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1. Bevezetés

A DNS molekula tárolja és örökíti át a genetikai információt, ezért eszenciális az 

átörökítés során megkettőződő DNS sértetlenségének megőrzése illetve a keletkező 

hibák kijavítása. Létezik egy preventív DNS-javító mechanizmus, amelynek során a 

dUTPáz (dezoxiuridin-trifoszfát nukleotidhidroláz) enzim által katalizált reakció -  a 

dUTP hidrolízise dUMP-vé és pirofoszfáttá - megakadályozza az uracil bázis DNS-

be való beépülését [1]. Ha valamilyen oknál fogva megszűnik a dUTPáz működése, 

akkor timin helyett nagy mennyiségű uracil épül be a DNS-be, az uracilt tartalmazó 

hibás helyek kivágása során a DNS elhasad. Ez a kromoszóma fragmentálódásához 

és így a sejt  halálához vezet [2]  Az enzim esszenciális  szerepére utal,  hogy nem 

csupán pro- és eukariótákban [2], [3] van jelen, de herpeszvírusok és retrovírusok is 

egyaránt kódolják [4], [5].

A  retrovírusok  családjában  többek  között  a  béta-retrovírusok  tartalmazzák 

genomjukban  az  enzimatikusan  aktív  dUTPázt.  A  béta-retrovirális  dUTPázok 

érdekessége, hogy ezek az enzimek tulajdonképpen bifunkciós fúziós fehérjék, mivel 

a  fehérje  két  egységet,  a  dUTPáz  és  a  nukleokapszid  (NC)  domént  tartalmaz. 

Felvetődik  a  kérdés,  hogy  ezeknek  a  retrovírusoknak  miért  van  szükségük  saját 

dUTPázra, miért nem a gazdasejt által kódolt dUTPázt használják fel, illetve miért 

alakul  ki  a  kovalens  kapcsolat  a  dUTPáz  és  az  NC  között  ellentétben  más 

retrovírusokkal.  Dolgozatomban  a  béta-retrovírusok  egyik  képviselője,  a  Mason-

Pfizer  majom  vírus  (M-PMV)  által  kódolt  dUTPáz  jellemzését  tűztem  ki  célul. 

Terveim szerint különböző nézőpontokból, többféle kísérleti módszert felhasználva 

vizsgálom az  enzim szerkezeti  és  funkcionális  tulajdonságait,  és  összehasonlítom 

más forrásokból származó dUTPázokkal. Az eredményekből válaszolni szeretnék az 

előbbiekben feltett kérdésekre és új következtetések levonására készülök.
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2. Irodalmi áttekintés

2.1. A dUTPáz

2.1.1. A dUTPáz szerepe

Örökítőanyagunk,  a  DNS  alkotóelemeinek  kémiai  átalakulása  örökletes 

változásokhoz  vagy  akár  a  sejtek  elpusztulásához  vezethet.  Alapvetően  kétféle 

módon keletkezhetnek hibák a DNS-ben. Kialakulhatnak különböző ártalmas, külső 

tényezők  hatására,  mint  UV sugárzás  vagy  vegyi  anyagok,  illetve  képződhetnek 

spontán  módon,  különösebb  külső  ok  nélkül.  Számos  DNS-javító  mechanizmus 

létezik, amelyek ezen hibák kijavítását végzik. Léteznek olyan mechanizmusok is, 

amelyek nem a már létrejött hibát javítják ki, hanem megakadályozzák a hibás DNS 

kialakulását.

A dezoxi-uridin-trifoszfát-nukleotidhidroláz  (dUTPáz)  enzim az  uracil  DNS-be 

történő beépülését szabályozza és így egyedi módon preventív DNS-javító szerepet 

játszik.  A  dUTPáz  által  katalizált  reakció  a  dUTP  hidrolízise  dUMP-vé  és 

pirofoszfáttá (2.1. ábra).

2.1. ábra: dUTP hidrolízise dUTPáz enzimmel.

Termékek: dUMP, szervetlen pirofoszfát és proton. A Mg2+, mint 
kofaktor vesz részt a reakcióban.
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A DNS felépítésében az adenin, guanin, citozin és timin bázisok vesznek részt. Az 

uracil bázis az RNS építőköve, de abnormális esetekben megjelenhet a DNS-ben is. 

A  citozin  spontán  oxidatív  dezaminálása  uracilt  eredményez  [6].  A  DNS-ben 

megjelenő  uracil  hibaként  értelmeződik  és  ezt  a  hibát  a  báziskivágáson  alapuló 

javítómechanizmus (BER - base excision repair) javítja úgy, hogy kivágja a hibás 

bázist  a  DNS-ből  majd  újraszintetizálja  a  hiányzó  szakaszt.  A  citozin  uracillá 

alakulása  mutagén,  mivel  az  uracil  -  ellentétben  a  citozinnal,  amely  guaninnal 

kapcsolódik  -  adeninnel  képez  bázispárt  (2.2.  ábra).  Ennek  következtében  a 

következő sejtosztódás során a DNS megkettőződésekor guanin helyett adenin épül 

be az újonnan szintetizált DNS-be, azaz megváltozik a genetikai kód.

2.2. ábra: DNS szálak között kialakuló bázispárok.
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dUTPáz hiánya esetén a dUTP/dTTP arány megnő a sejtben,  azaz az uracil és 

timin mennyisége összemérhető lesz. Mivel a DNS polimeráz nem tud különbséget 

tenni uracil és timin között, ezért azonos valószínűséggel építi be ezeket a DNS-be. 

Ez a DNS-ben nem okoz maradandó változást, mivel a timin és az uracil bázispár 

képzési tulajdonságai azonosak. A BER azonban nem tudja megkülönböztetni a két 

különböző módon kialakult  uracil  hibát  és mindkettőt  javítja.  Magas  dUTP/dTTP 

arány esetén a DNS uracil tartalma, köszönhetően a DNS polimeráznak, igen magas, 

így a javítómechanizmus szinte felszabdalja a DNS-t. Az újraszintetizálás során újra 

nagy számú uracil épül be a DNS-be és végül a javítás egy hiábavaló ciklussá válik. 

Ez a DNS feldarabolódásához, kettősszál törésekhez majd sejthalálhoz vezet (2.3. 

ábra). Ezt a fajta sejthalált más néven timinmentes sejthalálnak is nevezzük.

2.3. ábra: A dUTPáz szerepe.
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A dUTPáz enzim a dUTP hidrolízissel biztosítja az uracil koncentráció alacsony 

szinten tartását  a sejtben,  illetve a  dTTP bioszintézis  előanyagát,  amely a  dUMP, 

vagyis a reakció egyik terméke (2.4. ábra). 

2.4. ábra: A dUTPáz szerepe a dTTP de novo szintézisében.

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 dUTPáz enzim által katalizált reakció piros színnel kiemelve 
látható [7].

A DNS-be beépülő pirimidin dezoxiribonukleotidok bioszintézisének elsődleges 

metabolitja  az  UMP.  A deoxiribonukleotidokat  előállító  reakciókat  reduktázok  és 

kinázok katalizálják. 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. Az UMP prekurzorból mind a 

kilenc  lehetséges  pirimidin  dezoxiribonukleotid  létrehozható,  d(C,U,T)  (mono,  di, 

tri)P [7].

A  dUTPáz  enzim  prokarióta  és  eukarióta  szervezetek  számára  egyaránt 

esszenciális [3], [8], a retrovírusok [4], [5], [9]  és  Herpeszvírusok [10] esetében a 

dUTPáz  hiány  korlátozza  a  megfertőzhető  gazdasejtek  számát  illetve  a 

fertőzőképességet  csökkenti.  A  dUTPáz  aktivitás  szabályozása  sejtciklustól  és 

fejlődési  állapottól  függ, magas enzimaktivitás csak aktív DNS szintézist  folytató 
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sejtekben figyelhető meg.  Ilyen sejtek például  a rákos szövetek sejtjei,  továbbá a 

vírusfertőzött  sejtek.  Ezért  a  dUTPáz  enzim  gátlásával  specifikusan  megállítható 

rákos  illetve  vírusfertőzött  sejtek  növekedése  [11].  Ez  a  hatás  kromoszóma 

fragmentálódással  járó  timinmentes  sejthalál  révén  következik  be.  Szintén 

timinmentes  sejthalált  idéz  elő  két  másik,  a  klinikai  gyakorlatban  széles  körben 

használt rákellenes gyógyszer, az methotrexát (MTX), amely  dihidrofolát reduktáz 

(DHFR) enzim működését gátolja  és az  5-FdUMP, amely a timidilát  szintáz (TS) 

inhibitora  (2.5.  ábra).  Ezek  hatékonysága  azonban  rezisztencia  kialakulása  miatt 

idővel  lecsökken.  Kimutatták,  hogy  egyes  rákos  sejtvonalakban  a 

fluorodezoxiuridinnal  szembeni  rezisztencia  kialakulása  együtt  jár  a  dUTPáz 

aktivitás  növekedésével  [12].  dUTPáz  inhibitor(ok)  alkalmazásával  a  timidilát 

metabolizmus  gátlása  talán  még  eredményesebbé  tehető  önállóan  vagy akár  más 

kemoterápiás gyógyszerekkel kombinálva. 

2.5. ábra: Timidilát metabolizmus gátlásának lehetőségei
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2.1.2.  A dUTPáz térszerkezete

A  dUTPázok  elsődleges  szerkezetében  öt  konzervált  szekvenciamotívum 

található. Ez a konzerváltság jelen van a retrovírus dUTPázoktól kezdve az eukarióta 

dUTPázokig. A konzervált motívumok szekvenciái a következőek: I. motívum: Ala-

Gly-(Pho)-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)-(Thr/Ser)-Gly  (az  aminosavak  hárombetűs 

kódjaival,  Pho:  hidrofób oldalláncú aminosav  és  Nnn:  bármilyen  aminosav)  (2.6. 

ábra) [13].

                                            Motif I                                 Motif II          Motif III
Eucarya  DMEL (15)KIDTCVLRFAKLTENALEPVRGSAKAAGVDLRS--AYDVVVPARGKAIVKTDLQVQVPEG-SYGRVAPRSGLAVKNFIDVG--AGVVDEDYRGNLGVVLFNHS- 
         HSAP (18)EVGGMQLRFARLSEHATAPTRGSARAAGYDLYS--AYDYTIPPMEKAVVKTDIQIALPSG-CYGRVAPRSGLAAKHFIDVG--AGVIDEDYRGNVGVVLFNFG- 
         SCER (2) ATSDKVLNIQLRSASATVPTKGSATAAGYDIYA--SQDITIPAMGQGMVSTDISFTVPVG-TYGRIAPRSGLAVKNGIQTG--AGVVDRDYTGEVKVVLFNHS- 

Eubact.  MTUB     --MSTTLAIVRLDPGLPLPSRAHDGDAGVDLYS--AEDVELAPGRRALVRTGVAVAVPFG-MVGLVHPRSGLATRVGLSIVNSPGTIDAGYRGEIKVALINLDP 
         ECOL (2) KKIDVKILDPRVGKEFPLPTYATSGSAGLDLRACLNDAVELAPGDTTLVPTGLAIHIADPSLAAMMLPRSGLGHKHGIVLGNLVGLIDSDYQGQLMISVWNRG- 
         HINF (1) KKIDVKILDSRIGNEFPLPTYATEGSAGLDLRALIDESFEIQPGETKLIPTGLSIYIADPNLAAVILPRSGLGHKHGIVLGNLVGLIDSDYQGPLMVSMWNRG- 

Retrovir.EIAV     ----------MLAYQGTQIKEKRDEDAGFDLCVP--YDIMIPVSDTKIIPTDVKIQVPPN-SFGWVTGKSSMAKQGLLING---GIIDEGYTGEIQVICTNIG- 
         1FIV     -----------MIIEGDGILDKRSEDAGYDLLAA--KEIHLLPGEVKVIPTGVKLMLPKG-YWGLIIGKSSIGSKGLDVLG---GVIDEGYRGEIGVIMINVS- 
         MPMV (12)SLWGSQLCSSQQKQPISKLTRATPGSAGLDLCS-TSHTVLTPEMGPQALSTGIYGPLPPN-TFGLILGRSSITMKGLQVYP---GVIDNDYTGEIKIMAKAVN- 

                             Motif IV                         Motif V
Eucarya  DMEL      DVDFEVKHGERIAQFICERIF-YPQLVMVDKLEDT----ERGEAGFGSTGVKDLPAAKAQNGNGEKAAEPEGAA 182 
         HSAP      KEKFEVKKGDRIAQLICERIF-YPEIEEVQALDDT----ERGSGGFGSTGKN---------------------- 163 
         SCER      QRDFAIKKGDRVAQLILEKIVDDAQIVVVDSLEES----ARGAGGFGSTGN----------------------- 147

Eubact.  MTUB      AAPIVVHRGDRIAQLLVQRVELVELVEVSSFDEAGLASTSRGDGGHGSSGGHASL------------------- 154 
         ECOL      QDSFTIQPGERIAQMIFVPVV-QAEFNLVEDFDAT----DRGEGGFGHSGRQ---------------------- 151
         HINF      NEPFKIEVGDRIAQLVFVPVV-QAEFNIVEDFQQT----ERGEGGFGHSGKQ---------------------- 151 

Retrovir.EIAV      KGNIKLIEGQKFAQLIILQHHSNSRQPWDENKIS-----QRGDKGFGSTGVF---------------------- 134
         1FIV      RKSITLMERQKIAQLIILPCKHEVLEQGKVVMDS-----ERGDNGYGSTGVF---------------------- 133
         MPMV      -NIVTVSQGNRIAQLILLPLI----ETDNKVQQP-----YRGQGSFGSSDIY---------------------- 152

2.6. ábra: dUTPáz aminosav szekvenciák összehasonlítása

Fehér betű fekete háttér: konzervált aminosavak. 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, M-PMV: Mason-Pfizer majom vírus.

Számos megjelent kristályszerkezet (1MQ7 [14], 1Q5H [15], 1EU5 [16], 1DUN 

[17], 1DUT [18]) illetve oldatbeli térszerkezet [19], [20] alapján a dUTPáz enzim 

egy homotrimer fehérje (2.7. ábra).
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2.7. ábra: A dUTPáz enzim térszerkezete

Az ábrán a homotrimer FIV (Feline Immunodeficiency Virus) dUTPáz szalagmodellje látható, 
monomerenként  különböző  (piros,  zöld,  kék)  színekkel  jelölve  (1F7R)  [21]. A  dUDP 
szubsztrátanalógokat, amelyek a három aktív zsebben találhatóak, pálcikamodell szemlélteti. A 
különböző atomok  különböző színekkel  szerepelnek:  szén:  szürke;  oxigén:  piros;  foszfor: 
narancssárga; nitrogén: kék.

A homotrimer  dUTPázok alegységeinek  a  magját  β-redők  alkotják.  A  β-redők 

hurkokkal kapcsolódnak össze,  ún.  lekváros tekercsbe szerveződnek (jelly-roll)  és 

egy  antiparalell   β-lemezt  alakítanak  ki,  amelyben  az  adott  alegység  lekváros 

tekercsének egyik  β-szála a szomszédos alegységből származik.  Ez a szerveződés 

rendkívül nagy stabilitást biztosít a trimernek [15], [22]. Az enzimben három, két 

szomszédos alegység között,  szimmetrikusan elhelyezkedő aktív centrum található 

(2.8. ábra). Az egyes aktív helyek felépítéséhez mind a három alegység és ezen belül 

is az öt konzervált szekvencia motívum járul hozzá [13]. Az I., II. és IV. szekvencia 

motívumokat  az  egyik,  a  III.-at  egy másik,  az  V.-et  pedig  a  harmadik  monomer 

szolgáltatja.  Az aktív centrum  kialakítása nagyfokú specificitást  biztosít  az enzim 

számára,  ezért  a  dUTPáz  egyéb  nukleotidok  hidrolízisét  csak  kismértékben  (pl. 

dCTP) vagy egyáltalán nem (pl. dUDP) katalizálja [23]. A dUTP nukleozid részének 
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felismerése a III. szekvencia motívum feladata. Két antiparalell  β-redő kialakít egy 

β-hajtűt, amely az uracil gyűrű funkciós csoportjaival hidrogén hidakat hoz létre, a 

DNS-ben  előforduló  bázispárképződés  mintájára.  A  β-hajtű  alján  helyet  foglaló 

tirozin  a  dezoxiribóz  gyűrűvel  lapol  át  és  sztérikusan  kizárja  a  ribonukleotidok 

kötődését.  Az  V.  motívum  a  fehérje  C-terminális  régiójában  helyezkedik  el.  Itt 

található  az a  fenilalanin,  amely hidrofób kölcsönhatást  létesít  a  szubsztrát  uracil 

gyűrűjével.  Ez  a  C-terminális  kar  nagymértékű  flexibilitásának  köszönhetően 

kristályszerkezetekben  általában  nem látható,  csak  abban  az  esetben  ha  az  aktív 

centrumba a szubsztrát kötődik a és a kar rázárul az aktív helyre.

2.8. ábra: Az α,β-imido-dUTP elhelyezkedése a humán dUTPáz aktív 
centrumában (PDB ID: 2HQU) [24]. 

A  dUTPáz  főláncát  szalagmodell  jeleníti  meg.  Az  aktív  centrum 
felépítéséhez  mind  a  három  alegység  (A:  piros,  B:  kék,  C:  zöld) 
hozzájárul. A alegység adja az V. motívumot (pink), B alegység az I., II. 
és a IV. motívumokat (cián), C alegység a III. motívumot (világoszöld). 
Pálcikamodell  jeleníti  meg  a  ligandum  kötésben  résztvevő  fontosabb 
aminosavakat,  a konzervált  motívumoknak megfelelő színekkel  jelölve. 
Ugyancsak pálcikamodellel ábrázoltam a szubsztrátot, az atomok szerint 
színezve  (szén:  szürke;  oxigén:  piros;  foszfor:  narancssárga;  nitrogén: 
kék) A Mg(II)-ot kék gömb jelöli.
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2.2. A retrovirális nukleokapszid

2.2.1. Retrovírusok

A retrovírusok az RNS vírusoknak egy nagy és szerteágazó családját  alkotják. 

Szerkezetüket  tekintve  az  RNS  vírusok  tulajdonképpen  vírusfehérjék  által 

összecsomagolt  örökítőanyagok,  lipid  kettősréteg  által  határolva.  A  80-100  nm 

átmérőjű  vírusrészecskék,  azaz  virionok  felszínét  receptorkötő  glikoproteinek 

borítják, belső magját a nukleokapszid alkotja (2.9. ábra).

2.9. ábra: Retrovirális részecske

A virális részecske felépítésében a retrovirális genom 
különböző régiói  által  kódolt  fehérjék vesznek részt. 
Az  env  régió a transzmembrán (TM)  és felszíni (SU) 
membránfehérjék kódját tartalmazza. A gag régió által 
kódolt  szerkezeti  fehérjék  a  mátrix  (MA),  kapszid 
(CA)  és  a  nucleokapszid  (NC)  fehérje.  A  reverz 
tranzskriptáz  (RT)  és  integráz  (IN)  enzimeket  a  pol 
gén a proteáz (PR) enzimet pedig a pro gén kódolja. 

Különböző  rendszertani  tényezők  alapján,  mint  a  nukleokapszid 

elektronmikroszkópos  megjelenése,  a  virális  genom  szerkezete  és  nukleinsav 

sorrendje, a retrovírusok családja hét nemzetségre osztható, nevezetesen Alfa-, Béta-, 

Gamma-, Delta-, Epszilonretrovírus, Lentivírus és Spumavírus [25].

A retrovírusok családjának különlegessége a replikációs stratégiában rejlik [25]. 

Életciklusa  során  a  vírus  specifikus  receptorokon  keresztül  hozzákapcsolódik  a 

gazdasejt  felszínéhez,  a  membránok  összeolvadása  után  a  vírusmag  bejut  a  sejt 
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citoplazmájába.  Reverz transzkripció során a retrovirális RNS átíródik kettősszálú 

DNS-sé, amely a sejtmagba jutva beékelődik a gazdasejt genomjába. Ezután a virális 

DNS-ről  RNS  majd  fehérjeszintézis  következik  és  végül  létrejön  az  új 

vírusrészecske, amely távozik a gazdasejtből (2.10. ábra). 

2.10. ábra: Retrovirális életciklus

(1)  A vírusrészecske  felszínén  található  glikoproteinek  kölcsönhatásba  lépnek  a 
gazdasejt membránfehérjékkel, a virális burok pedig beleolvad a sejtmembránba és 
a kapszid belép a citoplazmába. (2) A virális reverz transzkriptáz az egyszálú RNS 
genomról DNS-t állít elő. (3) A virális DNS miután belépett a nukleuszba beépül a 
gazdasejt  DNS-ébe.  (4)  A beékelődött  DNS-ről,  más néven provírusról,  az RNS 
polimeráz  mRNS-t  állít  elő,  majd  az  mRNS-ről  virális  glikoproteinek  és 
nukleokapszid  fehérjék  szintetizálódnak.  (5)  Végül  a  genomiális  RNS  és  a 
vírusfehérjék új vírusrészecskévé szerveződnek össze és eltávoznak a gazdasejtből 
[26].

A retrovirális  genom két  azonos,  egyenkét  7-11 kb  méretű,  pozitív  polaritású, 

lineáris, egyszálú RNS molekulából áll.. A genom négy fő kódoló régiót tartalmaz, 

ezek sorrendben 5’-gag-pro-pol-env-3’. (2.11. ábra). 
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2.11. ábra: Retrovirális genom.

Négy fő kódoló régió: gag, pro, pol és env. LTR (long term repeat): nem kódoló 
ismétlődő  szekvencia.  A  nyilak  a  keretugrás  (-1)  helyét  jelölik,  amikor  a 
leolvasási keret eltolódik és ezáltal fejeződik ki a Gag-Pro illetve a Gag-Pro-Pol 
poliprotein.

A retrovírusok  a  gerincesek  széles  körben  elterjedt  fertőző  ágensei.  Számos 

betegséggel kapcsolhatóak össze. Lenti- és a spumavírusok kivételével a retrovírusok 

rákkeltő  tulajdonsággal  rendelkeznek.  Az  egyik  legtöbbet  tanulmányozott  vírus  a 

Rous sarcoma vírus (RSV), amely csirkékben okoz tumoros megbetegedést, illetve 

az egéremlő tumor vírus (mouse mammary tumor virus – MMTV). A lentivírusok 

elsősorban  adott  sejtek  és  szövetek  elpusztításával  vagy  funkciójuk  kiiktatásával 

okoznak megbetegedéseket. Legfontosabb képviselőjük a human immunodeficiency 

virus (HIV), amely a szerzett immunhiányos szindróma (acquired immunodeficiency 

syndrome – AIDS) kórokozója [27].

2.2.2. A nukleokapszid szerkezete és szerepe

A  nukleokapszid  kisméretű,  általában  60-90  aminosav  hosszúságú  fehérje, 

jellemzően egy vagy két olyan szekvencia motívummal, amelyek cisztein és hisztidin 

aminosavakat tartalmaznak. A retrovirális Cys-His motívum következőképpen épül 

fel, CX2CX4 HX4C (CCHC), ahol az X-szel jelölt aminosav nem konzervált, sem a 

retrovírusok, sem két motívum között. A CCHC motívum megfelel az általánosan Zn 

ujjnak nevezett, rövid, cisztein és hisztidin tartalmú szerkezeteknek, amely Zn2+ iont 

koordinál és a feladata nukleinsavak megkötése [27]. Több kísérlet igazolja, hogy a 

NC  fehérje  CCHC  motívuma  is  hasonló  szerepet  tölt  be.  Egyrészt  kísérletesen 

kimutatták hogy az NC erősen megköti a Zn2+ ionokat mind  in vitro körülmények 

között,  mind a vírusban [11], [28], másrészt a HIV-1 és MLV NC fehérjék NMR 

módszerrel meghatározott térszerkezete alapján, kiderült, hogy Zn2+ ion jelenlétében 

a két CCHC motívum kompakt szerkezetté tekeredik össze [29], [30]. 
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Az M-PMV nukleokapszid 96 aminosav hosszú fehérje. Két Zn ujjnak nevezett 

szekvenciamotívumot  tartalmaz,  melyeknek  a  felépítése  a  következő:  CX2CX4 

HX4C. Térszerkezetét NMR módszerrel oldották meg (2.12. ábra) [31]. 

2.12. ábra: M-PMV nukleokapszid fehérje szerkezete ( PDB ID: 1CL4) [31]

A modell a fehérje egy részletét ábrázolja, Val49-His80. Zöld színnel kiemelve a sorrendben 
második Zn ujj felépítésében résztvevő négy konzervált aminosav látható (CCHC). A szürke 
gömb a Zn atomot jelöli.

A retrovírusok életciklusa során az NC fehérje több helyen is  szerepet játszik. 

Elősegíti  a  komplementer  RNS szakaszok  összetapadását  [32].  Ennek  egyrészt  a 

reverz transzkripció során van jelentősége,  amikor primer-tRNS tapadását segíti a 

primer-kötő  helyhez másrészt  hozzájárul  a  dimer  RNS szálak  kialakuláshoz [33]. 

Felismeri  és  hozzákötődik  a  genom  5'  végén  található  virális  becsomagoló 

szekvenciához  (packaging  signal)  [34].  Kimutatták,  hogy  az  NC  molekulában 

létrehozott  mutációk  miatt  csökken  a  virális  RNS  vírusrészecskékbe  való 

becsomagolásának hatékonysága [35]. 
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2.3. A béta-retrovirális dUTPáz

A sejtbeli  DNS  integritását  szünet  nélkül  számos  endogén  és  exogén  ágens 

veszélyezteti.  Uracil  bázisok  beépülése  a  DNS  láncba  a  genetikai  állomány 

mutációjához vezethetnek. A sejtek számos mechanizmussal rendelkeznek, amelyek 

megőrzik  a  genom  alacsony  uracil  tartalmát.  A vírusok,  amelyek  a  genomjukat 

különböző gazdasejtekben szaporítják tovább, a sejtekhez hasonlóan kifejlesztettek 

olyan startégiá(ka)t, amely megelőzi illetve kijavítja az uracil hibát a virális DNS-

ben. 

A herpes-, pox- és retrovírusok családjainak genomja saját dUTPáz és/vagy UNG 

fehérjék  kódját  tartalmazza  amely  arra  utal,  hogy  ezek  a  vírusok  különösen 

érzékenyek az uracil hibára az örökítő anyagukban [36].

A retrovírusok  családjában  a  béta-retrovírusok  és  a  nem főemlős  lentivírusok 

genomjában megtalálható az enzimatikusan aktív dUTPáz kódja(2.1. táblázat). Ezek 

az  exogén  vírusok  T-  illetve  B-sejtekben  és  makrofágokban  szaporodnak,  ezáltal 

számos  -  többek  között  immunhiányos  -  betegségeknek  kórokozói  [37].  A béta-

retrovírusok csoportjába tartozó exogén vírusok között az MMTV, M-PMV, JSRV és 

SRVs  összefüggésbe  hozhatóak  különböző  rákos  illetve  immunhiányos 

megbetegedésekkel. 
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2.1. táblázat: Retrovírusok dUTPáz tartalma

Retrovírus csoportok

Alfa-retrovírus -
Béta-retrovírus            
                                    MMTV (Mouse mammary tumor virus)
                                    M-PMV (Mason-Pfizer monkey virus)
                                    JSRV (Jaagsiekte sheep retrovirus)
                                    SRVs (Simian retroviruses)
                                    SMRV (Squirrel monkey retrovirus)

+

Gamma-retrovírus -
Delta-retrovirus -
Lentivírus
             főemlős
             nem főemlős   EIAV (Equine infectious anemia virus)
                                     FIV (Feline immunodeficiency virus)
                                     CAEV (Caprine arthritis encephalitis virus)

-
+

Epszilon-retrovírus -
Spumavírus -

Miért  tartalmazza  ezen  vírusok genomja  a  dUTPázt?  A kérdés  feltevése  azért 

jogos, mivel ez az enzim a legtöbb pro- és eukarióta DNS-ben megtalálható. Válasz 

lehet az, hogy ezeknek a vírusoknak a gazdasejtjei alapvetően nem szaporodó sejtek, 

ugyanakkor a dUTPáz szaporodó sejtekben termelődik nagy mennyiségben. 

A retrovírusok lentivírus csoportjának jellegzetes tulajdonsága a nem-szaporodó 

sejtekben  történő  replikáció.  Az  onkogén  retrovírusokkal  ellentétben,  amelyek  a 

gazdasejt proliferációját igénylik, a lentivírusok képesek megfertőzni a sejtciklusban 

megrekedt sejteket [38].

A lentivírusok nemzetségéhez tartozó,  nem főemlős  fajokat  fertőző vírusokkal, 

mint  a  ló  (EIAV),  kecske  (CAEV)  és  macska  (FIV)  lentivírusokkal  elvégzett 

kísérletek részletesen vizsgálták a dUTPáz szerepét ezen vírusok szaporodásában és 

patogenezisében. Turelli és csoportja a CAEV vírus genomjában lévő dUTPáz gén 

módosítása  (nukleotid  beépítése  illetve  kivágása)  során  olyan  mutánsokat  hoztak 

létre, amelyeknek a replikációja nem szaporodó sejtekben korlátozott [9].  Hasonló 

körülmények között (inaktív dUTPáz) a  FIV vírus szaporodása is visszaszorul [4]. 

Ezzel  szemben  a  dUTPáz  hiányos  CAEV  vírus  replikációja  szaporodó  sejtek 
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fertőzése esetén csak kis  mértékben csökken le.  Ez utalhat  arra,  hogy az aktívan 

szaporodó  sejtek  magas  dUTPáz  tartalma  helyettesítheti  a  virális  dUTPázt  a 

replikáció illetve a vírus életciklusa során [9]. Inaktív dUTPázt kódoló EIAV vírussal 

elvégzett kísérletek is hasonló eredményt hoztak [5].

Hasonló kísérletek béta-retrovírusokkal még nem történtek, de mivel ezen vírusok 

gazdasejtjei  szintén  nem  szaporodó  sejtek,  ezért  feltételezhető,  hogy  a  dUTPáz 

hiánya  hasonlóan  gátolja  a  vírus  szaporodását.  Munkám  során  a  kísérletek  arra 

irányultak,  hogy  a  Mason-Pfizer  Monkey  virus  (M-PMV)  dUTPázt  szerkezeti 

szempontból összehasonlítsam más eukarióta dUTPázokkal és esetleg fényt derítsek 

ezen enzim egyedi tulajdonságaira. 

Az  M-PMV  dUTPáz  más  béta-retrovírusokhoz  hasonlóan  a  pro leolvasási 

keretben  kódolja  a  dUTPáz  enzimet.  A retrovírusok  a  fehérje  expresszió  során 

poliproteint  hoznak létre,  amelyeket  az  expressziót  követő  lépésben a  retrovirális 

proteáz  egyedi  fehérjékké hasít  szét.  A dUTPáz a  fehérjekifejeződés  során a  gag 

leolvasási keret utolsó szakaszában létrejött keretugrásnak köszönhetően a  gag gén 

által kódolt, sorrendben utolsó előtti fehérjét, a nukleokpaszidot követően fejeződik 

ki. Ekkor a gag utolsó fehérjéje, p4 nem expresszálódik (2.13. ábra) [39].

2.13. ábra: Fehérje expresszió keretugrás nélkül (A) és keretugrással 
(B)

A gag és pro génekről kifejeződő fehérjék: MA-mátrix, CA-kapszid, NC-
nukleokapszid, p4, NC-dUTPáz, PR-proteáz.

Korábbiakban már megmutatták, hogy a béta-retrovírusok közé tartozó MMTV 

olyan dUTPázt kódol, amely NC doménnel kovalens kapcsolatban fejeződik ki. A 

vírusban kimutattak egy p30 nevezetű, keretugrás által létrejött fehérjét, amelynek a 

kezdeti, 94 aminosavból álló szakaszát a gag gén, a fehérje másik részét pedig a pro 

gén  kódolja  [40].  Ez  a  fúziós  fehérje  nukleinsavkötő  tulajdonsággal  és  dUTPáz 
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funkcióval  rendelkezik  [41].  M-PMV  vírus  esetében  hasonló  kísérlet  még  nem 

történt.
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3. Célkitűzések

Dolgozatomban  egy  béta-retrovirális  dUTPáz  jellemzését  tűztem  ki  célul.  Az 

irodalomban  már  számos  publikáció  megjelent  különböző  fajokból  (humán  [42], 

Drosophila  melanogaster  [43], Eserichia  coli  [20]) származó  dUTPázok 

karakterizálásáról, míg a retrovirális dUTPázok kevésbé ismertek. A választásom a 

retrovírusokon belül  a  béta-retrovirusok csoportjára  esett,  mivel  az  általuk kódolt 

dUTPázok érdekessége, hogy a fehérje két doménből áll össze. Egy nukleokapszid 

(NC)  és  egy  dUTPáz  fehérje  kapcsolódik  össze  kovalens  módon  és  alkot  egy 

bifunkciós  fehérjét.  A  béta-retrovírusok  közül  a  Mason-Pfizer  majom  vírus 

dUTPázzal végeztem a kísérleteket.

1. Első  lépésként  olyan  kísérletet  terveztünk,  amelynek  segítségével 

megvizsgálhatjuk, hogy a vírusrészecskék önálló vagy az NC fehérjével kovalensen 

kapcsolt formában tartalmazzák a dUTPázt.

2. Célul  tűztem  ki  dUTPáz  katalitikus  aktivitásának  és  ligandum  kötő 

képességének  vizsgálatát  az  NC  domén  jelenlétében.  A dUTPázok  enzimatikus 

aktivitásának mérésére használt spektrofotometriás aktivitásméréssel és izotermális 

titráló  kalorimetria  alkalmazásával  megvizsgálhatom,  hogy a  dUTPáz megtartja-e 

enzimatikus funkcióját a bifunkciós fehérjén belül. Az NC-dUTPáz fehérje flexibilis 

régióinak  felderítésére  predikciós  módszereket  és  a  limitált  proteolízis  módszerét 

terveztem használni.

3. A retrovirális  dUTPáz  szerkezetének  pontosabb  megismerésére,  a  fehérje 

kristályosítását és krisztallográfiai szerkezetének megoldását terveztem. Célom volt, 

hogy a szerkezetet összehasonlítsam más forrásból származó dUTPázokkal (humán). 

A  fehérje  3D  szerkezetét  sikeresen  megoldottuk,  de  a  C-terminális  kar 

elhelyezkedésében  jelentős  különbség  mutatkozott  a  humán  dUTPázhoz  képest. 

Ezért további kísérleteket terveztem, hogy megvizsgáljam (i) a  C-terminális kar az 

M-PMV  dUTPáz  esetében  is  fontos  szerepet  játszik-e  az  enzimaktivitásban 

(mutációs  analízis)  (ii)  információt  nyerjek  a  C-terminális  kar  elhelyezkedéséről 

(fehérje modellezés). 
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4. Az NC fehérje funkciója a nukleinsavak megkötése. Az oldatfázisú kisszögű 

röntgenszórás  módszerét  használtam fel,  hogy megvizsgáljam megtartja-e  az  NC 

fehérje  a  nukleinsav-kötő  képességét  a  bifunkciós  fehérjében  illetve  ez  milyen 

hatással van a dUTPáz doménre.

5. Az NC-dUTPáz szerepe a virális életciklusban nem ismert. Ha megismerjük, 

hogy milyen más virális fehérjékkel léphet kölcsönhatásba ez a fúziós fehérje, abból 

az  esetleges  szerepére  is  lehet  következtetni.  Az  NC-dUTPáz  fehérjével 

kölcsönhatásba lépő más fehérjék keresésére a far western blot és a felszíni plazmon 

rezonancia módszereket használtam fel. 
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4. Módszerek

4.1. Anyagok

A gélelektroforézishez 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-dUTP-t  a  Jena  Bioscience  cégtől  vásároltuk  A többi 

felhasznált analitikai tisztaságú vegyszer a Merck és Sigma cégektől származott. A 

restrikciós enzimeket és a molekuláris biológiai kísérletekhez szükséges anyagokat a 

New England Biolabs cégtől vásároltuk. A pontmutációk létrehozásához a Stratagene 

cég által gyártott QuikChange mutagenezis kit-et használtam.

4.2. Fehérjék előállítása

4.2.1. Klónozás és mutagenezis

Az  MPMV NC-dUTPáz  expressziós  plazmid  előállításához  az  M-PMV teljes 

génállományát  tartalmazó  FPpSARM4 plazmidon,  melyet  Iva  Pichovatól  (Prága) 

kaptunk,  a  4.1.  táblázatban  részletezett  primerekkel  polimeráz  láncreakciót 

végeztünk. A termékeket kettős restrikciós endonukleázos emésztés után tisztítottuk 

(QIAquick PCR purification kit)  és pET22b plazmidba építettük.  A dUTPáz gént 

pET22b plazmidba klónoztuk. A klónozás sikerét a Magyar Tudományos Akadémia 

Szegedi Biológiai Központjában végzett DNS-szekvenálás igazolta. 

A Gln220STOP  dUTPáz  génszekvenciáját  tartalmazó  plazmidot  a  vad  típusú 

enzim  génszekvenciáját  tartalmazó  plazmid  alapján  QuikChange  rányított 

mutagenezis  kit-tel  készítettem.  Az  Arg223Lys  mutációt  Kónya  Emese  készítette 

hasonló módon. A mutációkhoz a 4.1. táblázatban lévő primereket használtuk fel. 

A  Ser227Gly/Asp232Gly  és  Ser227Gly/Asp232Gly/Gly160Pro/Ser163Gly 

dUTPáz  mutációkat  tartalmazó  plazmidokat  Prágában  Iva  Pichová  csoportjában 

készítették.
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4.1.  táblázat:  Vad típusú  és  mutáns  M-PM V dUTPázt  tartalmazó  plazmidok előállításához 
felhasznált primerek szekvenciái

M-PMV dUTPáz Primer szekvenciák

vad tipus f 5'-AAGGCCTGCATATGGCCGCCGCCT-3'

Vad tipus r 5'-TAGGCTCGAGTTAATATATGTCTGA-3'

Gln220STOP f 5'-CGAGACAGACAATAAGGTACAATAACCTTATAGAGGACAAGG-3'

Gln220STOP r 5'-CCTTGTCCTCTATAAGGTTATTGTACCTTATTGTCTGTCTCG-3'

Arg 223Lys f 5'-GGTACAACAACCTTATAAAGGACAAGGAAGTTTTGGATCCTCAG-3' 

Arg 223Lys r 5'-CTGAGGATCCAAAACTTCCTTGTCCTTTATAAGGTTGTTGTACC-3'

4.2.2. Expresszió és fehérjetisztítás

Az  expressziós  plazmiddal  transzformált  BL21(DE3)pLysS  E.  coli 

baktériumtörzset 37 °C-on 100 mg/ml ampicillin és 35 mg/ml kloramfenikol tartalmú 

Luria-Bertani  (LB)  tápoldatban  exponenciális  növekedési  fázis  eléréséig 

növesztettük, majd 0,5 mM izopropil-β,D-tiogalaktoziddal indítottuk be a dUTPáz 

génről történő fehérje termelést. Indukálás után a sejteket még négy órán keresztül 

növesztettük. A további műveleteket jégen végeztük. A lecentrifugált sejtcsapadékot 

1/10 térfogatú feltáró pufferben szuszpendáltuk, amely 50 mM Tris/HCl (pH 8,0) 150 

mM NaCl, 1 mM EDTA, 2 mM MgCl2, 2 mM DTT, és 0,5 mM fenil-metánszulfonil 

fluorid  (PMSF)  tartalmú.  0,1  mg/ml  lizozim  illetve  2  mg/ml  RNáz  és  DNáz 

hozzáadása után a sejtszuszpenziókat  30 percig jégen kevertettük,  majd 3-5 x 60 

másodpercig  szonikáltuk,  és  az  elegyet  további  30  perc  kevertetés  után 

lecentrifugáltuk (18,000 x g, 20 perc).

Az  MPMV  NC-dUTPáz  expresszióját  a  fentiekhez  hasonlóan  végeztük 

BL21(DE3) baktériumtörzsben. A feltáró puffer összetétele a következő volt: 50 mM 

Tris/HCl (pH 8,5) 150 mM NaCl, 5 mM DTT, 1 mM fenil-metil-szulfonil fluorid. 2 

mg/ml  RNáz  és  DNáz  hozzáadása  után  a  sejtszuszpenziókat  30  percig  jégen 

kevertettük,  majd  szonikálással  bontottuk  meg  a  sejtfalat  (5  x  60  s).  Az elegyet 

további 30 perc kevertetés után lecentrifugáltuk (18000 x g, 20 perc). A felülúszót 

heparin oszlopon (HiTrap Heparin HP, 5 ml) tisztítottuk. A heparin DNS mimikáló 

tulajdonsága miatt  ez  az oszlop DNS-kötő fehérjék  tisztítására  kiválóan  alkalmas 

affinitás oszlop. Ez a tisztítási módszer azért használható itt, mert szerencsés módon 

az NC-dUTPáz fehérjében a dUTPázhoz kapcsolt, nukleokapszid domén DNS-kötő 

tulajdonsággal  rendelkezik.  A  kromatográfia  előtt  az  oszlopot  a  következő 
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összetevőket tartalmazó oldattal  hoztuk egyensúlyba: 50 mM Tris/HCl puffer (pH 

8,0),  150  mM  NaCl,  5  mM  DTT,  és  0,1  mM  PMSF.  A minta  felvitele  után  5 

oszloptérfogatnyi (25 ml) pufferrel mostuk az oszlopot, majd 40 oszloptérfogatnyi 

(200  ml)  1M  NaCl  tartalomig  vezető  gradienssel  végeztük  az  elválasztást.  A 

nukleokapszid-dUTPáz 0,35–0,5 M NaCl koncentrációnál jött  le  az  oszlopról.  Az 

affinitás kromatográfiánál  kapott  fehérjemintát  töményítés után Superdex 200 HR 

gélszűrő  oszlopon  tisztítottuk  tovább  Äkta  Purifier  (Amersham  Biosciences) 

berendezésen. A gélszűrést 50 mM Tris/HCl puffer (pH 8,0), 500 mM NaCl, 1 mM 

TCEP, és 0,1 mM fenil-metil-szulfonil-fluorid tartalmú oldatban végeztük, majd a 

legtisztább  frakciókat  50  mM Tris/HCl  puffer  (pH 8,0),  200 mM NH4Cl,  1  mM 

TCEP, és 0,1 mM fenil-metil-szulfonil-fluorid tartalmú oldatba dializáltuk át.

A  fehérjemintákat  Millipore  centrifugális  szűrőkön  (10  kDa  pórusátmérővel) 

töményítettük 5–15 mg/ml végső koncentrációig.

4.3. A fehérjeminták jellemzése

4.3.1. SDS-gélelektroforézis, fehérje-koncentráció meghatározás

Na-dodecil-szulfát-poliakrilamid gélelektroforézist (SDS-PAGE) Laemmli szerint 

[44]  12%-os  poliakrilamid  minigéleken  Protean  III  berendezésben  (Bio-Rad) 

végeztem. A fehérje sávokat 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  sávként  jelentek  meg a 

géleken,  és  a  gélképek  denzitometriás  analízise  szerint  legalább  95%-os 

tisztaságúnak mutatkoztak.

A fehérjeminták koncentrációját Bradford-módszerrel [45], illetőleg a fehérje UV 

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.  Az  595  nm-en  bekövetkező fényelnyelés  változás  arányos  a 

fehérjekoncentrációval.  A  módszer  kalibrálására  szarvasmarha  szérum  albumint 

(BSA) használtam. 

26



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  észlelhet abszorpciós  csúcs  elsősorban  a  fehérjében 

előforduló aromás  triptofán  és  tirozin  oldalláncoktól  származik.  Így  a  fehérje 

aminosav  összetétele  alapján  kiszámítható  az  úgynevezett  elméleti  moláris 

abszorpciós együttható (0,1% (1 cm, 280 nm) 0,72 = M-PMV NC-dUTPázra, amely 

lényegében  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 = ε * c* l képlet alapján (ahol A: abszorbancia 280 

nm-en, ε: moláris abszorpciós együttható, c: koncentráció [mg/ml], l: a fény úthossza 

a mintában (1cm)).

4.3.2. Fehérje aktivitásmérés

A M-PMV dUTPáz  katalitikus  aktivitásának  vizsgálata  során  a  teljes  kinetika 

követésére szolgáló folyamatos aktivitásmérés módszert használtam, amely az enzim 

kvantitatív kinetikai jellemzésére alkalmas [46]. A dUTP a 4. 3. 2. 1.egyenlet szerinti 

hidrolízisekor  protonfelszabadulás  következik  be,  amely  a  fenolvörös  sav/bázis 

indikátor színváltozásának spektrofotometriás mérésével nyomonkövethető.

dUTP + H2O = dUMP + PPi +2H+         4. 3. 2. 1.

A mérést nagyon enyhe pufferkapacitású rendszerben végeztem (1 mM TES/HCl), 

hogy a pH-t a mérés idejére a fenolvörös indikátor átcsapási tartományában tartsam, 

így értem el optimális intenzitású detektálható jelet. Az 1 cm-es úthosszú küvettában 

történő  színváltozást  559  nm-en,  25  °C-on  JASCO-V550  spektrofotométerrel 

detektáltam. 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.  Először  az  alábbi  oldattal  felvettem  az  alapvonalat,  majd  folytonos 

detektálás  mellett  belekevertem 100 nM enzimet.  A katalitikus  sebességi  állandót 

(kcat) a mért görbéken az első 10 másodpercben észlelt meredekségből (ΔA/sec) és a 

ΔAteljes-ből  számítottam  (A:  abszorbanciaváltozás)  a  4.  3.  2.  2.  és  a  4.  3.  2.  3. 
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összefüggések  alapján  (a  szögletes  zárójel  a  benne  foglalt  anyag  koncentrációját 

jelenti).

Δ[dUTP]/sec = ([dUTP]teljes * (ΔA/sec)) / ΔAteljes         4. 3. 2. 2.

kcat = (Δ[dUTP]/sec) / [dUTPáz]         4. 3. 2. 3.

Az  enzimkinetikai  paramétereket,  vmax (maximális  sebesség)  és  KM  (Michaelis 

állandó), a teljes mért görbékből számítottam az integrált Michaelis-Menten egyenlet 

felhasználásával (4. 3. 2. 4.) [23], [20]. 

[P ]t
t

=v− K
t

ln
[S ]0

[ S ]0−[P ]t
,          4. 3. 2. 4.

ahol [P]t  a termék koncentrációja t időpontban, t az eltelt idő, ν a látszólagos vmax 

(maximális sebesség), [S]0 a szubsztrát kiindulási koncentrációja és K a látszólagos 

KM (Michaelis-állandó).

4.4. Limitált proteolízis

A proteolízis során tripszin enzimet használtam a fehérje minta emésztéséhez. A 

tripszin  lizin  és  arginin  után  hasítja  a  fehérje  polipeptid  láncát,  amennyiben  az 

említett aminosavak számára elérhető helyen vannak. Az M-PMV dUTPáz limitált 

proteolízisét  25  °C-on,  12  μM  fehérjekoncentráció  alkalmazásával,  1:500 

tripszin:NC-dUTPáz arány mellett 50 mM Tris pH 8,0 (150 mM NaCl, 5 mM MgCl2) 

pufferben  végeztem.  Különböző  időpontokban  mintát  vettem  és  1mM  PMSF 

hozzáadásával  megállítottam  a  reakciót.  Ezután  a  mintákat  SDS-PAGE  gélen 

analizáltam, illetve megmértem a minta enzimaktivitását. 

4.5. Fluoreszcencia spektroszkópia

Az UV-látható fénnyel gerjesztett molekulák relaxációja fényemisszóval járhat. A 

jelenséget  a  lejátszódó  elektronátmenettől  függően  fluoreszcenciának  (S1→S0 

átmenet,  nem  jár  elektronspin  változással)  vagy  foszforeszcenciának  (T1→S0, 

elektronspin változással járó átmenet) nevezzük. 

28



A  fehérjék  többségében  a  fluoreszcencia  főként  a  triptofán  gerjesztésének 

köszönhető. Emellett a tirozin is viselkedhet fluorofórként, de az általa kibocsátott 

fény intenzitása jóval kisebb, mint a triptofáné. 

A méréseket  JOBIN Fluoromax-3 spektrofluoriméteren, 1 ml térfogatú, 10 mm 

optikai úthosszú termosztálható küvettában,  25 °C-on végeztem.  A mérés során a 

következő minta összetételt alkalmaztam. 50 mM Tris/HCl pH 8,0 puffer  (150 mM 

NaCl,  1  mM  MgCl2),  0.3  μM  NC-dUTPáz  koncentráció,  0.6  μM  Zn2+ ion 

koncentráció. A triptofán elnyelését 300 nm és 450 nm között detektáltam, 295 nm-

en történő gerjesztés mellett.

4.6. Izotermális titrációs kalorimetria (ITC)

Az izotermális  titrációs kalorimetria  olyan termodinamikai  módszer,  amely két 

molekula  kölcsönhatásának  vizsgálatát  teszi  lehetővé.  Amikor  két  molekula 

kölcsönhatásba lép egymással, hőelnyelődés vagy hőfelszabadulás történik. Ennek a 

hőnek  a  megmérésével  kiszámolhatjuk  a  kötődési  állandót,  (K),  reakció 

sztöchiometriát  (n)  és  különböző termodinamikai  paramétereket,  entalpia  (ΔH) és 

entrópia (ΔS).

Esetünkben az ITC a ligandum-enzim disszociációs állandó meghatározását teszi 

lehetővé. A kísérletet Dr. Barabás Orsolya végezte Microcal VP-ITC műszeren. A 

mérés 25 ºC-on történt. A cella 94 μM pufferben hígított dUTPázt és ugyanekkora 

mennyiségű  oligonukleotidot  tartalmazott,  a  fecskendőt  1  mM  α,β-imino-dUTP-t 

tartalmazó  pufferoldattal  töltötte  fel.  A fehérjét  és  a  szubsztrátot  is  a  következő 

pufferben hígította: 150 Mm NaCl-ot and 1 mM MgCl2-t tartalmazó 50 mM Tris-

HCl pH 8,0. A titrálás során 9 μl oldatot injektált a fecskendőből a cellába. A kontroll 

mérés  során  a  cella  csak pufferoldatot  tartalmazott,  azért,  hogy a  keveredés  és  a 

hígulás  által  leadott  hőt  is  figyelembe  vehessük  a  számolásnál.  A kiértékelés  az 

ORIGIN programmal (Microcal) történt. Az illeszkedő, egykötőhelyes (One Set of 

Sites)  modell  a  következő független paramétereket  használja,  n,  K,  ΔH, ahol n a 

sztöchiometria,  K  az  egyensúlyi  állandó  és  ΔH  a  moláris  entalpia.  A mérések 

eredményeként  a  következő  értékeket  kaptuk.  NC-dUTPáz  +  α,β-imino  dUTP 

esetében:  n = 0,78, K = 8,5 x 105 M-1,  ΔH = - 10120 kcal/mol. NC-dUTPáz + α,β-
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imino dUTP + oligonukleotid (ACTGCC) esetében: n = 0,32, K = 9,9 x 105 M-1 , ΔH 

= - 9957 kcal/mol.

4.7. Felszíni plazmon rezonancia

Ez a módszer  makromolekulák között  kialakuló kölcsönhatások időben történő 

mérését teszi lehetővé. Biacore X műszer (Biacore AP, Uppsala, Svédország) egy 

szenzor  csip  felületére  rögzített  molekula  és  a  csip  felett  áramló  oldatban  lévő 

molekulák  közötti  kölcsönhatást  vizsgálja.  Ha  az  áramoltatott  folyadék 

makromolekulát tartalmaz, az oldat törésmutatója ugrásszerűen megváltozik. 

Amennyiben  ezek  a  makromolekulák  kötődnek  is  a  felszínen,  a  törésmutató 

folyamatosan növekszik, míg a fehérjeoldat áramlik a felszín felett, mivel a kötődés 

miatt a felszínen a makromolekulák koncentrációja egyre növekszik. Majd mikor a 

pufferrel mossuk tovább a felszínt, ezek lassan disszociálnak, amitől a jelintenzitás 

folyamatosan csökken (4.1. ábra).

4.1. ábra: SPR jel

Ha a mérés alatt  a felszínre immobilizált és az oldatban áramló molekulák 
kölcsönhatásba lépnek egymással, a szenzorgramon egy hasonló görbe jelenik 
meg. Piros nyíl: injektálás kezdete. Fekete nyíl: injektálás vége. RU: response 
unit.

Tehát egy kísérletben követhetjük a komplex komponenseinek asszociációját és 

disszociációját, sőt a görbékből – tiszta fehérjék esetén – disszociációs állandót (Kd) 

is  számolhatunk.  Az  NC-dUTPázt  CM5  nevű  csip  felszínére  rögzítettem  majd 

növekvő koncentrációban (  0,001 mg/ml,  0,005 mg/ml,  0,01 mg/ml,  0,02 mg/ml, 
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0,03 mg/ml) CA-NC fúziós fehérjét injektáltam a rendszerbe. A CA-NC pufferének 

összetétele a következő volt: 10 mM HEPES pH 7,4, 150 mM NaCl, 3 mM EDTA, 

0.005%(v/v) Surfactant p20.

4.8. Western blot

A Western blot módszerének a lényege, hogy specifikus antigéneket azonosítunk 

poli- vagy monoklonális antitestekkel (4.2. ábra). A kísérletet Prágában Iva Pichva 

laborjában végezték. 

4.2. ábra: A Western blot módszer sematikus ábrája

4.9. Far Western blot 

A Far Western blot módszere fehérje-fehérje kölcsönhatások azonosítására szolgál 

(4.3.  ábra).  Az  egyik  fehérjét elektroforetikus  módon  PVDF  vagy  nitocellulóz 

membránra blottoljuk majd a membránt inkubáljuk a másik fehérjével. Ezután a nem 

specifikus kötőhelyeket blokkoljuk és a membránt először az elsődleges antitesttel 

kezeljük, majd az antitestre specifikus, valamilyen enzimmel konjugált, anti-nyúl Ig 

antitesttel (másodlagos antitest, Sigma) inkubáljuk tovább. A konjugált enzim, amely 

megfelelő reagensekkel színreakciót, vagy kemilumineszcens jelet ad, teszi lehetővé 

a  vizsgált  fehérje  specifikus  megjelenítését.  [47]. A  fiziológiásan  releváns 

kölcsönhatásoknak csak egy részét lehet ilyen módon detektálni, ami függ az adott 

kölcsönhatás természetétől és/vagy erősségétől, ill. attól, hogy a membránra blottolt 

fehérje mennyire képes renaturálódni [48].
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A kísérletet nitrocellulóz membránon végeztem. A vizsgált fehérjékből egyenként 

0,6 μg mennyiséget vittem fel a membránra. A nem specifikus kötőhelyek blokkolása 

után (30 perc Tween-es blokkoló (5 % sovány tejpor, 0,1 % Tween 20, TBS-ben (20 

mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5))) a membránt szobahőmérsékleten 40 μg/ml NC-

dUTPázt  tartalmazó  oldatban  inkubáltam  1  órán  keresztül.  Ezután  a  következő 

protokol szerint jártam el: 3-szor mosás TBS pufferben, mosás Tween-es blokkoló, 3-

szor mosás TBS pufferban, 2 óra M-PMV dUTPáz elsődleges antitestet tartalmazó 

Tween-es  blokkoló,  3-szor  mosás  TBS pufferben,  kétszer  20  perc  TBST (0,1  % 

Tween 20 TBS-ben),  3-szor  mosás TBS pufferben,  1 óra  a  másodlagos  antitestet 

tartalmazó  blokkolóban  (HRP-konjugált  anti  nyúl  Ig  (Pharmacia)  2500-szeres 

hígítás,  3-szor  mosás  TBS  pufferben,  kétszer  20  perc  TBST,  3-szor  mosás  TBS 

pufferben. A torma peroxidáz enzim (HRP) az ECL (Enhanced Chemiluminescence) 

reagenseken (Amersham Biosciences) kemilumineszcenciával járó reakciót katalizál. 

A jelet röntgenfilmen fotóztam, amit a szokásos hívó és fixáló oldatokkal hívtam elő.

4.3.  ábra:  A Far Western  blot  módszer sematikus 
ábrája

4.10. Dinamikus fényszórás (DLS)

A  dinamikus  fényszórás  oldatban  lévő  kis  méretű  részecskék  méretbeli 

eloszlásának meghatározásához széles körben alkalmazott módszer.

A dinamikus fényszórási kísérleteket DynaPro-MS/X (Protein Solutions, Inc.,VA) 

műszeren 20 ml térfogatú cellával 20 °C hőmérsékleten Dr. Barabás Orsolya végezte. 
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A fehérjeminta  1  mg/ml fehérjét  tartalmazott  20 mM HEPES (pH 7,0),  200 mM 

NH4Cl, 2 mM DTT, 1 mM ZnCl2, 10 mM merkaptoetanol összetételű pufferben. Az 

adatokat  a  mérőszoftverbe  (DYNAMICS  5.20.05)  beépített  legkisebb-négyzetes 

módszerrel értékelte ki [49]. Az analízis a Stokes-Einstein egyenleten alapul (DT = 

kbT/6  Π  (SV)RH),  Brown  mozgást  feltételezve.  A  transzlációs  diffúziós 

koefficiensből (DT) így számítható a részecskék hidrodinamikai sugara (RH) (kb a 

Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet Kelvin fokban, és (SV) az oldat viszkozitása). A 

mérés  eredményeként  megkapjuk  tehát  az  oldatban  lévő  részecskék  átlagos 

hidrodinamikai  sugarát  (RH)  és  számítható  egy  polidiszperzitásnak  nevezett 

mennyiség  is,  melynek  definíciója  a  következő:  (RH standard  deviációja)/RH.  A 

polidiszperzitás jellemzi a mintát alkotó részecskék homogenitását [50].

4.11. Analítikai gélszűrés 

A  Superdex  200  HR  oszlopot  transzferrin,  ovalbumin,  myoglobin  és  RNáz 

fehérjékkel (molekula tömegek sorrendben: 81, 43, 17,6, és 13,7 kDa) kalibráltuk Az. 

500 μl injektált minták 0,1-1,0 mg/ml koncentrációban tartalmazták a fehérjéket. A 

kizárási térfogatot kék dextrán alkalmazásával lett határoztuk meg.

4.12. Az M-PMV vírusrészecskék tisztítása

Az  M-PMV  vírusrészecskék  fehérje  tartalmát  szaharóz  gradiens  alkalmazásával 

ultracentrifugában különítették el. Ezt Prágában, Iva Pichova laborjában végezték el. 

A kapott frakciókat SDS-PAGE és Western blot módszerekkel analizálták. 

4.13. Az α,β-imino-dUTP hidrolízisének nyomonkövetése

Az α,β-imino-dUTP lassú hidrolízisét monoQ anioncserélő oszlopon követtem. A 

reakcióelegyből (3 mg/ml E. coli, 1-10 mM α,β-imino-dUTP, 0,1 M Tris/HCl puffer 

(pH 7,8), 5 mM MgCl2,  400 mM nátrium-acetát) különböző időpontokban mintákat 

vettem és  monoQ  anioncserélő  oszlopra  injektáltam.  Így  követtük  végig  az  α,β-

imino-dUTP szint csökkenését és a dUMP termelődését.
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4.14. Dinamikus fehérje modellezés

Az  M-PMV  dUTPáz  C-terminális  karját,  köszönhetően  nagy  mértékű 

mozgékonyságának, a röntgen krisztallográfiával megoldott szerkezetben nem tudtuk 

azonosítani.  Azért,  hogy a kar  elhelyezkedéséről  kapjunk valamilyen  információt, 

Fuxreiter Mónika a humán dUTPáz α,β-imino dUTP-vel alkotott komplexének (PDB 

2HQU) alapján, modellezte a C-terminális régiót ( 219QQPYRGQGSFG229).

A modellezéshez a Modeller programot használta [51]. Ezt a programot fehérjék 

három  dimenziós  szerkezetének  homológia  vagy  összehasonlító  modellezéséhez 

használják. A felhasználó megadja a modellezni kívánt fehérje szekvenciáját és egy 

hozzá  közel  álló  másik  fehérje  már  ismert  szerkezetét,  majd  a  program 

automatikusan  kiszámolja  a  modellt.  A Modeller  programmal  lehetőségünk  van 

modellezni  a fehérjék szerkezetében lévő hurkok konformációját  [52].  A program 

optimalizálja  a  hurok  –  hidrogének  kivételével  -  összes  atomjának  helyzetét  egy 

meghatározott környezeten belül. 

A  kiindulási  modell  az  általam  meghatározott,  PDB  adatbázisban  2D4N 

azonosítóval  rendelkező,  M-PMV dUTPáz  szerkezetén  alapul.  A számolás  során 

Fuxreiter  Mónika  a  következő  három megkötést  alkalmazta.  Az α,β-imino  dUTP 

pirimidin gyűrűjének középpontja és a Phe228 benzol gyűrűje közötti távolság 4,9 Å, 

a γ-foszfát O2G és az O3G atomjainak távolsága az Arg223 NH2 csoportjától 2,5 és 

3,5 Å. A kar modellezése egy alegységre történt, a másik két monomert szimmetria 

művelettekkel számolta ki.

4.15. Kisszögű  röntgenszórás  (Small-angle  X-ray  scattering  – 
SAXS)

Kisszögű  röntgenszórás  mérések  információt  nyújtanak  az  5-25  nm-es 

mérettartományba  eső  fehérje  molekulák  nagyságáról,  alakjáról,  a  felületük  és 

tréfogatuk arányáról, valamint ezen paraméterek eloszlásáról a mintában. A vizsgált 

minta  lehet  szilárd-,  vagy  oldatfázisú,  a  módszer  előnye,  hogy  a  fehérje  nem 

roncsolódik  a  mérés  következtében.  A mérés  során  a  makromolekulák  oldatára 

röntgensugarat  (λ≈0,15  nm)  bocsátunk,  és  a  mintáról  rugalmasan  szóródó 

röntgensugarakat nagyon kis szögtartományban (általában 0,1-10°) detektáljuk. Az 

eredményként  kapott  SAXS  görbén  a  szóródás  intenzitásának  logaritmusát  lgI(s) 
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ábrázoljuk a momentum transzfer  s (s=4πsinθ/λ, ahol 2θ a beeső és a szórt sugár 

közti szögnek felel meg) függvényében, a fehérje nélküli oldat szórásának kivonása 

után.

A  SAXS  méréseket  az  EMBL/DESY  (European  Molecular  Biology 

Laboratoty/Deutsches  Electronen  Synchrotron  Facility,  Hamburg,  Németország) 

kutatóközpont X33-as mérőhelyén végeztem, az adatkészletek feldolgozását és az 

eredmények  kiértékelését  dr.  Dmitri  Svergun  és  dr.  Maxim  Petoukhov 

(EMBL/DESY, Hamburg) hajtotta végre. 

A  mintákat  a  mérés  előtt  frissen  preparáltam  és  tisztítottam.  Három-három 

különböző töménységű fehérje oldattal történt az adatkészletek felvétele 1,3-7,4 mg/

ml  koncentráció  tartományban  NC-dUTPáz  esetében,  illetve  3,4-5,5  mg/ml 

tartományban  az  NC  fehérje  esetében.  Az  oligonukleotidot  ((TG)4)  equimoláris 

mennyiségben  adtam  hozzá  a  fehérje  mintákhoz.  A  puffer  150  mM  NaCl-ot 

tartalmazó  500  mM Tris-HCl  pH 8,0  volt.  A fehérjék  látszólagos  moltömegének 

meghatározása a marha szérum albumin (BSA) oldatának, mint referencia oldatnak 

(MW=66,0 kDa) szórási görbéjével való összehasonlítása alapján történt. A fehérjék 

kisfelbontású szerkezete a DAMMIN ab initio programmal készült [53]. A program a 

makromolekulákat, mint sűrűn pakolt gyöngyök összekapcsolódását jeleníti meg. Az 

NC-dUTPáz „rigid body” módon történő modellezéséhez az egyes domének atomi 

modelljeit és a BUNCH programot [54] használtuk. A számoláshoz használt nagy 

felbontású modellek a következőek voltak: dUTPáz: 2AKV, oligonukleotiddal kötött 

NC domén: 1A1T, model 1 [55], szabad NC domén: 1AAF, model 1 [30]. 

4.16. Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat

A  röntgendiffrakciós  szerkezetvizsgálattal  kapcsolatos  munkákat  Dr.  Barabás 

Orsolya kollégámmal megosztva végeztük. A kristályosítást dr. Barabás Orsolya, az 

adatgyűjtést  közösen,  a szerkezetmegoldást  Dr.  Barabás Orsolya útmutatásával én 

végeztem.

A  molekulák  szerkezetéről,  atomjaik  pontos  térbeli  helyzetéről  közvetlen 

információt  nyerhetünk  röntgendiffrakciós  módszerrel.  A kísérlet  során  a  mintára 

nagy  intenzitású  röntgensugarat  bocsátunk  és  a  kapott  diffrakciós  mintázatot 

detektáljuk. A diffraktált fény „újrafókuszálását" Fourier-transzformációval végezzük 
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számítógép  segítségével.  A  röntgensugárzás  az  atomok  elektronfelhőjével 

(elektromos terével) hat kölcsön, amely kölcsönhatás túl gyenge ahhoz, hogy egyedi 

molekulákról képet készíthessünk, a méréshez ezért kristályt használunk. A nagyon 

sok, azonosan orientált molekulából álló rácsról (az egyedi molekulákról szóródott 

nyalábok  konstruktív  interferenciája  révén)  mérhető  intenzitású  szórt 

sugárnyalábokat  kapunk.  A  felvett  diffrakciós  képből  meghatározhatjuk  az 

elektronsűrűségi térképet, amelynek maximumhelyeire illesztjük be az atomokat. Az 

elektronsűrűség kiszámításához szükség van a szóródott  sugarak intenzitásának és 

fázisának értékére is.  Az intenzitások kísérletileg meghatározhatóak, a fázisszögek 

nem.  A fázisprobléma  megoldására  többféle  módszert  dolgoztak  ki  (molekuláris 

helyettesítés,  izomorf  helyettesítés,  anomális  szórás  módszerei).  A fázisprobléma 

megoldásakor kapott kezdeti fáziskészlettel számítható egy kezdeti elektronsűrűségi 

térkép, majd a modellmolekulát ehhez a térképhez igazítjuk. A számított modellből új 

fázisokat, majd új térképet számolunk. Ezt a ciklikus modellépítést majd finomítást 

addig végezzük, amíg a további ciklusok már nem jelentik a szerkezet javulását.

4.16.1. Fehérjekristályosítás

A  megtisztított  vad  típusú  és  a  C-terminális  kar  nélküli  mutáns  dUTPázt 

kristályosítás előtt 200 mM NH4Cl-t, 5 mM DTT-t és 0,5 mM PMSF-t tartalmazó 50 

mM  Tris–HCl puffer (pH 8) ellenében átdializáltuk. Ezután Millipore centrifugális 

töményítő  készülékkel  5-7  mg/ml  koncentrációra  töményítettük.  A kristályosítást 

szobahőmérsékleten  függőcseppes  gőzdiffúziós  módszerrel  végeztük,  amelyhez 

VDX  függőcseppes  tálcákat  (Hampton  research)  használtunk.  A fehérje  minta  a 

következőket  tartalmazta:  5  mg/ml  enzim,  1,3  mM  α,β-imino-dUTP  szubsztrát 

analóg és 10 mM MgCl2 50 mM Tris–HCl pufferben (pH 8,0) és 200 mM NH4Cl. Ezt 

az oldatot 1:1 arányban összekevertük a kristályosító oldattal akkora mennyiségben, 

hogy  végül  2  ml  térfogatú  cseppet  kapjunk.  A  kristályosító  oldat  az  alábbi 

összetevőkből állt:  0,1  M  Tris–HCl puffer pH 8.5 és 8%(w/v) PEG 8000. A PEG 

8000 törzsoldat koncentrációja 40%(w/v) volt. A kristályok kevesebb, mint három 

nap alatt érték el végleges méretüket. A visszaoldott kristályokkal elvégzett MALDI-

TOF  és  SDS-PAGE  analízis  eredménye  szerint  az  NC  régió  hiányzik  a 

kikristályosodott  fehérjéről,  valószínűleg  véletlenszerű  fehérje  degradációnak 

köszönhetően.  (A tömegspektrometriai  vizsgálat  helye:  Interdisciplinary  Clinical 
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Research Center  (IZKF),  Integrated Functional  Genomics,  University of Münster, 

Németország.)

4.16.2. Adatgyűjtés

Az  M-PMV  dUTPáz  fehérje  kristályok  röntgendiffrakciós  adatkészletetét  az 

EMBL/DESY  (European  Molecular  Biology  Laboratory  /  Deutsche  Electronen-

Synchrotron  (Hamburg,  Németország))  kutatóközpontban  lévő  szinkrotronnál, 

különböző mérőállomásokon  (4.2.  táblázat)  vettük  fel.  A méréshez  a  kristályokat 

folyékony  nitrogénben  lefagyasztjuk,  mert  alacsony  hőmérsékleten  a  kristály 

röntgensugárzás  okozta  károsodása  kisebb.  Fagyasztás  előtt  fagyálló  adalékot 

teszünk a kristályt körülvevő oldatba, amely lecsökkenti a fagyasztás során kialakuló 

– kristály épségét veszélyeztető - jégkristályok képződési sebességét.  Az M-PMV 

dUTPáz kristályok esetében a fagyálló adalék 8% 2-metil-2,4-pentándiol volt, melyet 

közvetlenül a kristályosító a cseppekhez adtunk. A mérés paramétereinek (szükséges 

szögtartomány nagysága és kezdete, az oszcillációs szög) optimálását az elemi cella 

paramétereinek  és  a  kristály  orientációjának  (az  elemi  cella  orientációja  a 

laboratóriumi  koordinátarendszerben)  egy  oszcillációs  felvételből  történő  gyors 

meghatározása  után  a  BEST  program  segítségével,  az  adatfeldolgozást  az  XDS 

nevezetű programcsomaggal [56] végeztük.

4.2. táblázat: Gyűjtött adatkészletek

Szinkrotron 
mérőállomás

Detektor típusa Hullám-
hossz 
(Å)

Felbontás 
(Å)

Vad típusú 
M-PMV dUTPáz

X13 -
EMBL/DESY1

MAR CCD 0,8031 1,83

Q220Stop mutáns 
M-PMV dUTPáz

BW7B -
EMBL/DESY1

MAR 
IMAGE PLATE 

0,8430 1,7

Vad típusú 
M-PMV dUTPáz: 
α,β-imino-
dUTP:Mg2+ 

X11 - 
EMBL/DESY1

MAR CCD 0,8128 1,52

1 European Molecular Biology Laboratory / Deutsche Electronen-Synchrotron (Hamburg, 
Németország)

4.16.3. Szerkezetmeghatározás, finomítás

A dolgozatban bemutatott dUTPáz szerkezeteket a CCP4i nevezetű programcsomag 

[57]  'rigid  body'  finomítási  módszerével  oldottuk  meg,  felhasználva  az  M-PMV 
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dUTPáz nehéz atommal már megoldott szerkezetét [58]. Az aszimetrikus egységben 

egy  monomer  található.  Mindhárom  szerkezet  esetében,  az  eredményül  kapott 

elektronsűrűségi térkép kiváló minősége lehetővé tette a fehérje nagyobb részének 

(107–219)  illetve  a  dUTPáz-α,β-imino-dUTP  Mg2+ komplex  esetében a  teljes 

ligandumnak a felépítését. A szerkezeti modell és a B-faktorok finomítása a Refmac5 

[57], majd a finomított modell továbbépítése Coot neveztű program [59] segítségével 

egymást  követő  ciklusokban  történt.  A  vizeket  ARP/wARP  programmal  [60] 

építettük be. A C-terminális kar, 220-234 aminosav szegmense nehezen azonosítható 

még  a  végső  elektronsűrűségi  térképen  is,  ezért  nem  szerepel  a  modellben.  A 

krisztallográfiai  adatgyűjtés  és  a  szerkezetmegoldás  adatai  megtalálhatóak  a  4.3. 

táblázatban.  Az atomi  koordinátákat  és  szerkezeti  tényezőket  elküldtem a  fehérje 

szerkezeti  adatbázisba  (Protein  Data  Bank,  PDB).  A szerkezetekhez  a  következő 

kódokat rendelték: 2D4M – vad típusú apo M-PMV dUTPáz; 2D4N - vad típusú M-

PMV dUTPáz,  α,β,-imino dUTP:Mg2+ komplex; 2D4L - Gln220STOP mutáns M-

PMV dUTPáz.
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4.3. táblázat: A krisztalográfiai szerkezetmegoldás paraméterei

Fehérje WT-dUTPáz Q220Stop 
mutáns dUTPáz

WT-dUTPáz: 
α,β-imino-
dUTP:Mg2+ 

(PDB: 2D4M) (PDB: 2D4L) (PDB: 2D4N)
  Tércsoport P63 P63 P63

  Elemi cella paraméterei a, c (Å) 61,2; 63,3 61,2; 64,2 61,1; 64,3
Adatgyűjtés, adatfeldolgozás
  Hullámhossz (Å) 0,8031 0,8430 0,8128
  Felbontás (Å) 20,0-1,83 

(1,94-1,83)
20,0-1,70 
(1,80-1,70)

20,0-1,52
(1,61-1,52)

  Mért reflexiók 31 928 (4 585) 45 739 (7 137) 55 279 (7 005)
  Független reflexiók 11 637 (1 804) 14 813 (2 308) 20 787 (3 282)
  Komplettség (%) 97,4 (95,0) 98,3 (98,0) 98,7 (98,2)
  I/σ(I) 8,9 (2,7) 21,2 (3,3) 12,3 (2,9)
  Rmeas (%)a 9,1 (50,3) 3,7 (53,3) 6,7 (44,2)
Finomítás
  Felbontás (Å) 20,00-1,85 20,00-1,7 20,00-1,53
  Nem-hidrogén atomok 982 975 1029
  Víz molekulák 147 124 145
  Rmsd, kötések (Å)b 0,02 0,02 0,019
  Rmsd, szögek (°)b 1,862 1,948 1,911
  Rmunka (%)c 16,02 16,23 16,44
  Rszabad (%)c, d 19,19 17,88 18,71

WT: vad típusú enzim

A zárójelben lévő értékek a legnagyobb felbontású héjra vonatkoznak.
a Rmeas =  ∑ n/ n−1∑ j

∣〈 I 〉−I j∣/∑∑ j
I j ,  ahol  Ij a  j-edik ekvivalens  reflexió 

intenzitása és ‹I› a többször mért reflexiók átlag intenzitása [61].
b Az ideális/target geometriától való átlagos négyzetes eltérés. (Root mean square deviation)
c Rmunka, szabad = ∑∣∣Fobs∣−∣F calc∣∣/∣F obs∣ .
d Rszabad érték  az  adatok  5%-ából  adódik,  melyek  véletlenszerűen  lettek  kiválasztva  és  nem 

használtuk fel őket a finomítás során
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5. Eredmények és értékelésük

5.1. Az NC-dUTPáz jelenléte a vírusban (közlemények listája,  1. 
cikk)

Az  M-PMV  NC-dUTPáz 

jellemzése  során  először  azt 

vizsgáltuk  meg,  hogy  a 

dUTPáz milyen formában van 

jelen a vírusban.  Western blot 

kísérleteket  végeztünk, 

amelynek  során  először  a 

vírusból  izolált  fehérje 

frakciókat  kapszid  fehérje 

antitesttel  kezeltük,  hogy 

meghatározzuk,  mely frakciók 

tartalmazzák  a  legnagyobb 

mennyiségű  fehérjét  (5.1.  A 

ábra).  Ezután  NC  és  dUTPáz 

anitestekkel  reagáltattuk  a 

blotot  (5.1.  ábra).  Azok  a 

frakciók,  amelyek  anti-NC 

antiszérummal  reagáltak, 

kétféle  formában tartalmazzák 

az NC fehérjét. Az 5.1.B ábrán látható, hogy a 2-4 frakciók egy 27 kDa és egy 13 

kDa  molekulatömegű  fehérjét  tartalmaznak.  Az  5.1.C  ábra  mutatja  a  dUTPáz 

antiszérummal  kezelt  blotot.  Ebben  az  esetben  egyetlen  vonal,  szintén  27  kDa 

magasságában, jelent meg az előhívott bloton. Ezek az eredmények mutatják, hogy 

az  érett  M-PMV  vírusrészecskék  NC-dUTPáz  fehérjét  tartalmaznak,  amely  az 

egyetlen detektálható forrása a dUTPáznak. 
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5.1.  ábra:  M-PMV  vírusrészecskék  dUTPáz  tartalma 
Western blottal kimutatva.

Nyilak  mutatják  a  molekulatömeg  marker  pozíciókat.  A 
számok  (1,2,3,4,5,6)  a  vírus  tisztítása  során  kapott  egyes 
frakciókat  jelölik.  (A)  CA,  (B)  NC  és  (C)  dUTPáz 
antiszérummal kezelt blot.



Szintén  Western  blot  kísérlettel  megvizsgáltuk,  hogy  optimális  in  vitro 

körülmények között a retrovirális proteáz, amely a poliproteineket elhasítja az érés 

során, képes-e elvágni az NC-dUTPáz fehérjében a két domén között lévő kötést. 

Tisztított NC-dUTPázt inkubáltunk retrovirális proteázzal (5.2. ábra).

5.2. ábra: Az M-PMV NC-dUTPáz virális proteáz általi hasítása

Az A (SDS-PAGE) és B (Western blot), 1 és 6 oszlop: NC-dUTPáz proteázzal való inkubálás 
előtt, 2 és 7 oszlop:  NC-dUTPáz proteázzal való inkubálás után, 3 és 8 oszlop: dUTPáz, 4 és 9 
oszlop: NC, 5 és 10 oszlop: proteáz, 1-5: dUTPáz antiszérum, 6-10: NC antiszérum 

Az inkubálás során a virális proteáz nem hasítja el a fúziós fehérjét. Ez arra utal, 

hogy az NC-dUTPáz rezisztens a retrovirális proteáz általi hasításra. 

5.2. Az NC-dUTPáz enzimatikus funkciójának jellemzése 

5.2.1. Az  NC-dUTPáz  katalitikus  aktivitása  (közlemények  listája,  1. 
cikk)

Az  NC-dUTPáz  vizsgálata  során  a  következő  fontos  lépés  az  volt,  hogy 

megmérjük  az  általunk  előállított  enzim  katalitikus  aktivitását.  Mivel  a  reakció 

kofaktora  a  Mg2+ ion,  ezért  a  mérést  Mg2+ ion  jelenlétében  végeztem. 

Spektrofotometriás  aktivitásmérés  során  azt  az  eredményt  kaptam,  hogy  az  NC-

dUTPáz aktivitását  jellemző kkat érték egy nagyságrenddel alacsonyabb, mint más 

dUTPáz enzimeké (5.1. táblázat). Mg2+ ion nélkül más dUTPázokhoz hasonlóan az 

NC-dUTPáznak is lecsökken az aktivitása. A továbbiakban részletesen vizsgáltam, 

hogy mi okozhatja a csökkent aktivitást.
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5.1. táblázat: Különböző forrásból származó dUTPázok kinetikai paramétereinek összehasonlító 
táblázata

Enzim kkat 
(s-1)

kkat/KM 
(M-1s-1)

M-PMV dUTPáz -
1 mM MgCl2

0,45± 0,21
0,78± 0,1

(3,8 ± 0,4) x 105

(16 ± 0,5) x 105

M-PMV NC-dUTPáz -
1 mM MgCl2

0,5± 0,15
0,8± 0,2

(3,3 ± 0,25) x 105

(16 ± 1,2) x 105

E.coli dUTPáz -
1 mM MgCl2

4-5± 0,18
10± 0,25

(6 ± 0,75) x 105

(20 ± 1,5) x 105

Drosophila melanogaster 
dUTPáz

-
1 mM MgCl2

8-10± 0,13
15± 0,21

(0,9 ± 0,2) x 105

(30 ± 2,1) x 105

A legkézenfekvőbb ok az alacsony enzimaktivitásra az NC domén jelenléte az 

enzimben.  Ennek vizsgálatára  olyan  M-PMV dUTPázt  klónoztunk  Eserichia  coli  

expressziós rendszerbe, amelyről hiányzott az NC régió. A termelt fehérjének szintén 

megmértem a katalitikus aktivitását (5.1. táblázat). A Michaelis-Menten paraméterek 

nem  mutatnak  különbséget  dUTPáz  és  NC-dUTPáz  között.  Tehát  elmondhatjuk, 

hogy nem az NC domén okozza az M-PMV dUTPáz csökkent aktivitását. Mivel az 

NC domén Zn2+ iont kötő fehérje, ezért megmértem, hogy a Zn2+ ionnak van-e hatás 

az  aktivitásra  (5.2.  táblázat).  Ezt  az  iont  kis  koncentrációban  (50  μM)  adtam a 

fehérjéhez,  mivel  magasabb  koncentráció  a  fehérje  kicsapódásához  vezethet. 

Cirkuláris dikroizmus mérések bizonyítják, hogy ilyen alacsony koncentrációban is 

kötődik  a  Zn2+ a  nukleokapszidhoz.  Zn2+ jelenléte  nem  okozott  különbséget  a 

kinetikai paraméterekben. 

Az  NC  fehérje  feladata  a  nukleinsavak  megkötése.  Ellenőriztem,  hogy  a 

nukleotidkötődés  megváltoztathatja-e  a  dUTPáz  aktivitását  az  NC-dUTPáz  fúziós 

fehérjén belül.  ACTGCC oligoukleotid jelenlétében mértem enzimaktivitást.  Ez az 

oligonukleotid  erősen  kötődik  az  M-PMV  NC  fehérjéhez  közelálló  Human 

Immunodeficiency  Virus  nukleokapszidjához  [62].  A  háromdimenziós  szerkezet 

segítségével  azonosították  azon  aminosavakat,  amelyek  részt  vesznek  a  kötés 

kialakításában [29] és ezek az aminosavak M-PMV NC fehérjében is megtalálhatóak. 

Az ACTGCC oligonukleotidot  olyan  koncentrációban adagoltam,  hogy a  fehérje-
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nukleotid komplexek kellő mennyiségben képződjenek (disszociációs állandó 100–

500 nM [63] [55]). Egyes tanulmányok szerint a TG dinukleotid ismétlődésekből álló 

oligonukleotid  is  nagy affinitással  kötődik NC molekulához [64],  [65].  A kétfajta 

oligonukleotiddal  (ACTGCC  és  (TG)4)  párhuzamos  méréseket  végeztem  (5.2. 

táblázat).  Az oligonukleotid jelenléte nem nagy mértékben, de megnöveli  az NC-

dUTPáz aktivitását Mg2+ és Zn2+  ionok jelenlétében. Ezek az eredmények mutatják 

egyrészt,  hogy a más dUTPázokhoz képest  alacsony enzimatikus  aktivitás  nem a 

nukleokapszid  doménnek  köszönhető,  másrészt  az  NC  doménhez  kötődő 

oligonukleotid hatással lehet NC-dUTPáz aktivitásra. 

5.2. táblázat: Oligonukleotidok hatása az NC-dUTPáz kinetikai paramétereire

kkat 
(s-1)

kkat/KM

 (M-1s-1)

NC-dUTPáz 0,68 ± 0,2 (3,6 ± 0,4) x105

NC-dUTPáz   + 50 μM Zn(Ac)2 0,60 ± 0,12 (2,8 ± 0,5) x105

NC-dUTPáz   + 50 μM Zn(Ac)2  + 10 μM 
hexanukleotid

1,2 ± 0,25 (10,5 ± 1,5) x105

NC-dUTPáz   + 50 μM Zn(Ac)2  + 10 μM 
oktanukleotid

0,85 ± 0,22 (12,3 ± 2,4) x105

5.2.2. Az NC-dUTPáz oligomerizációja (közlemények listája, 1. cikk)

A  dUTPázok  aktív  centrumának  felépítése  függ  az  enzim  negyedleges 

szerkezetétől. A fehérje hibás feltekeredése az enzimaktivitás csökkenéséhez illetve 

elvesztéséhez  vezethet.  Ezért  megvizsgáltuk,  hogy  az  NC-dUTPáz  megtartja-e  a 

trimer  szerveződést.  Két  független  módszert  használtunk  az  NC-dUTPáz 

oligomerizációs  állapotának  felderítésére.  Az  analitikai  gélszűrés  szerint  az  NC-

dUTPáz natív molekulatömege 78 kDa, míg a dUTPáz esetében az eredmény 46 kDa 

lett (5.3. ábra). 
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5.3. ábra: Analitikai gélszűrés

Kav  értékeket  a  következő  egyenletből  számoltuk  (Ve-V0)/(VT-V0),  ahol  Ve az 
elúciós  térfogat,  V0 a  kizárási  térfogat  és  VT az  oszlop  teljes  térfogata.  A 
folytonos vonal a kalibrációs egyenes. Folytonos nyíl jelöli az NC-dUTPázt, a 
szaggatott pedig a dUTPázt.

A dinamikus fényszórás (DLS) módszerrel 93 kDa molekulatömeget számoltunk 

az NC-dUTPáz fehérjére (5.4. ábra). Ez a szám nagyobb, mint a gélszűréses kísérlet 

során kapott eredmény. Ha az oligomer alakja nem pontosan gömb formájú, akkor 

DLS  módszerrel  valamivel  nagyobb  értéket  kapunk  a  tömegre,  mint  amekkora 

valójában.  Ezeket  az  eredményeket  az  SDS-PAGE  alapján  becsült  monomer 

molekulatömegekkel  (NC-dUTPáz:  27  kDa,  dUTPáz:  16  kDa)  összevetve 

elmondhatjuk,  hogy az NC-dUTPáz negyedleges  szerkezete  nagy valószínűséggel 

oldatban homotrimer szerveződésű. 
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5.4. ábra: Dinamikus fényszórás

Dinamikus fényszórás A megfigyelt átlagos részecske méret 4, 20 nm, a 
becsült molekulatömeg 93 kDa és polidiszperzitás 18,5 %.

5.2.3. A ligandum kötődési állandók meghatározása izotermális titráló 
kalorimetriaval (közlemények listája, 4.cikk supplementary)

Az NC-dUTPáz csökkent enzimaktivitásának oka lehet, hogy a szubsztrátot más 

módon,  esetleg  gyengébben  köti  meg,  mint  más  dUTPázok.  Izotermális  titráló 

kalorimetriát alkalmaztunk, hogy megmérjük az NC-dUTPáz aktív centruma milyen 

erősen köti meg a ligandumot, az α,β-imino dUTP-t 1. Az enzim-szubsztrát komplex 

disszociációs állandóját oligonukleotid jelenlétében és hiányában is megmértük. Az 

eredményül  kapott  értékek  nagyon  hasonlóak  a  korábban  vizsgált  dUTPázok 

disszociációs állandójához (5.3. táblázat). 

5.3.  táblázat:  NC-dUTPáz-α,β-imino  dUTP  komplex  disszociációs  állandói  oligonukleotid 
jelenlétében és hiányában.

Disszociációs állandó 

NC-dUTPáz + α,β-imino dUTP (1,2 ± 0,02) μM
NC-dUTPáz + α,β-imino dUTP 
+ oligonukleotid (ACTGCC)

(1,0 ± 0,07) μM

E.coli dUTPáz (1,0 ± 0,4) μM [66]
Homo Sapiens dUTPáz (1,6 ± 0,2) μM [24]

1Az  , −α β imino-dUTP rendkívül közeli, de nagyon lassan hidrolizálható analógja a 

dUTP szubsztrátnak (5.3.2.1. fejezet)
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5.2.4. Eltérések  a  szekvenciában  más  dUTPázokhoz  képest 
(közlemények listája, 4.cikk)

A dUTPázokra  általában  jellemző  öt  konzervált  szekvencia  motívum közül  az 

NC-dUTPáz  második  és  ötödik  motívumában  találhatók  eltérések  az  aminosav 

szekvenciában. A általánosan jellemző szekvencia a II. és V. motívumra sorrendben a 

következőek:  ProArgSerGly és  ArgGlyXxxGlyGlyPheGlySerThrGly. NC-dUTPáz 

fehérje  szekvencia  II.  és  V.  motívuma  ettől  eltér:  160GlyArgSerSer163  és 

223ArgGlyGlnGlySerPheGlySerSerAsp232.  A  különböző  aminosavak  vastagon 

vannak szedve. Mindkét motívum esszenciális az enzim működéséhez. Pontmutációs 

konstrukciókat  készítettünk,  hogy  megvizsgáljuk,  van-e  szerepe  ezeknek  a 

különbségeknek.  Kétszeres  (Ser227Gly/Asp232Gly)  és  négyszeres 

(Gly160Pro/Ser163Gly/Ser227Gly/Asp232Gly)  mutációt  tartalmazó  enzimekkel 

kinetikai  méréseket  végeztünk.  A  5.4.  táblázatban  bemutatott  eredmények  szerint 

ezek  az  általános  szekvenciától  való  eltérések  nem  befolyásolják  az  enzim 

működését.  

5.4. táblázat: Pont mutációkat tartalmazó NC-dUTPáz kinetikai paraméterei

NC-dUTPáz kkat (s-1)

Vad típus 0,78 ± 0,2
Ser227Gly/Asp232Gly mutáns 0,8 ± 0,2
Gly160Pro/Ser163Gly/Ser227Gly/Asp232Gly 
mutáns

0,9 ± 0,3

Nem sikerült megtalálnom az NC-dUTPáz csökkent aktivitásának okát. Ezért a 

következőkben a célom a fehérje térszerkezetének meghatározása volt.

5.3. Az NC-dUTPáz térszerkezete

Az NC-dUTPáz térszerkezetének röntgenkrisztallográfiás meghatározása előtt, a 

fehérje rendezett és rendezetlen régióit azonosítottam egy számítógépes program és a 

limitált proteolízis módszerével. 
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5.3.1. Domén analízis (közlemények listája, 4. cikk supplementary)

5.3.1.1. Fehérje rendezetlenség jóslás 

A DISPROT nevezetű programok segítségével, az aminosav szekvencia alapján, a 

fehérjék rendezetlenségének mértékét tudjuk megjósolni. Az 5.5. ábra mutatja, hogy 

a fehérje legmozgékonyabb régiója a nukleokapszid domén, a linker régió, a dUTPáz 

domén N- (80-130) illetve C-terminális régiója (220-234). 

5.5.  ábra:  NC-dUTPáz  fehérje  rendezetlenségének  mértékének  jóslása  DISPROT (VL3H) 
nevezetű programmal

Folytonos vonal jelzi az NC és dUTPáz domének között lévő határt. Szaggatott vonal mutatja a 
linker (L) régiót a két domén között illetve jelzi a dUTPáz domén N és C terminális szegmenseit.

5.3.1.2. Limitált proteolízis (közlemények listája, 4. cikk supplementary)

Az  M-PMV  NC-dUTPáz  és  a  dUTPáz  limitált  tripszinolízisének  eredménye 

szerint a fehérjében két flexibilis szegmens azonosítható. A fragmensek SDS-PAGE-

val azonosított molekulatömegei szerint, az NC-dUTPáz emésztése első lépésben a 

NC domén degradációját eredményezi. Eközben az enzim aktivitása nem változik, 

bizonyítva azt, hogy a dUTPáz szerkezete és funkciója ekkor még nem károsodott. 

Megnövelt  tripszin  koncentráció  mellett  először  a  dUTPáz  C-terminális  karja 

degradálódik, amely a katalitikus aktivitás elvesztését eredményezi. Ez megegyezik 

az E. coli dUTPáz triptikus emésztése során kapott eredményekkel [20]. A lecsökkent 

enzimaktivitás  valószínűleg  az  aktív  centrum jelentősebb  részeinek  elvesztésének 
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tulajdonítható, ezért MALDI-TOF alkalmazásával meghatároztuk ezen fragmensek 

pontos  szekvenciáját  (MTA,  Biológiai  Központ,  Proteomika  csoport,  Szeged).  A 

fragmensek azonosítása megerősítette, hogy az elsődleges degradáció az NC domént 

érinti és csak ezután következik a C-terminális kar emésztése (5.6. ábra).

5.6. ábra: Az NC-dUTPáz (A) és a dUTPáz (B) limitált tripszinolízise

(C):  triptikus  helyek  az  NC-dUTPázban.  A  legérzékenyebb  pont  az  aminosav 
szekvenciában az 1.-sel jelölt hely, az első Zn ujj előtt. A következő triptikus hely (2.) a két 
domén között lévő linker régióban található. A harmadik legérzékenyebb pont (3.) a C-
terminális karban az V. motívum előtt helyezkedik el.

5.3.2. Az NC-dUTPáz kristályszerkezete (közlemények listája, 4. cikk)

Az  M-PMV  dUTPáz  szerkezetének  pontosabb  megismeréséhez  az  enzimet 

kristályosítottuk és meghatároztuk a fehérje 3D szerkezetét. A kristályosítás a teljes 

hosszúságú  NC-dUTPáz  fehérjéből  történt,  ennek  ellenére  az  elektronsűrűségi 

térképen az NC domén és a C terminális kar nem volt látható. A kristályosító oldatba 

visszaoldott  kristályok  N  terminális  mikroszekvenálása  bizonyította,  hogy  a 

kristályok csak a dUTPáz domént tartalmazták, a NC régió hiányzott a fehérjéből. A 

jelenséget  valószínűleg  a  kristályosítás  során  az  NC  és  a  dUTPáz  között 

elhelyezkedő linker régióban történt fehérje proteolízis magyarázza. Ezzel szemben a 

C-terminális  kar  intenzív  mozgékonyságának  köszönhetően  hiányzik  az 

elektronsűrűségi  térképről,  de  jelen  van  a  molekulában  ahogy  ezt  a 

tömegspektrometriai analízis is bizonyítja.
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Az  M-MPV  dUTPáz  aktív  centrumának  felépítése,  illetve  ligandum  kötődési 

tulajdonságainak  megismerése  jelentős  előrelépés  lehet  az  enzim  karakterizálása 

során. Kristályosítottuk és meghatároztam az apoenzim (PDB: 2D4M), az enzim és 

egy szubsztrát analóg komplexének (PDB: 2D4N), illetve a fehérje egy olyan mutáns 

formájának szerkezetét, amelyből hiányzik a C terminális kar (PDB: 2D4L). Az NC 

domén mindhárom esetben hiányzik a fehérjéből. 

5.3.2.1. Lassan hidrolizálható szubsztrát  analóg (közlemények listája,  2. 
cikk)

Az enzim-szubsztrát komplex szerkezetének meghatározásához olyan szubsztrát 

analógot  használtunk,  amelyet  az  Escheríchia  coli dUTPáz  bizonyítottan  lassan 

hidrolizál el (5.7. ábra).

N

A B
5.7. ábra: A szubsztrát dUTP (A) és a szubsztrát analóg α,β-imino-dUTP (B) szerkezeti képlete

Az α,β-imino-dUTP egy olyan  szubsztrát analóg ligandum, amely a természetes 

szubsztráttal analóg módon és hasonló erősséggel kötődik az enzim aktív helyén, az 

enzimmel  Mg2+ jelenlétében alkotott  komplexének élettartama viszont  lényegesen 

hosszabb  a  természetes  szubsztráténál.  A  dUTP-hez  hasonlóan  dezoxi-uridin 

trifoszfát  származék,  de  hasadó  P–O  kötés  helyett  P–N  kötést  tartalmaz.  A 

nitrogénatom oxigénénél kisebb elektronegativitása  következtében a foszfátészterek 

imino analógjai jelentősen kisebb reaktivitással rendelkeznek, mivel általában a P–N 

kötést enzimek a P–O kötésnél jóval nehezebben, vagy egyáltalán nem hasítják. A 

foszfátészter  kötést  hidrolizáló  enzimek  többsége  egyáltalán  nem  hidrolizálja  az 

imino-analógokat,  és mivel ezek az analógok ugyanúgy kötődnek az enzimekhez, 

mint azok természetes szubsztrátjai,  kompetitív inhibitorként viselkednek. Számos 

enzim azonban (kis GTPáz p21 [67], sarcoplasmic reticulum ATPáz [68], alkalikus 

foszfatáz [69]), köztük a dUTPáz is képes a foszfo-imid kötést elhidrolizálni, igaz a 
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foszfátészter kötésnél lényegesen lassabban. Az 5.8. ábra bizonyítja, hogy a dUTPáz 

is képes az α,β-imino-dUTP foszfo-imid kötését elhasítani.

5.8.  ábra:  Az  α,β-imino-dUTP  kísérletileg  észlelt  hidrolízise 
dUTPáz által.

Reakcióelegyeket (lásd "Módszerek" fejezet) állítottam össze E. coli 
dUTPáz  enzim  hiányában  (vastag  szaggatott  görbe)  illetve 
jelenlétében  (vastag  folytonos  görbe)  és  két  hétig 
szobahőmérsékleten  inkubáltam  őket.  Az  ezt  követően  Mono-Q 
oszlopon történt elválasztás kromatogrammjai az elegyek nukleotid 
összetételét mutatják. Nyilak jelzik a dUMP illetve α,β-imino-dUTP 
referenciáknak  megfelelő  elúciós  pozíciókat.  A  vékony  vonal  a 
kromatográfiánál alkalmazott só-gradienst mutatja.

A kísérletben nem volt észlelhető hidrolízis a β-γ kötés mentén, a dUTPáz tehát az 

imino-analóg esetében is az α-β kötést hidrolizálja specifikusan, e kötés hasítására 

irányuló kizárólagos katalitikus aktivitása e reakció esetében is megőrződött. 

5.3.2.2. Az  M-PMV  dUTPáz  és  a  humán  dUTPáz  szerkezetének 
összehasonlítása (közlemények listája, 4. cikk)

Az NC-dUTPáz szerkezetét a humán dUTPázzal hasonlítottam össze (5.9. ábra). 

Az  M-PMV  dUTPáz  egyes  alegységei  ugyanazt  a  „lekvárostekercs”  szerkezetet 

mutatják, amely a dUTPáz monomerek negyedleges szerkezetére jellemző. 
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5.9. ábra: M-PMV dUTPáz (piros, PDB: 2D4N) és a humán dUTPáz (zöld, PDB: 2HQU) 3D 
szerkezetek összehasonlítása α,β -imino dUTP jelenlétében

A dUTPázt  szalag  modellel  a  ligandumokat  pálcika  modellel  ábrázoltam.  A  szubsztrát  és  a 
magnézium a hozzátartozó alegység színével van jelölve. N: az adott alegység N- terminális vége, 
C: az adott alegység C-terminális vége.

A szubsztrátanalóg más dUTPázokhoz nagyon hasonló módon helyezkedik el az 

aktív centrumban (5.9. ábra).  Az uracil és a dezoxiribóz gyűrű az A alegység III. 

motívumbeli  ß-hairpin-nel  alakítanak  ki  kölcsönhatást  (5.10.  ábra).  A konzervált 

tirozin  oldallánc  (Tyr180  M-PMV  NC-dUTPáz  esetében)  átlapol  a  dezoxiribóz 

gyűrűvel. A II. és IV. motívum oldalláncai (Arg161, Arg202 és Gln205 M-PMV NC-

dUTPáz esetében) a B alegységből a szubsztrát foszfátláncával hatnak kölcsön. B 

alegység I. motívuma egy aszpartát oldallánccal, amely a katalitikus Mg2+ kofaktort 

koordinálja   (Asp124  M-PMV  NC-dUTPáz  esetében),  járul  hozzá  a  ligandum 

kötéséhez.  A C  terminális  kar  V.  motívuma  az  elektronsűrűségi  térképen  nem 

lokalizálható,  hasonlóan  más  dUTPázokhoz.  Ez  nagyfokú  mozgékonyságának 

köszönhető. Az elektronsűrűségi térképen a fehérje Gln219 oldalláncig látható. Ezt 

az aminosavat a C alegység szolgáltatja. 
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5.10. ábra: M-PMV dUTPáz (piros, PDB: 2D4N) N- és C-terminálisának eltérő 
konformációja összehasonlítva a humán dUTPázzal (zöld, PDB: 2HQU)

A alegység: a humán és M-PMV dUTPáz egymásra vetítve, B alegység: az aktív 
centrum konzervált oldalláncai. A szubsztrát atomi színezéssel, a magnézium szürke 
színnel jelölve. 

A számos  hasonlóság  ellenére,  az  aktív  centrum  felépítése  és  az  alegységek 

egymással  való  kölcsönhatása  néhány  érdekes  eltérést  mutat  a  korábban 

meghatározott  dUTPáz  és  dUTPáz-ligandum  szerkezetekhez  képest.  Jelentős 

különbség elsősorban az N- és a C-terminális régióban mutatkozik. A homotrimer 

dUTPáz  szerkezetre  általánosan  jellemző,  hogy az  N-terminális  béta-szál  a  saját 

alegységének apoláris magjának felépítéséhez járul hozzá. Részt vesz az alegységek 

közötti kölcsönhatás kialakításában H-kötések létrehozásával a szomszédos alegység 

C-terminális béta-szála felé. Több szerkezetben a C-terminális kar csak részlegesen 

azonosítható az elektronsűrűségi térképen, de ezek alapján is elmondhatjuk, hogy a 

kar a szomszédos alegység aktív centruma felett lapol át (PDB 1Q5H [15] és 1F7R 

[21]). Az utóbbi pár évben olyan szerkezetek is megjelentek az adatbázisban (PDB: 

1SIX [14], 2HQU [24], 2PY4 [19], amelyekben sikerült lokalizálni a kart és amelyek 

megerősítik az előbbi feltételezést.
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Az M-PMV dUTPáz esetében az N-terminális  béta-szál  hiányzik,  mivel  az  N-

terminális elhagyja a fehérje magot hogy a nukleokapszid doménhez csatlakozzon 

(5.9.  ábra).  Így az N-terminális  béta-szál  hiányában a  legfontosabb kapcsolat  két 

monomer között elveszik. Ezenkívül, annak ellenére, hogy a teljes C-terminális kar 

flexibilitásának köszönhetően nem lokalizálható,  az  elektronsűrűségi  térkép mégis 

jelzi, hogy a kar kezdeti szakasza a humán enzimtől teljesen eltérő konformációval 

rendelkezik (5.9. és 5.10. ábra). 

5.4. C-terminális kar

5.4.1. C-terminális kar mutációs analízise (közlemények listája, 4. cikk)

A dUTPázok  C-terminális  karjának  enzimaktivitásban betöltött  elengedhetetlen 

szerepét  az  irodalomban már többször  is  bizonyították [20],  [43]. Célom az volt, 

hogy az NC-dUTPáz esetében is megvizsgáljuk a kar jelentőségét. Többféle mutáns 

enzimkonstrukciót hoztam létre (5.5 táblázat). A korábban tárgyalt limitált proteolízis 

során (lásd 4.4.) a C-terminális kar emésztése az enzimaktivitás elvesztéséhez vezet 

(Val85–Arg223 triptikus szegmens). A Gln220STOP mutáns konstrukcióval szintén 

egy olyan fehérjét hoztam létre, amelyről hiányzik a C-terminális szegmens. Ezen 

mutáns kinetikai állandója  >105-szeres csökkenést mutat.  Ismert, hogy az Arg223, 

amely hidrogén kötést alakít ki a ligandum α,β-imino-dUTP γ foszfát csoportjával, az 

V. motívum egyik legfontosabb oldallánca. Ezért megvizsgáltam, hogy lizinre történő 

kicserélése okoz-e változást a kinetikai paraméterekben. Az Arg223Lys konstrukció, 

amelyben a  natív  enzimhez képest  egyetlen  különbség,  hogy az  arginin  guanidin 

csoportját kicseréltük a lizin amino csoportjára, kialakítása szintén az enzim aktivitás 

elvesztéséhez vezet. Ezzel tehát bizonyítottam, hogy az NC-dUTPáz működéséhez 

szükséges a kar jelenléte.

5.5. táblázat: NC-dUTPáz mutánsok kinetikai paraméterei

kkat (s-1)

Gln220STOP mutáns (Ala1-Gln119) <10-5

Arg223Lys mutáns <10-5

Triptikus konstrukció ( Val85–
Arg223)

<10-5
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5.4.2. A C-terminális  kar szekvenciális  összehasonlítása  (közlemények 
listája, 1. cikk)

Mivel a C-terminális karnak fontos szerepe van az M-PMV dUTPáz működése 

során és az M-PMV dUTPáz röntgen szerkezetében ez a kar a humán dUTPázhoz 

képest eltérést mutat, ezért további összehasonlító vizsgálatoknak vetettem alá a C-

terminális  kart.  Összehasonlítottam több forrásból  származó dUTPáz C-terminális 

kar  szekvenciáját.  Az  összehasonlítás  jelzi,  hogy  a  béta-retrovírus  dUTPázok 

esetében  a  kar  a  IV.  és  az  V.  motívum között  néhány aminosavval  rövidebb  az 

eukarióta és más retrovírus dUTPázokhoz képest (5.11. ábra).

5.11. ábra: A dUTPáz C terminális karjának szekvencia összehasonlítása

A konzervált motívumokat megfelelően összeillesztve a piros nyíl jelzi a „hiányzó” szegmenst.

A C-terminális kar aktív centrumban betöltött szerepe ismeretében felvetődött a 

kérdés, hogy a kar rövidsége miatt a béta-retrovírusok esetében az V. motívum eléri-e 

az aktív centrumot és képes-e kölcsönhatást kialakítani a megfelelő aminosavakkal. 
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DMEL      DVDFEVKHGERIAQFICERIFYPQLVMVDKLEDTERGEAGFGSTGVK     182 
HSAP      KEKFEVKKGDRIAQLICERIFYPEIEEVQALDDTERGSGGFGSTGKN     163 
RNOR      KEKFEVKKGDRIAQLICERILYPDLEEVQTLDNTERGSGGFGSTGKN     203 
LESC      EVDFEVKVGDRIAQLIVQKIVTPEVEQVDDLDSTVRGSGGFGSTGV      169 
CELE      ENDFEVKKGDRIAQLVCEQIALCTYSKVESLEVTERGAGGFGSTGQY     135 

ECOL      QDSFTIQPGERIAQMIFVPVVQAEFNLVEDFDATDRGEGGFGHSGRQ     151
HINF      NEPFKIEVGDRIAQLVFVPVVQAEFNIVEDFQQTERGEGGFGHSGKQ     151 
CBUR      KEPYTINPGDRIAQLVVLPILKAQFAVVEEFELTERGAGGFGSSGQN     152

Eucarya

Eubacteria

EIAV      KGNIKLIEGQKFAQLIILQHHSNSRQPWDENKISQRGDKGFGSTGVF     134
1FIV      RKSITLMERQKIAQLIILPCKHEVLEQGKVVMDSERGDNGYGSTGVF     133
VISV      NKEVVIPQGRKFAQLILMPLIHEELEPWGETRKTERGEQGFGSTGMY     168
CAEV      KIAVVIPQGRKFAQLILMDKKHGKLEPWGESRKTERGEKGFGSTGMY     168
β-retrovirus
MPMV      -NIVTVSQGNRIAQLILLPLI----ETDNKVQQPYRGQGSFGSSDIY     152
MMTV      -NAVIIHKGERIAQLLLLPYL----KLPNPIIKEERGSEGFGSTSHVH    153
SRV1      -NIVTVPQGNRIAQLILLPLI----ETDNKVQQPYRGQGSFGSSDIYW    153
HERV      -PWSAS--GDRIAQLLLLPY-------IKGGNSEIKRIGGFGSTD       148

Lentivirus

Retroviruses

IV.  motívum V.  motívum



5.4.3. A C-terminális kar dinamikus modellezése (közlemények listája, 
4. cikk)

A C-terminális  kar helyzetét  illetően felmerült  kérdések tisztázására homológia 

modellezést  alkalmaztunk  A C-terminális  kar  szerkezetben  nem látható  szakaszát 

(219GlnGlnProTyrArgGlyGlnGlySerPheGly229) modelleztük, alapul véve a humán 

dUTPáz  szerkezetét.  Első  lépésként  megvizsgáltuk  a  C-terminális  kar  lehetséges 

kölcsönhatásait a saját illetve a szomszédos alegységekkel abban az esetben, ha a 

konzervált Arg223 és Phe228 aminosavak kialakítják a megfelelő kölcsönhatást az 

α,β-imino-dUTP szubsztráttal. Vagyis az Arg223 hidrogénhidat képez az α,β-imino-

dUTP γ-foszfátcsoportjával  és  a  Phe228  van  der  Waals  kölcsönhatást  alakít  ki  a 

szubsztrát pirimidin gyűrűjével. 

5.12.  ábra:  Az  M-PMV  dUTPáz  kristályszerkezetben  a  C-terminális  kar  távolsága  a 
szomszédos alegység aktív centrumában lévő ligandumtól.

A C alegység C-terminális karjának utolsó oldalláncától (GLN219, atomi színezés) nyilak jelölik a 
B  alegység  aktív  centrumában  lévő  ligandumtól  (atomi  színezés)  való  távolságot.  Távolságok: 
Gln219 - uracil gyűrű középpontja: 35,5 Å, Gln219 Cα - γ foszfát O2 atomja: 36,7 Å. 

A  10  aminosav  hosszúságú  Gln219-Phe228  szegmens  teljesen  kitekert 

konformációja az első és utolsó Cα atomja közötti távolság 30,3 Å. A Gln219 Cα 
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atomja  és  az  uracil  gyűrű  középpontja  közti  távolság  35,5  Å,  míg  a  távolság  a 

Gln219 Cα és a γ foszfát O2 atomja közötti távolság 36,7 Å. Ezek az értékek jelzik, 

hogy a  C-terminális  kar  megfelelő oldalláncai  nem képesek kialakítani  megfelelő 

kölcsönhatást  a  szomszédos  alegység  aktív  centrumában  lévő  szubsztráttal  (5.12. 

ábra).

Ennek ellenére a Modeller nevezetű programmal felépítettünk egy olyan modellt, 

amelyben a C-terminális kar csak a szomszédos alegység aktív centrumával léphet 

kölcsönhatásba. Ahogy az várható volt, a kar csak a fehérje molekula belső részén 

áthaladva,  számos  sztérikus  ütközés  árán  érte  el  a  ligandumot.  Ráadásul  csak  a 

Phe228 és  pirimidin  gyűrű  között  jött  létre  a  kölcsönhatás.  Ha a  flexibilis  kar  a 

fehérje  felszínén  haladva  közelítené  meg  szomszédos  alegység  aktív  centrumát, 

akkor a távolság, amit meg kellene tennie még nagyobb lenne, kb. 40 Å.

Ezek után olyan kiindulási modellt építettünk fel, ahol a megkötés az volt, hogy az 

Arg223  és  Phe228  aminosavak  a  dUTP  megfelelő  csoportjaival  hozzanak  létre 

kölcsönhatást függetlenül attól, hogy a ligandum melyik alegység aktív centrumában 

helyezkedik  el.  Molekuláris  dinamikai  szimulációkkal  teszteltük  ezeknek  a 

kölcsönhatásoknak a stabilitását és a kar mozgékonyságát abban a modellben, ahol a 

C-terminális  kar  a  saját  alegység  aktív  centrumában  kötött  szubsztrát  fölé  hajlik 

vissza. Az egyensúlyba hozás után a fehérje nagyon stabil maradt. Az átlagos elhajlás 

a kiindulási szerkezet főláncától és az összes atomtól, sorrendben 1,5 és 1,9 Å RMS, 

az  elhajlás fluktuáció 0,06  Å. Az  5.13.  ábra  megmutatja  a  C-terminális  kar 

elhelyezkedését a humán és a modellezett M-PMV dUTPáz esetében.
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               A B
5.13. ábra: Eltérő C-terminális kar orientáció M-PMV és humán dUTPázok esetében.

A: Humán (zöld) B: M-PMV (piros) dUTPáz szerkezetek térkitöltő modellel. M-PMV és humán 
dUTPáz C terminális karja M-PMV (A) és humán (B) dUTPázra vetítve, szalag modellel ábrázolva.

Az  Arg223  és  az  α,β-imino  dUTP  ligandum  γ-foszfát  csoportja  között  lévő 

hidrogén  kötés  mind  a  három alegységben  megmarad,  a  kötés  hossza  valamivel 

rövidebb, mint a kiindulási szerkezetben. A távolság az Arg223 CZ atomja és a γ-

foszfát  P  atomja  között  4,7 Å-ről  4,3  Å-re  csökken.  A Phe  228  oldallánc 

mozgékonyabb, a távolság a benzol gyűrű közepe és az  α,β-imino dUTP primidin 

gyűrűje  között  alegységenkét  más-más  értéket  vesz  fel.  4,6  Å  és  5,6  Å  között 

váltakozik, összehasonlításul ez a távolság az eredeti humán szerkezetben 4,9 Å. Ez a 

kapcsolat az átlagos szerkezettől való 0,5-0,7 Å eltérést mutat és a Phe228 nagyobb 

mozgékonyságát jelzi. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az Arg223 és az α,β-

imino  dUTP között  létrejött  kölcsönhatás  elsődlegesen  konzervált.  Az  5.14.  ábra 

bemutatja  a  C-terminális  kar  atomjai  és  az  α,β-imino  dUTP  ligandum  között 

kialakuló kölcsönhatásokat. 
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5.14. ábra: A C-terminális kar kölcsönhatása az aktív centrumban lévő szubsztráttal.

A:  Humán  (zöld)  és  M-PMV dUTPáz  (piros)  egymásra  vetített  szerkezete.  Az  M-PMV dUTPáz 
szerkezete tartalmazza a modellezett C-terminális kart. A sárga négyzet kinagyítva a B ábrán látható. 
B: Humán (zöld szén atomok, Glu129–Gly136) és M-PMV (piros szén atomok, Tyr222–Gly229) C-
terminális  kar  egymásra vetítve.  Az oldalláncok atomi színezéssel  ábrázolva,  kivétel  a  C atomok, 
amelyek az alegység szerint vannak színezve. A hidrogénhidak az M-PMV NC-dUTPáz komplexben 
pirossal, a humán esetében zölddel jelölve. A Mg ion szürke színű. 

Az  NC-dUTPáz  térszerkezetének  analízise  során  találtunk  lehetséges 

magyarázatot az enzim csökkent katalitikus aktivitásának okára. A C-terminális kar 

eltérő konformációja kulcsa lehet ennek a kérdésnek, de az okok teljeskörű feltárása 

mindenképpen további vizsgálatokat igényel.

5.4.4. Az alegységek közötti kölcsönhatás (közlemények listája, 4. cikk)

A trimer dUTPázok általában olyan egyedi módon építik fel az aktív centrumokat, 

hogy az alegységek között átlapoló karoknak elengedhetetlen szerepe van az aktív 

centrum  felépítésében.  Léteznek  azonban  olyan  trimer  dUTPázok,  amelyekben 

hiányzik  az  átlapoló  karok  által  létrehozott  kölcsönhatás  (5.15.  ábra).  Ilyen  a 

Plasmodium falciparum-ból származó bifunkcionális dCTP-deamináz-dUTPáz vagy 

az  E. coli dCTP-deamináz fehérje.  Ezek az enzimek homotrimer  szerveződésüek, 

dUTPázokhoz hasonlóan felépített aktív centrummal rendelkeznek, de az alegységek 

közötti  kar  átlapolás  hiányzik  a  szerkezetükből  [43],  [70],  [71].  Ezekhez  az 

enzimekhez  csatlakozik  az  M-PMV NC-dUTPáz  is.  Az  NC  doménnek  és  a  C-

terminális kar  rövidségének köszönhetően csak az N- és C-terminális kar részleges 

átlapolása figyelhető meg az alegységek között.
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5.15. ábra: A C-terminális karok összehasonlító ábrája

(A) Klasszikus kar átlapolás a macska immunodeficiencia vírus (FIV) dUTPáz esetében (PDB 
1F7Q  [21]).  (B)  Alegységek  közötti  kölcsönhatások  biztosítják  a  trimer  szerveződést  C-
terminális  kar  hiányában  a  Plasmodium  falciparum dUTPázban  (PDB  1VYQ  [70]).  (C) 
Methanococcus  jannaschii dCTP-deamináz-dUTPáz  (PDB  1PKH  [72]).  (D)  E.coli 
dCTPdeamináz  (PDB  1xs1)  [71].  (E)  Részleges  átlapolás  és  az  azonos  alegység  aktív 
centrumával kialakuló kölcsönhatás az M-PMV dUTPáz esetében(PDB 2D4N). A fő láncot 
szalag modell jeleníti  meg, az alegységek különböző színekkel (sárga,  zöld, lila) jelölve, a 
piros szegmens a dUTPáz V. motívumát illetve az ahhoz hasonló szekvenciát jelöli.

5.5. Az N-terminális nukleokapszid régió 

Az  előzőekben  tárgyalt  kísérletek  bizonyítják,  hogy  az  NC-dUTPáz  fúziós 

fehérjén  belül  a  dUTPáz  domén  –  jóllehet  más  dUTPázokhoz  képest  csökkent 

mértékben – megőrzi funkcióját. Ezek után megvizsgáltuk, hogy a nukleokapszid is 

megőrzi-e funkcionális tulajdonságait. A NC fehérje nagy mozgékonyságú doménje 

az  M-PMV  dUTPáznak.  Ezt  bizonyítják  az  előzőekben  leírt  eredmények 

(rendezetlenség  becslése  5.5.  ábra,  limitált  proteolízis  5.6.  ábra).  Ezért  a 

továbbiakban is oldatkísérleteket alkalmaztunk a NC szegmens jellemzésére.
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5.5.1. Az  M-PMV  dUTPáz  Zn2+ ionkötő  képességének  vizsgálata 
fluoreszcens  spektroszkópiával  (közlemények  listája,  4.  cikk 
supplementary)

Célunk az volt,  hogy megvizsgáljuk a  NC domén megtartja  e  Zn2+ ion illetve 

nukleinsavkötő  képességét  a  fúziós  fehérjén  belül.  Először  fluoreszcens 

spektroszkópiával követtük nyomon az NC domén Zn2+  kötő képességét (5.16. ábra).

5.16. ábra: Zn2+ ion kötődése  különböző dUTPázokhoz

Fluoreszcens  emissziós  spektrumok   Zn2+ ion  hiányában  (fekete)  és 
jelenlétében  (piros).  Zn2+  ion  kötődése  E.  coli dUTPázhoz  (folytonos 
vonal),  M-PMV  NC-dUTPázhoz  (szaggatott  vonal)  és  M-PMV 
dUTPázhoz (pontozott vonal).

Ehhez az NC doménnel nem rendelkező E. coli dUTPáz viselkedését hasonlítottuk 

össze az NC domént tartalmazó M-PMV NC-dUTPáz fehérjével és az NC domént 

nem tartalmazó M-PMV dUTPáz fehérje szegmenssel. Jelentős fluoreszcens kioltás 

csak az NC-dUTPáz esetében figyelhető meg, köszönhetően annak, hogy a három 

fehérje  közül  az  NC-dUTPáz  NC  doménje  képes  megkötni  a  hozzáadott  Zn2+ 

ionokat. Azaz a két fehérje közötti kovalens kapcsolat nem gátolja az NC fehérjét 

Zn2+ ionok megkötésében.

Mivel  az  NC nagy mozgékonyságának köszönhetően  a  röntgenkrisztallográfiát 

kizárhatjuk a szóba jöhető vizsgálati módszerek közül, ezért helyette az oldatfázisú 

kisszögű röntgenszórás (SAXS) módszerét alkalmaztuk. 
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5.5.2. M-PMV  dUTPáz  oligonukleotid  kötő  képességének  vizsgálata 
kisszögű röntgenszórással (közlemények listája, 4. cikk)

Kisszögű  röntgenszórás  alkalmazásával  az  NC-dUTPáz  és  az  NC  fehérjék 

oligonukleotiddal való kölcsönhatását  vizsgáltuk.  A kísérlet  eredményeként  kapott 

adatokból a fehérjék alakjára illetve oligomerizásiós állapotára tudunk következtetni. 

Az NC-dUTPáz kisszögű röntgenszórási mintázata, szabad és oligonukleotidhoz 

kötött  forma  esetén,  a  5.17.  ábrán  látható  (1-es  és  2-es  görbe).  A SAXS mérési 

eredményekből kiszámolt szerkezeti paraméterek a 5.6. táblázatban találhatóak. 

5.17.  ábra:  NC-dUTPáz  (1,2)  és  NC  domén  (3,4) 
kisszögű röntgenszórási mintája

Az  ábra  oligonukleotid  hiányában  (1,3)  és  jelenlétében 
(2,4)  mutatja  az  NC-dUTPáz és  az  NC fehérék kisszögű 
röntgenszórási görbéit. A kísérleti adatokat a fekete pontok 
ábrázolják. Az  ab initio és  "rigid  body"  számítások által 
kapott  alakból  számított  függvények,  sorrendben  kék 
folytonos és piros szaggatott vonallal vannak jelölve.(s=4π/
λsinθ, ahol λ a röntgensugár hullámhossza és 2θ a szórási 
szöget jelöli.)

A  becsült  molekulatömegeket  a  monomerek  megjósolt  molekulatömegeivel 

összehasonlítva  megfigyelhető  a  trimer  dUTPáz  kialakulása.  Jelentős  csökkenés 

tapasztalható a kötött NC-dUTPáz hidratált térfogatában, illetve valamivel kisebb a 
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maximális méret és a girációs sugár esetében. Ez arra utal, hogy az oligonukleotid 

megkötése során a fehérje egy kompaktabb szerkezetet vesz fel (5.6. táblázat). 

5.6. táblázat: NC-dUTPáz és NC fehérjék SAXS által meghatározott paraméterei.

A szórási  görbéből  meghatározott  paraméterek  a  girációs  sugár  (Rg),  molekulatömeg  (MM),  a 
maximális  méret  (Dmax)  és  a  kiszorított  térfogat  (Vp).  A monomer  egységek  molekulatömegét 
(Mmmon) a fehérje elsődleges szerkezete alapján számoltuk ki. χS  és  χ értékeket a kísérleti adatok és 
az ab initio és "rigid body" modellek alapján számolt szórási görbék közötti eltérést jelölik. A szabad 
és a kötött NC doménre vonatkozó χ értéket a teljes hosszúságú "rigid body" modellek NC régiónak 
megfelelő részéből számoltuk. 

Rg (nm) Dmax 

(nm)
MM 
(KDa)

MMmon 

(KDa)
VP (nm)3 χS χ

NC-dUTPáz 5,10 ± 
0,15

19 88 ± 10a 25 180 ± 10 0.79/0.9
7

1.71/1.
86

NC-dUTPáz + 
oligonukleotid 

4,73 ± 
0,12

18 99 ± 10 31,5 130 ± 10 0.54/0.6
3

1.28/1.
31

NC 2,45 ± 
0,05

8,5 9,0 ± 1 8,9 14 ± 3 0.39 0.55

NC + 
oligonukleotid 

2,15 ± 
0,07

7,5 12,8 ± 2 15,4 17 ± 2 0.46 1.62

A NC-dUTPázhoz hasonlóan az NC fehérjével is hasonló kísérletet végeztem. A 

SAXS  mérési  eredmények  a  5.17.  ábrán  (3-as  és  4-es  görbe),  a  szerkezeti 

paraméterek  pedig  a  5.6.  táblázatban  láthatóak.  Az adatok  alapján  elmondhatjuk, 

hogy az NC fehérje monomer formában van jelen az oldatban és az oligonukleotid 

megkötése után egy zártabb formát vesz fel. Ez azt sugallja, hogy az NC-dUTPáz 

szerkezetében - az oligonukleotid kötődés hatására -  megfigyelt változásokat az NC 

domén zártabb szerkezetének kialakulása idézi elő.

A szabad és oligonukleotiddal kötött NC-dUTPáz alacsony felbontású  ab initio 

modellje  a  DAMMIN  program  segítségével  készült.  A modellek  a  5.18.  ábrán 

találhatóak.  Az elsődleges adatfeldolgozás alapján a szabad és kötött  NC-dUTPáz 

fehérjék egyaránt  trimer  szerkezetűek.  A DAMMIN nevezetű  programmal  kétféle 

modellt  számoltunk.  Az  egyikben  nincsenek  szimmetria  megkötések  (P1),  míg  a 

másikban  háromfogású  P3-as  pontszimmetriát  feltételez  a  program.  A modellek 

alapján kiszámolt görbék a kísérleti eredményekkel összhangban vannak (5.18. ábra).

62



5.18. ábra: NC-dUTPáz SAXS kísérletek alapján meghatározott modellje

A szabad  (felső  sor)  és  oligonukleotiddal  kötött  (alsó  sor)  NC-dUTPáz  fehérje 
szerkezeti  modellje.  Az  ab  initio módon  számolt  alakokat  gömbökből  felépülő 
modellek jelölik (kék a szabad és cián a kötött forma). A "rigid body" modelleket a 
főláncok vonala jeleníti meg (piros a szabad és bíbor a kötött forma). A bal oldali 
oszlopban szimmetria nélkül (P1) felépített  modellek találhatóak, a jobb oldalon 
pedig a háromszoros szimmetria  (P3) alkalmazásával  készült  modellek.  Az ábra 
középső részén a szabad NC domén és az oligonukleotiddal létrejött komplexének 
az  ab  initio  modelje  (sorrendben  sárga  és  szürke  gyöngyök)  és  ezeknek  a 
konstrukcióknak az NMR-rel  megoldott  szerkezeteiből  származó modeljei  (PDB 
ID: 1AAF és 1A1T) láthatóak. A vonal hossza 3 nm.

A modellek, különösen a P3-as szimmetriával számoltak, egy – a trimer dUTPáz 

kristályszerkezetéhez  nagyon  hasonló  -  globuláris  magot  tartalmaznak,  amelyet 

három darab,  az  NC doméneknek  megfelelő  kidudorodás  vesz  körbe.  A fehérje-

oligonukleotid komplex ab initio modellje nagyon hasonló a szabad NC-dUTPáz ab 

initio modelljéhez, de a szerkezete valamivel kompaktabb. Ez a tény megfelel annak 

az eredménynek, amelyet az előzőekben tárgyalt mérési paraméterek összehasonlító 

analíziséből kaptunk. A 5.18. ábrán középső részén a szabad NC fehérje és az NC-

oligonukleotid  komplex  ab  inito módon  számolt  alakjainak  a  megfelelő  NMR 

szerkezettel  való  összehasonlítása  látható.  A  szabad  NC  fehérjének  hosszúkás 

kinyújtott alakja van, amely egy kitekert állapotban lévő fehérjéhez hasonlít. Ezzel 

ellentétben a komplexben lévő NC megjelenése kiterjedtebb, nagyobb a kiszorítási 
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térfogata és inkább fedésbe hozható ennek a komplexnek NMR által meghatározott 

szerkezetével (PDB ID: 1A1T, 1AAF [31]). 

Az NC-dUTPáz oldatbeli alakjának további vizsgálatához a "rigid body" módon a 

BUNCH  program  felhasználásával  számolt  modellt  vetettük  össze  a  kísérleti 

adatokkal.  A  modellezés  során  felhasználtuk  a  már  megoldott  dUTPáz  domén 

krisztallográfiai szerkezetét és a szabad NC és NC-oligonukleotid komplex Zn-ujj 

doménjeinek  NMR  szerkezetét  is.  Ezek,  mint  "rigid  body"-k  vettek  részt  a 

modellezés során. Mivel a fehérje ab initio módon meghatározott alakja összevethető 

a krisztallográfiával megoldott  trimer dUTPázzal,  ezért  itt  a  trimer szerkezet már 

kiindulási feltétel volt. A BUNCH nevezetű programmal számolt, szabad és kötött 

NC-dUTPáz, P1 és P3 szimmetriával egyaránt kiszámolva a  5.18. ábrán látható. A 

fehérjék alakja nagyon hasonló a megfelelő, ab initio módon számolt modellekéhez. 

Ezek  a  modellek  szintén  arra  engednek  következtetni,  hogy  az  oligonukleotid 

kötődés a dUTPáz fehérje szorosabb feltekeredését idézi elő. Érdekesség, hogy az 

NC  régió  számolt  szórása  a  szabad  NC-dUTPáz  modellből  számolva  nagyon  jó 

egyezést  ad  a  szabad  NC  kísérletes  szórására  (5.17.  ábra  3-as  görbe).  Az 

oligonukleotiddal  kötött  NC  esetében  ez  az  összehasonlítás  valamivel  rosszabb 

eredményt ad (5.17. ábra 4-es görbe), mutatva azt, hogy az NC a teljes hosszúságú 

NC-dUTPázon belül oligonukleotid megkötése esetén kompaktabb szerkezetet vesz 

fel, mint ha önmagában hozná létre a komplexet.

Önmagában a SAXS adatokból nem lehet meghatározni, hogy vajon az M-PMV-

dUTPáz  megtartja-e  a  háromszoros  szimmetriát,  ezért  a  modellek  szimmetria 

megkötésekkel illetve azok nélkül készültek. A szimmetria megkötés nélkül számolt 

modellek nem vették fel a háromszoros szimmetriát, viszont egyrészt a szimmetrikus 

modellek  egyezést  mutatnak  az  adatokkal,  másrészt  az  NC  és  NC-dUTPáz 

kompaktizációjára  vonatkozó  következtetés  független  a  modellekre  vonatkozó 

szimmetria  feltételezéstől.  A dUTPáz  domén  jelenléte  hozzájárul  az  NC  domén 

szerkezetének,  oligonukleotid  kötés  következtében  létrejött,  jelentős  mértékű 

rendeződéséhez.

Korábbi  irodalmi  adatok  utalnak  arra,  hogy  az  NC  fehérje  szerkezetében, 

oligonukloeotid megkötés hatására jelentős mértékű rendeződés megy végbe [55]. Az 

általam mért  SAXS eredmények ezt  megerősítik  és  ezenfelül  jelzik,  hogy az NC 
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szerkezetének rendeződése, a fúziós fehérjén belül lényegesen nagyobb mértékű. Az 

NC-dUTPáznak  ez  a  tulajdonsága,  a  retrovirális  életciklus  során,  megnövelheti  a 

retrovirális RNS becsomagolásának hatékonyságát. 

5.6. M-PMV  dUTPáz  kölcsönható  partnereinek  keresése 
(közlemények listája 3. cikk)

Az  M-PMV  dUTPáz  funkciójának  és  szerepének  közelebbi  megismerése 

érdekében  célul  tűztem  ki  az  enzim  virális  fehérje  partnereinek  azonosítását. 

Dolgozatomban bemutatom ennek a  kísérletsorozatnak az első lépéseit,  amelynek 

során  a  far  western  csepp  blot  és  a  felszíni  plazmon  rezonancia  módszerét 

alkalmaztam. 

Far western csepp blot kivitelezése során a következő virális fehérjék és az M-

PMV dUTPáz között kialakuló kölcsönhatásokat vizsgáltam: integráz (IN), kapszid 

(CA), kapszid-nukleokapszid (CA-NC), p12, mátrix (MA), nukleokapszid (NC). Az 

5.19. ábra bemutatja, hogy négy fehérje esetében sikerült kölcsönhatást kimutatnom. 

Az IN, a CA, a CA-NC és az NC fehérjék esetében kaptam pozitív eredményt.  A 

MA és a p12 fehérjék nem hatnak kölcsön a dUTPázzal.  A hetes számú kontroll 

mutatja, hogy az antitest valóban a dUTPáz fehérjére reagál.

5.19. ábra: Far-Western csepp blot

A fehérjék a következő sorrendben lettek felcseppentve a membránra:  1-IN, 2-CA, 3-CA-
NC,  4-p12,  5-MA,  6-NC,  7-M-PMV dUTPáz.  A fekete  karikák  a  felcseppentés  helyét 
jelölik. Pozitív immun reakció mutatja, hogy az NC-dUTPáz megkötődött az adott helyen 
felcseppentett fehérjén.

A fent  felsorolt  pozitív  reakciók közül  a  CA-NC és  a  dUTPáz között  létrejött 

kölcsönhatást egy független módszerrel is megerősítettem. Biacore rendszerben az 

M-PMV  dUTPázt  egy  szenzor  csip  felületére  rögzítettem,  majd  növekvő 

koncentrációban CA-NC fehérjével titráltam. Az 5.20. ábrán bemutatott asszociációs 

és  disszociációs  görbék  világosan  mutatják,  hogy  a  két  fúziós  fehérje  között 
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kölcsönhatás jött létre. A kötődési állandókat az illesztett görbékből számoltam (5.7. 

táblázat). 

5.20.  ábra:  Az  M-PMV  dUTPáz  és  a  CA-NC  fúziós 
fehérje  kölcsönhatásának  vizsgálata  felszíni  plazmon 
rezonanciával.

A növekvő számok a CA-NC növekvő koncentrációban való 
adagolását  jelölik.  A fekete  nyíl  a  görbének  azt  a  részét 
jeleníti meg, amikor a CA-NC hozzákötődik a dUTPázhoz. 
A  piros  nyíl  pedig  CA-NC  fehérjének  az  immobilizált 
dUTPázról való disszociációját ábrázolja.

5.7. táblázat: A dUTPáz és a CA-NC fúziós fehérje kölcsönhatásának kötődési állandói 

kassoc (1/s/M) kdiss (1/s) K A (1/M) KD (M)

10.4 ± 5 x 104 1.15 ± 0.0017 x 10-2 8.6 ± 4 x 106 1.4 ± 0.6 x 10-7

Ezek a kísérletek csak kezdeti lépések afelé, hogy valóban felderítsem az M-PMV 

dUTPáz  fehérje  partnereinek  hálózatát.  Ezek  az  in  vitro módszerek  bíztató 

eredménnyel  szolgáltak,  hiszen jelezték,  hogy az M-PMV dUTPáz valóban képes 

létrehozni kölcsönhatást más virális fehérjékkel. 

5.7. Az  NC-dUTPáz  fúziós  fehérje  kialakulásának  lehetséges 
élettani előnyei (közlemények listája, 4. cikk)

A béta-retrovirális dUTPázok összehasonlítása más dUTPázokkal jelzi, hogy ezek 

olyan  átalakuláson  mentek  keresztül,  amelynek  során  képesek  az  N-terminális 

régióhoz kapcsolt NC fehérje nukleotid kötő funkcióját támogatni. Ez a fejlődés az 

elsődleges  szekvenciában  mutatkozik  meg.  A  szekvencia  hasonlóság  a  béta-

retrovirális  dUTPázok  és  más  dUTPázok  között  nagyon  alacsony,  szinte  csak  a 
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konzervált  motívumok  mutatnak  egyezést.  Ez  a  különbség  a  béta-retrovirális 

enzimek  feltekeredésében  nem  okoz  jelentős  különbséget,  de  a  felszín 

elektrosztatikus  tulajdonságait  megváltoztatja.  A  legtöbb  dUTPáz  izoelektromos 

pontja  inkább  savas  jellegű  (Homo  sapiens 6,1;  E.coli 4,2;  lovak  fertőző 

vérszegénységét  okozó  vírus 6,1;  macska  immunhiányt  okozó  vírus  5,7;  puma 

lentivirus 5,4). A savas karakter valószínűleg akadályozná a nukleinsavak kötődését 

az NC doménhez, ezért  alakulhatott  ki béta-retrovirális dUTPázok bázikus jellege 

(M-PMV 8,6; MMTV 8,2; JSRV 9,0; SRV-1 8,8; SRV-2 8,7). Ez az elektrosztatikus 

módosulás lehetővé teszi, hogy a fúziós fehérje képes legyen nukleinsavat megkötni 

és ezáltal az NC szerepét támogatni. Másrészről mivel a dUTPáznak feltehetően a 

reverz transzkripció során van fontos szerepe, a savas jelleg elősegítheti az enzim 

lokalizációját  a  polinukleotidok  közelében.  Így  a  dUTPáz  hatékonyabban  tudja 

csökkenteni a dUTP mennyiséget a reverz transzkripció közelében, nincs szükség az 

összes sejtbeli dUTP hidrolízisére.

Az  NC-dUTPáz  N-  és  C-terminális  régiói  együttesen  olyan  konformációt 

alakítanak  ki,  amely  eltér  más  dUTPázoktól.  Az N-terminális  a  dUTPáz  magból 

kilépve, nem kovalensen kapcsolódó β-szálakon keresztül, a C-terminálissal alakít ki 

kölcsönhatást. Ez a konformáció az NC domén hiányában is kialakul. A C-terminális 

kar  a  saját  alegysége  felé  hajlik  vissza  az  N-terminális  β-szál  segítségével.  Az 

együttes feltekeredésnek ezen módja lehetővé teszi, hogy a rövidebb C-terminális kar 

is képes legyen egy aktív centrumot elérni. 
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6. Összefoglalás

1. Az  M-PMV  NC-dUTPáz  egy  fúziós  fehérje,  amelyen  belül  egy 

nukleokapszid  (NC)  és  egy  dUTPáz  domén  kovalens  módon  kapcsolódik.  A 

keretugrás  során  kifejeződő  NC-dUTPáz  a  gag-pro poliprotein  része.  Sikerült 

kimutatnunk, hogy a virális proteáz nem hasítja el a két fehérje között lévő kötést 

illetve azt, hogy dUTPáznak csak az NC-vel kovalensen kapcsolt formája fejeződik 

ki a vírusban, a dUTPáz domén önálló alakban nincs jelen.

2. Az  NC-dUTPáz  szerkezete,  más  dUTPázokhoz  hasonlóan  homotrimer. 

Katalitikus  aktivitása,  összehasonlítva  humán,  Drosophila  melanogaster  és 

Escherichia coli dUTPázokkal, egy nagyságrenddel alacsonyabb, de az NC régióval 

való  kapcsolata  nem  befolyásolja  a  dUTPáz  domén  enzimaktivitását  illetve 

ligandumkötő képességét. 

3. Az NC-dUTPáz kristályszerkezete nem jellemzi a teljes fehérjét. Az NC régió 

és a C-terminális kar hiányzik a szerkezetből, előbbi fehérje degradáció miatt, utóbbi 

pedig nagy fokú mozgékonyságának köszönhetően.  A megoldott  szerkezet alapján 

elmondhatom, hogy ez a dUTPáz, más dUTPázokhoz részben hasonló módon köti 

meg a ligandumot az aktív centrumban. Az öt konzervált szekvenciamotívum közül a 

C-terminális  V.  motívuma  más  formában  kerül  kapcsolatba  a  szubsztrát 

ligandummal. A C-terminális kar kezdeti szakaszának orientációja arra utal, hogy a 

kar konformációja eltérhet a megszokottól, melyet molekula dinamikai modellezéssel 

kapott  eredmények  igazolnak.  Az  NC-dUTPáz  C-terminális  karja  a  saját 

alegységének  aktív  centruma  felett  lapol  át,  ellentétben  a  humán  és  más 

dUTPázokkal,  amelyekben  a  kar  a  szomszédos  alegység  aktív  centrumában  lévő 

ligandummal alakít ki kölcsönhatást.  Ennek oka lehet, hogy a kar az NC-dUTPáz 

esetében  rövidebb  és  nem  képes  elérni  a  szomszédos  alegység  aktív  centrumát. 

Enzimaktivitás  szempontjából  a  C-terminális  kar  az  NC-dUTPáz  esetében  is 

esszenciális.

4. Az NC fehérje Zn2+ ion és nukleinsavkötő képességgel rendelkezik. Ezt a két 

funkcióját  a  fúziós  fehérjén  belül  is  megtartja.  A szabad formában jelenlevő NC 
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fehérje  oligonukleotid  kötés  során  zártabb  konformációt  vesz  fel.  Az  NC 

szerkezetének nagyobb mértékű rendeződése figyelhető meg a fúziós fehérjén belül. 

5. Terveim  között  szerepelt,  hogy  az  NC-dUTPáz  kölcsönható  fehérje 

partnereinek felderítésén keresztül esetleg megismerjük az enzim szerepét a virális 

életciklus során.  In vitro kísérleteim arra utalnak, hogy az NC-dUTPáz az integráz, 

kapszid,  nukleokapszid  és  a  kapszid-nukleokapszid  fúziós  fehérjékkel  lép 

kölcsönhatásba. 
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7. Summary

1. M-PMV NC-dUTPase is a bifunctional fusion protein. Covalent connection 

between the nucleocapsid (NC) domain and the dUTPase domain create this protein. 

NC-dUTPase expressing during the frame shift is the part of the gag-pro poliprotein 

and the viral protease does not cleave the protein between the two domains. Thus, 

only the dUTPase in covalent joining with NC is expressed in the virion.

2. The 3D structure of the NC-dUTPase, like other dUTPases, is homotrimer. 

Catalytic  activity compared  to  human,  Drosophila  melanogaster  and Escherichia 

coli dUTPases  is  lower  by one order  of  magnitude,  but  the  enzyme activity and 

ligand binding ability of dUTPase is not affected by the presence of NC domain.

3. The crystal structure of NC-dUTPase contains only the dUTPase core. The 

NC region and the C-terminal arm are missing from the structure, the first one due to 

the protein degradation, the latter one due to its high flexibility. The refined structure 

of NC-dUTPase suggests that the enzyme binds the ligand in the active center almost 

in the same way as other dUTPases. The V. motif of C-terminal arm interacts with 

the substrate differently. Based on the initial orientation of the C-terminal arm, the 

conformation of the arm could differ from the usual, supported by results of dynamic 

modeling. C-terminal arm of NC-dUTPase splices over above the active center of the 

same monomer, contradicting to human and other dUTPases, where the arm interact 

with the substrate in the active center of neighboring subunit. The reason could be 

that the arm of NC-dUTPase is shorter as compared to other dUTPases and can not 

reach to the active center of neighboring subunit. The C-terminal arm is essential for 

enzyme activity in case of NC-dUTPase, too. 

4. The NC protein has Zn2+ ion and nucleic acid binding ability. Its functions are 

retained in the fusion protein. The NC protein in complex with oligonucleotide has 

more compact conformation than in free form. In the fusion protein ordering of the 

NC structure is significantly increased.

70



5. Identifying the interacting protein partners of NC-dUTPase may reveal the 

role of NC-dUTPase during the viral life cycle.  In vitro experiments suggest that 

NC-dUTPase interacts with the following retroviral proteins: integrase, nucleocapsid 

and capsid-nucleocapsid fusion proteins.
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FÜGGELÉK

A. Rövidítések jegyzéke

5-FU: 5-fluoruracil

CA: kapszid

CAEV: Caprine arthritis encephalitis virus

DHFR: dihidrofolát-reduktáz

DLS: dinamikus fényszórás

dTDP: dezoxitimidin-difoszfát

dTMP: dezoxitimidin-monofoszfát

DTT: ditiotreitol

dTTP: dezoxitimidin-trifoszfát

dUDP: dezoxiuridin-difoszfát

dUMP: dezoxiuridin-monofoszfát

dUPNPP: dezoxiuridin-,-imidotrifoszfát vagy ,-imido-dUTP

dUTP: dezoxiuridin-trifoszfát

dUTPáz: dezoxiuridin-trifoszfát-nukleotido-hidroláz

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  Electronen-

Synchrotron (Hamburg, Németország)

FIV: macska-félék immunhiányt kiváltó vírusa

HEPES: N-(2-hidroxietil)piperazin-N’-etánszulfonsav

IN: integráz

JSRV: Jaagsiekte bárány retrovírus

kkat: katalitikus sebességi állandó

KM: Michaelis állandó, a szubsztrát kötésersségét jellemzi

M-PMV: Mason-Pfizer majom vírusfehérjék

MA: mátrix

MALDI-TOF: Matrix-assisted laser desorption/ionization 

MMTV: egéremlő tumor vírus
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NC: nukleokpaszid

NDP kináz: nukleoziddifoszfát-kináz

PDB: Protein Data Bank (fehérjeszerkezeti adatbázis)

PMSF: fenilmetánszulfonil-fluorid

PPi: szervetlen pirofoszfát

PR: proteáz

SAXS kisszögű röntgenszórás

SDS-PAGE: Na-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis

SRVs: Majom retrovírusok

Tris/HCl: (aminometántriil)trimetanol

TS: timidilát szintáz

vmax: maximális sebesség
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