórt
sugárnyalábokat kapunk [55-58].
4. 5. 1. Fehérjekristályosítás és adatgyűjtés
A legelterjedtebb kristályosító technika, a függőcsepp módszer [59], a
gőzdiffúzió jelenségén alapul. Egy légmentesen lezárt, körülbelül 2 ml térfogatú
térrész tartalmaz egy 2-10 µl térfogatú fehérjetartalmú függőcseppet, amely a
légtéren át érintkezik 1 ml kristályosító oldattal. A csepp a fehérjén kívül
kicsapószert, pufferoldatot és adalékanyagokat, esetleg szubsztrátanalógot, inhibitort,
kofaktort tartalmaz. A kristályosítóoldat az előbbiek közül nem tartalmaz fehérjét,
sem szubsztrátanalógot, sem inhibitort, sem kofaktort, és a kicsapószer
koncentrációja nagyobb, mint a cseppben. Állás közben a két oldat feletti parciális
gőznyomások minden komponensre kiegyenlítődnek, a csepp lassan töményedik. E
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technika előnye, hogy kíméletes a fehérjével, kevés anyag felhasználásával teszi
lehetővé nagy számú körülmény kipróbálását és az optimális körülmény
megtalálását, és könnyű az így növesztett kristályok diffrakciós méréshez történő
felszerelése is.
Az E. coli dUTPáz:α,β-metilén-dUDP és az E. coli dUTPáz:dUDP
komplexek ko-kristályosítása azonos körülmények között, 20 °C hőmérsékleten
függőcsepp

módszerrel

történt

abból

a

célból,

hogy

hiteles

szerkezeti

összehasonlítást tudjunk végezni a két komplex esetében. A kristályosításra
elkészített fehérje:ligandum oldatok 3 mg/ml enzimet, 1,25 mM α,β-metilén-dUDP-t
vagy dUDP-t és 10 mM MgCl2-ot vagy MnCl2-ot tartalmaztak 10 mM Tris/HCl
pufferoldatban (pH 7,0) 50 mM NaCl mellett. A dUTPáz:ligandum:kétértékű fém
oldatot azonos térfogatú kristályosító oldattal keverte Dr. Barabás Orsolya. Ez utóbbi
0,1 M Tris/HCl puffert (pH 7,8), 18–20% polietilén-glikol 3350-t és 400 mM
nátrium-acetátot tartalmazott. (A Mn(II) egy olyan izosztere a Mg(II)-nak, amely
teljes mértékben be tudja tölteni a dUTPáz működéséhez szükséges fiziológiás
kofaktor, azaz a Mg(II), szerepét [37]. A Mn(II)-t a krisztallográfiában a nagyobb
elektronfelhője miatt alkalmazzák a Mg(II) helyett.)
Adatgyűjtéshez az E. coli dUTPáz kristályok 10% glicerint, mint fagyálló
adalékot, tartalmazó kristályosító oldattal (amely a megfelelő ligandumot is a
kristályosításnál használt koncentrációban tartalmazta) védve, 100 K hőmérsékletű
nitrogén gázáramban fagyasztásra kerültek.
A teljes röntgendiffrakciós adatkészlet gyűjtése a PX11 illetve a BW7B
mérőhelyeken

történt

az

EMBL/DESY-nél

(European

Molecular

Biology

Laboratory/German Electron Synchrotron Facility, Hamburg, Németország) az E.
coli dUTPáz:dUDP illetve az E. coli dUTPáz:α,β-metilén-dUDP komplexekről. Az
adatfeldolgozás a MOSFLM [60] és a SCALA [61] illetve az XDS [62] nevű
programokkal történt az E. coli dUTPáz:dUDP illetve az E. coli dUTPáz:α,βmetilén-dUDP komplexek esetében.
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4. 5. 2. Szerkezetmeghatározás és finomítás
Az E. coli dUTPáz:dUDP és az E. coli dUTPáz:α,β-metilén-dUDP
komplexek szerkezet-meghatározása a molekuláris helyettesítés módszerével történt
(MOLREP [63]) az apoenzim (PDB ID 1EUW [32]) szerkezetének felhasználásával.
A krisztallográfiai adatgyűjtés eredményei és a finomítási statisztikák a 9. 1.
3. Kovari J et al. publikációban szerepelnek. A fehérjeszerkezeti adatbázisba küldött
szerkezeti faktorok és koordináták a 2HRM (dUTPáz:α,β-metilén-dUDP) és 2HR6
(dUTPáz:dUDP:Mn2+) kódot kapták. Az ábrák a Pymol program segítségével
készültek [64].
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5. 1. A rekombináns Drosophila melanogaster dUTPáz in vitro jellemzése
Doktori munkám megkezdésekor a szakirodalomban eukarióta dUTPáz
enzimatikus karakterizálásáról nem esett szó, csak a humán dUTPáz fiziológiás
izoformáinak sejtbeli szintjéről és sejtciklusfüggő szabályozásáról [21, 65-68], illetve
kristályszerkezetéről [29]. Az ecetmuslica dUTPáz szerkezetének és működésének in
vitro oldatfázisú jellemzése jelentős előrelépés lehet az eukarióta dUTPázok
megismerésében. A Drosophila melanogaster dUTPáz alegységek – amint ezt
korábban említettem - hosszabbak egy prolinban és alaninban gazdag C-terminális
peptidszakasszal más fajokból származó dUTPázok alegységeihez képest (2. 2. 2.
ábra). Ennek oka jelenleg ismeretlen, ezért választ kerestem arra a kérdésre, hogy in
vitro van-e valamilyen funkciója ennek a C-terminális fehérjeszegmensnek a fehérje
feltekeredésére és/vagy működésére nézve.
A különböző eredetű dUTPázok általános feltekeredése hasonló, azonban a
rendelkezésre álló adatok arról árulkodtak, hogy vannak különbségek a prokarióta- és
az eukarióta dUTPázok között: i) a szerkezetek egymásra illesztése és az
aminosavszekvenciák összehasonlítása alapján kiderült, hogy a homotrimer enzim
központi csatornája apoláros a prokarióta, és poláros az eukarióta dUTPázok
esetében [29, 32, 35]; ii) a humán dUTPáz kristályszerkezetéből kiderült, hogy a
poláros központi csatorna képes fémiont kötni megközelítőleg 18 Å távolságra az
aktív centrumoktól [29], míg az E. coli dUTPáz központi csatornája olyan kompakt a
hidrofób oldalláncoknak köszönhetően, hogy nincs hely fémion számára; iii) az E.
coli dUTPáz kizárólag trifoszfát-nukleotid kötésekor mutatta a katalízishez
szükséges zárt konformációt [10, 28, 36, 38, 69], így feltételezhető, hogy a hidrolízis
végeztével a kar kinyílik, és a termék szabadon távozik. A humán dUTPáz:dUMP
kristályszerkezetben azonban a kar rázárult az aktív zseb bejáratára annak ellenére,
hogy a komplex monofoszfát-nukleotidot tartalmazott. Ez arra enged következtetni,
hogy a humán és az E. coli dUTPáz katalitikus mechanizmusa eltérhet egymástól.
Nem

célszerű

azonban

egy

enzim

működésére

tisztán

krisztallográfiás

szerkezetelemzés alapján következtetni, hiszen a krisztallográfia szilárd fázisú
szerkezetről szolgáltat információt, az enzim azonban oldatfázisban működik
természetes

körülmények

között.

Az
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oldatfázisú

vizsgálatok

és

a

röntgenkrisztallográfia eredményeit fontos összevetni. Abban a tudatban, hogy a
központi csatornák poláros illetve apoláros jellege eukariótákra illetve prokariótákra
nézve konzervált, feltettem a kérdést, hogy ennek megfelelően katalitikus ciklusuk is
mutat-e különbséget. Ahhoz, hogy erre választ kapjak, oldatfázisbeli szerkezet- és
funkcióvizsgálatokat végeztem az eukarióta Drosophila melanogaster dUTPázon.
Ennek megvalósításához nagy mennyiségű tiszta fehérjére volt szükségem.
5. 1. 1. Expresszió és tisztítás
A teljes hosszúságú fehérjét (1-187 aminosav) (LDDUT) és a C-terminálisán
28 aminosavval csonkolt dUTPázt (1-159 aminosav) (SDDUT) sikerült E. coli
baktériumban expresszálnom és megfelelő módon tisztítanom (5. 1. 1. 1. A és B
ábra) (9. 1. 1. Kovari J et al.). A tömegspektrometriás eredmények a tisztított
fehérjékre nézve az 5. 1. 1. 1. A ábrán és az 5. 1. 1. 1. táblázatban szerepelnek.
Mindkét expresszált fehérjéről hiányzik a cDNS által kódolt első N-terminális
metionin, feltehetőleg az E. coli-ra jellemző metionin formilezés kiváltotta hasítás
miatt. Ezt figyelembe véve, a monomerre nézett mért molekulatömegek megegyeztek
szekvencia alapján számított molekulatömegekkel (19829 és 19828 (LDDUT) illetve
17199 és 17200 (SDDUT)). A tömegspektrometriás eredmények az ecetmuslica
dUTPáz teljes tripszinolízise után (5. 1. 1. 1. táblázat), az N-terminális
mikroszekvenálás, a várt elméleti molekulatömegek a triptikus hasításból keletkezett
peptidekre és a teljes hosszúságú fehérjékre nézve, valamint a cDNS alapján
lefordított fehérjeszekvenciák egyezései bizonyították, hogy az expresszált fehérjék
megfeleltek a vártaknak.
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5. 1. 1. 1. ábra – (A) A Drosophila melanogaster dUTPáz aminosav-szekvenciája. A gén által
kódolt első metionin az expresszált fehérjéről hiányzik. A vastag betűkkel jelölt aminosavak
konzerváltak a homotrimer dUTPázokban. A konzervált motívumokat római számozással jelöltem. A
triptikus helyeket az adott aminosav sorszámával felső indexben jelöltem. Az aláhúzott
szekvenciarészletek a tömegspektrometriás eredményeket mutatják. A Drosophila melanogaster
dUTPázra jellemző C-terminális 28 aminosavat bekereteztem. (B) A két rekombináns Drosophila
melanogaster
dUTPáz
expressziójának
és
tisztításának
vizsgálata
SDS-PAGE
gélelektroforézissel
A molekulatömeglétra (M) mellett vastag, dőlt számokkal jelöltem a fehérjecsíkokhoz tartozó
molekulatömegeket kDa mértékegységben. Az 1-3. sávok a teljes hosszúságú, a 4-6. sávok a csonkolt
dUTPázra vonatkozó mintákat jellemzik. Az 1. és 4. sáv: a megfelelő expressziós plazmidokkal
transzformált E. coli sejtek indukció előtt, 2. és 5. sáv: indukció után, 3. és 6. sáv: tisztított fehérjék.
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5. 1. 1. 1. táblázat – A teljes triptikus emésztés alá vetett Drosophila melanogaster dUTPáz (1159) tömegspektrometriás elemzése
Az ecetmuslica dUTPáz (1-159, SDDUT) teljes triptikus emésztéséből származó peptidek
kromatográfiás szétválasztása után a különböző peptidek molekulatömegét Imre Tímea
tömegspektrometriával határozta meg (KKKI). Néhány peptidet MS/MS szekvenálással azonosított. A
triptikus helyek és a tripszinolízisből kapott peptidek molekulatömegeinek elméleti meghatározása a
cDNS-ből lefordított fehérjeszekvencia alapján történt (5. 1. 1. 1. ábra).

Triptikus
hasítási
helyek

Hasítás után kapott
szekvenciák

Elméleti peptid Mért
molekulatömeg tömeg
Da

MS/MS által
meghatározott
szekvenciák

Da

1-12

PSTDFADIPAAK

1232,3

1231,5 PSTDFADIPAAK

13-13

K

146,2

146,0

14-15

MK

277,4

277,1

16-22

IDTCVLR

817,9

817,4

23-25

FAK

364,4

364,1 FAK

26-35

LTENALEPVR

1141,3

1140,5

36-39

GSAK

361,4

361,1

40-46

AAGVDLR

700,8

700,4

47-56

SAYDVVVPAR

1076,2

1075,7

57-58

GK

203,2

203,0

59-62

AIVK

429,5

429,2 AIVK

63-76

TDLQVQVPEGSYGR

1548,6

1548,0

77-80

VAPR

441,5

441,2 VAPR

81-86

SGLAVK

573,7

573,5

87-101

NFIDVGAGVVDEDYR

1668,8

1668,4

102-119 GNLGVVLFNHSDVDFEVK

1989,2

-

120-123 HGDR

483,5

483,2

124-131 IAQFICER

978,2

978,6

132-142 IFYPQLVMVDK

1352,6

1352,4

143-148 LEDTER

761,8

761,3 LEDTER

149-159 GEAGFGSTGVK

1009,1

1008,5 XXAGFGSTXXX
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5. 1. 2. Az ecetmuslica dUTPáz fiziológiás oldatban homotrimer feltekeredésű

A Drosophila melanogaster dUTPáz oldatfázisban kialakuló negyedleges
szerkezetét analitikai gélszűréssel határoztam meg (9. 1. 1. Kovari J et al.). Az
LDDUT és az SDDUT a gélszűrés során 65 és 54 kDa molekulatömeget mutatott a
kalibrációs görbe alapján. A denaturáló SDS-PAGE szerint a vizsgált fehérjék
monomerjeinek molekulatömegei hozzávetőlegesen 23 és 19 kDa (5. 1. 1. 1. B ábra),
a tömegspektrometriás mérések alapján pedig 19829 és 17199 Da voltak. A két
rekombináns dUTPáz oldatfázisban tehát homotrimerré szerveződött, ami lehetővé
tette a vizsgált enzimek aktív helyeinek felépülését.

5. 1. 3. Enzimaktivitás

Kinetikai vizsgálatokkal jellemeztem a két rekombináns ecetmuslica dUTPáz
működését (9. 1. 1. Kovari J et al.). A Mg(II) katalízisben játszott szerepét úgy
vizsgáltam, hogy az enzimreakciót 5 mM MgCl2-ot tartalmazó-, illetve Chelex
gyantával kétértékűfém-mentesített pufferben is követtem spektrofotometriás
aktivitásméréssel. (Az aktivitásmérő pufferoldat Mg(II) és Mn(II) mentességét ICPAES vizsgálattal Dubrovay Zsófia bizonyította. (publikáció előkészületben,
Dubrovay et al.)) A Mg(II) (5 mM) jelenlétében lejátszódott reakció a teljes
hosszúságú Drosophila melanogaster dUTPáz esetében kcat = 11 s-1 és KM = 0,45
µM, SDDUT-ra nézve kcat = 12 s-1 és KM = 0,40 µM értékeket mutatott. A Mg(II)
koncentráció növelésével az enzimkinetikai paraméterek nem változtak. Mg(II)
hiányában is tapasztaltam enzimaktivitást, bár ezt 40%-kal alacsonyabb kcat érték
jellemezte (5. 1. 3. 1. táblázat). A KM érték a négyszeresére növekedett Mg(II)
hiányában az 5 mM MgCl2-t tartalmazó pufferben mért reakció során mért KM
értékhez képest.
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5. 1. 3. 1. táblázat – A rekombináns ecetmuslica- és Escherichia coli dUTPázok kinetikai
paraméterei [37]
Az ecetmuslica dUTPázt jellemző adatok 5-10 független mérés átlagolásából származnak és a
kinetikai paraméterek meghatározásának átlagos hibája 38% volt.

Enzim
LDDUT:Mg(II)
LDDUT
SDDUT:Mg(II)
SDDUT
E. coli dUTPáz:Mg(II)
E. coli dUTPáz

kcat [s-1]
11,0
7,0
12,0
7,0
14,7
4,5

KM [µM]
0,45
2,00
0,40
1,85
0,58
9,18

Az E. coli dUTPáz szintén mutatott katalitikus aktivitást Mg(II) jelenléte nélkül (5. 1.
3. 1. táblázat) [37]. Az eredmények arra utalnak, hogy a Mg(II) az enzimaktivitást
növelő, de nem esszenciális ko-faktor szerepet játszik a dUTPáz működése során.
Kristályszerkezeti

elemzésekkel

és

izotermális

titráló

kalorimetriával

mért

eredményekkel alátámasztva a későbbiekben tárgyalom ezeknek a kinetikai
eredményeknek a valószínűsített szerkezeti hátterét (5. 3. fejezet).
A C-terminális 28 aminosavnak nem volt kimutatható szerepe az
enzimaktivitás in vitro szabályozásában, sem Mg(II) jelenlétében, sem a ko-faktor
távollétében.

5. 1. 4. Kompetitív gátlás

A gátlási állandók meghatározásához az enzimreakciók aktivitását dUMP,
dUDP, dUPNP illetve dUPNPP jelenlétében mértem feltételezve, hogy a felsorolt
molekulák kompetitív inhibitorai az enzimnek (9. 1. 1. Kovari J et al.). Az
eredmények az 5. 1. 5. 1. táblázatban szerepelnek. A dUPNP a dUDP-vel azonos
gátlóhatást fejtett ki az enzimre.
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5. 1. 5. Enzim-ligandum disszociációs állandók meghatározása cirkuláris
dikroizmus spektroszkópiával

Az irodalmi adatok alapján az E. coli dUTPáz és nukleotid ligandumainak
kötődése olyan cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiával mérhető differenciális
jelet indukál, amely felhasználható a disszociációs állandó meghatározásához [36]. A
módszert az ecetmuslica dUTPáz fehérje esetében az irodalomban megtalálható
leíráshoz hasonló körülmények között alkalmaztam (9. 1. 1. Kovari J et al.).
Drosophila melanogaster dUTPáz, dUMP, dUDP illetve dUPNPP és enzimligandum keverékek CD spektrumait külön-külön megmértem, hogy az esetleges
dUTPáz-ligandum kötődés okozta enzimszerkezeti változásokat a kapott spektrumok
alapján kimutassam (5. 1. 5. 1. A ábra). A dUTPáz aktív helyének CD
spektoszkópiával történő jellemzéséhez a dUMP, a dUTPáz által katalizált hidrolízis
terméke, a dUDP, egy nem hidrolizálható szubsztrátanalóg [10] (9. 1. 1. Kovari J et
al.) és a dUPNPP, egy lassan hidrolizálható szubsztrátanalóg (9. 1. 5. Barabas O et
al.) ideális ligandumok voltak.
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5. 1. 5. 1. ábra – (A) A dUPNPP kötődése az LDDUT-hoz közeli UV-ben mért CD
spektroszkópiában jelerősödést okozott. A dUTPáz (43,8 µM) spektrumát pontokkal, a dUPNPP
(40 µM) spektrumát vékony folytonos vonallal, az enzim-ligandum komplex spektrumát pontvonallal,
a dUTPázról és a dUPNPP-ről mért spektrumok matematikai összegének görbéjét szaggatott vonallal
és a különbség görbét (a komplexről készült görbéből levonva az enzimről és a ligandumról készült
görbéket) vastag folytonos vonallal ábrázoltam. (B) Az SDDUT titrálását dUDP-vel (nagy ábra) és
dUMP-vel (alsó kis ábra), az LDDUT titrálását dUPNPP-vel (felső kis ábra) CD spektroszkópiával
követtem. Az enzim dUDP-vel való titrálását Mg(II) jelen- (tele négyzetek) és távollétében (üres
négyzetek) is elvégeztem. A dUMP-vel és a dUPNPP-vel való titrálást Mg(II) jelenlétében mértem. A
pontokra való illesztést a folytonos vonalak jelölik [70].
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Összehasonlítva a 250-300 nm hullámhossz-tartományban az LDDUT-ról és
a dUPNPP-ről mért spektrumok matematikai összegének görbéjét a dUPNPP-enzim
komplex görbéjével jelentős jelnövekedést tapasztaltam a dUPNPP enzimhez való
kötődésének a hatására (5. 1. 5. 1. A ábra). A dUMP és a dUDP enzimhez való
kötődése is jelerősödést okozott (5. 1. 5. 1. B ábra). A dUPNPP:enzim komplex
spektrumából levonva a dUPNPP-ről illetve az enzimről készült spektrumok
matematikai összegspektrumát a kapott különbségspektrum az ellipticitás pozitív
tartományában adott csúcsot. Az E. coli dUTPáz:dUPNPP komplexről készült
különbségspektrum ellenben az ellipticitás negatív tartományába mutató csúccsal
jellemezhető [38]. A dUPNPP kötődése a prokarióta illetve az eukarióta enzimhez
tehát

eltérő

szerkezeti

változások

kiváltására

utalva

különböző

különbségspektrumokat adott.
A disszociációs állandó (KD) meghatározásához titrálást végeztem úgy, hogy
felvettem adott mennyiségű dUTPáz spektrumát, majd ehhez a fehérjeoldathoz
ligandumot adtam, és a keletkezett komplex, szabad enzim és szabad ligandum
keverékének is lemértem a spektrumát. A ligandum mennyiségét lépésenként
növeltem, amíg a mérési eredmények szubsztráttelítést nem mutattak a Drosophila
melanogaster dUTPázra nézve. Minden így kapott görbéből levontam a dUTPázról
és a ligandumról mért pufferoldat spektrumával korrigált spektrumokat, ezáltal
különbség (∆) spektrumokhoz, vagyis kizárólag a komplexálódást jellemző
adatokhoz jutottam (5. 1. 5. 1. A ábra). A különbségspektrumok egy meghatározott
hullámhossznál leolvasott ellipticitás értékei alapján a ligandumkoncentráció
függvényében felvett telítési görbéből számoltam a disszociációs állandót (5. 1. 5. 1.
B ábra). A fent részletezett mérést dUMP-re, dUDP-re és dUPNPP-re is elvégeztem
(5. 1. 5. 1. táblázat).
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5. 1. 5. 1. táblázat – A dUMP, a dUDP és a dUPNPP disszociációs és gátlási állandói Drosophila
melanogaster- és E. coli dUTPázra nézve. A bemutatott adatok 3-5 független mérés átlagolásából
származnak. A KD és KI meghatározások átlagos hibája 35% volt. (A - jel jelentése: nem mért adatok.)

Enzim

dUMP

dUDP

KD
[µM]

KI
[µM]

dUPNPP

KD
[µM]

KI
[µM]

KD
[µM]

KI
[µM]

-Mg(II)

+Mg(II)

-Mg(II)

+Mg(II)

-Mg(II)

+Mg(II)

-Mg(II)

+Mg(II)

+Mg(II)

+Mg(II)

LDDUT

210a

48a

-

55a

18,5a

5,4a

-

8,5a

0,64a

-

SDDUT

185,4a

21a

-

65,4a

16a

4,65a

-

8a

-

1a

E. coli
dUTPáz

-

-

-

1500b

170c

10c

130b

15b

1c

5b

a

jelen értekezés tárgyát képező eredmények (9. 1. 1. Kovari J et al. és 9. 1. 2. Kovari J et al.)

b

[10]

c

[38, 70]

A titrálásokat Mg(II) tartalmú pufferoldatokban végeztem. A kinetikai
mérésekre alapozva (Mg(II) hiányában nőtt a KM érték), kétértékűfém-mentes
pufferoldatban is titráltam az SDDUT-ot dUDP-vel, hogy a magnéziumnak az
enzim:ligandum kötés stabilizálásában való esetleges szerepét tisztázzam (5. 1. 5. 1.
B ábra, 5. 1. 5. 1. táblázat). Kétértékűfém hiányában több, mint háromszorosára
növekedett a dUDP:dUTPáz komplex disszociációs állandója, tehát a Mg(II)
kofaktor nagymértékben erősíti a dUTPáz és a ligandum közti kötést. Az SDDUT és
a dUMP közti kötést is jelentősen stabilizálja a Mg(II) (5. 1. 5. 1. táblázat). Az 5. 1.
5. 1. táblázatból az is kitűnik, hogy a dUDP E. coli dUTPázhoz való kötődését is
erősíti a Mg(II) jelenléte.
Az eddig bemutatott eredmények alapján a két rekombináns ecetmuslica
dUTPáz közel azonosan viselkedett in vitro körülmények között. A KD-ket és KI-ket
összehasonlító táblázatban (5. 1. 5. 1. táblázat) jól látszik a teljes hosszúságú és a
csonkolt ecetmuslica dUTPázokat jellemző adatok hasonlósága. A prokarióta E. coli
dUTPáz a dUMP-t és a dUDP-t gyengébben kötötte az eukarióta enzimeknél. A
dUTPáz által katalizált hidrolízis termékét, a dUMP-t, az eukarióta dUTPáz két
nagyságrenddel erősebben kötötte, mint az E. coli dUTPáz. Ez az eredmény felveti a
kérdést, hogy a termék távozása vajon eltérő mechanizmussal történik-e az E. coli és
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a Drosophila melanogaster enzimek esetében. A szubsztrátanalóg dUPNPP azonos
erősséggel kötődött mind a prokarióta, mind az eukarióta enzimekhez. Az 5. 1. 5. 1.
táblázatból az is kiderült, hogy mindkét forrásból származó dUTPáz esetén a
különböző ligandumok kötődési erősségei függtek a foszfátlánc hosszától: minél
hosszabb volt a foszfátlánc, annál nagyobb volt a kötődési affinitás.

5. 1. 6. A dUTPáz fehérjében ligandumkötődés hatására bekövetkezett
másodlagos

szerkezeti

változások

kimutatása

cirkuláris

dikroizmus

spektroszkópiával

A távoli ultraibolya (UV) tartományban (190-260 nm) felvett CD
spektrumból következtethetünk a másodlagos szerkezeti elemek (α-hélix, β-redő,
rendezetlen láncok) meglétére, illetve ezek arányára a fehérje térszerkezetében. Az
SDDUT-ról és az LDDUT-ról távoli UV tartományban felvett CD spektrumok a két
rekombináns dUTPáz másodlagos szerkezeti elemeinek arányát tekintve hasonló
eredményekhez vezettek (9. 1. 1. Kovari J et al.). Az LDDUT nagyobb jelet adott
ugyan a moláris ellipticitás negatív tartományában, mint az SDDUT, de ez várható
volt, hiszen az ecetmuslica specifikus C-terminális 28 aminosavnak már csupán a
jelenléte is elegendő, hogy erősítse a jelet (5. 1. 6. 1. A ábra). A k2d program
lehetővé tette a másodlagos szerkezeti elemek összetételének meghatározását a távoli
UV-ban mért CD spektroszkópiai eredmények alapján. Eszerint az SDDUT és az
LDDUT azonos arányban tartalmazta a másodlagos szerkezeti elemeket: α-hélix
tartalmuk 8±1%, β-redő tartalmuk 45±3% volt, és 47±2% rendezetlen szerkezetet
tartalmaztak. Ez alapján úgy tűnik, hogy a C-terminális fehérjeszegmens jelenlétében
nem változott számottevően az α-hélix és a β-redő másodlagos szerkezeti elemek
aránya. A kapott értékek nagy hasonlóságot mutattak az E. coli dUTPázról mért
adatokkal, ahol az α-hélix tartalom 11%, a β-redő tartalom 42% és a rendezetlen
szerkezet tartalom 47% volt [36], ez utóbbit a kristályszerkezet nyújtotta információk
is alátámasztották [31]. A két rekombináns ecetmuslica dUTPáz másodlagos
szerkezeti elemösszetételét a dUTPázra nézett telítési koncentrációjú Mg(II)
jelenlétében is megvizsgáltam. Az 5. 1. 6. 1. A ábrán feltüntetett kis ábra a vizsgált
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dUTPázokról készült különbségspektrumokat hivatott bemutatni, amelyek úgy
készültek, hogy az adott dUTPázról Mg(II) jelenlétében felvett spektrumból (5. 1. 6.
1. B ábra) levontam a Mg(II)-ot nélkülöző dUTPáz spektrumát (5. 1. 6. 1. B ábra),
így kizárólag a Mg(II) hatását jellemző görbét kaptam. Ez alapján úgy látszik, hogy a
Mg(II) okozott kismértékű szerkezeti változásokat mind az LDDUT-ban, mind az
SDDUT-ban. A két rekombináns ecetmuslica dUTPáz másodlagos szerkezeti
elemösszetétele viszont valószínűleg nem változott a Mg(II) hatására, mint kiderült a
k2d programmal végzett számítás szerint.

5. 1. 6. 1. ábra – (A) Az SDDUT (szaggatott vonal) és az LDDUT (folytonos vonal) szerkezetét
jellemző távoli UV-ban mért CD spektrumok. A kis ábrán a különbségspektrumokból látható, hogy
Mg(II) hatására mindkét rekombináns Drosophila melanogaster dUTPáz szerkezetében változás ment
végbe. (B) Mg(II) és nukleotid ligandum hatására bekövetkező szerkezeti változások kimutatása
SDDUT-ban távoli UV CD spektroszkópiával. Az SDDUT (vékony folytonos vonal), az SDDUT 5
mM Mg(II) jelenlétében (vastag folytonos vonal), az SDDUT 5 mM Mg(II) és 100 µM dUDP
jelenlétében (szaggatott vonal) és az SDDUT 5 mM Mg(II) és 1 mM dUMP jelenlétében (pontozott
vonal) spektrumait távoli UV-ben rögzítettem.
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Távoli UV CD spektroszkópiával megvizsgáltam különböző ligandumok
szerepét a C-terminálisán 28 aminosavval csonkolt Drosophila melanogaster
dUTPázban. Ha az 5. 1. 6. 1. B ábrán összehasonlítjuk a Mg(II) jelenlétében (telítési
koncentrációban) (vastag folytonos vonal) és hiányában (vékony folytonos vonal)
felvett spektrumokat az SDDUT-ról, megfigyelhetünk egy, az ordinátára nézve
negatív irányban történt jelerősödést a Mg(II) hatására, amiért az enzim
szerkezetében kialakult változás volt a felelős. Az E. coli dUTPáz vizsgálata során
Mg(II) hatására történt változást az enzim szerkezetében nem mutattak ki [38]. A
fent részletezett szerkezeti változás nem igényelt nukleotid ligandumot, így
elképzelhető, hogy a Mg(II) egy, az aktív zsebétől eltérő helyen kötődött az
enzimben.

Nukleotid

hiányában

az

aktív

helyen

nem

figyeltek

meg

magnéziumkötődést dUTPáz:Mg(II) kristályszerkezetben [33].
Távoli UV CD spektroszkópiával a dUMP és a dUDP kötődésének az
SDDUT szerkezetére gyakorolt hatását is megvizsgáltam Mg(II) jelenlétében. A
közeli UV CD spektroszkópiás mérésekből megállapított adatok alapján a dUMP és a
dUDP alkalmazott koncentrációját úgy határoztam meg, hogy a nukleotidok a
dUTPázra nézve telítési kötődést adjanak. A dUDP és Mg(II) együttes kötődését a
dUTPázhoz a - Mg(II) hatásán felül - további jelerősödés jellemezte (5. 1. 6. 1. B
ábra), ez szintén szerkezeti változásra utalt. Itt is meg kell jegyezni, hogy az E. coli
dUTPázzal végrehajtva a fentihez hasonló CD mérést távoli UV tartományban,
Vértessy és munkatársai azt az eredményt kapták, hogy dUDP kötődés hatására nem
volt szerkezeti változásra utaló jelerősödés [38]. Mg(II) és dUMP jelenlétében az
SDDUT spektruma nem utalt szerkezeti változásra.
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5. 1. 7. Limitált tripszinolízis
A limitált proteolízis jó módszer a nukleotidok hatására bekövetkezett
enzimszerkezeti változások azonosítására. Limitált tripszinolízis segítségével
információt nyerhetünk a fehérjék szerkezetének felépítéséről, és ezen belül
feltérképezhetjük a tripszinnek kitett mozgékony fehérjeszakaszokat oldatfázisban. A
kristályszerkezetek nyújtotta adatkészletből a mozgékony fehérjeszakaszok csak
korlátozottan azonosíthatók. Limitált tripszinolízis segítségével megállapítható, hogy
melyek azok a mozgékony fehérjeszakaszok, amelyek ligandumkötődés hatására
elvesztik flexibilitásukat.
A

teljes

hosszúságú

Drosophila

melanogaster

dUTPáz

limitált

tripszinolízisének megkezdésekor azt tapasztaltam, hogy még mielőtt a tripszint a
reakcióelegyhez adtam volna, levágódott az enzimről egy körülbelül 12-15 aminosav
hosszú peptidszakasz (5. 1. 7. 1. A ábra, 14. sáv, zöld nyíl) (9. 1. 1. Kovari J et al.).
Valószínűleg ez a hasadás olyan érzékeny helyen történt, hogy már a -70 °C-os
tárolás és kétszeri lefagyasztás-felolvasztás ciklus során bekövetkezett. Az enzim
aktivitásán in vitro ez a peptidlehasadás nem változtatott. SDS-gélelektroforézissel
azt is kimutattam, hogy a teljes hosszúságú Drosophila melanogaster dUTPázhoz
hasonlóan az SDDUT-ról is lehasadt még a tripszinolízis előtt egy körülbelül 12-15
aminosav hosszú peptidszakasz, és az enzim aktivitása szintén nem csökkent (5. 1. 7.
1. A ábra, 1. sáv, zöld nyíl). Feltételeztem, hogy a hasadás az N-terminálison történt,
mivel a két rekombináns Drosophila melanogaster dUTPáz N-terminálisa
megegyezett, és ha az SDDUT C-terminálisáról hasadt volna le a tárgyalt peptid,
akkor az V. konzervált szekvenciamotívum sérült volna, ami aktivitásvesztéssel járt
volna. A tripszinolízis reakcióelegyében a még emésztetlen rekombináns SDDUT
fehérjék N-terminálisai, amelyek a lefagyasztási-felolvasztási ciklusok során nem
sérültek, a tripszin hozzáadásától számított 20 percen belül lehasadtak. Ez jól látszik
az 5. 1. 7. 1. A ábra 2. sávján, ahol emésztetlen SDDUT-ra utaló csík nem jelent
meg, ellenben a 12-15 aminosavval rövidebb fehérje azonosítható volt. A dUMP,
dUDP és dUPNPP nukleotidok jelenlétében is elvégeztem a limitált tripszinolízist a
fentiekkel azonos körülmények között. Ezzel a módszerrel információt lehet nyerni
arra vonatkozóan, hogy szubsztrátkötődés hatására milyen jellegű változások mennek
végbe az enzim negyedleges szerkezetében oldatfázisban. Az 5. 1. 7. 1. A ábra 2-13.
és 15. sávokon látható legfelső fehérje csíkok alapján leszögezhető, hogy az N60

terminális peptidlehasadás nukleotid ligandum távol- és jelenlétében a tripszinolízis
beinditásától számított 20 percen belül megtörtént, vagyis az adott ligandum
dUTPázhoz való kötődése nem okozott olyan jellegű konformációváltozást az enzim
szerkezetében, amely hatására ez a hasítási hely védetté vált volna a tripszinnel
szemben. A hasadási hely azonosítása tömegspektrometriával (5. 1. 1. 1. A ábra) és
blott alapján végzett mikroszekvenálással SDDUT mintáról történt. Az 5. 1. 7. 1. A
ábra 7. sáv felső csíkjának mikroszekvenálásából, azt az eredményt kaptuk, hogy az
emésztett enzim N-terminálisa az MKIDT aminosavsorrenddel kezdődött. Az enzim
N-terminálisán tehát 13 aminosav hasadt le már a tripszines kezelés előtt illetve
elsőként a tripszin hatására (5. 1. 7. 1. C ábra, zöld nyíl).
Az LDDUT tripszinolízise során a következő, K159-D160 hasítás a Drosophila
melanogaster dUTPázra specifikus C-terminális alanin/prolin gazdag szakasz
elvesztésében nyilvánult meg a tripszin reakcióelegyhez adásától számított 5 percen
belül (5. 1. 7. 1. A ábra 15. sáv felső csík és C ábra, rózsaszín nyíl). Az enzim
aktivitása

nem

változott,

ami

várható

volt,

mivel

az

öt

konzervált

szekvenciamotívum nem sérült. A 5. 1. 7. 1. A ábra 15. sáv felső csíkja a
tömegspektrometriával történt azonosítás szerint 16179 Da molekulatömegű
polipeptidláncot tartalmazott, amely megfelelt a dUTPáz 14-159 aminosavat
tartalmazó polipeptidláncának. A hasítás a dUDP jelen- és távollétében egyaránt 5
percen belül történt, ami arra utalt, hogy a dUDP kötődés hatására nem rendeződött a
28 aminosav hossszú C-terminális úgy, hogy a tripszin általi hasítás szempontjából
kevésbé exponált legyen a K159-D160 hasítóhely. Az LDDUT további emésztése az
SDDUT emésztéshez hasonló eredményeket adott, ami nyilvánvaló volt, mivel a Cterminális hasadása után azonos aminosavszekvenciája lett az SDDUT-tal.
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5. 1. 7. 1. ábra – A Drosophila melanogaster dUTPáz szerkezeti felépítésének elemzése limitált
tripszinolízissel. (A) Az enzim limitált tripszinolízise SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel követve
az időben (t [perc]). A mérések során a MgCl2 telítési koncentrációban volt jelen. A t = 0 időpontra
jellemző emésztetlen SDDUT (1) és emésztetlen LDDUT (14) minták szerepelnek a gélen. A 20.,
120., és 240. percben leállított reakcióelegyből vett mintákról készült 2-4, 5-7, 8-10 és 11-13 gélképek
a tripszinolízis folyamatát szemléltetik. A 2-4. gélképek a nukleotid nélküli SDDUT:Mg(II), az 5-7.
gélképek a dUDP (1 mM) jelenlétében az SDDUT:Mg(II), a 8-10. gélképek a dUMP (1 mM)
jelenlétében az SDDUT:Mg(II) és a 11-13 gélképek a dUPNPP (80 µM) jelenlétében az
SDDUT:Mg(II) limitált tripszinolízisének a lejátszódását mutatják. A 15. gélkép a dUDP (1 mM)
jelenlétében az LDDUT:Mg(II) limitált tripszinolízisének 5. percéről árulkodik. (B) Az
SDDUT:Mg(II) (piros) és az SDDUT:Mg(II):dUDP (lila) limitált tripszinolízisének követése
enzimaktivitás-méréssel. (C) Triptikus helyek a Drosophila melanogaster dUTPáz aminosavszekvenciájában. A monomert ábrázoló fehérjelánc öt konzervált szekvenciamotívuma és az LDDUTra jellemző C-terminális prolin- és alaningazdag szekvenciarészlete be van keretezve. A sorszámmal
rendelkező nyilak a triptikus hasítási helyeket mutatják a monomerszekvenciában a tripszinolízisre
legérzékenyebb helytől az egyre kevésbé érzékeny helyek felé növekvő számsorrendben. Az adott
triptikus hasítást jelölő nyilak színei megegyeznek az (A) ábrán feltűntetett proteolízist jellemző
nyilak színeivel.
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A következő, 5. 1. 7. 1. A és C ábrán kék nyíllal jelölt, triptikus hasítás során
az enzim elveszítette az aktivitását (1,5±0,5% akivitást mutatott a kezeletlen enzim
100%-os aktivitásához képest (5. 1. 7. 1. B ábra)). A kapott fragmens az SDS-gél
alapján megközelítőleg 14,5 kDa volt (5. 1. 7. 1. A ábra). Gélszűréssel történt
tisztítás után a tömegspektrometriás vizsgálatok kimutatták, hogy a fragmens
molekulatömege 14609 Da volt. A mikroszekvenálással meghatározott N-terminális
szekvencia IDTCV volt, így a fragmens megfelelt a 16-148 aminosavszekvenciát
tartalmazó dUTPáz részletnek, aminek az elméleti molekulatömege 14606,6 Da volt.
Ez a fragmens nem tartalmazta az V. konzervált szekvenciamotívumot, ami
nélkülözhetetlen az enzim optimális működéshez. Gélszűréssel a tisztított fragmens
43 kDa molekulatömeget adott. Ez azt jelenti, hogy az enzim a tripszinolízis ezen
fázisában trimer formában volt jelen, mivel a denaturáló közegű SDS-gélen a
monomer molekulatömegre 14,5 kDa-t és a tömegspektrometria alapján 14,6 kDa-t
kaptunk.
Az 5. 1. 7. 1. A ábra 7. sáv inaktív enzimet ábrázoló alsó csíkjának
mikroszekvenálása szerint, még az V. motívum hasítása előtt vagy vele egyidőben
levágódott a 14-15 MK peptid is.
Az 5. 1. 7. 1. B ábra diagrammján a tripszinolízis folyamatának
aktivitásméréssel történt követését az idő függvényében mutatom be. Az emésztés
alá vetett SDDUT aktivitása gyorsabban csökkent, mint a dUDP-vel komplexált
enzim aktivitása. Az 5. 1. 7. 1. B ábrán feltüntetett triptikus sebességi állandók
alapján a nukleotid hiányában kapott triptikus sebességi állandó ismeretében (kSDDUT
= 0,0096 perc-1)

valószínűsíthető, hogy a tripszinolízis ellen a legnagyobb

védőhatást a trifoszfát-tartalmú nukleotid, a dUPNPP, fejtette ki, mivel a
tripszinolízis sebessége ezen ligandum jelenlétében volt a legkisebb (kSDDUT+dUPNPP =
0,0013 perc-1). A dUMP (kSDDUT+dUMP = 0,0048 perc-1) és a dUDP (kSDDUT+dUDP =
0,0046 perc-1) hasonló szintű védelmet biztosított a dUTPáznak a tripszin ellen. Az
5. 1. 7. 1. A ábrán az 1. és a 14. sávban szereplő emésztetlen SDDUT és LDDUT
első, N-terminális hasítására nem hatott a dUMP, a dUDP illetve a dUPNPP
kötődése, mivel azonos idő alatt lehasadt az N-terminális peptid nukleotid jelen- (5.,
8. sáv és 11. sáv) és távollétében (2. sáv). Az LDDUT tripszinolízise során a
nukleotidok jelenléte ellenére is 5 percen belül lehasadt a teljes hosszúságú
ecetmuslica dUTPázra jellemző C-terminális 28 aminosav (5. 1. 7. 1. A ábra, 14. és
15. sáv), vagyis ennek a szegmensnek a triptikus hasítás szempontjából fokozott
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kitettsége a nukleotid kötődése ellenére sem változott. Összehasonlítva az 5-7, 8-10
és 11-13 sávokat a 2-4 sávokkal az 5. 1. 7. 1. A ábrán látható gélképen
megállapítható, hogy jelentős védőhatást fejtettek ki a nukleotidok az V. konzervált
szekvencia-motívumbeli Arg148-Gly149 között bekövetkezett triptikus vágással
szemben (5. 1. 7. 2. ábra). Az Arg148-Gly149 hasítás hatására történt változást az idő
függvényében

két

független

módszerrel

követve

-

aktivitásmérésel

és

gélelektroforézissel – hasonló eredményeket kaptam. A gélképen jól követhető a 2-4
sávokon

a

felső

csík

intenzitáscsökkenése

az

időben,

vagyis

az

V.

szekvenciamotívumot tartalmazó aktív enzim fogyása a ligandumot nem tartalmazó
reakcióelegyből (Arg148-Gly149 hasítás). Az 5-7, 8-10 és 11-13 sávok felső csíkjait
követve az időben megfigyelhető, hogy nukleotid jelenlétében nagyon enyhe volt az
intenzitáscsökkenés. Az 5. 1. 7. 1. B ábra diagrammját összehasonlítva az 5. 1. 7. 1.
A ábra gélképével (1-7. sáv) kitűnik, hogy a tárgyalt gélcsík intenzitáscsökkenésével
csökkent az aktivitás (%) is. A nukleotid ligandumok tehát a foszfátlánc hosszától
függetlenül védőhatást fejtettek ki az V. konzervált szekvenciamotívumban található
Arg148-Gly149

közötti

peptidkötés

tripszinolízisével

szemben.

(Igaz,

a

trifoszfátlánccal rendelkező dUPNPP erősebb védőhatást biztosított, mint a monoilletve difoszfáttartalmú ligandumok.) Az aktív zsebükben nukleotid ligandumot kötő
dUTPázok kristályszerkezeteiből és oldatfázisú vizsgálataiból kiderült, hogy a Cterminális kar az aktív zsebre zárul a katalitikus komplex kialakulásakor [36, 38]. Az
5. 1. 7. 2. ábrán bemutatott humán dUTPáz:Mg(II):dUPNPP kristályszerkezetében
(PDB ID: 2HQU) a háromból két aktív helyre rázárult a kar. A 2. 2. 1. ábrán a FIV
dUTPáz:dUDP komplex kristályszerkezetében (PDB ID: 1F7R) mindhárom dUDP-t
kötő aktív helyre rázárult a C-terminális kar. Mindez azt valószínűsíti, hogy a
nukleotid ligandumot nem kötő ecetmuslica enzimben mozgékony V. konzervált
szekvenciamotívumot tartalmazó C-terminális kar a nukleotid aktív zsebbe való
kötődésekor a katalitikus hely bejáratára zárul, ezáltal az Arg148-Gly149 hasítóhely
védetté válik a tripszinolízissel szemben.
Azt már tudjuk, hogy a dUPNPP szubsztrátanalóg dUTPázhoz való kötődése
a C-terminális kar aktív zsebre történt záródását eredményezte mind a vizsgált
ecetmuslica-, mind az E. coli dUTPáz esetében [38]. Azt is tudjuk, hogy a két
forrásból származó enzimhez a dUPNPP kötődési affinitása közel azonos (5. 1. 5. 1.
táblázat). Viszont a közeli UV tartományban mért CD spektroszkópiával kapott
dUPNPP:dUTPáz különbségspektrumok különbözősége a pro- és eukarióta
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enzimekre nézve azt sugallja, hogy a dUPNPP kötődése eltérő szerkezeti
változásokat okozott a kétféle dUTPázban (5. 1. 4. fejezet). Limitált tripszinolízis
segítségével tovább elemeztem a ligandum:ecetmuslica dUTPáz és az ecetmuslica
dUTPáz szerkezeteket. A dUPNPP kötődése az enzimhez, az V. konzervált
szekvenciamotívumban található Arg148-Gly149 hasítással szemben nyújtott védelme
mellett, valószínűleg az Arg131-Ile132 hasítást (5. 1. 7. 1. C ábra 4. nyíl) is gátolta a
tömegspektrometriás mérések szerint. A ligandum nélküli SDDUT 45 és 289 perces
emésztése után Imre Tímea és munkatársai azonosították az Ile132-Lys159
peptidszakaszt, amely hiányában a dUTPáz inaktív, vagyis az 5. 1. 7. 1. B ábrán
látható aktivitás csökkenéséhez az SDDUT Arg131-Ile132 peptidkötésének tripszin
általi hasítása is hozzájárulhatott. A dUTPáz ligandum jelenlétében történt emésztése
során az enzim aktivitása lassabban csökkent. Ehhez hozzájárulhatott a ligandum
kötődése által kiváltott konformációs változás okozta Arg148-Gly149 hely hasítással
szemben kialakult védettsége mellett az Arg131-Ile132 hely védettsége is. Az 5. 1. 7. 1.
A ábra gélképén látható, hogy dUDP és dUPNPP jelenlétében emésztett SDDUT
esetében az Arg148-Gly149 hasítás után (16-148 peptidszakasz) nem jelent meg
további hasításra utaló fragmens, vagyis például az Arg131-Ile132 hasítás. Az SDDUT
tripszinolízise önmagában illetve dUMP jelenlétében már 20 percen belül okozott
további fehérje-fragmentálódást, amelyben jelentős szerepet játszott az Arg131-Ile132
hasítás a tömegspektrometria alapján. Feltételezem tehát, hogy a dUDP és a dUPNPP
kötődése olyan konformáció-változásokat idézett elő az enzimben, amelyek védetté
tették az Arg131-Ile132 helyet a tripszinolízissel szemben. Az 5. 1. 7. 1. B ábrán
bemutatott a tripszinolízis hatására bekövetkezett aktivitáscsökkenés sebességét
jellemző állandók értékeiből is látszik, hogy a dUMP kötődése az enzimhez
gyengébb védőhatást biztosított a tripszinolízissel szemben, mint a dUDP és a
dUPNPP kötődése. Ezek a megfigyelések összecsengenek a távoli UV tartományban
rögzített CD spektroszkópiás eredményekkel, miszerint a dUDP kötődése az
enzimhez konformációs változást idézett elő, míg a dUMP kötődése nem okozott
távoli UV CD spektroszkópiával kimutatható enzimszerkezeti változást. Az Arg131Ile132 peptidkötés megközelítőleg 17 Ǻ távolságra helyezkedik el a nukleotidkötő
zsebtől (5. 1. 7. 2. ábra). (Az Arg131 αC és az Arg148 NH1 között 16,25 Ǻ, az Arg131
αC és a ligandum α-PO között 18,59 Å, az Arg131 αC és a Tyr100 OH között 20,17
Å, az Arg131 αC és az uracil O4 között 17,41 Å a távolság a humán dUTPáz
kristályszerkezete alapján.)
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5. 1. 7. 2. ábra - A humán dUTPáz:Mg(II):dUPNPP kristályszerkezetén (PDB ID: 2HQU,
publikáció előkészületben Varga B et al.) jelöltem a Drosophila melanogaster dUTPázra jellemző
két triptikus hasítási helyet. A dUTPáz alegységeit halvány színű (fehér, sárga, zöld) szalagmodellel
ábrázoltam. Az 5. 1. 7. 1. C ábrán szereplő hasítási helyeket jelölő bordó és kék nyilak színei
ugyanazokat a hasítási helyeket jelölik, mint a központi csatornát felépítő Arg131 (humán dUTPázban
Arg136) bordó és az aktív helyen levő Arg148 (humán dUTPázban Arg153) kék színe. Az Arg131 és
Arg148 aminosavakat pálcikamodellel is jelöltem. A dUPNPP-t narancssárga pálcikamodellel, a
Mg(II)-okat sötétrózsaszín gömbökkel ábrázoltam. A központi csatornát felépítő Arg131 és az aktív
hely közötti hozzávetőlegesen 17 Ǻ távolságot barna nyíl szemlélteti. (Az Arg131 αC és az Arg148 NH1
között 16,3 Ǻ a távolság a humán dUTPáz kristályszerkezete alapján.) Megjegyzés: A bemutatott
humán enzim kristályszerkezetében ligandumkötődés hatására a három aktív hely bejárata közül
csupán két aktív hely bejáratára záródott az Arg153-at (ecetmuslica dUTPázban Arg148-at) tartalmazó
C-terminális kar.

A limitált tripszinolízis alapján tehát a dUMP, a dUDP és a dUPNPP
kötődése az ecetmuslica dUTPázhoz egyaránt védőhatást indukált az Arg148-Gly149
triptikus hasítással szemben, vagyis mindhárom nukleotid kötődésekor rázárult a Cterminális kar az aktív hely bejáratára. Az E. coli dUTPázban az V. konzervált
szekvenciamotívumot (Arg141-Gly142) érintő triptikus hasítás volt az egyetlen, amit
kimutattak a hasonló körülmények között végrehajtott limitált tripszinolízis során
[38]. Ennek a hasítóhelynek a triptikus vágása ellen a dUDP aktív zsebbe való
kötődése nem nyújtott védelmet. Feltehetően kizárólag a trifoszfáttartalmú nukleotid
kötődésekor, mint a dUPNPP és a szubsztrát dUTP esetében, zárul rá a C-terminális
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kar az aktív helyre a prokarióta enzimben (9. 1. 5. Barabas O et al., [38]). Az
ecetmuslica dUTPáz központi csatornáját felépítő nem konzervált Arg131-nek
megfelelő helyen az E.coli dUTPáz központi csatornájában Pro124 szerepel és ennek
a helynek a környezetében sem találni a triptikus hasításhoz szükséges arginint vagy
lizint. A dUDP és a dUPNPP kötődése a Drosophila melanogaster dUTPázhoz
védőhatást fejtett ki az Arg131-Ile132 közötti peptidkötés triptikus hasításával szemben,
míg a dUMP nem okozott hasonló hatást. Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy a
dUDP illetve a dUPNPP kötődése az aktív zsebbe feltehetően kiváltott egy olyan
konformációváltozás-sorozatot az enzim szerkezetében, amely kihatott a központi
csatorna egyik kapuját felépítő Arg131-Ile132 közötti peptidkötés helyzetére. Az
ecetmuslica dUTPázban azonosított aktív helytől távoleső Arg131-Ile132 peptidkötés
dUDP illetve dUPNPP kötődés hatására bekövetkezett konformáció-változása
összecseng az NMR és a kinetikai mérésekből kapott eredményekkel [71]. NMR-rel
az enzim szerkezetéről fiziológiás közegben oldatfázisban Dubrovay és munkatársai
megállapították, hogy dUMP, dUDP illetve dUPNPP kötődésekor a C-terminális V.
konzervált szekvenciamotívumot tartalmazó kar egyaránt rázárult az aktív zsebre. A
Drosophila melanogaster dUTPáz titrálása dUMP, dUDP illetve dUPNPP
ligandummal NMR spektroszkópiával követve ugyanazt az eredményt adta
mindhárom esetben, miszerint a ligandum kötődése nem csak a ligandumot kötő
aktív zsebhez tartozó C-terminális kar rendeződését indukálta, hanem ligandumot
nem kötő katalitikus helyekhez tartozó C-terminális karok rendeződését is. A limitált
tripszinolízis és az NMR nyújtotta eredmények alapján feltételezhető, hogy a
homotrimer enzim három aktív helye kooperál egymással. Az aktív helyre kötődő
ligandum allosztérikus konformációváltozást idéz elő az enzim szerkezetében a
nukleotidot kötő aktív helytől a központi csatornán át (Arg131-Ile132) a nukleotidot
nem kötő aktív helyig. Kinetikai mérésekkel is alátámasztották az enzim kooperatív
viselkedését. Adott dUTPáz koncentrációnál mérték a katalitikus sebességi
állandókat a dUTP koncentrációjának a függvényében. A dUTPáz szubsztráttelítési
görbéje szigmoid jellegű volt, amiből a számolt Hill állandó a homotrimer enzim
kooperativ karakterére utalt [71]. Az eukarióta ecetmuslica dUTPáz katalitikus helyei
tehát kapcsolatban állnak egymással, nem úgy, mint a prokarióta E. coli enzim
esetében, ahol az aktív helyek egymástól függetlenül működnek [10, 36, 38].
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5. 1. 8. A Drosophila melanogaster dUTPáz in vitro jellemzésének összefoglalása
és az eredmények összevetése az E. coli dUTPáz jellemzőivel

A limitált tripszinolízissel kapott eredmények arra engednek következtetni,
hogy az LDDUT N-terminálisának 15 és C-terminálisnak 28 aminosav hosszúságú
szakaszát az enzimmel összekötő peptidkötései a tripszin számára exponáltak voltak.
Valószínűleg ezek a fehérjeszakaszok nem voltak rendezettek, nem vettek részt a
protein feltekeredésében nukleotid távol- és jelenlétében sem. A C-terminális 28
aminosav jelerősödést okozott a távoli UV CD spektroszkópiás mérések során (5. 1.
6. 1. A ábra). Ez a jelerősödés csupán a 28 aminosav hosszú C-terminális
peptidszakasz jelenlétéről árulkodik, nem derül ki a spektrumból, hogy a vizsgált
szakasz

rendezett

vagy

rendezetlen.

A

közeli

UV

tartományban

CD

spektroszkópiával megállapított disszociációs állandók nem változtak jelentősen a
Drosophila melanogaster specifikus C-terminális peptidszakasz hatására. Mindezek
alapján valószínűsíthető, hogy ez a fehérjeszakasz rendezetlen és mozgékony. In
vitro vizsgálva a C-terminális 28 aminosavnak az enzim aktivitására ható esetleges
szabályozó funkcióját, azt az eredményt kaptam, hogy a katalitikus és a Michaelis
állandók közel azonosak voltak a két rekombináns fehérjére nézve, tehát a Cterminális 28 aminosav nem befolyásolta a katalitikus aktivitást és az enzim
szubsztrát kötési affinitását. Az N- és C-terminális mozgékony fehérjeszegmensek
nem tartalmaznak konzervált szekvenciamotívumot, az enzim megőrzi katalitikus
aktivitását ezek hiányában is. Természetesen a fenti in vitro vizsgálatok nem zárják
ki a C-terminális ecetmuslica specifikus peptidszakasznak az esetlegesen fontos
szerepét in vivo, például felismerőhely lehet sejten belüli kölcsönható fehérjék
számára. Az V. konzervált szekvenciamotívum elején található Arg148-Gly149 közötti
triptikus hasítás hatására az enzim elveszítette aktivitását, miközben megőrizte trimer
feltekeredését. Az enzim által katalizált hidrolízis terméke, a dUMP, a nem
hidrolizálható dUDP és a szubsztrátanalóg dUPNPP kötődése az eukarióta
dUTPázhoz jelentős védelmet nyújtott az Arg148-Gly149 közötti triptikus hasítással
szemben. Ez a védelem azzal magyarázható, hogy a nukleotid hiányában rendezetlen
és hajlékony V. motívumot tartalmazó C-terminális kar mono-, di- vagy
trifoszfáttartalmú nukleotid kötődésekor az aktív zsebre zárul, rendeződik, így a
tripszin számára ez a hasítási hely nehezen hozzáférhetővé válik. A humán és a FIV
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dUTPáz röntgenkrisztallográfiás szerkezetelemzése alapján bebizonyosodott, hogy a
C-terminális kar úgy rendeződik a dUTP analógok kötődésekor, hogy a szomszédos
alegységet átkarolva rázárul az aktív helyre, és másodlagos kötéseket létesít a
ligandummal [29, 34]. Az E. coli dUTPáz V. konzervált szekvencia-motívumának
Arg141-Gly142 közötti tripszines hasítása is az enzim inaktiválódásához vezetett. A
dUDP nem biztosított védőhatást az E. coli enzim számára az említett triptikus
hasítás ellen ellentétben a Drosophila melanogaster dUTPáznak a tripszinolízisekor
tapasztaltakkal [36, 38]. A dUPNPP kötődése viszont megakadályozta a triptikus
hasítást a prokarióta enzimben. Feltételezhető, hogy az E. coli dUTPáz V. konzervált
szekvenciamotívumot tartalmazó C-terminális karja kizárólag trifoszfáttartalmú
nukleotidok hatására zárul az aktív zsebre [28, 38, 69], tehát a dUMP és a dUDP
kötődésekor nyitva marad, ez utóbbi esetben a triptikus hasítási hely ki van téve a
tripszin támadásának. Valószínűleg a dUMP és dUDP kisebb kötődési affinitása az
E. coli dUTPázhoz az ecetmuslica dUTPázt jellemző kötési affinitásokhoz képest
azzal magyarázható, hogy a C-terminális kar nem zárul rá a katalitikus helyre, így
onnan a két nukleotid könnyebben tud távozni, mint az eukarióta dUTPáznál, ahol
rázárul az aktív helyre a C-terminális kar. Ezt az is magyarázza, hogy a trifoszfátot
tartalmazó dUPNPP kötődési affinitásai megegyeznek a Drosophila melanogasterés az E. coli dUTPázok esetében, és nagyobbak a mono- illetve a difoszfáttartalmú
nukleotidok kötődési affinitásainál. Az ecetmuslica dUTPáz esetében a dUMP és a
dUDP kötődési affinitása kisebb a dUPNPP kötődési affinitásánál annak ellenére,
hogy az V. szekvenciamotívum mindhárom nukleotid kötődésekor rázárul az aktív
zsebre. Ez azt sugallja, hogy a trifoszfáttartalmú nukleotid kötődése stabilizálódik a
γ-foszfáton keresztül az aktív zsebben.
CD spektroszkópia segítségével megállapítottam, hogy az ecetmuslica
dUTPáz szerkezetében található egy olyan Mg(II) kötőhely, amely nukleotid
ligandum hiányában konformációs változás kíséretében kötötte a Mg(II)-ot. A
szintén

eukarióta

humán

dUTPáz

a

poláros

központi

csatornájában

a

kristályszerkezet alapján tartalmaz egy fémkötő helyet [29]. A FIV dUTPáz
kristályszerkezetében a homotrimer központi csatornájában azonosítottak Mg(II)-ot
[33]. Feltehetően a Mg(II)-nak a katalitikus aktivitásban betöltött kofaktor szerepe
mellett van egy az ecetmuslica dUTPáz felépítésében betöltött szerepe is. Pásztázó
kalorimetriás mérések alátámasztották a CD spektroszkópiával és a limitált
tripszinolízissel kapott eredményeket (5. 1. 7. 3. ábra) (9. 1. 1. Kovari J et al.) [72].
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5. 1. 7. 3. ábra – Az E. coli és az ecetmuslica dUTPáz kitekeredése hőhatásra (A) E. coli
dUTPázról (fekete), Mg(II) (piros), Mg(II):dUMP (kék), Mg(II):dUDP (zöld) és Mg(II):dUPNPP
(narancssárga) jelenlétében felvett mikrokalorimetriás görbék. (B) Az ecetmuslica dUTPázról
(fekete), Mg(II) (világoszöld), Mg(II):dUMP (kék), Mg(II):dUDP (piros) és Mg(II):dUPNPP
(sötétzöld) jelenlétében felvett kalorimetriás görbék.

Az SDDUT és az LDDUT egyaránt 53 °C kitekeredési hőmérsékletet és
közel azonos kitekeredési entalpiát mutatott. A Mg(II) jelenléte megnövelte a
Drosophila melanogaster dUTPáz kitekeredési hőmérsékletét. A Mg(II):dUTPázhoz
hozzáadott dUMP, dUDP illetve dUPNPP a Mg(II) hatásán felül egyaránt
megnövelték a dUTPáz kitekeredési hőmérsékletét. Tehát az ecetmuslica dUTPáz
szerkezetében a Mg(II) és a különböző ligandumok hatására, olyan változások
mentek végbe, amelyek hő hatásra nézve stabilabb feltekeredést biztosítottak az
enzim számára. A Mg(II):dUDP és a Mg(II):dUPNPP kötődése 9 °C-kal magasabb
kitekeredési hőmérsékletet (65 °C) biztosított az enzimnek, mint a Mg(II):dUMP
kötődése (56 °C). Az E. coli dUTPáz kitekeredési hőmérsékletét nem befolyásolta a
Mg(II), ez valószínűsíti, hogy a prokarióta enzim nem köt szerkezetstabilizáló
Mg(II)-ot.
Amennyiben feltételezzük, hogy az irodalomban leírt - a központi
csatornában fémet kötő - dUTPázokhoz hasonlóan az ecetmuslica dUTPáz is a
poláros, mindhárom alegységből felépülő központi csatornájában köti a Mg(II)-ot,
ennek kétféle jelentőségére is gondolhatunk: i) szerkezetstabilizálás és ii) az
enzimműködés finomszabályozása. Ez utóbbi alatt azt értem, hogy amíg a kompakt
felépítésű apoláros központi maggal rendelkező E. coli dUTPáz aktív helyei
egymástól függetlenül működnek, addig az eukarióta dUTPázokban feltehetően az
aktív helyek, amelyek egyben a szubsztrátkötőhelyek is, kommunikálnak egymással
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a poláros központi csatornán keresztül, ahol az alegységek összetalálkoznak. Ennek a
kommunikációnak a közvetítésében Mg(II)-nak is lehet szerepe.
Vajon mivel magyarázható e két különböző eredetű dUTPáz közötti
funkcionális eltérés? Eukariótákban a dUMP-nek két fő forrása van: i) a dUTPáz a
dUTP hidrolízisének a katalízisével termeli, ii) a dCMP dezamináz pedig a dCMPből alakítja ki (2. 1. 3. ábra). A Drosophila melanogaster dUTPáz NMR
spektroszkópiával követett nukleotid ligandumokkal történt titrálásából kiderült,
hogy a mono-, di- és trifoszfáttartalmú nukleotidok aktív helyre történt kötődésének
a hatására nukleotid ligandumot nem kötő aktív zsebekre is rázárult az V. konzervált
szekvenciamotívumot tartalmazó C-terminális kar [71]. Ez arra enged következtetni,
hogy az aktív helyek közt kommunikáció valósult meg, ami feltehetően az enzim
aktivitását negatív visszacsatolással hivatott szabályozni. A dUTPáz által katalizált
hidrolízis viszont az E. coli-ban különösen fontos, mivel nincs dCMP dezamináza,
így a dUMP szinte egyetlen forrása a dUTP hidrolízise [12]. Az E. coli-ban nincs
szükség a dUTPáz finomszabályozására, mivel ha megnő a dUTP szint, addig
katalizálja a dUTP hidrolízisét, amíg be nem áll a megfelelő dUTP/dTTP arány. A
dUTP:dUTPáz kötési affinitás is egyfajta szabályozó szerepet tölt be az enzim
működését illetően.
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5. 2. Az Escherichia coli dUTPáz szubsztátkötő aktív zsebe
Röntgenkrisztallográfiás

szerkezetelemzés

segítségével

oldatfázisú

vizsgálatokkal (aktivitásmérés, izotermális titráló kalorimetria) kiegészítve terveztük
az Escherichia coli- és az ecetmuslica dUTPázok szubsztrátkötő és egyben aktív
helyeinek összehasonlító vizsgálatát is. A prokarióta enzim esetében az oldatfázisú
vizsgálatok (gélszűrés) eredményeivel összhangban homotrimer elrendeződésű
enzim-kristályszerkezeteket kaptunk. Az ecetmuslica dUTPáz is homotrimer
feltekeredést mutatott oldatfázisban, azonban az adott kristályosítási körülmények
között felnövekedett mérhető kristályokban homodimer szerkezetet alakítottak ki a
dUTPáz alegységek (5. 2. 1. ábra). Ez utóbbi szerkezet elemzésére nem térek ki a
doktori értekezésemben, mivel az oldatfázisban kapott eredményeket ismerve
feltehetően ez a dUTPáz homodimer nem tükrözi az ecetmuslica enzim fiziológiás
negyedleges szerkezetét.

5. 2. 1. ábra – A Drosophila melanogaster dUTPáz homodimer formában kristályosodott
(publikáció előkészületben Takacs E et al.). A két alegységet rózsaszín és zöld színű szalagmodellel
ábrázoltam. A konzervált szekvenciamotívumokat színkódokkal jelöltem (I. motívum narancssárga, II.
motívum kék, III. motívum piros, IV. motívum lila).

Tekintve, hogy a homotrimer családba tartozó dUTPázok aktív helyei konzervált
szekvencia-motívumokból épülnek fel, feltételezhetjük, hogy a különböző fajok
dUTPázainak aktív helyei közel azonosak. Az E. coli dUTPáz aktív helyének
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jellemzésével tehát közelebb juthatunk az ecetmuslica dUTPázban működő aktív
hely megismeréséhez is. Az aktív helyeket felépítő aminosavak konzerváltsága
ellenére azonban mégsem vonható le általános érvényű következtetés egy prokarióta
dUTPáz röntgenszerkezete alapján a különböző eredetű dUTPázok katalitikus
zsebeinek működéséről és felépítéséről. Feltételezhető, hogy a szubsztrátkötődés és
katalitikus

mechanizmus

hasonló

jellegű,

de

finom

szerkezeti

eltérések

befolyásolhatják az enzim szubsztrátkötési affinitását és a hidrolízis kinetikáját. A 2.
2. 2. ábrán bemutatott dUTPáz szekvenciák összehasonlításából látszik például, hogy
az E. coli dUTPázban - hasonlóan más bakteriális dUTPázokhoz - a III. konzervált
szekvenciamotívumot közvetlen megelőzi egy Asn-Leu peptidszakasz, ami hiányzik
az eukarióták dUTPáz szekvenciáiból. A III. konzervált motívumot tartalmazza a
szubsztrátkötő aktív zseb alapját képező β-hajtű. Az 5. 2. 2. ábra mutatja az Asn-Leu
jelenléte illetve hiánya által előidézett szerkezeti különbséget a prokarióta és az
eukarióta dUTPázok aktív helyeinek felépítése között. Ez a különbség például oka
lehet az eltérő nukleotidkötő karakternek (ld. 5. 1. 4. 1. táblázat).

5. 2. 2. ábra – A szubsztrátkötő β-hajtű szerkezetek a humán dUTPáz:dUPNPP:Mg(II) (zöld)
(PDB ID: 2HQU, publikáció előkészületben Varga B et al.) és az E. coli dUTPáz:dUDP:Mn(II)
(piros) (PDB ID: 2HR6, 9. 1. 3. Kovari J et al.) egymásraillesztett kristályszerkezeteiben. A
nukleotid ligandumokat pálcikamodellel ábrázoltam. A prokarióta enzim ktistályszerkezetében az Asn
és Leu aminosavakat kék színnel jelöltem. A két szerkezet illesztését a III. motívum konzervált
aminosavai alapján valósítottam meg.
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5. 2. 1. A nukleofil támadó vízmolekula azonosítása
5. 2. 1. 1. E. coli dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II) komplex szerkezet
A vad típusú E. coli dUTPáz aktív helyének röntgenkrisztallográfiával történő
tanulmányozásához az α,β-imido-dUTP-t választottuk, mivel ez a szubsztrátanalóg
ligandum Mg(II) jelenlétében a természetes szubsztráttal való izosztér jellege miatt
hasonló erősséggel (ld. KD és KM értékek, 5. 2. 1. 1. 1. táblázat) és feltehetően
hasonló módon kötődik az enzim aktív zsebébe, mint a dUTP. A nukleotid-foszfátok
imido-analógjait

az

enzimológiában

elterjedten

használják,

mert

azokkal

izosztérikusak [41, 42], mind a kötéshosszak (1,63 és 1,68 Å, P–O–P illetve P–N–P
részletre) mind pedig a kötésszögek tekintetében (128,7° és 127,2°, P–O–P illetve P–
N–P

szögre)

[73].

A

nitrogénatom oxigénénél

kisebb

elektronegativitása

következtében a foszfátészterek imido analógjai jelentősen kisebb reaktivitással
rendelkeznek, mivel általában az enzimek a P–N kötést a P–O kötésnél jóval
nehezebben, vagy egyáltalán nem hasítják. A hipotézisünket, miszerint a dUPNPP
hasonlóan köt a szubsztrátkötő helyre, mint a dUTP, az is alátámasztotta, hogy az E.
coli dUTPáz képes volt az α,β-imido-dUTP foszfo-imid kötésének hidrolízisét
katalizálni (9. 1. 5. Barabas O et al.), igaz a hidrolízis sebessége öt nagyságrenddel
kisebb volt, mint a dUTP esetében (5. 2. 1. 1. 1. táblázat). Az enzim az imido-analóg
esetében is, mint a természetes szubsztrátnál, kizárólag az α-β kötés hidrolízisét
segítette elő. Az 5. 2. 1. 1. 1. táblázat összefoglalva mutatja a dUTPáz által katalizált
dUTP és α,β-imido-dUTP hidrolízisére vonatkozó kinetikai és Michaelis állandókat.
5. 2. 1. 1. 1. táblázat – Az E. coli dUTPáz által katalizált dUTP és α,β-imido-dUTP hidrolízisének
kinetikai és Michaelis állandói. A bemutatott adatok 3-5 független mérés átlagolásából származnak.
A kcat és KM meghatározások átlagos hibája 12% illetve 17% volt.

Nukleotid
dUTP
α,β-imido-dUTP

kcat (s-1)

KM (µM)

kcat/KM (M-1s-1)

7

0,2

3,5x107

2 x10-5

1,0a

20b

a

Az α,β-imido-dUTP hidrolízis reakciót jellemző nagyon alacsony kcat érték a KM meghatározását
megbízhatatlanná tette, ezért itt a korábban meghatározott KD érték szerepel [38]. Feltételezve, hogy a
szubsztrát és az enzim közti disszociáció-asszociáció egyensúlyának beállása gyors a kémiai reakció
során kapott termék távozásához képest, a KM-re és KD-re azonos értékek várhatók [10].
b
kcat/KD
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Az α,β-imido-dUTP alacsony hidrolizálhatósági foka lehetővé tette a
kristályosítást. Az 1,9 Å felbontású E. coli dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II) komplex
szerkezet tanulmányozása során jól látszott, hogy a homotrimer három aktív helye a
szomszédos molekulák közötti üregben volt, és felépítésében mindhárom alegység
konzervált szekvencia motívumai részt vettek (PDB ID: 1RN8) (9. 1. 5. Barabas O et
al.).
Az

A

alegység

(kék)

(5.

2.

1.

1.

1.

ábra)

III.

konzervált

szekvenciamotívumából kialakult β-hajtű részeként a konzervált Tyr(93)III átlapolt a
2'-dezoxiribóz gyűrűvel. A B alegység (sárga) I., II. és IV. konzervált
szekvenciamotívumai a foszfátlánc kötésben játszottak szerepet. Mindhárom foszfát
csoport koordinálta a Mg(II)-ot (sötétrózsaszín). A Mg(II) vízmolekulákon keresztül
a B alegység AspI és GlnIV oldalláncaihoz is kapcsolódott. Az α-foszfát
oxigénatomjait a B alegység GlnIV Nε2-atomja és a SerII főlánc NH-csoportja
kötötte, míg az ArgII a β- és a γ-foszfát koordinálásában vett részt (5. 2. 1. 1. 1.
ábra). Néhány vízmolekula jól definiált kötőhellyel rendelkezett az aktív helyen a
foszfátcsoportok körül, és meghatározó szerepet játszottak a foszfátoxigének és a
fehérje oldalláncok közötti kölcsönhatásban.
Az E. coli dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II) komplex szerkezet lehetővé tette
a támadó nukleofil vízmolekula azonosítását. A hidrolízis során hasadó α-foszfornitrogén kötés képzeletben meghosszabbított vonalán egy vízmolekula (Wcat)
oxigénatomja az α-foszfortól 3,6 Å távolságra helyezkedett el (5. 2. 1. 1. 1. ábra). Ez
a vízmolekula volt az egyetlen a szerkezetben, amely megfelelő helyzetben volt az αfoszforatomon bekövetkező kötésirányú támadáshoz. Más, nukleofil támadó
ágensnek alkalmas, fehérjeatom vagy vízmolekula nem volt az α-foszforatom 4 Å-ös
környezetében. A katalitikus vízmolekula koordinálásában a szigorúan konzervált
Asp(90)III oldallánc mindkét karboxil oxigénatomja részt vehetett, mert mindkettő
távolsága megfelelt a hidrogénkötésnek. Az AspOδ2-atom a dezoxiribóz 3'-OH
csoportjától a hidrogénkötésnek megfelelő távolságra volt, míg az AspOδ1-atom a
"sárga" alegységben lévő AlaI főlánc NH-csoportjával és egy másik vízmolekulával
(W4) létesített hidrogénkötést, amely a GlnIV-hez ("sárga" alegység) kapcsolódott a
W1 vízmolekulán keresztül (5. 2. 1. 1. 1. ábra).
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ArgII
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Wcat

W21

AspIII
Å
3.6
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GlyII
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SerII
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5. 2. 1. 1. 1. ábra – Az aktív hely felépítése és a katalitikus vízmolekula (Wcat) helyzete a vad
típusú E. coli dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II) komplex szerkezetben (1RN8, 9. 1. 5. Barabas O
et al.). A szubsztrát megkötésében és a katalízisben résztvevő aminosavak főlánc- és oldalláncatomjai
pálcikamodellként, a fontos vízmolekulák piros gömbökként láthatók. A piros nyíl a szubsztrátanalóg
αP-N kötésével egyvonalban lévő vízmolekulára mutat (Wcat). A katalitikus vízmolekula
megkötésében szerepet játszó hidrogén-hídkötések az ábrán vékony szaggatott vonallal vannak
feltüntetve. Színkódok: szénatomok, az alegység színének megfelelően színezve; ligandum
szénatomjai, szürkék; oxigének, pirosak; nitrogének, kékek; foszforok, narancssárgák; magnézium,
sötétrózsaszín. A vastag szaggatott vonalak a Mg(II) koordinációs környezetében lévő oxigéneket
jelzik. Kis szaggatott vonalak mutatják a foszfátláncot körülvevő hidrogén-hídkötési hálózatot.

Az AlaI hidrogénkötés kialakításán keresztül valószínűleg fontos szerepet
játszott az AspIII oldallánc irányításában az AspOδ1. A LeuIII főlánc karbonil
oxigénatomja hidrogén-hidat alakított ki a katalitikus vízmolekulával. A katalitikus
vízmolekula körüli hidrogénkötéses elrendeződés arra enged következtetni, hogy az
AspIII oldallánc egyetlen oxigénatomjának kicserélése nitrogénatomra jelentős
mértékben, negatívan befolyásolná a vízmolekula kötődését, és így az enzim
katalitikus hatékonyságát. Valószínűsíthető ugyanis, hogy az aszpartátot helyettesítő
aszparagin Oδ1-atomját az AlaI NH felé fordítaná, és Nδ2-atomja maradna csak
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szabadon a nukleofil támadó vízmolekula számára. Mivel ez a nitrogénatom
valószínűleg csak hidrogéndonor lehet, az AspIIIAsn mutáns enzim katalitikus
hatékonysága jelentősen csökkenne, ha a kiválasztott vízmolekula valóban olyan
fontos lenne. Ebből következik, hogy a mutáns vizsgálata bizonyító erejű lehet a
nukleofil támadó azonosításában.
5. 2. 1. 2. Inaktív dUTPáz mutáns
Előállítottam az AspIIIAsn pontmutáns E. coli dUTPázt (9. 1. 5. Barabas O et
al.). A mutáns katalitikus hatékonysága jelentősen csökkent (5. 2. 1. 2. 1. táblázat).
Az AspIIIAsn mutáns kcat/KM értéke 850 M-1 s-1, ez a vad típusú enzim 3,5 x 107 M-1
s-1 értékéhez képest 5 nagyságrendnyi csökkenést jelent. Fontos megjegyezni, hogy a
KM gyakorlatilag azonosnak adódott a mutáns és a vad típusú enzimre (0,45, illetve
0,2 µM, 5. 2. 1. 2. 1. és 5. 2. 1. 1. 1. táblázat), ami a szubsztrát azonos módon történt
kötődését jelzi.

5. 2. 1. 2. 1. táblázat – Az AspIIIAsn mutáns dUTPáz dUTP hidrolízisére vonatkozó kinetikai és
Michaelis állandói. A bemutatott adatok 3-5 független mérés átlagolásából származnak. A kcat és KM
meghatározások átlagos hibája 12% illetve 17% volt.

kcat (s-1)

KM (µM)

kcat/KM (M-1s-1)

2,55 x10-4

0,45

850

Az

AspIIIAsn

mutáns

dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II)

komplex

kristályszerkezetét 1,7 Å felbontásban Dr. Barabás Orsolya oldotta meg (PDB ID:
1RNJ) (9. 1. 5. Barabas O et al.). Az aktív hely szerkezetét az 5. 2. 1. 2. 1. ábra
mutatja a vad típusú enzim azonos komplexének szerkezetére illesztve.
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5. 2. 1. 2. 1. ábra - A vad típusú (sötét árnyalatú színek, PDB ID: 1RN8, 9. 1. 5. Barabas O et al.) és
az AspIIIAsn mutáns (világos árnyalatú színek, PDB ID: 1RNJ, 9. 1. 5. Barabas O et al.) E. coli
dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II) komplexek szerkezete egymásra illesztve
Az egyedüli különbség a két szerkezet között a Wcat hiánya a mutáns szerkezetből. Atomi színkód:
szén, sötét/világos szürke; oxigén, sötét/világos piros; nitrogén, sötét/világos kék; foszfor,
sötét/világos sárga; magnézium, sötét/világos rózsaszín.

Az egymásra illesztett szerkezetek között az AspIIIAsn pontmutáción felül az
egyedüli különbség az volt, hogy a katalitikus vízmolekulának megfelelő
elektronsűrűség hiányzott a mutáns enzim szerkezetéből. Az AspOδ2-atom cseréje az
eltérő hidrogénkötő tulajdonsággal rendelkező NH2-csoportra megakadályozta a
katalitikus vízmolekula kötődését az AspIIIAsn mutáns fehérjében. Az aszparagin
oldallánc AsnOδ1-atomja (amely megfelel a vad típusú enzim AspOδ1-atomjának)
elvileg átfordulhatna ugyan az AspOδ2-atom helyére, megfelelő koordinációs
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környezetet biztosítva Wcat számára, de ez a rotáció gátolt, mert az AsnOδ1-atom az
AlaI főlánc NH-csoportjával, már a vad típusú enzimben is jelenlévő, erős
hidrogénkötést alakít ki. Az AspIIIAsn mutáció, amely az enzimet a Wcat
megkötésére képtelenné tette, egyidejűleg inaktívvá is változtatta azt, tehát a vizsgált
vízmolekula katalízisben betöltött szerepe bizonyítottnak tekinthető. Felmerülhet a
kérdés, hogy vajon az enzim:dUPNPP:Mg(II) komplex hitelesen tükrözi-e a
természetes szubsztrát, dUTP, és a dUTPáz közötti kötődést. Kinetikai vizsgálatok
bizonyították, hogy az E. coli dUTPáz képes volt a dUPNPP hidrolízisét elősegíteni,
ez alapján valószínűsíthető volt, hogy a dUPNPP hasonlóan kötődik a szubsztrátkötő
helyre, mint a dUTP. Az AspIIIAsn mutáns dUTPáz inaktív volta lehetővé tette az
AspIIIAsn

mutáns

dUTPáz:dUTP:Mg(II)

komplex

kristályosítását

és

szerkezetmegoldását (PDB ID: 1SYL) (9. 1. 5. Barabas O et al.). Egymásra illesztve
a két inaktív mutáns enzim természetes szubsztráttal és α,β-imido-dUTP-vel alkotott
komplexének szerkezetét, megbizonyosodhatunk, hogy a dUPNPP kötődése a
dUTPáz aktív zsebében azonos a természetes szubsztrát kötődésével, vagyis a
dUPNPP alkalmas ligandum a dUTPáz által katalizált reakciómechanizmus
elemzésére (9. 1. 5. Barabas O et al.).
Az α és β foszfátokat összekötő imido csoport helyettesítése metilén
csoporttal elméleti alapon egy még kevésbé hidrolizálható szubsztrátanalóghoz vezet,
vagyis ha a metilénanalóg kötési affinitása a dUTPázhoz legalább akkora, mint a
dUPNPP kötési affinitása, dUTPáz inhibitorként használható.
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5. 2. 2. Az α,β-metilén-dUDP kötődése az E. coli dUTPáz aktív zsebében
Jóllehet a különböző fajokból származó dUTPázok általános feltekeredése
megegyezik, a részletekbe menő szerkezet- és funkció-vizsgálatok alapján
bebizonyosodott, hogy a dUTPázokra jellemző faji sajátosságok lehetővé teszik a
fajspecifikus gyógyszertervezést, vagyis dUTPáz inhibitorok kifejlesztését adott
kórokozók ellen a humán gyógyászatban (például antibakteriális és antivirális
ágensek). Fontos, hogy a dUTPáz inhibitorok nagyon specifikusak legyenek a szóban
forgó enzimre, tehát ne legyenek hatással más fehérjék működésére. A
legspecifikusabb és leghatékonyabb enzim inhibitorok sokszor az aktív helyre
tervezett inhibitorok. Kézenfekvő megoldásnak bizonyult nukleotidanalóg-alapú
inhibitorok tervezése, mivel ezekkel a molekulákkal a gyógyszerhatóanyag-jelöltek
vizsgálata mellett, a szerkezetkutatás elősegítése is célunk volt. Amennyiben az adott
inhibitort a gyógyászatban való felhasználásra is tervezzük, fenntartásokkal kell
kezelni, mivel negatív mellékhatásokat válthatnak ki más nukleotidfoszfátkötő
fehérjékkel. Az a tény, hogy a különösen nagy szubsztrátspecifitású dUTPáz erősen
köti a dUTP-t, arra enged következtetni, hogy szubsztrátanalóg alapú inhibitoroknak
a kötődési affinitása az enzimhez olyan nagy lehet, hogy elég megfelelően kis
mennyiséget alkalmazni belőlük a hatás eléréséhez, hogy az esetleges mellékhatások
mértéke elhanyagolhatóvá váljon. Az enzim szűk aktív centrumából adódó nagy
szubsztrátspecifitás miatt dUTP-analóg tervezésekor a fluor származékok mellett
még a foszfátlánc módosítása merülhet fel, mivel az uracil- és a dezoxiribóz gyűrű
egyéb változtatásával az analóg nem férne be az aktív helyre (gondolok itt a
dezoxiribóz ribózzal illetve az uracil bázis más bázissal történő cseréjére). Az α,βimido-dUTP relatíve nagy affinitással kötődik a dUTPázhoz (5. 1. 4. 1. táblázat),
viszont hidrolizálhatónak bizonyult (9. 1. 5. Barabas O et al.), és így nem javasolható
dUTPáz inhibitorként. Az α,β-metilén-dUTP ígéretes inhibitornak tűnt, mivel az α és
β foszfátokat összekötő - oxigén-t helyettesítő - metiléncsoport szénatomja
alacsonyabb elektronegativitással (EN) bír még az imido csoportbeli nitrogénnél is
(ENC=2,5<ENN=3,0<ENO=3,4), ezáltal feltételezhetően még kevésbé hidrolizálható,
mint az imido származék.
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5. 2. 2. 1. Kísérlet az α,β-metilén-dUTP előállítására
A szintetizált és tisztított α,β-metilén-dUDP foszforilálását enzimatikus úton
kíséreltem meg az α,β-imido-dUTP sikeres előállítására alapozva (9. 1. 3. Kovari J et
al.). Az α,β-imido-dUDP enzimatikus foszforilálása az irodalomból már jól ismert
eljárás alapján történt, amely szerint a piruvát kináz egy foszfát csoport átvitelét
katalizálja a foszfoenol-piruvátról az α,β-imido-dUDP-re [46]. (A foszfoenolpiroszőlősav nagyenergiájú vegyület lévén képes az ATP bioszintézis energiaszükségletének a fedezésére. Belőle, valamint ADP-ből a piruvát kináz enzim
hatására piroszőlősav (piruvát) és ATP keletkezik.)
A nukleotid-foszfátok és imido-analógjaik – mint korábban említettem –
izosztérikusak egymással [41, 42], mind a kötéshosszak, mind a kötésszögek
tekintetében [73]. A kötéshosszak és a szögek közti kis eltérés, az imido csoport és
az oxigén sztérikus jellemzői és a H-híd képzési hajlamban fellelhető különbségek
lehetővé tették a fiziológiásan lejátszódó reakció adaptálását imido-származékokra.
A módszer azonban nem bizonyult sikeresnek az α,β-metilén-dUDP
foszforilálási kísérletében. Ez a negatív eredmény arra engedett következtetni, hogy
az α,β-metilén-dUDP feltehetően nem kötődött megfelelően a piruvát kináz aktív
helyéhez ahhoz, hogy a működő katalitikus komplex kialakuljon. Az egyetlen
különbség a sikeres α,β-imido-dUTP és a sikertelen α,β-metilén-dUTP előállítás
között az imido csoport metilén csoportra való cseréje volt. A nitrogén és a szén
elektronegativitása (3 és 2,5), a P-N és a P-C kötéshosszak (1,68 és 1,79 Å) és a P-NP és a P-C-P szögek (127,2° és 117°) közti különbség [45], a két csoport sztérikus
jellemzői, és az imido csoport esetében a hajlam H-híd képzésre illetve, hogy a
metilén csoport nem hajlamos a H-híd képzésre, magyarázhatják a két dUDP analóg
különböző viselkedését a piruvát kináz által katalizált reakcióban. A metilénszubsztrátanalógok

esetleges

eltérő

kötődése

a

dUTPázhoz

az

imido-

szubsztrátanalógokéhoz és a valós szubsztrátéhoz képest nem vonják maguk után azt
a következtetést, hogy nem válhatnak be, mint inhibitorok. Ha nagy kötési
affinitással gátolják a dUTPáz enzim működését, akkor hatásos vezérmolekula válhat
belőlük. Az α,β-metilén-dUDP-vel kapcsolatos vizsgálatokat E. coli dUTPázon
végeztük.

81

5. 2. 2. 2. Kötési affinitás meghatározása izotermális titráló kalorimetriával
Az

E.

coli

dUTPáz:ligandum

disszociációs

állandójának

(KD)

a

meghatározása az enzim és dUDP illetve α,β-metilén-dUDP között Mg(II) kofaktor
távol- illetve jelenlétében fellépő kölcsönhatás során létrejövő hőfelszabadulási
értékből való számítással történt (9. 1. 3. Kovari J et al.). Az eredményekből jól
látszik (5. 2. 2. 2. 1. táblázat), hogy az α,β-metilén-dUDP a Mg(II) kofaktor
jelenlétében egy nagyságrenddel gyengébben kötött a dUTPázhoz, mint a dUDP
Mg(II) jelen- és távollétében egyaránt. Az α,β-metilén-dUDP kisebb kötési affinitása
a dUTPázhoz arra enged következtetni, hogy az enzimhez való kötődése valamiben
eltér a dUDP aktív centrumbeli kötődésétől.
5. 2. 2. 2. 1. táblázat - Az E. coli dUTPáz:dUDP és az E. coli dUTPáz:α,β-metilén-dUDP
disszociációs állandója (KD) Mg(II) jelen- és távollétében izotermális titráló kalorimetriával
meghatározva (9. 1. 3. Kovari J et al.)

ligandum

dUDP

Mg(II):dUDP

KD (µM)

62,5

15,0

α,β-metilén-dUDP
Mg(II) jelenlétében
278,5

5. 2. 2. 3. Szerkezetvizsgálat röntgenkrisztallográfiával
Ahhoz, hogy rávilágítsunk az oldatfázisban kapott eredmények mibenlétére,
fontosnak

tartottuk

a

dUDP:dUTPáz

és

az

α,β-metilén-dUDP:dUTPáz

kristályszerkezetének a megoldását (9. 1. 3. Kovari J et al.). A kristályosítás okozta
különbségek elkerülése végett azonos kristályosítási körülmények között nőttek a
kristályok, aminek köszönhetően megegyeztek az elemi cella paraméterek és a
fehérjék kristályban való elrendeződései. Az 5. 2. 2. 3. 1. ábra a két vizsgált
szubsztrátanalóg aktív zsebben elfoglalt helyét mutatja be. A dUTPáz:dUDP
komplexben (5. 2. 2. 3. 1. A ábra) a dUDP foszfát-oxigénjeihez és az Asp32-vel Hhíd kötést létesítő két vízmolekulához koordináló kétértékű fémion jól azonosítható
az elektronsűrűségi térképen. Az E. coli dUTPáz:dUDP kristályosítása MnCl2
jelenlétében történt. A Mn(II) egy olyan izosztere a Mg(II)-nak, amely teljes
mértékben be tudja tölteni a dUTPáz működéséhez szükséges fiziológiás kofaktor,
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azaz a Mg(II), szerepét [37]. A Mn(II)-t a krisztallográfiában a nagyobb
elektronfelhője miatt alkalmazzák a Mg(II) helyett.

A

B
Ser72

Ser72

Ser72

B
Ser72

Ser72

C

MKKIDVK ILDPRVGK EFP LPTYATSGSAG LDLRACLNDAVELAPGDTT
LVPTG LAIHIADPSLAAMM LPRS GL GHKHG IVLGNLVGLIDSDY QGQ
L MI S V WN RG Q D SFT IQ P G E RIA QM IFV PV V Q A EFN LV ED FD AT D RG EG
GFGHSGRQ

5. 2. 2. 3. 1. ábra – Az E. coli dUTPáz aktív zsebébe kötődött (A) dUDP:Mn(II) (PDB ID: 2HR6,
9. 1. 3. Kovari J et al.) és (B) α,β-metilén-dUDP (PDB ID: 2HRM, 9. 1. 3. Kovari J et al.). Az aktív
helyet felépítő aminosavakat és az adott ligandumot tüntettem fel sztereo ábrázolásban. A (B) ábrán az
α,β-metilén-dUDP elektronsűrűségi térképe is látszik (1σ). A ligandumokat atomi színezésű
pálcikamodellel (szén: világos narancssárga, foszfor: fekete, nitrogén: kék, oxigén: piros, mangán:
lila) és a katalitikus vízmolekulát piros csillaggal ábrázoltam. Az Asp32 (bíbor) által koordinált
vízmolekulákat rózsaszín csillagokkal jelöltem. (C) Az E. coli dUTPáz aminosav-szekvenciája az
aminosavak egybetűs kódjaival. Az (A) és (B) ábrákon feltüntetett aminosavak színezése megegyezik
a szekvenciában szereplő aminosav-kódok színezésével. Az aktív hely konzervált szekvenciamotívumokból (aláhúzva) épül fel, amelyehez mindhárom alegység hozzájárul. Az első alegység a
harmadik motívumot adja (az Asp90-et (kék) és a Leu88-at (kék) tartalmazó β-hajtű (világoskék)). A
második alegység az első motívumot (Asp32 (bíbor)), a második motívumot (Arg71 (zöld), Ser72
(sötétzöld), α-hélix (zöld)) és a negyedik motívumot (Gln119 (sárga)) adja. A harmadik alegység
pedig az ötödik motívumot adja, de ez nem látszik a kristályszerkezetben a flexibilitása miatt.

A dUDP:Mn(II) enzimben elfoglalt helyzete megegyezik a dUTP:Mg(II)
helyzetével az AspIIIAsn mutáns E. coli dUTPázban és az α,β-imido-dUTP:Mg(II)
helyzetével a vad típusú E. coli dUTPázban (5. 2. 2. 3. 2. A ábra). A fémion és a
katalitikus víz által elfoglalt hely azonos a dUDP:Mn(II):dUTPáz és az α,β-imido83

dUTP:Mg(II):dUTPáz komplexekben. Az 5. 2. 2. 3. 2. ábrán bemutatott aminosavoldalláncok alapján - egymásra illesztett szerkezetekből kitűnik, hogy az
uracil- és a dezoxiribóz gyűrűk minden vizsgált komplexben azonos módon kötődtek
az aktív centrumba. Az α,β-metilén-dUDP:E. coli dUTPáz 1,84 Ǻ felbontású
szerkezetében (5. 2. 2. 3. 1. B és 5. 2. 2. 3. 2. A ábra) a fémion nem azonosítható, és
az α-foszfátcsoport trans konformációt mutat a többi E. coli dUTPáz:ligandum
komplexben azonosított α-foszfátok gauche konformációitól eltérően. A trans és a
gauche elnevezés a C4’-C5’ kötés elforgásából kapott torziós szögek alapján történt
(C3’-C4’-C5’-O5’ dihedrális szög) (5. 2. 2. 3. 4. B ábra).
Az

α,β-metilén-dUDP:dUTPáz

komplex

kristályszerkezetének

az

elemzésekor tehát megfigyeltük, hogy a szubsztrátanalóg eltérő kötődése a Mg(II)
kofaktor aktív helyen lévő hiányával párosult. Mivel ismert, hogy a Mg(II)-nak (vagy
Mn(II)-nak) jelentős szerepe van a foszfátlánc koordinálásában, fontos annak
vizsgálata, hogy a Mg(II) hiánya az aktív zsebből vezethetett-e a foszfátlánc
konformációjának a megváltozásához. Vajon a Mg(II) hiánya miatt jellemzi a trans
konformáció a metilénanalóg kötődését? Az E. coli dUTPáz:dUDP:Mn(II) és a
kétértékűfémmentes körülmények között kristályosított E. coli dUTPáz:dUDP
komplexek szerkezetének egymásra illesztéséből látható, hogy a két szerkezetben a
dUDP-k azonos foszfátlánc-konformációt mutatnak (gauche) (5. 2. 2. 3. 2. B ábra).
Ebből kitűnik, hogy valószínűleg nem a Mg(II) hiánya a fő oka a foszfátlánc eltérő
kötődésének a metilénanalóg esetében.
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Leu 88

Ser 72

Leu 88

Ser 72

A
Asn/Asp 90

Asn/Asp 90

Ser 72

B

Leu 88

Asp 90

C

Ser 72
Leu 88

Asp 90

MKKIDVKILDPRVGKEFPLPTYATSGSAGLDLRACLNDAVELAPGDTT
LVPTGLAIHIADPSLAAMMLPRSGLGHKHGIVLGNLVGLIDSDYQGQL
MISVWNRGQDSFTIQPGERIAQMIFVPVVQAEFNLVEDFDATDRGEGG
FGHSGRQ

5. 2. 2. 3. 2. ábra – (A) Az E. coli dUTPáz:dUDP:Mn(II) (narancssárga) (PDB ID: 2HR6), az E.
coli dUTPáz:α,β-metilén-dUDP (citromsárga) (PDB ID: 2HRM), az inaktív mutáns E. coli
dUTPáz:dUTP:Mg(II) (rózsaszín) (PDB ID: 1RNJ, 9. 1. 5. Barabas O et al.) és az E. coli
dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II) (zöld) (PDB ID: 1RN8, 9. 1. 5. Barabas O et al.) komplexek
egymásra illesztett szerkezetei. Az aktivált vízmolekulákat csillagokkal és a kétértékű fémeket
gömbökkel jelöltem. (B) Az E. coli dUTPáz:dUDP:Mn(II) (narancssárga) (PDB ID: 2HR6) és az E.
coli dUTPáz:dUDP (kék) (PDB ID: 1DUD[28]) komplexek egymásra illesztett szerkezetei. Az
illesztéseket az uracil- és a dezoxiribóz gyűrűt körülvevő aminosavak alapján készítettem. A
szubsztrátanalógok α és β foszfátjait összekötő különböző atomokat különböző színekkel jelöltem
(szén: fehér, nitrogén: kék, oxigén: sötét piros). A feltüntetett aminosavakat a hárombetűs kódjukkal
és az E. coli dUTPáz szekvenciában elfoglalt helyük sorszámával azonosítottam. (C) Az E. coli
dUTPáz aminosav-szekvenciájában a konzervált szekvencia-motívumokat aláhúztam, és az (A) és a
(B) ábrákon szereplő aminosavak kódjait bekereteztem.

A Pymol program segítségével a gauche konformációjú dUDP (PDB ID:
2HR6) α és β foszfátjait összekötő oxigén szénre történt cseréje után úgy tűnik, hogy
ha a metilénanalóg α-foszfátcsoportja is gauche konformációt venne fel, akkor a
nukleotid ligandum metilén csoportjának szénatomja sztérikusan ütközne a fehérjét
felépítő Ser72-vel (5. 2. 2. 3. 3. ábra). A szénatom Van der Waals sugara 1,7 Å, az
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átmérője 3,4 Å. A nukleotid ligandum metilén csoportjának szénatomja 3,26 Å
távolságra lenne a Ser72 oldalláncának szénatomjától.

5. 2. 2. 3. 3. ábra – A Pymol program segítségével generált metilén-hidrogénatomok pozíciója alapján
feltételezhető, hogy amennyiben az α,β-metilén-dUDP gauche konformációt venne fel az E. coli
dUTPázhoz való kötődésekor, nagy valószínűséggel az egyik metilén-hidrogén ütközne a fehérjét
felépítő Ser72-vel. A ligandum atomi színezésű pálcika modellként van megjelenítve (szén: rózsaszín,
foszfor: narancssárga, nitrogen: kék, oxigén: piros, hidrogén: fehér). A dUTPázt felépítő megjelenített
aminosavak (Tyr 93, Asp 90 és aminosavak a II. motívumból) atomi színezésű pálcika modellel
szerepelnek az ábrán (szén: világoskék, nitrogen: sötétkék, oxigén: piros, hidrogén: fehér). A sztérikus
ütközést feltehetően okozó atomok térkitöltő modellel vannak ábrázolva.
(A) A dUDP:dUTPáz szerkezetben (PDB ID: 2HR6) a gauche konformációjú dUDP α és β
foszfátjait összekötő oxigén szénre történt cseréje után a két hidrogénatom generálására a
szénre nézett tetraéderes konfiguráció feltételezésével került sor. A metiléncsoport ütközik a Ser
72-vel.
(B) Az α,β-metilén-dUDP:dUTPáz szerkezetben (PDB ID: 2HRM)
a nukleotid transz
konformációt mutat. Az α és β foszfátokat összekötő szénatomra történt két hidrogénatom
generálására tetraéderes konfiguráció feltételezésével került sor. Az (A) ábrán szemléltetett ütközés
elkerülése végett a nukleotid α-foszfátja transz konformációba kényszerült a kötődéskor.

86

Az 5. 2. 2. 3. 1. ábrán látható, hogy az Asp32 oldalláncnak a konformációja
közel

azonos

a

dUDP:Mn(II):dUTPáz

és

az

α,β-metilén-dUDP:dUTPáz

szerkezetekben. Ez az aminosavoldallánc két, a magnéziumot koordináló
vízmolekula koordinálásáért felelős. Ez a megfigyelés arra enged következtetni, hogy
az enzim megőrzi a magnéziumkötéshez szükséges körülményeket az α,β-metiléndUDP kötődésekor. A magnézium hiányát tehát a metilén analóg foszfátcsoportjának
eltérő kötődése okozhatja. A vizsgált szerkezetekben (5. 2. 2. 3. 2. ábra) az α,βmetilén-dUDP α-foszforatomja több, mint 3 Å távolságra van a dUPNPP, dUTP és
dUDP α-foszforatomja által elfoglalt helytől, így nem érhető el a támadó nukleofil
víz számára, tehát az enzim által katalizált hidrolízis nem valósulhat meg az α,βmetilén-dUDP-n legalábbis az értekezésben tárgyalt mechanizmus szerint. A
metilénanalóg α-foszforatomja közelebb van a dUTP és a dUPNPP γ-foszforatomja
által elfoglalt helyhez (1,7-1,79 Å), mint a szóban forgó α-foszforatomok
helyzetéhez (3,14-3,31 Å). Az α,β-metilén-dUDP α-foszfátcsoportja számára
kedvezőbb helynek tűnik tehát az említett γ-foszfát hely, viszont a metilénanalóg βfoszforatomja csak 0,7-1,22 Å-mel van eltolódva a többi ligandum βfoszforatomjának a helyzetétől.
A legtöbb máig megoldott dUTPáz:ligandum kristályszerkezetben a gauche
konformáció figyelhető meg (5. 2. 2. 3. 1. táblázat). A magnézium vagy mangán
jelenléte az aktív centrumban kizárólag gauche konformációval párosul.
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5. 2. 2. 3. 1. táblázat – A gauche és a trans konformációk azonosítása a nukleotidligandumra
nézve (C3’-C4’-C5’-O5’ torziós szög esetében) a dUTPáz:ligandum komplexekben kétértékű
fém jelen- illetve távollétében az aktív helyen.

Fémmel a

Fém nélküla
a
b

gauche
1RN8b, 1RNJb, 1SYLb,
2HQUj, 1SIXc, 1SJNc,
1SM8c, 1SNFc, 2D4Nd,
2HR6i
1DUDf, 1SEHb, 1F7Kg,
1F7Qg, 1SMCc

trans
1DUCe

1F7Rg, 1Q5Hh, 1SMCc,
2HRMi

a dUTPáz aktív helyén
(9. 1. 5. Barabas O et al.)

c[4]

d[74]
e[30]
f[28]
g[34]
h[29]
i
j

(9. 1. 3. Kovari J et al.)
publikáció előkészületben Varga B et al.

Az 5. 2. 2. 3. 4. B ábrán látható, hogy stroncium ion hatására a trans konformáció
alakult ki (1DUC), valószínűleg az alkalmazott kétértékű fémion nagy mérete miatt.
Megjegyzendő, hogy a Sr(II) helyzete különbözik a Mg(II) és Mn(II) által elfoglalt
helyektől. Feltehetőleg a trans állás nem egyeztethető össze a maximális katalitikus
hatékonyságot biztosító Mg(II) által elfoglalt pozícióval.
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A
gauche

gauche
trans

trans

trans

B

gauche
gauche

B

gauche

Mg

Mg

C5’

C5’

C4’

Sr

gauche

C4’

Sr

trans

trans

Mg

5. 2. 2. 3. 4. ábra – (A) Az E. coli dUTPáz:α,β-metilén-dUDP (citromsárga) (PDB ID: 2HRM), az
E. coli dUTPáz:dUDP (kék) (PDB ID: 1DUD [28]), a FIV dUTPáz:dUDP (világoskék) (PDB ID:
1F7R [34]) és a humán dUTPáz:dUDP (fekete) (PDB ID: 1Q5H [29]) és (B) Az E.coli
dUTPáz:α,β-imido-dUTP:Mg(II) (zöld) (PDB ID: 1RN8, 9. 1. 5. Barabas O et al.) és az EIAV
dUTPáz:dUDP:Sr(II) (barna) (PDB ID: 1DUC [30]) egymásra illesztett szerkezete. A kétértékű
fémeket gömbökkel jelöltem. Az illesztéseket az uracil- és a dezoxiribóz gyűrűt körülvevő
aminosavak alapján készítettem. A szubsztrátanalógok α és β foszfátjait összekötő különböző
atomokat különböző színekkel jelöltem (szén: fehér, nitrogén: kék, oxigén: sötét piros).

Kétértékű fémion hiányában is a gauche konformáció a gyakoribb. Három
esetben azonban trans konformáció alakult ki: az 1SMC szerkezetnél a kristályosítást
szándékosan fém jelenléte nélkül végezték, míg az 1Q5H és az 1F7R szerkezetek
kristályosítása során használt citrát komplexálta a kétértékű fémet (5. 2. 2. 3. 4. A
ábra). Ezeknek az információknak a birtokában feltételezhető, hogy kétértékű fémion
hiányában a foszfátlánc megnövekedett mozgási szabadággal bír. A fiziológiás
kofaktor Mg(II) vagy az azt helyettesítő Mn(II) stabilizálja a katalitikus komplex
kialakulásához szükséges gauche konformációt.
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Kinetikai mérésekkel is megvizsgáltuk a magnézium szerepét, mivel a
kristályszerkezet alapján levont következtetéseket egy enzim működéséről mindig
érdemes alátámasztani oldatfázisban mért adatokkal. A humán, a Mycobacterium
tuberculosis és az E. coli dUTPáz egyaránt megőrzi aktivitását kétértékű fémion
jelenléte nélkül [37]. (A humán dUTPáz aktivitása Mg(II) jelenlétében: kkat=2,7 s-1,
illetve távollétében: kkat=2,0 s-1. A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz aktivitása
Mg(II) jelenlétében: kkat=3,7 s-1, illetve távollétében: kkat=1,6 s-1. (publikáció
előkészületben Varga B et al.)). Ez az oldatfázisban mért, a kétértékű fém
távollétében is kimutatott aktivitás arra utal, hogy a fém hiánya nem vezet kizárólag
a katalitikailag inaktív trans konformáció kialakulásához. Ez azt valószínűsíti, hogy
a fém hiánya megkönnyíti a trans ↔ gauche állások közti átmenetet, és a gauche
konformációban az α-foszforatom kitett a katalitikus víz nukleofil támadásának.
Az izotermális titráló kalorimetriával mért ligandum:dUTPáz kötési
affinitásértékek (5. 2. 2. 2. 1. táblázat) alapján megállapítható, hogy a dUDP Mg(II)
által stabilizált gauche konformációja biztosította a legerősebb kötődést, ami a
dUTPáz:Mg(II):dUDP komplexben valósult meg. Csökkentett ligandum és enzim
közti kötéserősséget állapítottunk meg a fém nélküli dUDP:dUTPáz komplexben,
ami a szubsztrátanalóg foszfátláncának trans ↔ gauche állások közti mozgását
feltételezi. A leggyengébb kötés pedig a trans konformációval rendelkező α,βmetilén-dUDP és a dUTPáz között alakult ki. A legutóbbi eredményt adó mérés
magnézium jelenlétében történt, de nagy valószínűséggel a Mg(II) ekkor sem
kötődött az aktív helyre, ahogy azt a kristályszerkezetben láttuk.
Az α,β-metilén-dUDP:dUTPáz komplexből kiindulva feltételezhető, hogy a
dUTP α,β-metilénanalógjai amellett, hogy a dUTPáz nem katalizálja a hidrolízisüket,
nem tekinthetők optimális inhibitoroknak kis kötési affinitásuk miatt, mivel relatíve
nagy mennyiséget kellene alkalmazni belőlük a gyógyászatban, így viszont megnő a
mellékhatások kialakulásának a veszélye.
A nukleotid szubsztrátok metilén analógjait általában véve is fenntartásokkal
kell kezelni azokban a szerkezetvizsgálatokban, ahol mint szubsztrát-hasonmást
kívánják használni a fiziológiás állapotok felderítésére, mivel az adott enzimhez való
kötődésük nem feltétlenül tükrözik a valóságot.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
A prokarióta Escherichia coli- és az eukarióta Drosophila melanogaster
dUTPázok általános feltekeredésének hasonlósága ellenére jelentős szerkezeti és
működésbeli különbségeket állapítottam meg e két enzimre nézve kinetikai
jellemzéssel, cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával és limitált tripszinolízissel,
amely eredmények értékelését irodalmi adatok alátámasztották (9. 1. 1. Kovari J et
al.), [72], [71], [29, 33]. A konzervált szekvencia-motívumoknak köszönhetően a
dUTPáz szubsztrátkötő zsebe feltehetően hasonló felépítésű a prokarióta Escherichia
coli- és az eukarióta ecetmuslica dUTPázokban. Kristályszerkezetek elemzése és
oldatfázisú vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy az E. coli enzim központi
magja apoláros jellegénél fogva kompakt felépítésű, és nem köt fémiont, míg az
ecetmuslica dUTPáz lazább felépítésű poláros központi csatornája tartalmaz egy
Mg(II) kötőhelyet. Elképzelhető, hogy ez a fehérjeszerkezeti különbség magyarázza
a két különböző eredetű enzim működésbeli eltérését: 1) Az E. coli dUTPáz esetében
kizárólag trifoszfáttartalmú nukleotid (dUTP, dUPNPP) aktív helyre való
kötődésekor rendeződik az V. konzervált szekvenciamotívumot tartalmazó Cterminális kar úgy, hogy rázárul az aktív hely bejáratára, és ezzel hozzájárul a
katalitikus komplex kialakulásához [38] (9. 1. 5. Barabas O et al.). 2) Az ecetmuslica
dUTPáz C-terminális karja ezzel szemben a termék dUMP kötődésekor is rázárul az
aktív hely bejáratára. Szubsztrátanalóg dUDP illetve dUPNPP kötődése az
ecetmuslica dUTPáz szubsztrátkötő zsebébe előidéz egy attól 17 Å távolságra lévő
központi csatornabeli konformációváltozást. Ez az allosztériára utaló jelenség nem
valósul meg az E. coli dUTPáz enzimben. Feltételezhető, hogy az eukarióta
dUTPázokban az aktív helyek a poláros központi csatornán keresztül kooperálnak
egymással.
Az α,β-imido-dUTP igen nagy affinitással kötődik az enzim aktív centrumába,
de a dUTPáz elősegíti lassú hidrolízisét (9. 1. 5. Barabas O et al.). Ez azért valósulhat
meg, mert az α,β-imido-dUTP a szubsztrátéval azonos konformációt vesz fel az aktív
zsebben, és koordinálja a kofaktor Mg(II)-ot, ami a C3’-C4’-C5’-O5’ dihedrális
szöget tekintve a hidrolízis lejátszódásához elengedhetetlen gauche konformációban
stabilizálja a nukleotidot. Így az α-foszforatom megfelelő pozícióban van egy
konzevált aszpartát által aktivált vízmolekula αP-α,βN kötésirányú támadásához. Az
α,β-metilén-dUDP ellenben trans konformációt vesz fel, ami kizárja a Mg(II) aktív
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helyen való kötődését (9. 1. 3. Kovari J et al.), ennél fogva nem hidrolizálható és
gyengén kötődik az enzimhez. Megállapítható, hogy az α,β-imido-dUTP
hirolizálhatósága, az α,β-metilén-dUDP pedig kis kötődési affinitása miatt nem vált
be a dUTPáz hatékony inhibitoraként.
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7. SUMMARY
Major differences were identified between the prokaryotic Escherichia coli
and the eukaryotic Drosophila melanogaster homotrimeric dUTPases. Among these,
in the case of the eukaryotic dUTPase the possibility of retaining the flexible Cterminal motif V in an ordered conformation on the entrance of the active pocket in
the presence of the product of the enzymatic reaction is especially intriguing, because
it basically changes the schedule of conformational events in the catalytic cycle
compared to the catalytic mechanism of the E. coli dUTPase. Substrate analogue
(dUDP and α,β-imido-dUTP) binding induced conformational change at a site 17 Å
away from the ligand-binding pocket suggests allosterism only in the Drosophila
melanogaster dUTPase, not in the E. coli enzyme. The suggested allosterism might
also be manifested in cooperativity between the active sites through the central
channel of binding of dUDP or α,β-imido-dUTP. These conclusions are based on my
solution phase experiments of enzyme kinetics, CD spectroscopy and limited tryptic
digestion. These results were confirmed by differential scanning microcalorimetry (9.
1. 1. Kovari J et al.) and multidimensional NMR [71].
Hydrolysis of substrate and α,β-imido-dUTP - showing the same
conformation in the active site - is shown to be initiated via in-line nucleophile attack
of a water molecule oriented by an activating conserved aspartate residue. Substrate
binding in a catalytically competent conformation is achieved by multiple
interactions of the triphosphate moiety with catalysis-assisting Mg2+.
The methylene substitution in α,β-methylene-dUDP induces significant
distortion of the phosphate chain binding conformation within the active site of
dUTPase. This distortion stabilizes the αP atom at a site that is incompetent with the
incoming nucleophilic attack initiating hydrolysis of the substrate analogue. The
binding mode also interferes with accommodation of the divalent metal ion cofactor
and decreases binding affinity approximately 20-fold. In conclusion, methylene
analogues of dUTP do not present strong binding inhibitors against dUTPase
possibly due to the altered binding mode of the phosphate chain of α,β-methylenedUDP. Therefore, the effective concentration required for drastic inhibition of
dUTPase would be in the millimolar range within the cells. Such high concentration
would easily lead to many additional interactions with other proteins that bind
nucleotide phosphates resulting in suboptimal specificity. Results also indicate that
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methylene analogues may not faithfully reflect the catalytically competent
conformation in contrast to α,β-imido-dUTP; and their use as substrate-mimicks
requires caution.
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