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1. BEVEZETÉS 

A DNS integritásának biztosítása és megőrzése, valamint a nukleotid építőkövek 

bioszintézisének és metabolizmusának ellenőrzése elengedhetetlen minden élőlény számára. 

A dezoxiuridin-trifoszfát-nukleotido-hidroláz (dUTPáz) katalizálja a dUTP hidrolízisét, 

ezáltal csökkenti a sejtbeli dUTP/dTTP arányt és ezzel hatékonyan gátolja az uracil 

beépülését a DNS-be. A dUTPáz enzim eszenciális jelentőségű minden élő szervezet számára 

[1, 2], hiszen nemcsak eukariótákban és prokariótákban van általánosan jelen, de számos vírus 

is kódolja genomjában a saját dUTPázát [3]. A dUTPáz gátlása vírusfertőzött vagy aktívan 

osztódó sejtekben a vírus, illetve a sejt halálához vezet, ezért az enzim új célpont lehet az 

antivirális és antitumor hatású gyógyszerek tervezésében is [4-7].  

A dUTPázok funkciója mellett ezen enzimek szerkezete is rendkívül érdekes. A legtöbb 

dUTPáz homotrimer fehérje, melyben három azonos felépítésű szimmetrikus aktív hely 

helyezkedik el az alegységek közötti résben [8]. A trimer egységet három intermolekuláris 

kölcsönható felszín határozza meg: az egymás melletti alegységek közt kialakuló, a 

szomszédos monomer fölé hajló C-terminális kar által létesített, és az enzim központi 

csatornája által formált felszín. Az első két kölcsönható felszín hasonló mind az 

eukariótáknál, mind a bakteriális és retrovirális dUTPázok esetében, a fehérje csaknem 

egészén végigfutó központi csatorna azonban a bakteriális és retrovirális fehérjéknél 

hidrofób, az eukarióta dUTPázoknál hidrofil jellegű [9]. Ez a lényegesnek tűnő különbség az 

ismert kristályszerkezetek alapján vélhetően nemcsak az enzimek katalitikus 

mechanizmusát, de a fehérjék termodinamikai jellemzőit is befolyásolja. Azonban a 

szilárdfázisú háromdimenziós szerkezetek nem szolgálnak mindig kielégítő információval 

az enzimműködéssel, vagy akár a fehérje valós feltekeredésével kapcsolatban. Ezért az 

enzimek szerkezetének és működésének jellemzéséhez a röntgenkrisztallográfián túl 

szükség van oldatfázisú vizsgálatokra is. A prokarióta és eukarióta dUTPázok közt 

jelentkező különbség jelentőségének felderítése is ilyen részletekbe menő vizsgálatot 

igényel. A jól körülírható eltérések hosszútávú előnyöket nyújthatnak, az így szerzett tudást 

felhasználva, a kórokozók elleni inhibitor molekulák tervezése hatékonyabbá tehető.  

A biokémiai kutatások egyik izgalmas, de részleteiben máig megválaszolatlan kérdése 

egyrészt az oligomer fehérjék kialakulásának mechanizmusa, másrészt ezen folyamat 

funkcionális, illetve biológiai szerepe a fehérjére nézve. A dUTPázok esetében a trimer 

egység funkciója ismert, hiszen az alegységek együttesen biztosítják az enzim kifinomult és 

hatékony működését. Arról azonban keveset tudunk, hogy miként alakulhatott ki ez a jól 

szervezett és stabil homotrimer enzim, és az is felfedezésre vár, hogy milyen tényezők 

határozzák meg, illetve befolyásolhatják a trimer egység létrejöttét. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A dUTPáz 

2.1.1. A dUTPáz szerepe az élő szervezetben 

A Földön kialakult élet fennmaradását egy bonyolult felépítésű és sérülékeny 

makromolekula, a DNS biztosítja. A DNS-ben kódolt genetikai információ ”szöveghű” 

átadása érdekében alapvető fontosságú a nukleotid építőkövek bioszintézisének és 

metabolizmusának ellenőrzése és irányítása, valamint a hibás nukleotidok (”betűk”) 

eltávolítását, és a DNS molekula újraszintézisét végző összetett javító mechanizmusok 

működése. A DNS szekvenciában nemcsak környezeti hatások következtében jöhetnek létre 

hibaként értelmezhető mutációk, de fiziológiás körülmények között spontán lejátszódó 

reakciók is eredményezhetnek káros módosulást. Egy ilyen elkerülhetetlen mutagén folyamat 

a DNS-be épült citozin oxidatív dezaminálódása, amely naponta akár több százszor is 

előfordulhat egy közepes méretű emlős genomban.[10, 11].  

 
 

2.1 ábra - A DNS-t felépítő nukleotidok bázispárosodási elve. A guaninnal bázispárt alkotó citozin oxidatív 
dezaminálásával keletkező uracil – a timinhez hasonlóan – adeninnel képez H-hidakat. 

Ebben a reakcióban a citozin uracillá alakul, amely azonban a timinnel azonos 

bázispárosodási mintát alakít ki (2.1 ábra), így a replikáció, illetve a DNS újraszintézis során 

az uracillal szembe guanin helyett adenin épül be, stabil pontmutációt eredményezve a 

genomban. Az uracil DNS-ből történő eltávolítását báziskivágáson alapuló javító 

mechanizmus végzi, amely a kivágott uracil helyére a megfelelő komplementer bázist építi 
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be. Ez a mechanizmus védelmet nyújt a citozin kémiai instabilitásával szemben, azonban nem 

tud különbséget tenni a citozin oxidatív dezaminálódásával keletkezett mutagén, és a DNS 

szintézisekor esetleg timin helyére beépült, amúgy mutációt nem okozó uracil között. A 

hibajavítás során tehát a DNS-ben található uracil bázisok mindenképpen eltávolítódnak, így 

alapvető fontosságú, hogy a sejt a dNTP szintek pontos szabályozásával kivédje az uracil 

timin helyére történő beépülését, és ezzel megakadályozza a javító mechanizmus túlterhelését. 

A sejtben a dezoxiuridin-trifoszfát-nukleotido-hidroláz (dUTPáz) enzim gondoskodik a 

kellően alacsony dUTP/dTTP arány fenntartásáról [8]. A dUTPáz feladata a dUTP 

hidrolízisének katalízise dUMP-vé és pirofoszfáttá (2.2. ábra). 
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2.2. ábra A dUTPáz által katalizált hidrolízis. A reakció során az aktivált vízmolekula a dUTP α-foszfátja 
ellen indít nukleofil támadást, amely dUMP és pirofoszfát keletkezését eredményezi [12, 13]. 

A katalitikus reakció következtében az enzim lecsökkenti a sejtbeli dUTP szintet és ezzel 

egyidőben dUMP-t állít elő, ami a dTTP nukleotid bioszintézisének alapvető prekurzora, 

vagyis a timidilát szintáz szubsztrátja (2.3. ábra).  

 

2.3. ábra A dUTPáz enzim kettős szerepe a DNS sértetlenségének megőrzésében. Az enzim hiányában 
megnövekvő dUTP/dTTP arány a DNS-javító mechanizmust hiábavaló és hiperaktív ciklusba kényszeríti, ami 
kromoszóma töredezettséghez, és végül a sejt halálához vezet. 
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A dUTP és dTTP nukleotidokat egyetlen metilcsoport különbözteti meg egymástól. Ezért 

fordulhat elő, hogy a DNS polimeráz, mely általánosan dTTP felhasználásával építi be a 

timidilát alkotóelemet a DNS-be, nem tud különbséget tenni a nukleotidok között, így 

esetenként dUTP-t illeszthet be az adeninnel szembe a DNS szintézis során. A dUTP 

eltávolítása és a dTTP szintézisének elősegítése azonban a dUTP/dTTP arány fokozott 

csökkenéséhez vezet, így biztosítva, hogy az ”ártatlan” uracil csekély valószínűséggel 

épülhessen be a DNS-be a timin helyett. A dUTPáz tehát a DNS-javítás azon eleme, amely 

egyedülálló módon, megelőzéssel küszöböl ki egy súlyos következményekkel járó DNS hibát. 

Az enzim aktivitásának hiányában a magas dUTP/dTTP arány miatt jelentős mértékben 

uraciltartalmú DNS szintetizálódik az osztódó sejtben. Ez aktivizálja az uracil kivágásán 

alapuló javító mechanizmust. A javítás azonban a továbbra is fennálló magas dUTP/dTTP 

arány mellett nem lehet sikeres, mert a DNS polimeráz a kivágott uracil helyére nagy 

valószínűséggel újra uracilt épít be. Az így felerősödő hiábavaló javító ciklus kettősszál-

töréseket eredményez, ami a kromoszómák töredezettségéhez, végül pedig a sejt halálához 

vezet. Ezt a jelenséget timinmentes sejthalálnak nevezzük (2.3. ábra) [14].   

2.1.2. A dUTPáz, mint gyógyszeripari kutatások célmolekulája 

A fenti okok miatt a dUTPáz enzim rendkívül jelentős minden élő szervezet számára [1, 2]. 

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy nemcsak eukariótákban és prokariótákban van általánosan 

jelen, hanem számos vírus is kódolja genomjában a saját dUTPáz enzimét (herpeszvírusok, 

továbbá limitált méretű genommal rendelkező retrovírusok: egyes lentivírusok, B és D típusú 

onkovírusok) [3, 15]. A virális dUTPáz elsősorban azon vírusok számára jelentős, melyek 

differenciált – ezért csekély DNS szintézist folytató – sejteket támadnak meg, mert az ilyen 

gazdasejtben nagyon alacsony a dUTPáz enzim koncentrációja [16]. A virális dUTPáz gének 

nullmutációja csökkenti a vírus fertőző- és szaporodóképességét a differenciált sejtekben, 

szövetekben [4-6]. Ez a tény arra utal, hogy egyes vírusos megbetegedések gyógyításában a 

virális dUTPáz antagonistái terápiás jelentőséggel bírhatnak.  

A rákellenes terápiák során széles körben alkalmazzák a timidilát bioszintéziséért felelős 

enzimeket gátló gyógyszereket. Ezek közül is legismertebbek a timidilát szintázt (TS) 

blokkoló fluoropirimidinek: az 5-fluorouracil (5-FU), az 5-fluor-2’-dezoxiuridin (FUdR) és az 

5-FdUMP, valamint a dihidrofolát reduktáz (DHFR) gátlásáért felelős methotrexát, melyek 

jelentősen megnövelik a sejtben található dUTP/dTTP szintet (2.4. ábra) [17].  



13 

 

2.4. ábra Rákellenes terápiával előidézett timinmentes sejthalál. A napjainkban alkalmazott legelterjedtebb 
rákellenes gyógymódok a timin metabolizmusban résztvevő enzimek – a timidilát szintáz (TS) és a dihidrofolát 
reduktáz (DHFR) – szelektív gátlásával érnek el eredményt. A dUTPáz gátlása kiegészítő terápiaként ígéretes 
lehet. 

Ez a hatás az aktív DNS szintézist folytató – például tumoros, illetve vírus által fertőzött – 

sejtek esetében timinmentes sejthalálhoz vezetett [7, 18]. Ugyanakkor kimutatták, hogy a 

dUTPáz szint genetikai manipulálással előidézett növelése egyes humán tumoros 

sejtvonalakban fluorouracil-rezisztenciát vált ki [19-22]. Ezen tények felvetik a dUTPáz 

antagonizmus kemoterápiás alkalmazásának lehetőségét. Erre vonatkozó kísérletekben már 

bizonyították, hogy dUTP szubsztrátanalóg inhibitorok gátló hatással rendelkeztek humán 

rákos sejtvonalakon in vitro [23].  

Manapság a tumorellenes terápiák jelentős hányada igyekszik a rákos sejtekben előidézett 

programozott sejthalállal (apoptózissal) véget vetni a sejtek rosszindulatú burjánzásának. Ez 

nem mindig érhető el, mivel a rákos sejtek már kialakulásukat is nagyrészt annak köszönhetik, 

hogy bennük az apoptotikus útvonalak jelentős része gátolt [24]. Például a programozott 

sejthalál előidézésében kulcsfontosságú p53 fehérje rákos sejtekben gyakran olyan 

mutációkkal rendelkezik, melyek funkciójának teljes, vagy részleges elvesztését okozzák. 

Ezért figyelemfelkeltőek azok az eredmények, melyek szerint hematopoetikus (vérképző) 

daganatsejtekben a dUTPáz gátlása által indukálható timinmentes sejthalál független a p53 

által vezérelt folyamattól [25]. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a dUTPáz gátlása vírusfertőzött vagy aktívan osztódó 

sejtekben a vírus, illetve a sejt halálához vezet, ezért az enzim új célpont lehet az antivirális és 

antitumor hatású gyógyszerek tervezésében. 
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2.1.3. A dUTPáz enzimcsalád képviselői 

A dUTPázok elsődleges szerkezetük alapján két nagy csoportba sorolhatók: az úgynevezett 

EuBaR (az elnevezés a származásukra utal: eukarióta, bakteriális és retrovirális) és a 

herpeszvírus típusú dUTPázok csoportjába (2.5. ábra).  

 

2.5. ábra A dUTPázok konzervált szekvencia motívumai. A herpeszvírus típusú dUTPázok feltehetően 
génduplikációt követő sorozatos mutációk során alakultak ki, ami a szekvencia motívumok eltérő sorrendjét 
eredményezte. A kizárólag herpeszvírus típusú dUTPázokra jellemző VI. konzervált motívumot pontozott 
négyszöggel ábrázoltam. 

Az első csoport képviselői homotrimer fehérjék, melyek alegységenként öt elkülönült 

konzervált szekvencia motívumot tartalmaznak a következő konszenzus szekvenciákkal: I. 

motívum: Ala-Gly-(Nnn)-Asp-Leu; II. motívum: (Pro/Gly)-(Arg/Lys)-Ser; III. motívum: Gly-

(Pho)2-Asp-(Nnn)2-Tyr-(Nnn)-Gly; IV. motívum: Arg-(Pho)-Ala-Gln; V. motívum: Arg-Gly-

(Nnn)2-Gly-Phe-Gly-(Ser/His)-(Thr/Ser)-Gly (az aminosavak hárombetűs kódjaival, Pho: 

hidrofób oldalláncú aminosav és Nnn: bármilyen aminosav) [3, 9] (2.5. ábra). Az enzimben 

található szimmetrikusan elhelyezkedő három aktív centrumot az alegységekhez tartozó 

konzervált motívumok hozzák létre oly módon, hogy minden egyes aktív hely felépítésében 

minden alegység részt vesz (részletesebben lásd 2.1.4. fejezetben).  

A herpeszvírus típusú enzimek monomer fehérjék, melyekben a hosszú peptidláncot 320-

380 aminosav alkotja, magába foglalva a már említett öt konzervált szekvencia motívumot 

(2.5. ábra). Mivel a trimer enzimek peptidlánconként 140-160 aminosavat tartalmaznak 

csupán, ezért valószínűsíthető, hogy a monomer fehérje a trimer egyik alegységének 

génduplikációjával jött létre, majd sorozatos mutációknak köszönhetően a kettőzött 

szekvenciából idővel minden egyes konzervált motívumpár egy-egy tagja kiesett. [26, 27]. 

Ennek következtében, a monomer enzimben a konzervált motívumok más sorrendben és 

egymástól különböző távolságra helyezkednek el, mint a többi dUTPázban: a harmadik 

konzervált motívum a peptidlánc N-terminálisán található, valamint a negyedik és ötödik 

motívumot összekötő szakasz 20-40 aminosavval hosszabb, mint a homotrimer fehérjékben 

(2.5.ábra). A monomer dUTPázok létrejöttének mozgatórugója egyelőre ismeretlen, az 

átalakulás feltehetően együtt járt egy újabb funkció kialakulásával. Ez lehet akár egy új 

fehérje-fehérje kölcsönható felszín, amely virális és sejtbeli folyamatok szabályozásában 

játszhat szerepet, vagy egy – a dUTP hidrolízisétől eltérő – új enzimatikus reakció [27]. Ezt a 
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feltételezést alátámasztja az a tény, hogy az α- és γ-típusú herpeszvírus dUTPázokban a 

harmadik motívum eredetei helyén egy hatodik – kizárólag herpeszvírusokra jellemző – és 

funkciójában ismeretlen, konzervált szekvencia motívum található. A β-típusú 

herpeszvírusokban talált dUTPázokból hiányzik az öt konzervált szekvencia motívum, és 

kizárólag a hatodik motívum található meg bennük. Habár ez az elrendeződés a klasszikus 

dUTPáz aktivitás elvesztésével járt, szintén megerősíti egy még fel nem fedezett funkció létét 

ezen virális fehérjékben. 

Az eddig tárgyalt két családon kívül létezik a dUTPázoknak egy viszonylag elkülönült 

csoportja, a homodimer dUTPázok családja. Ezen család képviselői egysejtű parazitákban 

találhatók, mint például a Trypanosoma cruzi (PDB kód: 1OGL), Leishmania major (PDB 

kód: 2CJE) és Campylobacter jejuni (PDB kód: 1W2Y) fajok dUTPázai, mely enzimeknek 

már ismert a kristályszerkezetük [28, 29]. A homodimer dUTPázok csekély szekvencia 

homológiát mutatnak a trimer enzimekkel. Habár nem tartalmazzák a már említett öt 

konzervált motívumot, bennük is fellelhető öt jelentősen konzervált szekvencia részlet.  

2.1.4. A dUTPázok térszerkezete 

A dUTPázok túlnyomó része homotrimer enzim, azaz három teljesen azonos polipeptid 

láncból épül fel. Az enzim általános feltekeredése a retrovirális dUTPáztól a humán dUTPázig 

konzervált, csak kisebb eltéréseket mutat [8, 12, 30-41]. További érdekessége a szerkezetnek, 

hogy három szimmetrikus aktív hely található benne, melyek egyenkénti kialakításában 

mindhárom fehérje alegység részt vesz (2.6. és 2.8. ábra).  

 A fehérje alegységek harmadlagos szerkezetét egy nyolcszálas, két β-redőböl álló 

szendvics alkotja, melyet két antiparallel β-szál (2b és 6b) és egy 4-7 aminosavból álló rövid 

α-hélix egészít ki. Ez az elrendeződés nagyon hasonlít a klasszikus ”lekváros tekercs” (jelly-

roll) feltekeredésre (”foldra”), azzal a két jellemző különbséggel, hogy a dUTPázokban az 

első β-szál iránya ellentétesre fordul, valamint a nyolcadik β-szál nem a saját, hanem a 

szomszédos alegységből származik (2.6. ábra).  
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2.6. ábra A homotrimer dUTPázok szerkezeti felépítése. (A) A homotrimer dUTPázokra jellemző ”lekváros 
tekercs” fold sematikus ábrázolása. Az egyes β-szálakat számozott nyilak jelölik, az α-hélixet pedig egy henger 
szimbolizálja. Az N, illetve C betű az amino-, valamint a karboxil-terminális fehérje véget fejezi ki. A 
szomszédos alegység beépülő nyolcadik β-szálát C’ jelöli. (B) A homotrimer Mtb (Mycobacterium tuberculosis) 
dUTPáz:dUPNPP:Mg2+ komplex kristályszerkezete (PDB kód:2PY4) [41]. Az ábrán jól látható, hogy a 
klasszikus homotrimer dUTPáz szerkezetben mindhárom aktív centrum felépítésében mindhárom fehérje 
alegység részt vesz A három fehérje alegység szalagmodellel ábrázolt peptidláncai különböző színekben láthatók 
(kék, zöld és sárga). Az aktív zsebekbe kötődő szubsztrátanalóg dUPNPP molekulákat pálcikamodell, a Mg2+ 
ionokat lila gömbök szemléltetik A különböző atomok különböző színekkel szerepelnek: szén:szürke; 
oxigén:piros; nitrogén.kék és foszfor:narancssárga.  

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a megoldott dUTPáz szerkezetek száma. Így 

világossá vált, hogy bizonyos homotrimer enzimek kisebb-nagyobb mértékben eltérnek a 

korábban megismert klasszikus képviselőktől. A maláriát okozó Plasmodium falciparum (P. 

fal.) egysejtű élősködő dUTPáza számos fajspecifikus szerkezeti jellegzetességgel rendelkezik 

[37]. A fehérjében megtalálható az öt konzervált szekvencia motívum, de emellett tartalmaz 

még egy kis komplexitású szekvenciarészt (LCR – Low Complexity Region) is az első és 

második motívum között, amely a P. fal. fehérjék 90%-ban megtalálható régió [42]. A 

harmadlagos szerkezet a már említett konzervált ”lekváros tekercs” elrendeződést idézi: az 

egyes alegységekben meglévő 13 β-szál 3 β-redőt alakít ki, melyek kiegészülnek két felszíni 

α-hélix-szel. Fontos különbség azonban, hogy a fehérje C-terminális része nem épül be a 

szomszédos alegység β-redőjébe, hanem visszakanyarodik és a saját alegységén belül létesít 

kölcsönhatásokat az N-terminális β-szállal [37] (2.7. ábra). A C-terminális szegmens 

visszafordulása az MPMV dUTPázban is megfigyelhető, de ebben az enzimben a kar csak a 

szomszédos alegység részleges átlapolását követően kanyarodik vissza a saját aktív centruma 

felé [39]. 

B 

1. alegység 

3. alegység 

2. alegység 
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2.7. ábra A három dUTPáz enzimcsalád eltérő szerkezete. (A) A klasszikus homotrimer Mtb 
dUTPáz:dUPNPP:Mg2+ komplex kristályszerkezete felülnézetből (PDB kód:2PY4) [41]. (B) A homotrimer 
Plasmodium falciparum dUTPáz szerkezete 2,3-deoxi-3-fluoro-5-O-tritiluridin inhibitorral alkotott komplexben 
felülnézetből (PDB kód:1VYQ) [37]. A kristályszerkezet alapján az enzimben hiányzik a C-terminális karok 
szomszédos alegységgel történő átlapolása, helyette a saját alegységükön belül alakítanak ki kölcsönhatást az N-
terminális régióval. A lila fehérje szakaszok a P. fal. fehérjékre jellemző LCR régiót tüntetik fel a dUTPázon 
belül (C) A monomer Epstein Barr Virus dUTPáz:dUMP komplex kristályszerkezete (PDB kód: 2BSY) 
felülnézetből ábrázolva. (D) A Trypanosoma cruzi homodimer dUTPáz dUDP-vel alkotott komplexének 
kristályszerkezete (PDB kód: 1OGK) oldalnézetből [28]. Az ábrákon a β-szálakat zöld, az α-hélixeket 
narancssárga, a hurkokat pedig citromsárga színnel jelöltem. A Trypanosoma cruzi dUTPázban a monomerek 
megkülönböztetésének érdekében az egyes alegységeket a megfelelő színkóddal, de különböző árnyalatokkal 
ábrázoltam. A fehérjék C-terminális régióját világoskék C-betűvel jeleztem. A komplexekben a 
szubsztrátanalógok megjelenítése során a különböző atomok különböző színekkel szerepelnek: szén:szürke; 
oxigén:piros; nitrogén:kék és foszfor:narancssárga. A Mg2+ ionokat lila gömbök jelzik. 

A monomer dUTPáz családból az első nagyfelbontású háromdimenziós szerkezet az 

Epstein-Barr vírusban kódolt fehérjéről készült, ami számos korábban megjósolt szerkezeti 

tulajdonságot igazolt (PDB kód: 2BSY) (2.7. ábra) [43]. Az Epstein-Barr vírus dUTPáza is 

főként β-redős szerkezetű, amely 21 β-szálból és 3 rövid α-hélixből épül fel. Három domén 

található a szerkezetben, melyek egymáshoz viszonyítva a homotrimer dUTPázok 

alegységeinek megfelelően helyezkednek el. Az első két domén (Domén I és II) feltekeredése 

(”foldja”) nagyon hasonló a trimer fehérjék alegységeire jellemző ”lekváros tekercs” 

szerkezetre, míg az utolsó domén (Domén III) – ami az ötödik motívumot foglalja magába – 

jórészt rendezetlen, ezért a szerkezetben nem látható. A fehérje egyetlen aktív centrummal 

rendelkezik, ami az első két domén közötti felszínen helyezkedik el. Felépítése és 

szerveződése nagyon hasonló a trimer fehérjékben kialakult aktív zsebhez (lásd 2.1.5. fejezet). 
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A homodimer dUTPázok elsődleges, másodlagos és harmadlagos szerkezete lényegesen 

eltér a klasszikus β-redős dUTPáz szerkezeti motívumoktól. Az enzim alegységeit egyenként 

12 α-hélix alkotja, melyek két domént hoznak létre: egy merev és egy mozgékony domént 

(2.7. ábra). A homodimer fehérjét a merev domének α-helikális régiói közt kialakult 

kölcsönhatások tartják össze, míg a mozgékony domén a katalízisben játszik fontos szerepet. 

A két szimmetrikus aktív centrum a kölcsönható domének közti felszínen található, és 

egymástól független módon működik. Szubsztrátkötődést követően a mozgékony doménban 

lezajló konformáció-változás hatására a telített katalitikus centrum eltemetődik, bezáródik, és 

a termék távozásáig zárva is marad. A homodimer dUTPázok szélesebb szubsztrát-

specificitással rendelkeznek, mint a homotrimer család tagjainak: a dUTP-n kívül képesek a 

dUDP-t is elhidrolizálni, emellett a Campylobacter jejuni dUTPáz T4 fágban talált 

homológjai rendelkeznek dCTPáz funkcióval is [28, 29].  

Ezen rövid összefoglaló alapján látható, hogy a különböző fajokból származó dUTPázok 

általános feltekeredése eltérhet. A részletekbe menő szerkezet- és funkcióvizsgálatok alapján 

feltárt, a dUTPázokra jellemző faji sajátosságok elősegíthetik fajspecifikus dUTPáz 

inhibitorok tervezését és kifejlesztését adott kórokozók ellen a humán gyógyászatban [35, 41, 

43-47]. 

2.1.5. A klasszikus homotrimer dUTPázok aktív centruma  

Az aktív centrumok a kristályszerkezetek alapján az alegységeket elválasztó felszíni 

mélyedésekben találhatók, kialakításukban a három alegység a következő módon vesz részt       

(2.8. ábra):  

Az egyik fehérje alegység III. konzervált szekvencia motívumából származik az a torzult 

antiparalell β-hajtű, ami az uracil koordinálásáért felelős: az uracil beékelődik a β-hajtűbe és a 

DNS-ben megszokott bázispárosodási mintázatnak megfelelően H-hidakkal kapcsolódik a 

főlánc atomokhoz (2.8. ábra). Ez a bázisfelismerési mechanizmus rendkívül specifikus a 

dUTP szubsztrátra nézve, mind a dezoxiribóz gyűrű, az uracil bázis, illetve foszfátlánc 

hosszának tekintetében [12, 30, 40]. A DNS-ben szokásos bázispárosodási módot utánzó 

kapcsolódás eleve csak az uracilhoz szerkezetileg leginkább hasonló timin beépülését tenné 

lehetővé, de a timin β-hajtűbe történő beékelődése a a metil-csoport miatt sztérikusan gátolt. 

A β-hajtűben található továbbá egy erősen konzervált tirozin sarokmotívum és a szubsztrát 

molekula dezoxiribóz gyűrűjének 2. szénatomjához közel eső szintén konzervált izoleucin, 

melyek a dezoxiribóz gyűrűvel átlapolva szendvicsként fogják közre azt, erősítve ezzel a 

szubsztrát, és sztérikus módon kizárva a ribonukleotidok kötődését [31]. 
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A másik fehérje alegység az I., II. és IV. konzervált szekvencia motívumát adja az aktív 

zseb felépítéséhez. A II. motívum α-hélix régiójának arginil és szeril oldalláncai 

hidrogénkötéseket létesítenek a szubsztrát foszfát-oxigén atomjaival (2.8. ábra).  

A harmadik alegység C-terminális vége az aktív hely fölé hajlik, létrehozva ezzel az enzim 

zárt konformációját. Ez a glicin-gazdag C-terminális régió, mely minden alegységből 

kinyúlva a szomszédos monomer felé irányul, a legtöbb kristályszerkezetben láthatatlan 

marad, mivel az enzim ezen része rendkívül flexibilis, nem lokalizálható. Itt helyezkedik el az 

V. szekvencia motívum, melynek része egy szigorúan konzervált fenilalanin, amely az aktív 

centrum fölé hajolva hidrofób kölcsönhatásba lép a már koordinált uracillal (2.8. ábra) [31, 

40, 41]. 

 

2.8. ábra A homotrimer dUTPázok aktív centrumának felépítése. (A) Az öt konzervált szekvencia motívum 
a fehérje elsődleges szerkezetében. Az aktív centrumban az első alegység adja a β-hajtű kialakulásáért felelős III. 
konzervált szekvencia motívumot (sárga). A második alegység az I., II., és IV. motívummal járul hozzá a 
katalitikus centrum kialakulásához (zöld). A kizárólag szubsztrát bekötésekor rendeződő, az V. motívumot 
tartalmazó C-terminális kart a harmadik alegység biztosítja (kék). (B) A nem hidrolizálható α,β-imido-dUTP 
szubsztrátanalóg (narancssárga pálcikamodell) kötődése a humán dUTPáz aktív zsebében (PDB kód: 2HQU 
[40]) Az egyes aktív helyek felépítéséhez mindhárom alegység hozzájárul a megfelelő konzervált szekvencia 
motívumaival (2.8. A ábra). A dUTPáz megjelenített szakaszait szalagmodellel ábrázoltam, a szubsztrátkötésben 
szerepet játszó aminosavakat pálcikamodellel is megjelenítettem. Az 2.8.A ábrán használt színekkel jelöltem a 
szekvencia motívumokat tartalmazó peptidszakaszokat. A H-hidakat fekete szaggatott vonallal, a Mg2+-ot 
rózsaszín, a vizet piros gömbbel jelöltem.  

A C-terminális régió rendeződését olyan kísérletekben követték nyomon, ahol az enzimhez 

nem hidrolizálható szubsztrátanalógokat adtak, és az így létrejövő enzim-szubsztrátanalóg 

komplex szerkezetét vizsgálták. Nagyon hasznosnak bizonyult két ilyen szubsztrátanalóg, a 

dezoxiuridin-difoszfát (dUDP) és az α,β-imido-dezoxiuridin-trifoszfát (dUPNPP) [30, 31, 48, 

49]. A dUPNPP esetén az α- és β-foszforatomokat összekötő oxigén -NH- csoporttal való 
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helyettesítése felelős a nem hidrolizálható jellegért [49]. A dUDP nem hidrolizálható volta – 

jóllehet benne a katalitikus reakcióban hasadó kötés érintetlenül jelen van – arra utal, hogy a 

γ-foszfátcsoport jelenléte elengedhetetlen a katalízishez szükséges enzim-konformáció 

létrehozásához [48, 50]. A teljes hosszúságú C-terminális kart eddig kizárólag a FIV (PDB 

kód: 1F7R) [34], a humán (PDB kód: 2HQU) [40], illetve az Mtb (Mycobacterium 

tuberculosis) dUTPáz (PDB kód: 2PY4) [41] kristályszerkezetében sikerült észlelni, 

szubsztrátanalógokkal képzett komplexek esetén. A virális enzim szerkezetében az aktív 

helyeket a nem hidrolizálható dUDP szubsztrátanalóg tölti ki, melynek hiányzik a γ-foszfát 

csoportja, és a szubsztrát foszfátláncának térbeli elrendeződése is eltér a katalízishez 

szükséges konformációtól, ugyanis az αP-csoport trans konformációja kedvezőtlen a víz 

molekula által előidézett nukleofil támadáshoz [51]. A humán fehérje szerkezetében két 

alegység teljes hosszúságú C-terminális karja látható, míg a harmadik alegység esetében ez a 

régió rendezetlen maradt, így nem észlelhető a kristályban. Az aktív zsebeket elfoglaló 

dUPNPP szubsztrátanalóg foszfátlánca a katalízis lejátszódáshoz szükséges gauche 

konformációban található. A szerkezet segítségével az V. motívum konzervált aminosavainak 

szerepéről is árnyaltabb képet kaphatunk: (i) a Gly159-Thr161 régió főlánc atomjai H-

kötéseket létesítenek a foszfátlánc β- és γ-csoportjával; (ii) a γ-foszfát csoporton található 

negatív töltést a bázikus Arg153 semlegesíti; (iii) Ser160 és Thr161 oldalláncok hidroxil 

csoportjai hidrogénhídon keresztül rögzítik a foszfátlánc γ-csoportját [40]. A Mtb dUTPáz 

dUPNPP-vel és Mg2+ ionnal alkotott komplex szerkezetében mind a három kar teljes 

hosszában látszik zárt konformációban [41]. Az enzimet jellemző fajspecifikus szerkezeti 

különbségek – az öt aminosavból álló hurok a  IV. és V. konzervált motívum közt, valamint a 

hisztidin aminosav a szigorúan konzervált fenilalanin helyett az V. motívumban – ellenére a 

karboxil-terminális kar szubsztrátanalóggal létesített kölcsönhatásai nagyon hasonlóak a 

humán fehérjében már megismert kölcsönhatásokhoz. 

2.1.6. A dUTP hidrolízis molekulaszerkezeti alapjai 

A dUTPáz enzim gátlásával megvalósítható gyógyászati alkalmazásokat az 2.1.2 

fejezetben már részletesebben tárgyaltam. Hatékony gátlószerek kifejlesztéséhez azonban – a 

szerkezet ismeretén túl – elengedhetetlenül fontos a dUTP hidrolízisét katalizáló enzim 

működésének megértése. A Mg2+ ion az enzim kofaktorának bizonyult, mivel oldatfázisú 

kísérletek alapján a fémion elősegíti a ligandum kötődését, és növeli a hidrolízis sebességét 

[52]. A hidrolízis során nukleofil szubsztitúciós reakció játszódik le, melyben a nukleofil 

támadás a dezoxiuridin-trifoszfát ligandum α-foszforatomján megy végbe [12, 13]. A támadó 
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ágens egy vízmolekula, amely ideálisan helyezkedik el egy kötésirányú nukleofil támadáshoz 

az α-foszforatomon. Ezt a katalízis szempontjából nélkülözhetetlen vízmolekulát egy 

konzervált aszpartát aminosav koordinálja H-kötésen keresztül [40] [12].  

Amint azt az előző fejezetben már tárgyaltam, az V. konzervált szekvencia motívumot 

tartalmazó C-terminális kar a szubsztrát kötődését követően az aktív centrum fölé hajlik egy 

úgynevezett zárt konformációt kialakítva, ezáltal elősegítve az aktív zsebben végbemenő 

hidrolízist [40, 50]. A C-terminális régió további rendeződése tekintetében azonban különbség 

adódott a prokarióta és retrovirális, valamint az eukarióta enzimek között (2.9. ábra).  

 
2.9. ábra A pro- és eukarióta dUTPázok katalitikus ciklusa eltérő lehet [9]. (A) Az E. coli dUTPáz esetében 
a katalitikus reakcióhoz szükséges zárt aktív centrum a hidrolízist követően kinyílik, lehetővé téve a termék 
elmenetelét. (B) A humán enzim megtartja a zárt konformációt a hidrolízist követően, így a termék távozása 
egyelőre nem tisztázott. A funkcionális eltérés oka feltehetően a trimer enzim alegységei közti eltérő 
kommunikációval magyarázható. A homotrimer dUTPázok alegységeit sárga, kék és zöld színekkel, a prokarióta 
enzim apoláros központi csatornáját szürke színnel, míg az eukarióta enzim poláros központi csatornáját piros 
színnel ábrázoltam. 

A prokarióta csoportba tartozó enzimekben a nyitott konformáció közvetlenül a 

hidrolitikus reakció lejátszódása után kialakul, ami ezáltal lehetővé teszi a termék dUMP 

szabadon való távozását (2.9. A ábra). A humán dUTPáz kristályszerkezeti és oldatbeli 

spektroszkópiai adatai azonban arra utalnak, hogy a zárt konformáció a termék dUMP-vel is 

létrejön [31, 50] (2.9. B ábra). Ezért itt a termék távozása egyelőre nem magyarázható 

egyszerűen, és szükséges egy bonyolultabb, esetleg allosztérikus működést feltételezni az 

eukarióta dUTPázok esetében [53]. Az eltérő katalitikus ciklusok lehetséges magyarázata az 

alegységek eltérő polaritású kölcsönhatásaiban rejlik. Az eddig létező kristályszerkezetek 

alapján három különböző alegység-kölcsönhatás létezik a homotrimer dUTPázok esetében: az 

egymás melletti alegységek felszíne közti kapcsolat, a szomszédos alegység fölé hajló C-

terminális kar által kialakított átlapoló kölcsönhatás, és az enzim háromfogású szimmetriát 
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mutató központi csatornáját jellemző felépítés [9]. Az első két kölcsönhatás többnyire hasonló 

mind az eukariótáknál, mind a bakteriális és retrovirális enzimeknél, függetlenül attól, hogy 

ezek létrehozásában szerepet játszó oldalláncok nem szigorúan konzerváltak, fajtól függő 

specifitást mutatnak. A dUTPáz csaknem egészén végigfutó központi csatornát leíró 

kölcsönhatások azonban eltérnek az eukarióta, illetve prokarióta enzimek összehasonlítása 

esetében (2.10. ábra).  

 
 
2.10. ábra A homotrimer dUTPázok eltérő polaritású központi csatornája [9]. A homotrimer enzimek 
alegységeinek főláncai fekete, sötétszürke és világosszürke színű pálcikamodellel szerepelnek az ábrán. A 
csatornát alkotó aminosavak oldalláncai térkitöltő modellel vannak feltüntetve, melyeket egybetűs kódjuk, 
valamint a szekvenciában elfoglalt sorszámuk alapján lehet beazonosítani. Az oldalláncok színezése az 
alegységeknek megfelelően történt. (A) A humán dUTPáz poláros központi csatornája a homotrimer 
enzimen keresztül vezet (humán dUTPáz 1Q5U PDB jelű szerkezet alapján [31]). A csatorna egyik bejáratát 
felépítő Y-R-E aminosavak H-hidas kölcsönhatásban állnak egymással. (B) Apoláros központi mag jellemzi a 
homotrimer E. coli dUTPázt (E. coli dUTPáz 1DUD PDB jelű szerkezet alapján). A központi magban 
található két poláros aminosavoldalláncot (Q106 és R104) pálcika-és-gömb modell jelöli. Az eukarióta hidrofil 
Y-R-E aminosavaknak a prokarióta hidrofób A-M-V aminosavhármas felel meg.  

A bakteriális és retrovirális fehérjéknél a csatorna mentén található oldalláncok hidrofób 

jellegűek, míg eukarióta dUTPázoknál hidrofil, illetve töltéssel rendelkező aminosavak 

határozzák meg a központi csatorna polaritását. Ezt a kétféle polaritást jól szemlélteti, hogy az 

eukarióta enzimek esetében mindhárom alegység részéről a konzervált tirozin-arginin-

glutaminsav (Y-R-E) triád, valamint két hasonlóan konzervált és töltéssel rendelkező 

aszpartát és lizin aminosav vesz részt a csatorna kialakítában. Ezen aminosavak megfelelői a 

prokarióta és retrovirális dUTPázokban hidrofób karakterűek (2.10. ábra) [9]. 

2.1.7. A homotrimer dUTPáz szerkezet kialakulása 

Az előző fejezetek alapján látható, hogy a klasszikus homotrimer dUTPázok egyedi és 

sokrétű szerkezete biztosítja a katalitikus funkció specifitását és hatékonyságát. Láttuk, hogy a 

homotrimer enzimekben az egyes alegységeket felépítő antiparallel β-redő egyik szálát a 

szomszédos alegység átlapoló C-terminálisa képezi, mely beépül két β-szál közé. Ez az 

elrendeződés megnöveli a kölcsönható felszínek nagyságát és ezáltal feltehetően fokozza az 
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enzim szerkezeti stabilitását (2.6. ábra). Az így kialakult trimer enzim a szerkezete alapján az 

úgynevezett háromdimenziós doméncserével létrejövő fehérjék csoportjába tartozik (lásd 

alább) [54]. A trimer dUTPáz in vivo kialakulásának lépései máig tisztázatlanok. Miként jön 

létre az aktív trimer enzim, ha a fehérje termelés során monomerek szintetizálódnak? Talán az 

alegységek szintézisének helyszínén a megnövekedett monomer koncentráció segíti elő az 

oligomerizációt? Mi biztosítja, hogy a molekula hidrofób magjának kialalkulását követően a 

C-terminális kar nem saját alegységére záródik, hanem egy szomszédos monomerrel hoz létre 

kölcsönhatást? Annak érdekében, hogy közelebb kerülhessünk a kérdés megválaszolásához, 

ismerkedjünk meg röviden a doméncserés oligomerizáció alapjaival a következő 

fejezetekben.  

2.2. Háromdimenziós doméncserével járó oligomerizáció 

2.2.1. Alapfogalmak 

A doméncserével járó oligomerizáció fogalma viszonylag újkeletű, a folyamat 

megnevezése először a dimer diphteria toxin molekula leírása kapcsán került be a 

szakirodalomba [55]. Az ismert fehérje kristályszerkezetek számának növekedésével egyre 

többet tudunk meg ezen folyamat részleteiről. A doméncsere során két, vagy több fehérje 

molekula oly módon képez dimert, illetve oligomert, hogy azonos szerkezeti elemeket 

(doméneket) cserélnek ki egymással (2.11 ábra) [56]. Fontos megjegyezni, hogy a 

doméncserével járó oligomerizációban nem feltétlenül a biológiai értelemben vett 

harmadlagos szerkezettel jellemezhető domén részek cserélődnek ki, azonban a klasszikus 

elnevezést tiszteletben tartva, a továbbiakban is doménnek nevezem a kicserélt szerkezeti 

részeket. A kicserélt domén legtöbbször a fehérje N-, illetve C-terminális régiójában található, 

néhány fehérje azonban kivételt képez: a IX/X véralvadás faktort kötő fehérjében a molekula 

központi régiójából származó hurok cserélődik ki az alegységek közt [57]. Egy fehérje több 

szerkezeti részlete is kicserélődhet. Erre szolgál példaként a marha hasnyálmirigyből 

származó RNáz A enzim, amelyben a molekulák közti kapcsolódás létrejöhet mind a C-, mind 

az N-terminális domének cseréjével [58, 59]. Emellett a fehérje kialakíthat lineáris (nyitott), 

és cirkuláris (zárt) formát is, változatos oligomerizációs állapottal a dimertől a tetramerig 

(2.11. ábra) [59-61].  



 

24 

 

2.11. ábra A háromdimenziós doméncsere [56, 62]. (A) Definíciók. A zárt monomereket felépítő doméneket 
szürke és fekete négyszögekkel, illetve körökkel jelöltem. A doméneket polipeptid lánc (csuklós hurok) köti 
össze. A zárt monomer doménjei közti határfelületet ”C” betűvel jelöltem (az angol ’closed’, vagyis zárt szó 
alapján). A monomerek kinyílhatnak enyhe denaturáló körülmények között, illetve olyan mutációk hatására, 
amelyek destabilizálják a zárt konformációt. Az így kinyílt monomerek doméncserével dimerizálódhatnak. A 
dimerben két ”C” határfelület található, melyek azonosak a zárt monomerekben feltüntetett felülettel, de 
kialakításukban ezúttal egy szürke, illetve egy fekete domén vesz részt. A dimer és monomer molekulát 
összehasonlítva egyedül az összekötő csuklós hurok konformációja változik meg az oligomer kialakulásával. A 
metastabil dimer fehérjék visszaalakulhatnak monomerré (pl. diphteria toxin dimer), ahogyan azt a visszanyíl 
is jelzi. (B) Oligomer határfelületek. Idővel lejátszódhatnak olyan aminosav cserék, amelyek stabilizálhatnak 
egy, a zárt monomerben nem létező felszínt. Ezt a határfelületet, amely a nyitott alegységek közt alakul ki ”O” 
betűvel jelölöm (az angol ’open’, vagyis nyitott szó alapján). Az ”O” határfelület létrejöhet azonos (I), illetve 
szomszédos (II) fehérjéből származó domének között is. (C) Oligomerek osztályozása. A doméncserével 
kialakuló oligomer molekula lehet nyitott, illetve zárt elrendeződésű. A nyitott oligomer egyenes 
molekulájában egy zárt határfelület oldószer számára hozzáférhetővé válik. A ciklikusan zárt oligomerben 
nincs oldószernek kitett zárt határfelület. 

A fehérjék kicserélt doménjeinek nagysága és szekvenciája rendkívül változatos. A csere 

létrejöhet néhány aminosav, de akár több száz aminosavas, harmadlagos szerkezettel 

rendelkező, valódi domének átadásával is. A domén szekvenciák összerendezésével kapott 

adatok alapján, nincs olyan szekvencia motívum, amely jellemző lenne a cserélődő részletre, 

tehát a fehérjék elsődleges szerkezetéből nem tudunk következtetni a doméncserével járó 

oligomerizáció meglétére, illetve annak hiányára [62]. A cserélődő molekularészleteket 

változatos másodlagos, illetve harmadlagos szerkezet jellemzi. Ez lehet egy egyszerű α-helix 

Nyitott oligomer Zárt oligomer 

Zárt monomerek Doméncserés dimer 
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(pl. a dimer RNáz A-ban az N-terminálisok cseréje), vagy β-szál (pl. a dimer RNáz A-ban a 

C-terminálisok cseréje), de lehet akár több α-helix (pl. barnázban), több β-szál is (pl. dimer 

diphteria toxinban), vagy e kettő keveréke (pl. humán cisztatin C-ben). A cserélődő domének 

sokszínűsége alapján elmondható, hogy a háromdimenziós doméncsere folyamata jelenlegi 

ismereteink alapján nem hozható egyértelmű összefüggésbe a fehérjék szekvenciájával, illetve 

a másodlagos szerkezetével.  

 

2.12. ábra. A csuklós hurokban lejátszódó mutációk háromdimenziós doméncserét idézhetnek elő [56]. 
A két doménból álló fehérjében a doméneket körrel és négyszöggel, az egyes monomereket fehér, illetve szürke 
színnel jelöltem. A zárt monomerekben található ”C”, vagyis zárt határfelületeket vastag fekete vonallal 
tüntettem fel (bal szélső ábrák). A nyitott monomerekben ezek a felszínek oldószernek kitett állapotba kerülnek, 
ami kedvezőtlen a fehérje számára (középső ábrák). A doméncserés dimerben a ”C” határfelületek ismét 
eltemetődnek az alegységek közt létrejött kölcsönhatás következtében (jobb szélső ábra). (A) A csuklós hurok 
rövidülése folytán kedvezőbbé válik a monomer nyitott konformációja, ami a dimer molekula kialakulását 
eredményezi. (B) A hurokban bekövetkező mutációk elektrosztatikus taszítást idézhetnek előa hurok és a domén 
között, ami a nyitott konformáción keresztül a dimer kialakulásához vezet. 

A doméneket összekötő peptidlánc, vagyis a csuklós hurok nagy flexibilitással rendelkezik, 

így fel tudja venni mind a monomer, mind pedig a doméncserés oligomer fehérjékben 

kialakult különböző konformációkat [63-65]. Ez a hurok szintén sokféle másodlagos 

szerkezettel rendelkezhet. Amennyiben β-szálat, vagy α-hélixet képez, az oligomer forma 

kedvezőbbé válik a monomernél, vagyis ezek a fehérjék in vivo oligomerként fordulnak elő, 

illetve a fehérjék oligomerként stabilabbak, mint monomerként. A doméncserével járó 

oligomerizáció szintén kedvezőbbé válik a monomerrel szemben, ha a csuklós hurok már nem 

elegendően hosszú ahhoz, hogy a domén a saját alegységén belül hozhassa létre a zárt 
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határfelületet (2.12. A ábra) [66, 67]. Emellett a hurokban bekövetkező mutációk is 

előidézhetik a monomer destabilizációját, ha az aminosav cseréjével (pl. glicinre vagy 

prolinra történő csere) a hurok nyitott konformációja kedvezőbbé válik, esetleg az alegységen 

belül újonnan fellépő sztérikus akadályok, illetve elektrosztatikus kölcsönhatások csökkentik 

a monomer stabilitását (2.12. B ábra) [68, 69]. Miután az oligomerizációs egyensúly az 

oligomer fehérje felé tolódott, a fehérje evolúciója során lejátszódhatnak olyan 

aminosavcserék, amelyek tovább stabilizálják az oligomer molekulát, akár új, a monomerben 

még nem felfedezhető kölcsönható felszínek kialakításával (”O” felszín) (2.11. B ábra).  

2.2.2. A doméncserével járó oligomerizáció biológiai jelentősége 

Az oligomer fehérjék kialakulása során új biológiai funkciók is létrejöhetnek. Ez magába 

foglalja az allosztérikus szabályozás kialakulásának lehetőségét, az aktív centrumok nagyobb 

helyi koncentrációjából, illetve a nagyobb kölcsönható felszínből adódó előnyöket. Sok 

esetben az aktív zseb a kölcsönható felszínek között alakul ki, de az oligomerizáció 

biztosíthatja olyan összetett molekuláris gépezetek létrejöttét is, mint amilyenek a 

riboszómák. A doméncserével kialakuló oligomer fehérjék esetében felmerülhet a kérdés, 

hogy az alegységek közti domén-átadás a fiziológiai funkció biztosításában tölt be fontos 

szerepet, vagy csupán a szélsőséges környezet hatására játszódik le, hamis képet adva a 

molekula tényleges oligomerizációs fokáról. Utóbbi esetre példa lehet a monomer barnáz 

enzim, mely a kristályosítás során alkalmazott szélsőséges pH-n (pH=4,5) trimerré alakult 

[70]. Az is előfordulhat, hogy az egyébként monomer fehérje molekulából kiragadott 

különálló domén dimerizálódik [71, 72]. Mindezek ellenére számos eredmény alátámasztja a 

doméncsere in vivo előfordulását a fehérjékben, mint azt a T7 helikáz [73], illetve a cro 

represszor [74] is bizonyítja. Az RNáz A enzim fiziológiás körülmények közt kis 

mennyiségben dimerként is előfordulhat, ráadásul az oligomer fehérje nagyobb 

enzimaktivitással rendelkezik a duplaszálú RNS molekulákon, mint a monomer forma [59, 

75]. A diphteria toxin fehérjéről bebizonyosodott, hogy a receptorához való kötődést követően 

doméncserés dimer molekula jön létre [76]. A ciklin-függő kináz 1 szupresszor molekulában 

(p13suc1) megfigyelték, hogy a ligandum kötődése olyan sztérikus feszültséget okoz a 

monomer molekula aktív centrumtól távoleső egyik hajtűjében, ami a dimerképződés felé 

tolja el a monomer-dimer egyensúlyt [77]. Ezek a példák bizonyítják, hogy a doméncsere 

folyamata szerepet játszhat a fehérjék funkcionális és/vagy allosztérikus szabályozásában is. 

Tömören összefoglalva elmondhatjuk, hogy a háromdimenziós doméncserével járó 

oligomerizáció szerepe a fehérjék működésében rendkívül változatos és sokszínű. 
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2.2.3. A prolin szerepe a doméncserével járó oligomerizációban 

Az ismert szerkezetű doméncserés oligomerek számának növekedésével egyre több 

információhoz juthatunk az oligomerizáció mechanizmusáról és a folyamatot befolyásoló 

tényezőkről. Ez vezetett a felismeréshez, miszerint számos doméncserével létrejövő oligomer 

fehérjében felfedezhető egy konzervált prolin aminosav a domének közti hurok 

csuklópozíciójában [54]. Az irodalomban elsőként a bleomicin rezisztenciát kiváltó fehérjével 

(BRP - bleomycin resistance protein) kapcsolatban merült fel a prolin szerepe a doméncsere 

folyamatában [54, 78]. A BRP egy homodimer fehérje, mely képes megkötni a bleomicin 

antibiotikumot, ezáltal biztosítva rezisztenciát a baktériumnak [79]. A kristályszerkezet 

alapján a dimerben a monomerek kilenc aminosav hosszúságú N-terminális karja kicserélődik 

a másik alegység megegyező régiójával. A karok csuklójában egy-egy konzervált prolin 

helyezkedik el. Ezen prolin mutációjával a fehérje elvesztette bleomicin-kötő képességét, a 

dimer molekula stabilitása lecsökkent, ami az oligomer széthullásához vezetett [54]. A prolin 

egyedülálló a természetes aminosavak körében, ugyanis az oldallánc kovalensen kötődik az 

amino-csoporthoz, ezáltal megszűnik a molekula rotációja az N és Cα kötéstengely mentén, 

ami lecsökkenti a peptidlánc konformációs szabadságát. A csuklóban elhelyezkedő prolin 

tehát bizonyos fokú merevséget biztosít a fehérje főláncának, így feltehetőleg képes távol 

tartani a kicserélődő domént a fehérje többi részétől, és meg tudja akadályozni, hogy a kar 

visszazáródjon a saját alegységére, amíg az kölcsönhatásba nem tud lépni egy másik 

monomerrel [54]. A doméncserét kiválthatja egy másik tényező is. A β-szálakat összekötő 

hajtűben fellépő sztérikus feszültség növelése – például a hajtűben lévő glicin aminosav 

alaninra történő mutációja által – szintén kedvezőbbé teheti a doméncserével kialakuló 

oligomer fehérjét [80, 81].  

2.2.4. A homotrimer dUTPázok és a doméncserés oligomerizáció 

Mint azt a korábbi fejezetekben már láthattuk, a homotrimer dUTPázokban az egyes 

monomerek C-terminális karjai a szomszédos alegységek által kialakított aktív centrum fölé 

hajlanak, miközben beépülnek a szomszédos alegység antiparallel β-redős szerkezetébe (2.6. 

ábra). Az így kialakított doméncserés szerkezetben az átadott domén egy β-szál. A 

homotrimer dUTPázoknak nem ismert a stabil zárt monomer formája in vivo, amely 

egyensúlyban lenne az oligomer molekulával. Elképzelhető, hogy a trimer dUTPázok 

evolúciója során az eredetileg monomer fehérje elvesztette szerkezeti stabilitását, és 
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oligomerré alakulva fokozatosan módosult a kialakuló katalitikus funkcióhoz, melyben idővel 

minden alegység szerepet kapott.  

Bergdoll és munkatársai 26 dUTPáz aminosav szekvencia összerendezésével két csoportra 

osztották ezen fehérjéket [54]. Az első csoportba kerültek azok a fehérjék, amelyekben a IV. 

és V. motívumok közötti szakasz hosszú, és nem tartalmaz konzervált pozíciójú prolin 

aminosavat (1. csoport). A csoport képviselői a monomer, herpeszvírus típusú dUTPázokból 

kerültek ki. A második, nagyobb csoportba tartozó dUTPázok esetében az utolsó két motívum 

közötti szakasz rövid és fellelhető benne egy konzervált prolin aminosav (2a csoport). 

Ezenkívül létezik még a homotrimer dUTPázoknak egy kis csoportja, melyekben a IV. és V. 

motívum közti szakasz szintén rövid, de nem fordul elő benne konzervált prolin aminosav (2b 

csoport). A cikk születésekor csak a humán és az E. coli dUTPáz kristályszerkezete (2a 

csoport) volt ismert, melyekben a konzervált prolin aminosav az átlapoló C-terminális karok 

csuklópozíciójában helyezkedik el. Ezen két szerkezet alapján született az a feltételezés, 

miszerint a csuklópozícióban található prolin szerepet játszhat – a BRP fehérjében tapasztalt 

funkciójához hasonlóan – a homotrimer dUTPázok oligomerizációjában [54]. Ezt a feltevést 

azonban még senki sem bizonyította in vitro kísérleti körülmények között. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK  

Kiterjedt szekvencia és szerkezeti elemzések alapján a prokarióta és eukarióta homotrimer 

dUTPázok alegységeit összetartó nem kovalens kötőerők alapvetően különbözőek [9]. Míg 

bakteriális és retrovirális dUTPázokban az enzim központi csatornája apoláros karakterű, 

eukariótákban poláros aminosavak építik fel. Ez az eltérés befolyásolhatja a prokarióta és 

eukarióta dUTPázokban lejátszódó katalitikus mechanizmust, illetve megváltoztathatja az 

enzimek szerkezeti stabilitását. Munkám során így azt tűztem ki célul, hogy jellemezzem a 

dUTPázok szerkezeti és a vele összefüggő funkcionális evolúcióját. 

Összehasonlító szerkezeti vizsgálataimhoz prokarióta képviselőként az Escherichia coli (E. 

coli)  dUTPázt választottam, mivel az irodalomban már részletesen karakterizált enzimről van 

szó, amelynek nagyfelbontású kristályszerkezete is ismert. Az eukarióták közül a Drosophila 

melanogaster (röviden Drosophila) dUTPázra két ok miatt esett a választásom. Egyrészt a 

Drosophila a magasabbrendű eukarióták egyik általános modelljéül szolgál. Másrészt doktori 

munkám megkezdésekor az eukarióta dUTPázok közül az ecetmuslica került laborunkban a 

kutatások középpontjába, mivel az enzimmel kapcsolatban leírtak egy endogén inhibitor 

fehérjét, ami kizárólag a kifejlődés első lárvaállapota során aktiválódik, potenciálisan 

elősegítve ezzel a dUTPáz gátlása által feltételezetten okozott programozott sejthalált [82]. 

Ezen fejezet bevezetőjében ismertetett hipotézis vizsgálatához célom volt összehasonlítani 

a kiválasztott pro-, illetve eukarióta dUTPázok szerkezeti stabilitását két különböző 

denaturáló (hő, illetve kaotropikus sók) közegben, több független módszer 

(mikrokalorimetria, fluoreszcencia, és cirkuláris dikroizmus spektroszkópia) felhasználásával. 

Emellett ki akartam deríteni, hogy a Mg2+ kofaktor, a termék dUMP és a nem hidrolizálható 

szubsztrátanalóg ligandumok, mint a dUDP és a α,β-imido-dUTP előidéznek-e olyan 

konformáció-változást a fehérjékben, amelyek befolyásolják az enzimek szerkezeti 

stabilitását. A két enzim hődenaturációjának vizsgálatával azt is tanulmányozni szerettem 

volna, hogy a trimer dUTPázok kitekeredése kooperatív módon egy lépésben történik-e, vagy 

intermediereken keresztül, több lépés során játszódik le.  

A homotrimer dUTPázokban található három különböző intermolekuláris felszín szerepet 

játszik a katalitikus funkció és az oligomer szerkezet kialakulásában. Az enzimek egyedi 

negyedleges szerkezetéből kiindulva − az ismert homotrimer szerkezetek alapján − választ 

kerestem arra a kérdésre, hogy milyen erők hatnak ezen felszínek közt, illetve van-e köztük 

olyan, melynek kitüntetett szerepe van az oligomer fehérje összetartásában. A Drosophila 

dUTPázról korábbi kísérletekben kiderült, hogy alkohol jelenlétében felbomlik az enzim  

natív trimer egysége [83]. Mivel az alkohol elsősorban a fehérjék negyedleges és harmadlagos 
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szerkezetét befolyásolja, ezért úgy gondoltam, hogy a jelenség tanulmányozása további 

információt nyújthat az alegységeket összetartó intermolekuláris felszínek egymáshoz 

viszonyított erejéről. A kérdés megválaszolását elősegítette egy szerencsés körülmény, 

miszerint a Drosophila enzimet sikerült alkohol jelenlétében kristályosítani, melyből 

kiindulva célul tűztem ki az ecetmuslica dUTPáz alkohol hatására módosult nagyfelbontású 

szerkezetének meghatározását és elemzését. A munkafolyamat során a fehérje kristályosítását 

és az adatok gyűjtését Dr. Barabás Orsolya röntgenkrisztallográfus végezte, a szerkezet-

meghatározást és finomítást az ő vezetésével már én valósítottam meg. 

A kísérletek előrehaladtával arra a kérdésre is választ kerestem, hogy a három felszín 

mellett milyen tényezők lehetnek még kulcsfontosságúak a homotrimer dUTPázok 

oligomerizációs folyamatában. A figyelmem két jelentősnek tűnő szerkezeti elemre 

összpontosult. Egyrészt a dUTPázokban megfigyelhető doméncserével járó 

oligomerizációban vélhetően szerepet játszó konzervált prolin aminosavra, amely a C-

terminális kar előtti hurok csuklópozíciójában foglal helyet. Ez a prolin a hipotézis alapján 

nyitott konformációban tartja a monomert egészen addig, amíg az kölcsönhatásba nem tud 

lépni egy másik alegységgel a C-terminálisok átlapolása által [54]. Annak érdekében, hogy 

fény derüljön a konzervált prolin tényleges szerepére, kiválasztottam a prokarióta E. coli, 

illetve az eukarióta humán dUTPáz enzimeket, és megvizsgáltam, hogy a prolin alaninra, 

illetve glicinre történő cseréje milyen hatással van a fehérjék trimer állapotára. A prolin 

mellett a másik tényező a C-terminális kar, melynek in silico vizsgálataink alapján jelentős 

szerkezet-stabilizáló funkció is tulajdonítható a katalízisben betöltött szerepe mellett. A kar 

funkciójának további jellemzéséhez összehasonlító vizsgálatokat terveztem, melyek 

segítségével tanulmányozhattam a natív és a C-terminális kartól megfosztott humán enzim 

oligomerizációs fokát és aktivitását.  
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

4.1. Anyagok 

Az elektroforézis során használt anyagokat a Bio-Rad, a kromatográfiához szükséges 

gyantákat az Amersham Biosciences cégtől szereztük be. Az α,β-imido-dUDP-t a Jena 

Bioscience-től vásároltuk, amit enzimatikusan α,β-imido-dUTP-vé foszforiláltam a [84]-ben 

leírt eljárás alapján. A felhasznált analitikai tisztaságú vegyszerek a Merck és Sigma-Aldrich 

cégektől származtak. A restrikciós enzimeket és a molekuláris biológiához szükséges 

anyagokat a New England Biolabs cégtől vásároltuk, a pontmutációk létrehozásához a 

Stratagene cég QuikChange irányított mutagenezis kit-jét használtam. 

4.2. Fehérjék előállítása 

4.2.1. Klónozás és irányított mutagenezis 

A vad típusú Escherichia coli dUTPázt kódoló gént pET3a plazmidban  

Rebecca Perssontól kaptuk. A fehérje expressziója és tisztítása az irodalomban leírtak alapján 

történt [85]. A teljes hosszúságú (1-187 aminosav) Drosophila melanogaster dUTPázt kódoló 

gént Felföldi Ferenc (MolCat Kft.) építette be pET22b expressziós plazmidba [83]. A humán 

dUTPáz nukleáris izoformáját kódoló génszekvencia (Bob Ladner ajándéka [86]) pET3a 

vektorba történő klónozását Dr. Kovári Júlia végezte. 

A humán és E. coli dUTPáz fehérjékben a C-terminális karok csuklópozíciójában található 

prolin aminosav pontmutációját, valamint a C-terminálisán lerövidített humán fehérjét a vad 

típusú enzimek génszekvenciáját tartalmazó plazmidokból kiindulva (E. coli dUTPáz:pET3a-

dut; humán dUTPáz:pET22b-dut) QuikChange irányított mutagenezis kit-tel készítettem. A 

pontmutációkhoz tervezett és felhasznált primereket a 4.1. táblázatban foglaltam össze:  

4.1. táblázat. A humán és E. coli dUTPázok kívánt pontmutációjához tervezett primer szekvenciák. A 
szekvenciákban aláhúzással jelöltem a mutációt okozó kodonokat. A pontmutáció megnevezésében látható ’r’ 
betű a vezető szálhoz tapadó pimert, míg az ’f’ betű a néma szálhoz tapadó primert jelöli. 

dUTPáz enzim Mutáció Primer szekvenciák 
E. coli P124A f 5’-CGCATCGCCCAGATGATTTTTGTTGCGGTAGTACAGGCTG-3’ 

E. coli P124A r 5’-CAGCCTGTACTACCGCAACAAAAATCATCTGGGCGATGCG-3’ 

E. coli P124G f 5’-CGCCCAGATGATTTTTGTTGGCGTAGTACAGGCTGAATTTAATCTGG-3’ 

E. coli P124G r 5’-CCAGATTAAATTCAGCCTGTACTACGCCAACAAAAATCATCTGGGCG-3’ 

humán P140A f 5’-GCGAACGGATTTTTTATGCAGAAATAGAAGAAGTTCAAGCC-3’ 

humán P140A r 5’-GGCTTGAACTTCTTCTATTTCTGCATAAAAAATCCGTTCGC-3’ 

humán P140G f 5’-GCTCATTTGCGAACGGATTTTTTATGGCGAAATAGAAGAAGTTCAAGCC-3’ 

humán P140G r 5’-GGCTTGAACTTCTTCTATTTCGCCATAAAAAATCCGTTCGCAAATGAGC-3’ 

humán F138Stop f 5’-GCACAGCTCATTTGCGAACGGATTTAGTATCCAGAAATAGAAGAAG-3’ 

humán F138Stop r 5’-CTTCTTCTATTTCTGGATACTAAATCCGTTCGCAAATGAGCTGTGC-3’ 
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A polimeráz láncreakciót (PCR) követően az eredeti, metilált plazmidot DpnI restrikciós 

enzimmel emésztettem. A megmaradó, mutáns fehérjét kódoló vektort XL1Blue E. coli 

sejtekbe transzformáltam, és termeltettem. A szekvenciákat szekvenálással ellenőriztem 

(Eurofins MWG Operon, Németország). 

4.2.2. Expresszió és fehérjetisztítás 

A rekombináns Drosophila dUTPáz-pET22b, E. coli dUTPáz-pET3a és humán dUTPáz-

pET3a plazmidokat hősokkal transzformáltam E. coli BL21 (DE3) sejtekbe, amelyek 

tartalmazták a T7 RNS polimerázt kódoló génszekvenciát  [87]. A transzformált sejteket 

ampicillint (100 µg/ml) tartalmazó Luria-Bertani (LB)-agaron növesztettem egy éjszakán át 

37 °C-on. A felnőtt telepeket másnap ampicillint (100 µg/ml) tartalmazó LB tápoldatba 

oltottam, és az exponenciális növekedési fázis elérésekor izopropil-β,D-tiogalaktoziddal 

(IPTG – az oldatban 0,5 mM a végkoncentráció) indítottam be a T7 RNS polimeráz 

expresszióját, és ezzel a dUTPázt kódoló génről történő fehérje termelést. Indukálás után a 

sejteket még 4 órán keresztül növesztettem, majd 4 °C-on lecentrifugáltam (2750 x g, 20 perc, 

4 °C).  

A Drosophila dUTPáz fehérjét és az E. coli dUTPáz vad típusú és prolin mutáns formáit 

azonos módon tisztítottam BL21 (DE3) sejtekből. A tisztítási folyamat során a termelt 

fehérjét végig 0 és 4 °C között tartottam. A lecentrifugált sejtcsapadékot 1/10 térfogatarányú 

feltáró pufferben (50 mM Tris/HCl (pH=8,0), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA-t és 2 mM MgCl2) 

szuszpendáltam fel, amely kiegészült frissen hozzáadott 1,4-ditiotreitol (DTT - 2 mM), fenil-

metánszulfonil fluorid (PMSF – 1,0 mM), lizozim (0,1 mg/ml), valamint RNáz és DNáz (2-2 

µg/ml) elegyével. A sejtszuszpenziót 60 percig jégen kevertettem, majd 5 x 60 másodpercig 

ultrahang-fürdőben tovább roncsoltam a baktériumok sejtfalát. A kapott elegyet további 30 

perc jégen történő kevertetés után lecentrifugáltam (18000 x g, 20 perc, 4 °C). A felülúszót 1 

mM DTT-t és 0,1 mM PMSF-et tartalmazó 25 mM Na-foszfát pufferoldattal (pH=7,5) 

egyensúlyba hozott Q-Sepharose (Pharmacia Biotech Fast Flow, 150 ml) anioncserélő 

oszlopra vittem 4 °C-on. Az ioncsere kromatográfiát Gradifrac (GE Healthcare Life Sciences) 

berendezésen végeztem. A minta felvitele után 300 ml 25 mM-os (pH=7,5) Na-foszfát 

pufferoldattal mostam le az oszlopról a nem, illetve gyengén kötődő komponenseket. Az 

elválasztást 600 ml 0-1 M koncentrációjú NaCl-ot tartalmazó pufferoldat lineáris gradiensével 

végeztem. Az ioncsere kromatográfiát követően a nagy feleslegben lévő só koncentrációját a 

fehérje éjszakán át történő dialízisével (25 mM Na-foszfát (pH=7,5) pufferbe) csökkentettem 

le.  
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A vad típusú és a prolin mutáns humán dUTPáz fehérjék bakteriális sejtekből történő 

tisztítása az előző bekezdésben ismertetett protokoll szerint zajlott. Azonban a kezdeti 

anioncserélő kromatográfiás tisztítási lépések során a humán fehérje szennyezett maradt, és 

sokszor már a gradiens elúciót megelőzően megjelent az oszlopon átesett frakcióban. 

Kationcserélő kromatográfia alkalmazásával azonban sikerült a kívánt tisztaságú fehérje 

preparátumot előállítani. Ehhez a bakteriális sejtfal roncsolását követően a lecentrifugált sejt 

felülúszó pH-ját éjszakán át tartó dialízissel – 4 liter dialízis pufferben (20 mM nátrium-citrát, 

pH=5,0; 1 mM MgCl2; 1 mM DTT; 0,1 mM PMSF) – lecsökkentettem, hogy a fehérje 

össztöltése pozitív legyen. Másnap az újból lecentrifugált felülúszót felvittem a kationcserélő 

oszlopra. Az alkalmazott 5 ml-es HiTrap SP XL (GE Healthcare Life Sciences) oszlop nagy 

kapacitása és kis térfogata lehetővé tette, hogy a fehérje tisztítása a minta felvitelétől az 

oszlop mosásán keresztül a gradiens elúcióig 2 óra alatt befejeződjön. Erre azért volt szükség, 

hogy a fehérje minél kevesebb ideig legyen a kedvezőtlen savas környezetben. A gradiens 

elúciót követően SDS-gélelektroforézis (lásd a következő fejezetet) segítségével választottam 

ki a humán dUTPázt tartalmazó frakciókat, majd éjszakán át tartó dialízissel (25 mM Na-

foszfát pufferbe; pH=7,5) a fehérje ismét a további munkákhoz szükséges semleges 

környezetbe került. 

A fehérje minták további tisztítására azonos módon méretkizárásos kromatográfiát 

alkalmaztam Superdex 75HR  10/30 gélszűrő oszlopon, Pharmacia FPLC (Pharmacia 

Biotech) berendezés felhasználásával. Ez utóbbi kromatográfiás lépés, mivel a részecskék 

mérete alapján végzi az elválasztást, az idegen makromolekulás szennyezők mellett a 

konformációs heterogenitások egy részét is csökkenti. Emiatt a kristályosítást célszerűen 

minden esetben gélszűrés előzte meg. A gélszűrés 25 mM Na-foszfát (pH=7,5) pufferben 

történt. 

A fehérjéket Amicon cellákban (Millipore) töményítettem 5–15 mg/ml végső 

koncentrációig. A kész mintákat vagy azonnal felhasználtam, vagy folyékony nitrogénben 

lefagyasztottam, és -70 °C-on tároltam.  

4.3. A fehérjeminták jellemzése 

4.3.1. SDS-gélelektroforézis, fehérje-koncentráció meghatározása 

A nátrium-dodecil-szulfát-poliakrilamid gélelektroforézist (SDS-PAGE) 12%-os 

poliakrilamid minigéleken Protean III berendezésben (Bio-Rad) végeztem [88]. A fehérje 

csíkokat kolloidális Coomassie Brilliant Blue festékkel (Biosafe Coomassie stain; Bio-Rad) 

tettem láthatóvá, a gélek kiértékelését GelDoc denzitométerrel (Bio-Rad) végeztem. A 
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tisztított fehérjeminták egyedüli látható csíkként jelentek meg a géleken, és a gélképek 

denzitometriás analízise alapján legalább 95%-os tisztaságúak voltak. 

A fehérjeminták koncentrációját Bradford-módszerrel [89], illetve a fehérje ultraibolya 

spektruma alapján határoztam meg. A Bradford-módszer kalibrálására szarvasmarha szérum 

albumint (BSA) használtam. A fehérjeminták ultraibolya spektrumát JASCO-V550 

spektrofotométerrel határoztam meg. A spektrumokat minden esetben olyan pufferoldatról 

felvett alapvonallal korrigáltam, amely az  összes komponenst tartalmazta, kivéve a fehérjét. 

A spektrumban 280 nm-en észlelhető abszorpciós csúcs elsősorban a fehérjékben lévő aromás 

triptofán és tirozin oldalláncok elnyeléséből származik. Így a fehérje aminosav-összetétele 

alapján kiszámítható az úgynevezett fajlagos abszorpciós együttható értéke (ε0,1% 1 cm, 280 nm = 

0,52 az E. coli dUTPáz [49], 0,26 a Drosophila dUTPáz és 0,51 a humán dUTPáz esetében), 

amely az 1,0 mg/ml-es fehérjeoldat elnyelését adja meg. A fehérjeoldat ultraibolya 

spektrumában 280 nm-en észlelt korrigált elnyelésből a fehérje koncentráció közvetlenül 

számítható a Lambert-Beer törvény alapján az A = c * ε * l képletből (ahol A: abszorbancia 

280 nm-en, c: koncentráció [mg/ml], l: a fény úthossza a mintában (1cm)). Az együtthatók 

közelítő becslésére ingyenesen hozzáférhető szoftvereket használtam (http://au.expasy.org, 

ProtParam program). 

4.3.2. Aktivitásmérés 

A vad típusú és a mutáns dUTPáz fehérjék katalitikus aktivitásának vizsgálatára 

folyamatos aktivitásmérő módszert használtam, amely lehetővé teszi az enzim kvantitatív 

kinetikai jellemzését [90]. A dUTP a 4.3.2.1. egyenlet alapján hidrolizálódik semleges pH-n 

(pH=7,5). A reakció során felszabaduló protonok mennyisége egyenesen arányos a képződő 

termék (dUMP) mennyiségével, így fenolvörös sav-bázis indikátor színváltozásának 

spektrofotometriás mérésével a reakció követhetővé válik. 

dUTP + H2O → dUMP + PPi +2H
+                   4.3.2.1. 

A rendszer nagyon enyhén pufferolt (1 mM TES/HCl), hogy a pH a mérés ideje alatt a 

fenolvörös indikátor átcsapási tartományában maradjon, így optimális intenzitású detektálható 

jel érhető el. A dUTPáz aktivitását 40 µM dUTP-t (telítési szubsztrát-koncentráció), 1 mM 

TES/HCl puffert (pH=7,5), 5 mM MgCl2-t, 150 mM KCl-t, és 40 µM fenolvörös indikátort 

tartalmazó oldatban mértem. Az így elkészített oldatoknak felvettem az alapvonalát, majd 50-

100 nM enzim gyors hozzáadása után folytonosan detektáltam a bekövetkező abszorbancia-

változást. A méréseket JASCO-V550 spektrofotométerrel, 1 cm átmérőjű küvettában, 25 oC-

on végeztem. 
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A steady-state katalitikus sebességi állandót (kcat) a telítési szubsztrát-koncentrációnál mért 

görbéken az első 10 másodpercben észlelt meredekségből (∆A/sec) és a ∆Ateljes-ből 

számítottam (∆A: abszorbanciaváltozás, sec: másodperc) a 4.3.2.2. és a 4.3.2.3. egyenletek 

alapján (a szögletes zárójel a benne foglalt anyag koncentrációját jelenti). 

∆[dUTP]/sec = ([dUTP]teljes * (∆A/sec)) / ∆Ateljes                                4.3.2.2.   

kcat = (∆[dUTP]/sec) / [dUTPáz]                                                          4.3.2.3. 

A Michaelis-állandók (KM) értékét, a teljes mért görbékből számítottam az integrált 

Michaelis-Menten egyenlet felhasználásával [13, 48]: 
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ahol [P]t a termék koncentrációja t időpontban, t az eltelt idő, v a látszólagos vmax (maximális 

sebesség), [S]0 a szubsztrát kiindulási koncentrációja és K a látszólagos KM (Michaellis-

állandó). 

4.3.3. Analitikai gélszűrés 

Az analitikai gélszűrést Superdex 75HR 10/30 (Amersham Pharmacia Biotech Ltd.) 

oszlopon végeztem. A vizsgált E. coli és humán prolin mutáns (P124A és P140A, valamint 

P124G és P140G) dUTPáz fehérjék, valamint a C-terminálisa felől 27 aminosavval csonkolt 

humán enzim látszólagos moláris tömegének kiszámításához, és ezen keresztül a fehérjék 

oligomerizációs állapotának meghatározásához először kalibrációs egyenest vettem fel, majd 

a vizsgált enzimmel is végrehajtottam a gélszűrést. Az egyenes felvételéhez a Superdex 

oszlopokhoz javasolt standard kalibrációs fehérjéket használtam, név szerint tiroglobulint 

(669 kDa), aldolázt (158 kDa), ovalbumint (43 kDa), mioglobulint (17.6 kDa) és a B12 

vitamint (1.35 kDa). Az általam vizsgált dUTPáz fehérjéket 0,1-1,0 mg/ml koncentrációban 

vittem fel az oszlopra. 

A kiértékelés során a papírsebesség és az áramlási sebesség segítségével kiszámítottam a 

minta elúciós térfogatát (Ve). Az oszlop saját paraméterei között szerepel az interpartikuláris 

(üres) térfogat (Vo), és a teljes oszloptérfogat ml-ben (Vt). Ekkor a hasznos elválasztási 

térfogatot a teljes oszloptérfogat és az üres térfogat különbségeként kapjuk (Vt-Vo). Ezen 

értékek felhasználásával kiszámítottam a Kav térfogati megoszlási együtthatót a 4.3.3.1. 
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egyenlet alapján, ami az adott pórusméretű géltípus és molekula kölcsönhatására jellemző, 

dimenziótól független anyagi állandó: 

Kav=(Ve-Vo)/(Vt-Vo)        4.3.3.1. 

Ezután ábrázoltam az öt kalibráló fehérjére kapott Kav értékeket a hozzájuk tartozó 

moltömegek tizes alapú logaritmusának függvényében. A pontokra egyenest illesztettem, 

majd az egyenes paramétereiből kiszámoltam a dUTPázokra vonatkozó látszólagos molekula 

tömeget. 

4.4. Fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálatok 

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

jelenséget a lejátszódó elektronátmenettől függően fluoreszcenciának (S1→S0 átmenet, nem 

jár elektronspin-változással), vagy foszforeszcenciának  (T1→S0, elektronspin-változással járó 

átmenet) nevezzük.  

A fehérjék többségében a fluoreszcencia főként a triptofán aminosav gerjesztésének 

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

intenzitása jóval kisebb, mint a triptofáné. Így ha a fehérjében nincs triptofán, és a tirozinok 

száma is csekély, a fluoreszcenciás analízis nem ad megbízható eredményt [91]. Fontos 

megjegyezni, hogy a triptofán fluorofórként való viselkedését jelentősen befolyásolja a 

körülötte kialakult fehérje mikrokörnyezet. Mikor a fehérje kitekeredésével a triptofán kikerül 

a fehérje belsejében eltemetett hidrofób magból, az oldószernek jobban kitett környezetben 

megváltozik az aminosav emissziós spektrumának jellege. 

Az E. coli dUTPáz  elsődleges szekvenciájában (a vad típusú és a prolin mutáns 

enzimekben egyaránt) egy triptofán, illetve két tirozin aminosav található. A triptofán az 

enzim központi csatornájában helyezkedik el, a fehérje belsejében eltemetve. A fehérje 

kitekeredésének előrehaladtával – amint a harmadlagos és negyedleges szerkezeti elemek 

szétzilálódnak – a triptofán fokozatosan hozzáférhetővé válik az oldószer számára, vagyis 

emissziós spektrumában változás észlelhető. A tirozin által okozott fluoreszcencia változás 

nem számottevő a triptofáné mellett. 

A Drosophila és a humán dUTPáz nem tartalmaznak triptofánt, csupán négy, illetve hét 

tirozin aminosavat, többnyire oldószer számára elérhető helyen, közel a molekula felszínéhez, 

ezáltal gyenge fluoreszcencia emissziós jelet szolgáltatva az analízishez.  

A vad típusú E. coli dUTPáz kémiai denaturációját guanidium-hidroklorid (Gnd.HCl) 

jelenlétében vizsgáltam. A méréseket JOBIN YVON Fluoromax-3 spektrofluoriméterrel 10 

mm optikai úthosszú küvettában, 25 oC-on végeztem. A teljes kitekerés érdekében nullától 
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egészen 6 M-os koncentrációig alkalmaztam a Gnd.HCl denaturálószert. Az 1,0 ml térfogatú 

fehérje minták koncentrációja 0,2 mg/ml volt. A denaturáló elegy emellett tartalmazott még 

20 mM HEPES-t (pH=7,5), 5 mM MgCl2-ot és 1 mM DTT-t is. A denaturálószerre nézve 

különböző koncentrációjú elegyek összeállítása után, 60 perc jégen való inkubálás 

következett, majd egyenként megmértem a mintákat. A bakteriális dUTPáz emissziós 

spektrumait 295-390 nm között vettem fel, 280 nm-en gerjesztve a fehérjét. Az enzim 

kitekeredését vagy 1) az emissziós intenzitás változásával követtem egy kiválasztott 

hullámhosszon (335 nm) a denaturálószer koncentrációjának függvényében, vagy 2) a fehérje 

denaturációja során megfigyelhető emissziós spektrumok csúcsmaximumának hullámhossz 

eltolódását határoztam meg (’red shift’, vagyis piros eltolódás). A kapott görbék kiértékelését 

a 4.6. fejezetben leírt módon végeztem.  

A vad típusú és prolin mutáns E. coli dUTPáz enzimek 0,8-1,4 mg/ml koncentrációjú 

oldatának (25 mM Na-foszfát, pH=7,5) hődenaturációja során a triptofán fluoreszcens 

emissziós intenzitásának változását 280 nm-en történt gerjesztés mellett 345  nm-en követtem 

25 és 80 oC között. 

4.5. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia  

A cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia hatékony vizsgálati módszer királis 

molekulák térszerkezetének kutatásához. A fehérjéket felépítő aminosavak – a glicin 

kivételével – királisak, a fehérjék kromofor csoportjai, a peptidkötések és az aromás 

oldalláncok akirálisak. Azonban az önmagukban akirális kromoforok fehérjén belüli 

aszimmetrikus környezetéből is adódhat kiralitás, és ilyenkor is megfigyelhető a cirkuláris 

dikroizmus jelensége. A fehérjék ismétlődő kromoforja az amid csoport, aminek távoli UV 

tartományban jellemző elnyelése van (230-210 nm és 190-200 nm), ezért 250 nm alatt a CD 

spektrumot az amid csoportok határozzák meg. A fehérjék távoli UV tartományban felvett CD 

spektrumából következtethetünk a másodlagos szerkezeti elemek (α-hélix, β-szál, specifikus 

β-kanyarok), illetve a rendezetlen szerkezet (random coil)  meglétére, és százalékos 

előfordulási arányának becslésére (4.1. ábra). Közeli UV tartományban (230-350 nm) 280 nm 

körül az aromás oldalláncú aminosavaknak van jellemző elnyelése, így azok egymáshoz 

viszonyított térbeli elrendeződéséről, vagyis a harmadlagos szerkezetről nyerhetünk 

információt. A CD spektroszkópia természetesen nem helyettesítheti a nagyfelbontású 

szerkezetvizsgáló módszereket (röntgenkrisztallográfia, NMR), azonban az évek alatt azok 

hasznos kiegészítőjévé vált a szerkezetkutatás terén. 
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4.1. ábra Fehérjék másodlagos szerkezeti elemeire jellemző CD spektrumok [92]. α-hélix: világoskék 
folytonos vonal; β-redő: sötétkék szaggatott vonal; rendezetlen szerkezet: világoskék szaggatott vonal. 

A vad típusú E. coli és Drosophila dUTPázok kémiai denaturációja során az enzimek 

azonos töménységű (0,2 mg/ml) oldatához egyenként növekvő koncentrációjú denaturálószert 

(0-6 M Gnd.HCl, illetve 0-8 M ureát) adtam, majd 60 perces jégen történő inkubálás után 

vizsgáltam a fehérje távoli UV CD spektrumát. A denaturálószer koncentrációjának 

növekedésével megváltozik az enzim másodlagos szerkezeti elemeinek aránya, a szerkezet 

egyre rendezetlenebbé válik. Mivel ebben a tartományban a másodlagos szerkezeti elemekről 

nyerhetünk információkat, így mind a bakteriális, mind az eukarióta enzim kitekeredése 

követhető volt ezzel a módszerrel. Az E. coli, valamint a Drosophila dUTPáz kitekeredését 

225, illetve 215 nm-en történő ellipticitás-változás alapján követtem a denaturálószer 

koncentrációjának függvényében.  

A vad típusú E. coli, Drosophila és humán dUTPáz, valamint a prolin mutáns E. coli és 

humán enzimek 0,2-0,7 mg/ml töménységű oldatának (20 mM HEPES, vagy Na-foszfát 

puffer, pH=7,5) távoli UV tartományban felvett CD spektrumait (200-250 nm) JASCO 720 

spektropolariméterrel rögzítettem 1 mm optikai úthosszú küvettában 25 oC-on. Az 

összeállított mérőberendezéssel lehetőség nyílt a fehérjék hődenaturációjának követésére is, 

adott hullámhosszon detektálva a minta CD jelének változását. Mind a vad típusú, mind pedig 

a mutáns enzimek esetében azt a hullámhosszat választottam ki a detektálásra, amelyen a 

legnagyobb eltérést találtam a natív és a kitekert fehérjék CD spektrumában. Az enzimek 1 
oC/perc sebességgel történő felfűtése 25 oC-tól 80 (humán és Drosophila enzim esetén), 

illetve 90 oC-ig (E. coli dUTPáz esetén) történt. A felfűtési maximum hőmérséklet elérését 

követően a fehérje mintákat visszahűtöttem szobahőmérsékletre, majd ismét felvettem a 
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dUTPázok CD spektrumát 25 oC-on. A vad típusú E. coli és Drosophila enzimek 

hődenaturációjának folyamatos követése mellett olyan mérést is végeztem, amikor a felfűtés 

során két fokonként felvettem a vizsgált fehérjék spektrumát is.  

4.6. A fehérjék denaturációja során kapott mérési adatok kiértékelése 

Az E. coli dUTPáz denaturálószer hatására bekövetkező kitekeredését kétféle optikai 

módszerrel (CD jel és fluoreszcencia) követtem, a Drosophila fehérje kémiai denaturációját 

csak CD spektroszkópiával vizsgáltam, ugyanis az enzimben nincs triptofán aminosav, ami 

nagyon lecsökkenti a fehérje fluoreszcens jelintenzitását. Annak érdekében, hogy az E. coli 

dUTPáz kétféle módszerrel kapott adatainak összehasonlításánál a minták előkészítésből 

adódó eltérések ne befolyásolják az eredményt, a fluorimetriás kísérlethez elkészített mintákat 

használtam fel közvetlenül a CD görbék felvételéhez is. A két módszerrel kapott adatok 

kiértékelése hasonló elméleti alapokon nyugszik. 

A kiértékelés jóságának szükséges feltétele, hogy a fehérje kémiai denaturációja 

reverzibilis módon játszódjon le. Ennek igazolására a következő méréseket végeztem. A 

bakteriális és a Drosophila dUTPázt 4,5 M guanidium-hidrokloridban – mely a mérések 

alapján már biztosítja a fehérjék teljes denaturációját – 60 percig jégen inkubáltam, és 

ugyanezt tettem denaturálószert nem tartalmazó fehérjeoldatokkal is. A fehérjeoldatokat 1:25 

arányban az aktivitásmérő pufferbe hígítva (így a fehérje koncentráció kb. 200 nM volt) a 

denaturálószer koncentrációja nagymértékben lecsökkent, így a fehérje visszatekeredése 

megindulhatott. A Gnd.HCl-t nem tartalmazó kontroll fehérjeoldatokat szintén 1:25 arányban 

higítottam aktivitásmérő pufferbe, ez volt a mérés zérópontja. A már renaturáló környezetben 

lévő mintákon különböző időpontokban végzett aktivitás mérések (25 oC-on) alapján, a 

feltekeredő fehérjék 60 perc alatt elérték a kontroll fehérjék enzimaktivitását (steady-state 

aktivitás), így mindkét enzim kémiai denaturációja reverzibilisnek bizonyult.  

A legelterjedtebben alkalmazott kémiai denaturálószerek, vagyis kaotropikus sók az urea, 

illetve a guanidium-hidroklorid. Ezek a sók azért alkalmasak a fehérjék kitekerésére, mert a 

molekula minden részét képesek szolubilizálni, a peptidlánctól elkezdve, egészen a hidrofób 

oldalláncokig. A fehérje vizes közegből denaturálószer oldatába történő áthelyezését kísérő 

szabadentalpia-változás arányos a denaturálószer koncentrációjával [93, 94]. A kitekeredés 

szabadentalpiája adott denaturálószer koncentráció mellett: 

∆GD-N=∆GD-N
H
2
O – mD-N [D]      (4.6.1.) 

ahol ∆GD-N
H
2
O a szabadentalpia értéke vízben, [D] a denaturálószer koncentrációja, mD-N 

pedig az arányossági konstans (=δ(∆GD-N)/δ[D]), mely összefügg az oldószer számára 
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hozzáférhető felszín változásával a fehérje kitekeredése során, mértékegysége pedig 

cal/mol/M vagy J/mol/M. [94].  

Az mD-N paraméter arányos a fehérjében lévő csoportok számával, így általában a 

nagyobb molekulák érzékenyebben reagálnak a kaotrop sók hatására, mint a kisebbek. 

Azonban a kisméretű fehérjék denaturálószerekkel szemben mutatott nagyobb ”ellenállása” 

nem fokozott stabilitásuknak köszönhető, hanem sokkal inkább az ilyen fehérjék kitekeredését 

követő kisebb felületváltozásnak. Ugyanakkor ezen paraméter változása összefügg a 

denaturációs folyamat kooperatív jellegének változásával is. Amennyiben az m értéke 

lecsökken, a kitekeredés feltehetően intermediereken keresztül megy végbe [95]. 

Tekintsük a fehérje reverzibilis kitekeredését egy egyszerű egylépcsős folyamat során, ahol 

a natív (N) és a denaturált állapot (D) egyensúlyban van (N ⇔ D).  

Ekkor  

θθ
θθ
−

−
=∆−== −

D

N

DND

N

D RTGK
f

f
)/exp(      (4.6.2.) 

ahol fD és fN a denaturált, illetve a natív fehérje százalékos aránya a denaturálószer adott 

koncentrációjánál (fD+fN=1), θ az éppen mért optikai jellemző a denaturálószer adott 

töménysége mellett, θD és θN  pedig megegyezik a teljesen kitekert, illetve a natív fehérjéhez 

tartozó optikai jellemzővel. Helyettesítsük be a (4.6.2.) egyenletbe az (4.6.1.) egyenletet, majd 

az így kapott egyenlőséget rendezzük át. Ennek alapján 
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Ekkor [D] megegyezik a denaturálószer aktuális koncentrációjával, m pedig a már említett 

arányossági konstans, ami összefügg a görbe meredekségével. Az átmenet közepénél ([D]50% ) 

fN=fD, így (4.6.2.) egyenlet alapján ∆GN-D=0, vagyis az (4.6.1.) egyenlet szerint  

∆GN-D(H2O)= m*[D]50%        (4.6.4.) 

ahol [D]50% megegyezik a denaturálószer azon koncentrációjával, amelynél a fehérje 50%-ban 

kitekeredett formában van jelen. A (4.6.4.) egyenletet behelyettesítve a (4.6.3.) képletbe: 
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A (4.6.5.) egyenlet illesztésével két ismeretlen paramétert kapunk meg: m, valamint [D]50% 

értékét, melyek jellemzik a kitekeredési folyamat kooperativitását, illetve a fehérje stabilitását 

az adott kémiai denaturálószerrel szemben. A méréseket 25 oC-on végeztem. 

A dUTPázok hődenaturációja során egylépcsős folyamatot (N ⇔ D) feltételezve a 

denaturált fehérje frakciók (fD) értékét a következő egyenlet alapján számoltam: 

( )
( ) ( )TsTs

Ts
f

NNDD

NN

D +−+

+−
=

θθ
θθ

       (4.6.6.) 

ahol θ az adott hőmérsékleten (T) mért optikai jellemző, θD és θN, megegyezik a teljesen 

kitekert, illetve a natív fehérjéhez tartozó pontokra illesztett egyenes ordináta-tengely 

metszetével, az sD és sN értékek pedig a teljesen kitekert, illetve a natív fehérjéhez tartozó 

pontokra illesztett egyenesek meredekségei.  

Az  fD(T) függvényre a következő nem-lineáris egyenletet illesztettem: 

( )[ ] RTTTTTTCTTHe
f

mmpm

D /)/ln()1/(1

1
1

−−∆+−∆+
−=   (4.6.7) 

ahol ∆H az entalpia-változás, Tm az átalakulási hőmérséklet, ∆Cp az állandó nyomáson mért 

hőkapacitás-változás és R az egyetemes gázállandó. Habár a mért adatok és a számolt 

függvények jól illeszkedtek egymásra, a fehérjék hődenaturációjának irreverzibilis jellege 

miatt az illesztés során kapott egyensúlyi termodinamikai paraméterek (∆H és ∆Cp) értékei 

nem tekinthetők valósnak, egyedül az átmeneti hőmérséklet (Tm) értékeit fogadtam el. A 

függvények illesztését MicrocalTM OriginTM 5.0 (Micocal Software, Inc.) programmal 

végeztem. 

4.7. Differenciális pásztázó mikrokalorimetria  

A fehérjék, nukleinsavak térszerkezetének módosulását a termodinamikai paraméterek 

értékeinek megváltozása kíséri. A differenciális pásztázó mikrokalorimetria, vagy másképp 

DSC segítségével a molekulák hő hatásával szemben mutatott stabilitását, a molekulákon 

belüli kooperatív egységeket, a natív térszerkezetű fehérjék hőmérséklet-növekedés hatására 

bekövetkező kitekeredését (unfolding) vizsgálhatjuk. A módszer lényege, hogy a minta és egy 

ismert referencia anyag hőkapacitás-különbségét mérjük adott hőmérséklet-tartományban 

folyamatos fűtés, illetve hűtés mellett. A referencia és a minta egymástól és a környezettől 

adiabatikusan el van szigetelve. 
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Egy termodinamikai rendszer a következő állapotegyenlettel jellemezhető a főtételek 

alapján: 

dU=TdS-pdV+µdN       (4.7.1.) 

ahol U a rendszer belső energiája, T a hőmérséklet, S az entrópia, p a nyomás, V a térfogat, 

µ a kémiai potenciál és N a részecskeszám. Ha a részecskeszámot és a nyomást állandó 

értéken tartjuk, akkor célszerű bevezetni az entalpiát: 

H=U+pV         (4.7.2.) 

Ekkor (4.7.1) egyenlet felhasználásával a hőkapacitás 
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      (4.7.3.) 

A nyomás állandósága mellett a rendszerben zajló folyamatok jellemzésére az entalpia 

alkalmasabb az energiánál. Közvetlenül ennek deriváltját, a Cp(T) függvényt mérhetjük. A 

Cp(T) függvény ismeretében egy additív állandó erejéig meghatározható az entalpiafüggvény 

is: 

( ) ( ) ( )∫+=
T

T

p dTTCTHTH

0

0       (4.7.4.) 

A hőindukált folyamat entalpiája a (4.7.4.) egyenlet alapján az abszorpciós görbe alatti 

területtel (Qt) egyenlő. Meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a natív és a denaturált 

fehérje hőkapacitásai eltérnek egymástól. A denaturációs folyamat közben megnövekvő 

hőkapacitás oka elsősorban az apoláros csoportok felszínre kerülése, hidratálódása. Az 

úgynevezett kalorimetrikus entalpia-változás: 

∆Hcal=Qt/M   (M:a mólszám)   (4.7.5.) 

Vizes oldatban a biopolimereket speciális hidrátburok veszi körül, emiatt hőkapacitás-

görbéik erősen eltérhetnek egymástól. A mérések alapján a görbéket két csoportba 

sorolhatjuk. A lassú, monoton növekedésű hőkapacitás-függvény a nem kooperatív erők által 

összetartott biopolimerekre jellemző, ezek a fehérjék a hőmérséklet-emelkedés hatására 

fokozatosan vesztik el térszerkezetüket. A kooperatív erők által összetartott molekulák 

hőkapacitás-görbéje azonban rendszerint éles csúcsként jelentkezik a termogramon.  

Az átalakulás lehet egylépcsős, ekkor kétállapotú rendszerről van szó, amely például 

kisméretű globuláris fehérjékre jellemző, és lehet többlépcsős, amely többnyire nagyméretű, 

globuláris (multidomén) fehérjéknél fordul elő, és ekkor a kitekeredés több intermedier 

állapoton keresztül valósul meg. Az előbbi esetben 1
'

=
∆

∆

tHoffvan
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H
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entalpia megegyezik a kalorimetrikus entalpiával. A ∆Hvan’t Hoff független a minta 

koncentrációjától, de függ a mért csúcs alakjától. Minél élesebb a csúcs, annál kooperatívabb 

módon játszódik le a fehérje hődenaturációja. Ezzel ellentétben a  ∆Hcal, mint azt a (4.7.5.) 

egyenletben láthattuk, függ a kalorimetrikus cellában lévő (aktív) molekulák mennyiségétől. 

Összefoglalva : 

1) ∆Hcal/∆Hvan’t Hoff =1, ha az átmenet valóban szigorúan kétlépcsős (nincs intermedier állapot) 

2) ∆Hcal/∆Hvan’t Hoff >1, ha a fehérje-koncentrációt alulbecsülték, vagy ha intermediereken 

keresztül történik a denaturáció. 

3) ∆Hcal/∆Hvan’t Hoff <1, ha a fehérje-koncentrációt felülbecsülték, illetve irreverzibilis 

aggregáció esetén, vagy akkor, ha az egylépcsős modell alapján kooperatív módon kitekeredő 

molekula moltömege hibásan lett meghatározva. Ez utóbbi eset gyakran előfordul, ha olyan 

oligomer fehérjék kitekeredését vizsgáljuk, melyek a denaturáció folyamatában is 

oligomerként, nem pedig független alegységekként vesznek részt. Így a   ∆Hcal/∆Hvan’t Hoff 

arányból arra is következtethetünk, hogy mi a kitekeredésben résztvevő fehérje 

oligomerizációs foka [96].  

A kitekeredés reverzibilitásának praktikusabb vizsgálati módja, hogy ugyanazt a fehérje 

mintát közvetlenül az átmeneti hőmérséklet elérése után egyenletes sebességgel visszahűtjük 

a kiindulási hőmérsékletre, amit egy újabb felfűtési ciklus követ. Amennyiben visszakapjuk 

az eredeti csúcsot, illetve annak egy hányadát, akkor a hődenaturáció teljes mértékben, illetve 

részben reverzibilis módon játszódott le.  

A kalorimetriás mérések során összehasonlítottam a vad típusú prokarióta E. coli, és az 

eukarióta Drosophila dUTPázok termodinamikai stabilitását. Vizsgáltam továbbá, hogy a 

kofaktor Mg2+ jelenléte, és ezen felül a termék dUMP, a dUDP és a szubsztrátanalóg dUPNPP 

hozzáadása miként befolyásolja az enzimek hődenaturációját. A bakteriális E. coli és a humán 

dUTPáz összehasonlító szerkezeti vizsgálatai során arra a kérdésre kerestem választ, hogy a 

C-terminális kar csuklópozíciójában elhelyezkedő prolin aminosav hiánya befolyásolja-e az 

enzimek hőstabilitást. A mutánsok tervezését és minőségét a 4.1. fejezetben ismertettem. 

A méréseket Microcal VP-DSC készüléken végeztem, a mért adatok kiértékeléséhez 

Microcal Origin DSC programot használtam. A 0,3-0,6 mg/ml töménységű fehérje oldatok 

tartalmaztak még 20 mM TES/HCl, vagy 20 mM HEPES puffert (pH=7,5), 50 mM nátrium-

kloridot és 1 mM DTT-t. Az E. coli és Drosophila dUTPáz mintákhoz hozzáadott ligandumok 

(dUMP, dUDP és dUPNPP) koncentrációját az adott enzim-ligandum komplex disszociációs 

állandóját figyelembe véve határoztam meg [13, 83], így a trimer fehérje telítésben volt a 

nukleotid ligandumokra nézve. Az alkalmazott fémion és ligandum koncentrációk: 5 mM 
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Mg2+, 5 mM dUMP, 250 µM dUDP és 100 µM dUPNPP voltak. A mérések folyamán a 

fehérje mintákat 20 oC-tól 80 oC-ig fűtöttem 1 oC/perc sebességgel. Először mindkét cellába 

referencia oldatot töltöttem, amely a fehérjén kívül minden egyéb komponenst tartalmazott, 

majd felvettem az alapvonalat. Ezt követően az egyik cellában a referencia oldat helyére a 

mérendő minta került, és felvettem a rá jellemző termogramot is. Az alapvonal kivonásával 

kiküszöbölhetővé vált a két cella közti különbség és így adódott a fehérje Cp(T) függvénye 

[97].  

4.8. Fehérjék kisszögű röntgenszórása (Small-angle X-Ray scattering - SAXS) 

Kisszögű röntgenszórás mérésekkel számos anyag szerkezeti tanulmányozása elvégezhető 

a fémötvözetektől a mesterséges polimereken keresztül a makromolekulákig. A SAXS 

mérések információt nyújtanak az 5-25 nm-es mérettartományba eső fehérje molekulák 

nagyságáról, alakjáról, a felületük és térfogatuk arányáról, valamint ezen paraméterek 

eloszlásáról a mintában. A vizsgált minta lehet szilárd-, vagy oldatfázisú, a módszer előnye, 

hogy egyszerű minta-előkészítést igényel, és a fehérje nem roncsolódik a mérés 

következtében. A mérés ezen jellemzői megkönnyítik a fehérjében bekövetkező konformációs 

változások követését például egy effektor molekula kötődésének, vagy denaturálószernek 

hatására. A kisszögű röntgenszórás mérése 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) 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. Változatos mérettel és feltekeredéssel rendelkező fehérjék 

SAXS görbéinek összehasonlításával szemléltethető a kisszögű röntgenszórás mérések 

információ-tartalma (4.2. ábra).  
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4.2. ábra. A kisszögű röntgenszórás görbék információ-tartalma. Az ábra a különböző nagyságú fehérjék 
(10-től 300 kDa-ig) kristályszerkezete alapján számolt kisszögű röntgenszórás görbéit és a különböző felbontási 
tartományokban maximálisan meghatározható szerkezeti egységeket szemlélteti. A szóródás intenzitása 
logaritmikus skálán van feltüntetve. 

Alacsony szögeknél (2-3 nm-es felbontás) az intenzitás nagymértékben csökken az s 

függvényében, amelyet a részecske alakja határoz meg, ezért az egyes fehérjék esetében ez a 

változás nagyon eltérő lehet. Közepes felbontásnál (2-0,5 nm) a görbék közti különbségek 

egyre csökkennek, megkülönböztetésük egyre nehezebb, míg 0,5 nm felbontás felett az 

eltérések szinte teljesen eltűnnek. Kisszögű röntgenszórás mérésével tehát elsősorban a 

fehérje alakjáról, negyedleges, illetve néhány esetben harmadlagos szerkezetéről jutunk 

információhoz. 

A legalapvetőbb kérdés a SAXS görbék kiértékelésénél, hogy miként lehet az 

egydimenziós szóródási mintázatból háromdimenziós szerkezeti adatokat kinyerni. Ez sok 

esetben nem egyszerű feladat, de szerencsére számos módszer létezik a probléma 

megoldására. A legelső ab initio számítások, melyek kizárólag globuláris részecskékre voltak 

alkalmazhatók, burkológörbével írták le a részecskét. A mai számítások már a fejlettebb 

Monte-Carlo módszeren alapszanak, és lényegesen nagyobb felbontású modellt adnak 

eredményül.  

 A SAXS mérések során a fehérjemintáim előkészítését, és a méréseket én végeztem, az 

adatkészletek feldolgozását és az eredmények értékelését Dr. Maxim Petoukhov 

(EMBL/DESY, Hamburg) és Dr. Dmitri Svergun (EMBL/DESY, Hamburg) hajtotta végre. 

A vad típusú E. coli és humán dUTPáz, valamint mindkét enzim alanin (P124A, illetve 

P140A) és glicin (P124G, illetve P140G) mutánsairól és a C-terminális végén 27 aminosavval 

Felbontás 
(nm) 

Atomi  
szerkezet 

Alak 

Teljes  
feltekeredés 
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rövidebb humán dUTPázról a kisszögű röntgenszórás adatkészletek gyűjtése az EMBL/DESY 

kutatóközpont (European Molecular Biology Laboratory/Deutsches Electronen Synchrotron 

Facility, Hamburg, Németország) X33 mérőhelyén történt.  

A felsorolt hétféle enzim esetében három-három különböző töménységű fehérje oldattal 

történt az adatkészletek felvétele 2,4-18,0 mg/ml-es koncentráció tartományban. Az adatok 

feldolgozását a PRIMUS programcsomaggal végezték [98]. A fehérjék látszólagos 

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

oldatnak (Mw= 66,0 kDa) szórási görbéjével való összehasonlítás alapján történt. Az enzimek 

kisfelbontású ab initio szerkezete a DAMMIN nevű programmal készült [99], mely a 

fehérjéket sűrűn pakolt gyöngyök rendezett összekapcsolódásaként jeleníti meg. A nagyobb 

felbontású fehérje modellek megalkotásához figyelembe kellett venni a 

kristályszerkezetekben láthatatlan rendezetlen régiókat is, melyet a BUNCH nevű 

programmal végeztek [100]. A bakteriális dUTPáz esetében a C-terminális régiók nagyfokú 

rendezetlensége miatt kifinomultabb optimalizálási eljárásra (Ensemble Optimization Method 

– EOM) volt szükség a modell megalkotásához [101]. A humán, illetve E. coli dUTPázok kis 

felbontású modelljeinek számításához az apoenzimek kristályszerkezetét használták fel 

(humán dUTPáz esetén a PDB kód: 1Q5U [31], E. coli enzim esetében a PDB kód: 1EU5 

[33]). A C-terminális végén levágott humán dUTPáz esetében az apoenzim (PDB kód: 1Q5U) 

lerövidített formája (24-137 AS) szolgáltatta a kiinduló szerkezetet a modellek 

megalkotásához. 

4.9. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

A Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia segítségével a fehérjék 

másodlagos szerkezetéről, és a szerkezeti elemek arányáról nyerhetünk információt. A fehérje 

mintánkat infravörös fénnyel besugározva, adott hullámhossz tartományban jelentős elnyelést 

tapasztalunk. Az abszorpció hullámhossza (FTIR spektroszkópiában hullámhossz helyett a 

hullámszám érték használatos, mely a cm-ben kifejezett vákuumbeli hullámhossz reciproka, 

jele: ν) jellemző a különböző másodlagos szerkezeti elemekre, és arányos azok százalékos 

előfordulásával, így az infravörös spektrum analízise lehetővé teszi a fehérje másodlagos 

szerkezetének feltérképezését. A polipeptidek, illetve fehérjék két jellegzetes infravörös 

elnyelési tartománya az amid I (1690-1600 cm-1) és az amid II (1575-1480 cm-1) rezgésekből 

adódó sávok. Ezek a sávok a polipeptidekben az egyes aminosavak közt kialakuló amid 

csoportok elnyeléséből adódnak. Az amid I sávban történő elnyelés a karbonil csoportok 

nyújtó rezgését váltja ki, míg az amid II sávhoz köthető abszorpció az imino csoportok hajlító 

rezgését idézi elő (4.3. ábra). 
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4.3. ábra Az amid I és amid II tartományban történő elnyelések által kiváltott rezgések. Az amid I sáv a 
peptidkötés karbonil-csoportjának nyújtó rezgéséből adódik, míg az amid II sáv az imino-csoport hajlító 
rezgéséből következik. 

Mivel mindkét csoport részt vesz a másodlagos szerkezeti elemek létrejöttében fontos 

szerepet játszó H-kötés hálózat kialakításában, a másodlagos szerkezeti elemek aránya 

befolyásolja az amid I és amid II sávok alakját. A szerkezeti elemek arányának becslésére 

elsősorban az amid I sáv alkalmas. Azonban az infravörös spektrum felvételekor az egyes 

szerkezetei elemekre jellemző elkülönült csúcsok helyett minden esetben egy elnyújtott,  

egybefüggő csúcsot kapunk. Az amid I sáv felbontására ma már számos numerikus módszer 

létezik, amelyek lehetővé teszik a másodlagos szerkezeti elemek arányának közelítő becslését. 

Az E. coli dUTPáz hődenaturációja során bekövetkező szerkezeti változások követéséhez 

több egymást követő hőmérsékleten is felvettem az enzim infravörös spektrumát. A méréseket 

Bruker IFS-28 Fourier-transzformációs infravörös spektrométeren végeztem. A kísérlet 

végrehajtásakor még nem állt rendelkezésemre a Drosophila dUTPáz nagyfelbontású 

kristályszerkezete, ezért az összehasonlító szerkezetvizsgálat nehézsége miatt egyedül a 

bakteriális enzimmel végeztem el a méréseket. Az enzim 25 mM Na-foszfát puffert (pH=7,5) 

is tartalmazó oldatát liofilizáltam. A csekély víztartalommal rendelkező poralakú fehérjét 

közvetlenül nehézvízben (D2O) feloldva 6,0 mg/ml-es koncentrációjú oldatot állítottam elő. 

Ezzel az eljárással sikerült kicserélnem a fehérje általános vizes környezetét az infravörös 

mérésekhez kedvezőbb nehézvizes közegre. Erre azért van szükség, mert hagyományos vizes 

oldatban a víz erős abszorpciója átfed az amid I sávval, nehézvízben azonban a víz elnyelése 

1200 cm-1 hullámszámra tolódik, ami már nem zavarja a fehérje minták mérését. Az E. coli 

dUTPáz FTIR spektrumait 110 µm optikai úthosszal rendelkező, termosztálható CaF2 

küvettában, öt különböző hőmérsékleteken (25, 35, 50, 60, 70 oC) vettem fel, minden egyes 

hőmérsékleten 128 spektrumot átlagolva. A levegő vízgőztartalmából adódó zaj kiszűréséhez 

minden fehérje spektrumból levontam az adott hőmérséklethez tartozó levegő FTIR 

spektrumát. Az így korrigált spektrumok Lorentz-görbékre történő felbontását Origin 5.0 

software felhasználásával végeztem. Az alcsúcsok középpontjának kijelölése a fehérje 

spektrumok második deriváltját alapul véve történt. 

Amid I 
rezgés 

Amid II 
rezgés 
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4.10. Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat 

A röntgendiffrakciós szerkezetelemzéssel kapcsolatos munkákban a kristályok előállítását 

és az adatgyűjtést munkatársam Dr. Barabás Orsolya végezte, a szerkezet-meghatározást és 

finomítást Orsolya segítségével és útmutatásával én végeztem. Bevezetésként röviden 

összefoglalom ezen népszerű szerkezet-meghatározó módszer főbb lépéseit. 

A molekulák szerkezetéről, atomjaik térbeli helyzetéről közvetlen információt nyerhetünk 

röntgendiffrakciós módszerrel (4.4. ábra).  

 

4.4. ábra A molekulaszerkezet meghatározásának lépései röntgenkrisztallográfia segítségével. 

A fehérjekristályok röntgendiffrakciós méréséhez ma már szinte kizárólag szinkrotron 

sugárforrásokat használnak. A szinkrotron sugárzás fő előnye, hogy nagy intenzitású, térben 

erősen fókuszált, és hangolható, ami lehetővé teszi olyan makromolekulák szerkezetének 

meghatározásását is, melyhez hasonló szerkezetet korábban nem oldottak meg. A kísérlet 

során a vizsgált molekulákból felépülő egykristályra nagy intenzitású, monokromatikus 

röntgensugarat bocsátanak, majd detektálják a kapott diffrakciós mintázatot. A 

röntgensugárzás az atomok elektronfelhőjével hat kölcsön, amely kölcsönhatás túl gyenge 

ahhoz, hogy egyedi molekulákról kép készülhessen, ezért használnak a méréshez egykristályt. 

A nagyon sok, azonosan elhelyezkedő molekulából álló rácsról (az egyedi molekulákról 

szóródott nyalábok konstruktív interferenciája révén) mérhető intenzitású szórt 

sugárnyalábokat kapunk [102-105]. A felvett diffrakciós képből meg lehet határozni a 



 

49 

molekula elektronsűrűségi térképét. Az elektronsűrűség számításához, a molekulaszerkezet 

meghatározásához szükség van a szóródott sugarak intenzitásának és fázisának értékeire is. 

Azonban amíg az intenzitások kísérletileg meghatározhatók, a fázisszögek nem. A 

fázisprobléma megoldására többféle módszert dolgoztak ki, és a probléma természetétől, 

nehézségétől függően más-más módszert célszerű használni. A fázisprobléma megoldásakor 

kapott kezdeti fáziskészlettel számítható egy kezdeti elektronsűrűségi térkép. A modellépítés 

során ennek a térképnek az értelmezése történik. A feladat tehát a modellmolekula 

hozzáigazítása a térképhez. A módosított modellből újabb fázisokat számolhatunk, amely új 

fázisokkal újabb elektronsűrűségi térképet számítunk. A modell tökéletesítéséhez 

modellépítési-finomítási ciklusok sorozatát végezzük egészen addig, míg a további ciklusok 

már nem jelentik a szerkezet pontosítását. 

4.10.1. Fehérjekristályosítás és adatgyűjtés 

A Drosophila dUTPáz:dUDP komplex ko-kristályosítása 4 oC-on ülőcsepp módszerrel 

történt. A kristályosításhoz az enzim C-terminális végén csonkolt formáját használtuk (1-159, 

[83]), melyről levágtuk az utolsó, 28 aminosav hosszúságú flexibilis régiót, de nem érintettük 

a katalízishez szükséges konzervált V. motívumot. Az elkészített Drosophila 

dUTPáz:ligandum oldat 3 mg/ml enzimet, 1,2 mM dUDP-t és 10 mM MgCl2-ot tartalmazott 

50 mM Tris/HCl pufferoldatban (pH=7,0), 50 mM NaCl és 1 mM DTT mellett. A 

kristályosítás során 2 µl dUTPáz:ligandum:kétértékű fém oldatot 2 µl kristályosító oldattal 

keverve a gőzdiffúziós egyensúly 1000 µl térfogatú azonos oldattal szemben alakult ki. Ez 

utóbbi oldat 50 mM nátrium-szukcinát puffert (pH=4,6-4,8), 200 mM nátrium-kloridot és 30–

35% MPD-t (2-metil-2,4-pentándiol) tartalmazott. Az MPD oldatban fagyállóként is 

működik, mivel lecsökkenti a fagyasztás során kialakuló – és a kristály épségét veszélyeztető 

– jégkristályok képződésének sebességét, ezért a kristályokat további adalék hozzáadása 

nélkül közvetlenül lehetett mérni. A kristályok gyors felhelyezést követően 100 K 

hőmérsékletű intenzív nitrogén gázáramban hirtelen fagyasztásra kerültek. 

A Drosophila dUTPáz:dUDP komplexről a teljes röntgendiffrakciós adatkészlet gyűjtése 

az EMBL/DESY kutatóközpont (European Molecular Biology Laboratory/Deutsches 

Electronen Synchrotron Facility, Hamburg, Németország) BW7B mérőhelyén történt. Az 

adatfeldolgozást az XDS [106] nevű programcsomaggal végeztük. 
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4.10.2. Szerkezet-meghatározás és finomítás 

A Drosophila dUTPáz komplex szerkezetét molekuláris helyettesítéssel oldottuk meg a 

MOLREP nevű program segítségével [107]). A rövid Drosophila (1-159) és a humán dUTPáz 

61 % szekvencia azonossággal rendelkezik, amely az elsődleges szerkezet egészében 

egyenletes eloszlást mutat. Ezért a humán apoenzim (PDB kód: 1Q5U ) [31] monomer 

egysége az ecetmuslicából származó fehérje szerkezet-meghatározásához megfelelő kiindulási 

modellnek bizonyult. A Drosophila dUTPáz szerkezetében két monomer található az elemi 

cellában, mégpedig oly módon kapcsolódva, amely kizárja a trimer fehérje jelenlétét a 

kristályban. Az oldatfázisú kísérletek alapján az enzim trimer egységként aktív, ezért a 

kristályban talált szerkezet feltehetően nem a fiziológiásan előforduló forma. Az enzim 

szerkezetében hiányzik az N-terminálisok bevezető 18 aminosav hosszúságú része. Emellett 

mindkét C-terminális kar 145-159 aminosavig terjedő szakasza láthatatlan maradt a 

szerkezetben, ami a régió nagyfokú rendezetlenségének köszönhető.  

A szerkezet esetében a szerkezeti modell és a B-faktorok finomítása, majd a finomított 

modell továbbépítése egymást követő ciklusokban történt a REFMAC5 [108], illetve Coot 

nevű programok felhasználásával [109]. A vízmolekulák szerkezethez történő hozzárendelése 

az ARP/wARP programmal [110] automatikusan történt olyan kiemelkedő elektronsűrűségi 

csúcsokhoz, amelyek valamely hidrogénkötés donor, vagy akceptor atomtól 2,5-3,5 Å-re 

vannak. A finomítás jellemző paramétereit a készre finomított szerkezetekre vonatkozóan a 

4.2. táblázat tartalmazza. 

A Drosophila dUTPáz fehérjeszerkezeti adatbázisba (PDB) küldött szerkezeti faktorai és 

koordinátái a 3ECY kódot kapták. Az ábrák az online elérhető PyMOL program segítségével 

készültek (http://pymol.sourceforge.net, DeLano Scientific LLC). 
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4.2. táblázat. A krisztallográfiai szerkezet-megoldás paraméterei 

Fehérje 
Drosophila melanogaster dUTPáz 

(PDB kód: 3ECY) 
Tércsoport P 41 

Elemi cella paraméterei; a, c (Å) 42,8; 169,4 

Adatgyűjtés, adatfeldolgozás  

Hullámhossz (Å) 0,8457 

Felbontás (Å) 20,0 – 1,78  (1,89 – 1,78) 

Mért reflexiók 210412 (29721) 

Független reflexiók 28229 (4348) 

Komplettség (%) 99,1 (95,6) 

I/σ(I) 14,95 (2,3) 

Rsym(%) 
a 6,8 (74,0) 

Finomítás  

Felbontás (Å) 20,0 – 1,88 

Nem-hidrogén atomok 1907 

Víz molekulák 111 

r.m.s.d. kötések (Å) b 0,021 

r.m.s. d. szögek (o) b 1,938 

Rmunka (%) 
c 20,04 

Rszabad (%) 
c,d 22,22 

    A zárójelben lévő értékek a legmagasabb felbontási héjra vonatkoznak. 
a Rsym = Σ Σj|Ij –<I>|/Σ<I>, ahol Ij a j-ik ekvivalens reflexió intenzitása és <I>  a többször mért 
reflexiók átlag intenzitása. 
b Az ideális geometriától való átlagos négyzetes eltérés (root mean square deviation). 
c Rmunka, szabad=Σ||Fobs|-|Fcalc||/|Fobs|. 
d Rszabad érték az adatok véletlenszerűen kiválasztott 5 %-ból adódik, melyeket nem használunk a 
finomítás során 



 

52 

5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

5.1. A homotrimer dUTPázok ligandum-függő hődenaturációja  

A prokarióta E. coli és az eukarióta Drosophila dUTPáz hő hatására bekövetkező 

kitekeredését elsőként kalorimetriás mérésekkel követtem. Emellett vizsgáltam a kétértékű 

kofaktor Mg2+, a termék dUMP, illetve szubsztrátanalógok hatását az enzimek szerkezeti 

stabilitására. A két alkalmazott szubsztrátanalóg a nem hidrolizálható antagonista dUDP, és a 

szintén nem hidrolizálható α,β-imido-dUTP (dUPNPP) volt.  

A két natív fehérje felfűtése során minden esetben egy csúcsból álló termogramokat 

kaptam, ami arra enged következtetni, hogy a kitekeredés egy lépcsőben játszódott le, illetve a 

denaturáció egyes részfolyamatait ezzel a módszerrel nem lehet elkülönülten detektálni (5.1 

ábra). A fehérjéket az első felfűtési ciklus után 1,5 oC/perc sebességgel visszahűtöttem a 

kiindulási hőmérsékletre, majd ugyanazzokkal a mintákkal ismét felvettem a termogramokat. 

A visszahűtéshez választott 1,5 oC/ perc sebesség valószínűleg elegendően lassú, hogy a 

feltekeredés újból végbemenjen, ugyanakkor kellően gyors ahhoz, hogy a fehérje ne 

tartózkodjon túl sokáig magas hőmérsékleten. A második felfűtési ciklus után az eukarióta 

enzimek esetében ismét megjelent egy csúcs az átmeneti hőmérsékleten, de alakja 

kiszélesedett, intenzitása jelentősen lecsökkent az első csúcshoz képest (az ábrát nem 

tüntettem fel). Ez arra utal, hogy a lehűtés során a fehérje szerkezetete részlegesen 

rendeződött. Az E. coli dUTPáz újbóli felfűtésével már nem kaptam csúcsot, csak az 

aggregációra utaló görbe jelent meg. A kitekeredés a bakteriális enzim esetében tehát 

irreverzibilis volt. Mivel egyik dUTPáz hődenaturációja sem ténylegesen reverzibilis, a 

kétállapotú kitekeredésre vonatkozó (N⇔ D) egyensúlyi termodinamikai modell illesztése az 

enzimek endotermájára nem helytálló. Az enzimek hődenaturációját jellemző paraméterek 

közül csak az átmeneti hőmérsékleteket határoztam meg. 

A kétféle organizmusból származó dUTPáz hővel szembeni stabilitása jelentősen eltér 

egymástól (5.1 ábra, 5.1. és 5.2. táblázat). Az eukarióta enzim 54,4 oC-on olvad meg, míg a 

bakteriális dUTPáz átalakulási hőmérséklete 74,5 oC, vagyis ez utóbbi az eukarióta 

dUTPázzal szemben nagyobb szerkezeti stabilitással bír.  
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5.1. ábra Az E. coli és a Drosophila dUTPázok összehasonlító hődenaturációs vizsgálata. A bakteriális 
enzim (�) átmeneti hőmérséklete jelentősen meghaladja a Drosophila enzim (�) átalakulási hőmérsékletét. 

A következőkben a kofaktor Mg2+ ion [49, 52, 83], a termék dUMP, illetve a 

szubsztrátanalógok hatását tanulmányoztam mindkét enzimen.  

Az eukarióta Drosophila dUTPáz átmeneti hőmérséklete megemelkedik a Mg2+ kofaktor 

hatására, ami arra utal, hogy a fémion képes stabilizálni a szerkezetet (5.2. ábra; 5.1. táblázat). 

Fontos kiemelni, hogy az esetleges szerkezeti változás nukleotid ligandum nélkül ment végbe. 

Az ismert homotrimer dUTPáz szerkezetekben eddig elsősorban a katalitikus centrumban 

találkozhattunk a Mg2+ ionnal, amely koordinálja szubsztrát dUTP, vagy a szubsztrátanalóg 

dUPNPP foszfátláncát, ezzel rögzítve a ligandumot a katalízis lejátszódásához szükséges 

konformációban [12, 35, 40].  

5.1. táblázat A Drosophila dUTPáz DSC-
vel mért hődenaturációja ligandumok 
nélkül és azok jelenlétében 

Ligandumok Tm
a 

Ø 54,4 ± 0,2 
Mg2+ 56,5 ± 0,3 
Mg2+: dUMP 63,4 ± 0,3 
Mg2+: dUDP 62,1 ± 0,1 
Mg2+: dUPNPP 64,6 ± 0,3 

  aTm, a hőmérséklet 
oC-ban 

 
 

Azonban néhány korábbi irodalmi adat valószínűsíti, hogy a fémion nemcsak kofaktorként 

szerepelhet az enzimben, hanem a központi csatornában elhelyezkedve, eddig ismeretlen 

szerkezeti funkciót is betölthet [31, 111]. Lehetséges tehát, hogy az ecetmuslica enzim fémion 

által előidézett stabilitás-növekedése a Mg2+ ion dUTPáz csatornájában való kötődésével járó 

stabilabb enzim konformációnak tulajdonítható. 
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5.2. ábra. A Drosophila dUTPáz hődenaturációja ligandumok jelenlétében. A különböző szimbólumokkal az 
eltérő ligandumok jelenlétében felvett termogramokat jelöltem. Ligandum nélkül (fekete folytonos vonal), 5 mM 
Mg2+ (kereszt-X); 5mM Mg2+:5 mM dUMP (�) ;5mM Mg2+ :250 µM dUDP (�); 5mM Mg2+:100 µM dUPNPP 
(�) 

A termék dUMP − a kétértékű fémion hatásán túl − szintén megemelte az enzim átmeneti 

hőmérsékletét, amelyet feltehetően a ligandum kötődése által előidézett konformáció-változás 

eredményezett [83]. A két foszfát csoportot tartalmazó dUDP is megnövelte az ecetmuslica 

dUTPáz hővel szemben mutatott stabilitását, de a mérések alapján a monofoszfát-nukleotidnál 

kisebb mértékben. Ez látszólag ellentmond korábban kapott eredményeknek, melyek alapján a 

Drosophila dUTPáz átmeneti hőmérséklete ligandumok jelenlétében dUMP<dUDP 

sorrendben növekedett [83]. Azonban a jelen mérések során a korábbi kísérletben alkalmazott 

dUMP koncentrációnál magasabb ligandum-koncentrációval (1 mM helyett 5 mM) 

dolgoztam, és ez a körülmény váltotta ki a fehérjében a korábbinál nagyobb szerkezeti 

stabilitást. Az alkalmazott ligandum-koncentrációk mellett a legmagasabb átmeneti 

hőmérsékletet a nem hidrolizálható dUPNPP szubsztrátanalóg hozzáadása váltotta ki (5.2. 

ábra; 5.1. táblázat). A mérések alapján két következtetés szűrhető le egyértelműen. 1. A 

Drosophila dUTPáz hőstabilitása mindhárom nukleotid jelenlétében nő és ez a hatás mértéke 

jelentősen függ a ligandumok koncentrációjától. 2. Ezen eredményt alátámasztják a 

Drosophila enzimmel közeli homológ humán dUTPáz fehérjével végzett kísérletek is, melyek 

alapján az enzim dUTP szubsztátanalógok jelenlétében konformáció-változáson megy 

keresztül, C-terminális karja rendezettebbé válik [50]. 

Az E. coli dUTPáz esetében a többi enzimnél alkalmazott HEPES pufferben nem sikerült 

értékelhető kalorimetriás görbéket nyerni, ezért a későbbiekben TES pufferben készítettem a 

mintákat, ami már megfelelőnek bizonyult. Az oldat pH-ja továbbra is 7,5 maradt.  
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5.3. ábra. Az E. coli dUTPáz hődenaturációja ligandumok jelenlétében. A különböző szimbólumokkal az 
eltérő ligandumok jelenlétében felvett termogramokat jelöltem. Ligandum nélkül (fekete folytonos vonal), 5 mM 
Mg2+ (kereszt-X); 5mM Mg2+ :5 mM dUMP (�) ;5mM Mg2+:250 µM dUDP (�); 5mM Mg2+:100 µM dUPNPP 
(�) 

A bakteriális dUTPáz kalorimetriás görbéinek összevetésénél azt tapasztaltuk, hogy sem a 

kétértékű fémion Mg2+, sem pedig a három különböző ligandum nem okozott jelentős 

változást az enzim átmeneti hőmérsékletében (5.3. ábra és 5.2. táblázat).  

5.2. táblázat Az E. coli dUTPáz fehérje 
DSC-vel mért hődenaturációja 
ligandumok nélkül és azok jelenlétében 

Ligandumok Tm
a 

Ø 74,5 ± 0,1 
Mg2+ 74,4 ± 0,3 
Mg2+:dUMP 74,8 ± 0,4 
Mg2+:dUDP 74,6 ± 0,2 
Mg2+:dUPNPP 74,5 ± 0,2 

  aTm, a hőmérséklet 
oC-ban 

A mikrokalorimetriás mérések nem alkalmasak annak megállapítására, hogy a fehérje mely 

részein következett be a szerkezet stabilizálódásához vezető konformációs átalakulás. A 

mérési eredmények értékelését azonban megkönnyítették a Drosophila és E. coli 

dUTPázokon végzett limitált proteolízis kísérletek, melyek fontos szerkezeti információkat 

nyújtottak a fehérje-nukleotid kölcsönhatásokkal kapcsolatban. A limitált proteolízis 

kísérleteket és azok elemzését Dr. Kovári Júlia végezte.  

A limitált tripszinolízis kísérletek alapján a Drosophila dUTPázban három fő triptikus 

hasítási hely található (5.4. ábra): az N-terminális végen az első motívum előtt (1. triptikus 

hely), az utolsó – az ecetmuslica dUTPázra specifikus – 28 aminosavból álló 
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szekvenciarészletet megelőző argininnél (2. triptikus hely) és közvetlenül az ötödik konzervált 

szekvenciamotívum előtt (3. triptikus hely). A sorszámozás a triptikus hasítással szembeni 

érzékenységet tükrözi: az 1. a legérzékenyebb, a 3. a legkevésbé érzékeny. Fontos 

megjegyezni, hogy az elsődleges triptikus helyeken túl, a fehérje belsejében további 

tripszinnel hasítható helyek is detektálhatók. A bakteriális enzimben a legjellemzőbb triptikus 

hasítás az V. motívum előtt található argininnél (Arg140) következik be. 

 

5.4. ábra A legfőbb triptikus hasítási helyek a Drosophila dUTPáz fehérjén belül. Az enzimben található 
hasítási helyeket nyilak mutatják. A sematikus ábrán a Drosophila dUTPáz konzervált szekvencia motívumait 
számozott négyszögekkel (I-V.) tüntettem fel. Az V. motívum után az ecetmuslica enzimre specifikus 28 
aminosavból álló (28AS) C-terminális szakasz látható. Az N betű a fehérje amino-, a C a karboxil-terminális 
végét jelzi. 

A kísérletek alapján az ötödik motívum levágása (3. triptikus hely) mindkét enzimben 

együtt járt az aktivitás elvesztésével. Amennyiben az ecetmuslica enzimben dUMP, dUDP, 

illetve dUPNPP jelenlétében történt a tripszinolízis, ez a hasítás később következett be. Ez 

arra enged következtetni, hogy szubsztrát-kötődés hatására az V. konzervált motívumot 

magába foglaló C-terminális kar az aktív centrum fölé hajolva rendezettebb enzim 

konformációt alakít ki, ami nagyobb védelmet nyújt a fehérjének a tripszinnel szemben. 

Érdekes módon, az E. coli dUTPáz esetében ez a fajta védőhatás csak dUPNPP jelenlétében 

volt tapasztalható [48, 49].  

Az általam végzett mikrokalorimetriás mérések azt igazolták, hogy a nukleotidok kötődése 

egyedül a Drosophila dUTPáz esetében vezetett a trimer szerkezet stabilitás-növekedéséhez. 

A mikrokalorimetriás mérések és a limitált tripszinolízissel gyűjtött adatok tehát együttesen 

arra utalnak, hogy a termodinamikai stabilitás növekedésével járó konformáció-változás a C-

terminális kar rendeződését jelenti. Ennek ellentmondani látszik az E. coli dUTPáz:dUPNPP 

komplex-szel kapott eredmény. A triptikus kísérletben nyomon követhető az enzim C-

terminális karjának rendeződése a ligandum jelenlétében, ám ez mégsem jár észlelhető 

stabilitás növekedéssel a kalorimetriás mérések alapján. Ez az ellentmondás kétféle módon 

magyarázható: 

1. A C-terminális kar rendeződése csak a Drosophila dUTPáz termodinamikai stabilitását 

növelte, a bakteriális dUTPázét nem. Ez a feltevés a két enzim C-terminálisán található V. 

motívum funkciója és szerkezeti azonossága miatt kevésbé valószínű. 

2. A szubsztrátanalógok kötődése a C-terminális kar rendeződésén túl egyéb konformációs 

változásokat is okoz a Drosophila dUTPázon belül, és ezek vezetnek végül a termodinamikai 

N C I. II. III. V. IV. 28 AS 

1. 2. 3. 
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stabilitás növekedéséhez. Ezt a feltételezést a tripszinolízises vizsgálatok is alátámasztják: a 

szubsztrátanalógok jelenléte nemcsak a 3. triptikus helyen történő hasítás ellen biztosított 

védelmet, de a fehérje magban található hasítási helyeken is csökkentette a proteolitikus 

enzim hatékonyságát. A Drosophila és E. coli dUTPázok nukleotidokkal szemben mutatkozó 

eltérő érzékenységére adódó lehetséges magyarázat feltehetően abban rejlik, hogy a 

magasabbrendű eukarióta élőlények sejtbeli útvonalainak finomabb és megbízhatóbb 

beállításához az enzimműködések összetettebb szabályozására van szükség [112-114].  

5.2. A homotrimer dUTPázok hődenaturációja egylépcsős folyamat 

A homotrimer dUTPázok hődenaturációját a mikrokalorimetriától független módszerrel is 

megvizsgáltam. A fehérjékben található triptofán aminosav fluoreszcenciájának követésével 

közvetlen információt nyerhetünk az oldallánc mikrokörnyezetétől, oldószernek való 

kitettségéről, illetve annak változásáról. A fehérje hő, illetve kaotropikus sók hatására 

kitekeredik, szerkezete szétzilálódik, a folyamat előrehaladtával az apoláros magot felépítő 

oldalláncok – így a triptofán is – hozzáférhetővé válnak az oldószer számára. Ebből adódóan 

az enzim kitekeredésével jelentős mértékben megváltozik a fehérjék fluoreszcencia emissziós 

spektrumának jellege, és jó egyezést mutat az oldatban levő, nem fehérjéhez kötött szabad 

triptofán spektrumával [91]. A denaturált fehérje spektrum intenzitása sokkal kisebb a natív 

fehérjéhez viszonyítva, megnő a csúcs félértékszélessége, és a csúcsmaximum hullámhossza 

is eltolódik magasabb érték felé (’red shift’, azaz vörös eltolódás) (5.5. ábra).  

5.5. ábra A natív és kitekert E. coli dUTPáz fluoreszcencia emissziós spektruma. A natív enzim spektrumát 
folytonos, a 6 M guanidium-hidroklorid (Gdn.HCl) által kitekert fehérje emissziós spektrumát  pedig szaggatott 
fekete vonallal jelöltem. A kaotropikus só hatására lecsökken a csúcs intenzitása és a csúcsmaximum vörös 
eltolódása is megfigyelhető. 
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Az általam vizsgált két dUTPáz közül egyedül az E. coli fehérjében található triptofán 

aminosav, méghozzá egy kitüntetett ”riporter” helyen, az enzim központi csatornájában (5.6. 

ábra). A Drosophila enzimben nem található triptofán aminosav, csupán négy tirozil 

oldallánc, melyek együttesen is csak kis fluoreszcens jelintenzitást szolgáltatnak. Így a 

triptofán környezetének, vagyis közvetetten a központi csatorna hő hatására bekövetkező 

változását csak a bakteriális enzimben tudtam nyomon követni.  

 

5.6. ábra. A triptofán pozíciója az E. coli dUTPáz központi csatornájában (PDB kód: 1RN8). Az enzim 
felül-, és oldalnézeti szerkezetében az egyes alegységeket szalagmodellel ábrázoltam, melyeket különböző 
színekkel jelöltem (sárga, kék és zöld). A központi csatorna bejáratánál elhelyezkedő triptofán aminosavakat 
piros színű pálcika modellel ábrázoltam. Az enzim aktív centrumában elhelyezkedő α,β-imido-dUTP 
szubsztrátanalóg megjelenítése során a különböző atomok különböző színekkel szerepelnek: szén:szürke; 
oxigén:piros; nitrogén:kék és foszfor:narancssárga. 

Annak érdekében, hogy a kétféle módszerrel (mikrokalorimetria és fluorimetria) kapott 

mérési adatokat egy ábrán össze tudjam hasonlítani, a fehérje normált denaturált frakciójának 

változását ábrázoltam a hőmérséklet függvényében. Az így kapott görbék jellege nagyon 

hasonló, az átmeneti hőmérséklet értékek is közel azonosak. A kalorimetriás és 

fluoreszcenciás kísérletek alapján az enzimek hődenaturációja egyetlen átmenettel (inflexiós 

pont) jellemezhető (5.7. ábra). A származtatott termogramok alapján 65 oC-ig nem figyelhető 

meg jelentős hőfelvétellel járó változás a fehérje szerkezetében, amit az enzim gyorsan 

lejátszódó, kooperatív kitekeredése követ. Végül 75 oC felett már nem észlelhető változás a 

hőmérséklet-emelés hatására, a folyamat teljesen végbement. 
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5.7. ábra. Az E. coli dUTPáz két különböző módszerrel vizsgált hődenaturációja. A központi csatornában 
található triptofán fluoreszcenciájának változásával jól követhető a fehérje kitekeredése (�). A 
mikrokalorimetria segítségével vizsgált parciális hőkapacitás változása a hőmérséklet-emelés hatására (�) 
hasonló eredményhez vezetett, mint a fluoreszcenciás kísérlet. Az enzim egy lépésben, kooperatív folyamat 
során tekeredik ki. 

A hőmérséklet emelésével tehát a központi csatornában található triptofán aminosav az 

apoláros közegből oldószernek kitett poláros környezetbe kerül, és ezzel egyidejűleg 

lejátszódik a fehérje mikrokalorimetriával követett kitekeredése is. Az E. coli dUTPázban a 

triptofán mikrokörnyezetének efféle változása két úton is megvalósulhat: 1) ha a folyamat 

során a trimer fehérje előbb monomerekre esik szét, így az eddig eltemetett központi csatorna 

elérhetővé válik a poláros oldószer számára, 2) illetve az enzim egy lépésben teljesen 

kiteredik, és az apoláros oldalláncok – köztük a triptofánnal – is bekerülnek a vizes közegbe. 

Ha az első eset áll fenn, akkor a trimer monomer egységekre való széthullását szükségszerűen 

követnie kellene egy újabb hőfelvétellel járó átalakulásnak, amely az egyes alegységek 

kitekeredését jelentené. Azonban ezt a feltehetően nagy energiát (hőmennyiséget) igénylő 

lépést nem észleljük a kalorimetriával követett denaturáció során. Mindezen eredmények arra 

engednek következtetni, hogy a homotrimer dUTPázok hődenaturációja egy lépésben, 

kooperatív módon zajlik le, és a trimer disszociációja nem különíthető el a monomerek 

kitekeredésétől az adott kísérleti körülmények között (5.8. ábra).  
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5.8. ábra A homotrimer dUTPázok hődenaturációja. Az általam modellezett folyamatban a trimer molekula 
monomer egységekre való széthullása az alegységek kitekeredésével egyidejűleg történik, és nem két lépésben 
melynek során a monomerek denaturációja az oligomer fehérje disszociációját követően játszódik le. A dUTPáz 
alegységeit három különböző színnel ábrázoltam (citromsárga, zöld és narancssárga), az antiparallel β-redős 
szerkezet β-szálait nyilak jelölik. 
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5.3. A másodlagos szerkezet változása a homotrimer dUTPázok 

hődenaturációja során 

A cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia lehetőséget biztosít arra, hogy vizsgálni 

tudjuk egy fehérje másodlagos szerkezeti elemeinek módosulását a külső környezet 

változásának hatására. Mivel a mérés megbizhatóságát és sikerét nem befolyásolja bizonyos 

aminosavak jelenléte vagy hiánya, ezért mind a prokarióta E. coli, mind pedig az eukarióta 

Drosophila dUTPáz hődenaturációját vizsgálhattam ezzel a módszerrel. Az eredmények 

alapján a kétféle eredetű enzim kitekeredésének jellege és az ebből levont következtetések 

megegyeznek, ezért a továbbiakban csak a bakteriális enzimmel kapott eredményeket 

mutatom be. A homotrimer dUTPázok alegységeit antiparallel β-redőkből felépülő szerkezet 

jellemzi, azonban az enzimek szobahőmérsékleten felvett CD spektruma eltér a β-redős 

fehérjékre jellemző spektrumtól (v.ö. 4.1. és 5.9. ábrákat).  

 

5.9. ábra Az E. coli dUTPáz CD spektrumának változása a hődenaturáció során. A hő hatására kitekert 
dUTPáz jellegzetes spektrummal rendelkezik, azonban szobahőmérsékletre visszahűtve a fehérje nagy része 
kicsapódik. A natív enzim 25 oC-on felvett spektrumát folytonos fekete vonallal jelöltem. A magas 
hőmérsékleten (80 oC) vizsgált fehérje spektrumát fekete szaggatott vonallal, a visszahűtés után kapott 
spektrumot (25 oC) szürke folytonos vonallal ábrázoltam. Az ábrán feltüntetett nyilak az ellipticitás hő hatására 
történő változását jelölik 

Kiválasztottam egy adott magas hőmérsékletet, amelyen a DSC mérések alapján már az 

összes fehérje kitekert állapotban van (80 oC), és ezen a hőmérsékleten is megvizsgáltam a 

denaturált fehérjék CD spektrumát. A spektrumok intenzitása és jellege jelentősen eltért a 

szobahőmérsékleten (25 oC) felvett spektrumok karakterétől. Magas hőmérsékleten a natív 
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fehérjék spektrumára jellemző negatív csúcs (205-210 nm) kisebb lesz, ugyanakkor 215-230 

nm-es tartományban megjelenik egy jellegzetes negatív váll, vagyis az ellipticitás a spektrum 

különböző tartományaiban ellenkező irányba változik, kivéve a 218 nm-en található 

izobesztikus pontot. Sajnos a különböző másodlagos szerkezeti elemek százalékos arányát 

méréstechnikai okok miatt nem sikerült meghatároznom, ami megnehezítette az enzim 

szerkezet hő hatására bekövetkező átalakulásának jellemzését. A dUTPáz mintákat 

szobahőmérsékletre visszahűtve, a fehérjék jelentős hányada aggregálódott, amit a spektrum 

csökkent intenzitása is jelez (5.9. ábra). 

A CD mérések során kétféle módon vizsgáltam a fehérjék hődenaturációját: 1) azon a két 

hullámhosszon követve a kitekeredést, melyeken a legnagyobb változást tapasztaltam a 

hődenaturáció során (210 és 230 nm; v.ö. 5.9. ábrával) (5.10. A ábra), 2) valamint a felfűtés 

során a növekvő hőmérsékleteken felvett spektrumok adott hullámhosszán történt leolvasással 

(5.10. B ábra). 

5.10. ábra Az E. coli dUTPáz hődenaturációjának követése CD spektroszkópiával. (A) A denaturált fehérje 
frakció módosulása a hőmérséklet-emelés hatására az ellipticitás-változás alapján 210 (�) és 230 (�) nm-en. 
(B) A fehérje moláris ellipticitás értékeinek változása 210 (�), 215 (�), 220 (X), 225 (�) és 230 (�)nm-en 
követve a hőmérséklet-emelés során. 

A fehérjék kétféle módszerrel követett hődenaturációjából levonható következtetések 

egyezőek. A fehérje teljes kitekeredése során a 210 nm-en követett szerkezeti változás 

(Tm=49,5 
oC) feltehetően nem jár jelentős hőfelvétellel, ez az átalakulás kalorimetriás 

mérések során láthatatlan maradt. Ilyen folyamat lehet valószínűleg a II. konzervált 

szekvencia motívumot is magába foglaló, és az alegységek felszínén található rövid α-hélixek 

felbomlása, esetleg a flexibilis fehérje régiók (pl. C-terminális karok) rendezetlenségének 

fokozódása a hő hatására, amely a CD jel csökkenéséhez vezet. A 230 nm-en vizsgált 

átalakulás átmeneti hőmérséklete azonban megegyezik a DSC mérések során kapott Tm 

értékkel (Tm=73,2 
oC), mely a trimer fehérje egyszerre történő teljes kitekeredését jellemzi. 
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A denaturált dUTPázokat jellemző CD spektrumok alapján feltételezhető, hogy a 

hődenaturációt követően a szerkezet nem válik teljesen rendezetlenné, szerkezeti elemeinek 

egy része megmarad, átalakul. A visszamaradt szerkezeti elemek további vizsgálatához 

különböző denaturáló körülmények között tanulmányoztam a fehérje hődenaturációját. A 

szobahőmérsékleten elvégzett kísérletben a kaotropikus sók (Gnd.HCl, vagy urea) nagy 

koncentrációja, illetve a szélsőségesen magas pH mellett a fehérje denaturálódik, mely a CD 

jelek csökkenésével jól követhető. (5.11. A ábra). A magas hőmérsékleten, denaturálószerek 

jelenlétében vizsgált spektrumokból további érdekes következtetéseket lehet levonni (5.11. B 

ábra). A Gnd.HCl hatása a fehérje szerkezetére – és ezáltal spektrumára – 

szobahőmérsékleten (25 oC) jelentősebbnek tűnik, mint magas hőfokon, ahol az enzim a DSC 

mérések alapján már denaturált állapotban van. Ez két okból is érthető. 1. Az enzim 80 oC-on 

feltehetően jórészt rendezetlen állapotban van, így a további denaturáló hatásra bekövetkező 

változás kisebb lesz. 2. A kaotropikus sók fehérjékhez való kötődése magas hőmérsékleten 

nagyobb disszociációs állandóval jellemezhető, mint szobahőmérsékleten, ezáltal hatásuk is 

kisebb lesz [115, 116]. Azonban a denaturáló ágensek ilyen körülmények közt is észlelhető 

mérsékelt hatása, feltételezi rendezett szerkezeti elemek fennmaradását, illetve kialakulását 

magas hőmérsékleten.  

 
5.11. ábra Az E. coli dUTPáz CD spektruma eltérő denaturáló körülmények között. (A) A bakteriális enzim 
CD spektrumai 25 oC-on natív környezetben (vastag fekete folytonos vonal), 4,5 M Gnd-HCl-ban (vékony fekete 
vonal), 8,0 M ureában (pontozott-szaggatott vonal) és erősen lúgos (pH=14) környezetben (vastag szürke vonal). 
(B) A fehérje CD spektrumai 80 oC-on denaturálószer nélkül (vastag fekete vonal), 4,5 M Gnd.HCl-ban (vékony 
fekete vonal), 8,0 M ureában (pontozott vonal) és erősen lúgos (pH=14) környezetben (vastag szürke folytonos 
vonal). 

 A fehérjék másodlagos szerkezete több független módszer segítségével is meghatározható. 

A legpontosabb eredményt természetesen a röntgenkrisztallográfiával megoldott 

háromdimenziós szerkezetek alapján kaphatjuk, azonban sok esetben nem áll rendelkezésre 
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jól kristályosítható és mérhető fehérje. Ez szükségessé teszi egyéb szerkezet-meghatározó 

eljárások alkalmazását. Az oldatfázisú mérések egyik nagy előnye (pl. FT-IR vagy CD), hogy 

lehetőség nyílik a fehérje szerkezetében bekövetkező módosulásokat követni a hőmérséklet-

változás hatására. A dUTPáz szerkezet hő hatására bekövetkező változását ezért a CD 

spektroszkópián kívül FT-IR spektroszkópiával is megvizsgáltam. Doktori munkám ezen 

fázisában már számos szerkezeti tanulmány ismeretes volt az E. coli dUTPázzal kapcsolatban 

[33, 48], a Drosophila enzimről azonban még nem állt rendelkezésemre nagyfelbontású 

szerkezeti adat. Mivel a másodlagos szerkezeti elemek arányára vonatkozó összehasonlító 

vizsgálatokra egyedül az E. coli dUTPáz esetében volt lehetőség, ezért a folyadékfázisú FT-

IR technikával csak ezt az enzimet vizsgáltam. 

 A fehérjék infravörös spektroszkópiával felvett spektrumában a másodlagos szerkezeti 

elemek százalékos arányáról az amid I sáv felbontásával nyerhetünk információt. (5.12. ábra) 

[117].  

5.12. ábra Az E. coli dUTPáz hődenaturációját kísérő szerkezeti módosulások FT-IR analízise. Az enzim 
FT-IR spektruma A) 35 oC-on (vastag fekete vonal), illetve B) 70 oC-on (vastag szürke vonal). A mért görbék 
dekonvolúciójával kapott Lorentz-göbéket vékony fekete vonallal tüntettem fel, a felettük látható számok a 
csúcsok közepéhez tartozó hullámszámokat jelölik. Az ábra jobb felső sarkában a fehérje 35 oC-on (vastag fekete 
vonal), illetve 70 oC-on felvett (vastag szürke vonal) spektrogramja látható egyszerre. 

Az általam használt műszerrel elérhető maximális vizsgálati hőmérséklet 70 oC volt, ezért 

ezzel a módszerrel csak a fehérje részleges hődenaturációját tanulmányozhattam, de a 

változások iránya segített a CD spektroszkópiával kapott eredmények értelmezésében (5.9. és 

5.10. ábra). Az E. coli dUTPáz másodlagos szerkezeti elemeinek különböző módszerekkel 

kapott százalékos előfordulása többé-kevésbé megegyezik a kristályszerkezet alapján számolt 

− pontosabbnak tekintett − arányokkal (5.3. táblázat). Amennyiben összehasonlítjuk a 

röntgenkrisztallográfiával, illetve FT-IR spektroszkópiával meghatározott százalékos 

arányokat, az α-hélix esetében kapjuk a legnagyobb eltérést. Ez valószínűleg összefügg azzal, 
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hogy az α-hélixre, illetve a rendezetlen szerkezetre jellemző tartományok (1645-1660 cm-1) 

egymásba olvadnak, így azonosításuk bizonytalanabbá válik. 

5.3. táblázat. Az E. coli dUTPáz másodlagos szerkezeti elemeinek különböző 
módszerekkel kapott aránya 

E. coli dUTPáz α-hélixa β-lemeza β-kanyara Egyéba 

Röntgenkrisztallográfiab 5 41 11 43 
CDc 8 32 17 38 
IR (35 oC) 17 48 14 21 
IR (70 oC) 8 28 48d 16 

a Az értékek százalékban fejezik ki a különböző szerkezeti elemek arányát 
b [33] 
c [48] 
d Az érték feltehetően nem elsősorban β-kanyarok jelenlétét, hanem rendezetlen szerkezetek 
és fehérje aggregátumok megjelenését jelenti 

A 35, illetve 70 oC-on felvett spektrogramok összehasonlítása alapján magas 

hőmérsékleten kiszélesedik a fehérje spektruma, elsősorban a 1655-1690 cm-1 tartományban. 

Az amid I sáv ezen része a β-kanyarok, nyújtott konformációjú peptidláncok jelenlétét 

tükrözi, de ebben a tartományban jelentkeznek a rendezetlen szerkezeteket, illetve 

aggregátumokat jelentő sávok is [117]. Az E. coli dUTPáz IR spektrumának dekonvolúcióját 

követő elemzések alapján magas hőmérsékleten jelentősen lecsökken a fehérjében található α-

hélix és β-lemez másodlagos szerkezeti elemek aránya, de nem beszélhetünk ezen elemek 

teljes felbomlásáról. Ezzel egyidőben jelentős mértékű rendezetlen szerkezet, illetve fehérje 

aggregátum képződése is megfigyelhető (5.3. táblázat). Az irodalomban leírtak 

összecsengenek a mi eredményeinkkel. A fehérjék denaturált állapotban sem lesznek teljes 

mértékben rendezetlenek, a kialakuló rendezetlen fehérje (random coil) szakaszok mellett 

mindig maradnak részlegesen ép α-hélix, vagy nyújtott β-szálas szerkezetek, esetleg új 

elemként létrejöhetnek PPII helikális konformációk is [118].  

Összefoglalva és kiegészítve a homotrimer dUTPázok hőindukálta kitekeredéséről alkotott 

képet (5.8. ábra), az enzimek hődenaturációja során a protomerek magját felépítő β-redő 

egylépcsős, kooperatív kitekeredését feltételezhetően megelőzi a másodlagos szerkezeti 

elemek egy részének szétzilálódása, mely folyamat jól követhető CD spektroszkópiával, de a 

kalorimetriás mérések közben nem jár észlelhető hőfelvétellel. Az enzimek hő hatására 

bekövetkező kitekeredése során végül nem egy teljesen rendezetlen szerkezet lesz az 

eredmény, bizonyos másodlagos elemek a mi fehérjéinkben is részlegesen megőrződnek, 

azonban a denaturációt kísérő aggregáció visszafordíthatatlanná teszi a folyamatot. 
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5.4. A homotrimer dUTPázok denaturáló ágensekkel szemben mutatott 

stabilitása 

Az előző fejezetben már láthattuk, hogy a homotrimer dUTPázok hődenaturációja egy 

lépésben, kooperatív módon játszódik le. Az is kiderült, hogy a prokarióta és eukarióta 

enzimek szerkezeti stabilitása jelentősen eltér egymástól. Ezen eredmények kiegészítéseként 

szerettem volna megvizsgálni, hogy milyen módon játszódik le az E. coli és a Drosophila 

fehérjék kémiai denaturációja, valamint lehet-e további következtetéseket is levonni a 

dUTPázok kitekeredését illetően. A fehérjék fluoreszcenciáját meghatározó triptofán 

aminosav a dUTPázok közül csak a bakteriális enzimben szerepel, ezért fluorimetriás 

méréseket egyedül ezzel a fehérjével végeztem. Az 5.5. ábra alapján jelentős eltérés 

mutatkozik a natív és a kitekert fehérje fluoreszcencia emissziós spektrumában, ami az 

enzimben található triptofán aminosav megváltozott mikrokörnyezetére utal. A kitekeredés 

követésére két paraméter is alkalmas a denaturálószer koncentrációjának függvényében: az 

intenzitás változása egy adott hullámhosszon (335 nm), valamint a csúcsmaximum 

hullámhosszának eltolódása (5.13. ábra).  

5.13. ábra Az E coli dUTPáz kémiai denaturációjának vizsgálata fluoreszcencia spektroszkópiával. A 
fehérje emissziós spektrumának intenzitása adott hullámhosszon (�) és a maximális fluoreszcencia-intenzitás 
hullámhossza (�) jelentősen eltér a natív és denaturált fehérje spektrumát összehasonlítva (5.5. ábra), ezért ezen 
két paraméter változásával követhetjük a fehérje kitekeredését. 

A maximális fluoreszcencia-intenzitás hullámhosszának eltolódása nem függ a fehérje 

koncentrációjától, így amellett, hogy segítségével követni lehet a denaturációt, 

kiküszöbölhetjük a fehérje bemérése során adódó mérési pontatlanságot is, megbízhatóbb 

adatokat nyerve ezáltal (5.13. ábra). A kapott görbék kiértékelését az elméleti részben leírt 

4.6.5. egyenlet alapján végeztem (5.4. táblázat). 
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5.4. táblázat. A dUTPázok kémiai denaturációjának paraméterei 

Fehérje m/cal.mol-1.M D50%/M 
E. coli dUTPáza 26781 ± 3472 1,36 ± 0,02 
E. coli dUTPázb 14727 ± 1556 1,45 ± 0,02 
E. coli dUTPázc 11581 ± 2016 1,38 ± 0,08 
Drosophila dUTPázc 7295 ± 1097 0,84 ± 0,05 
a Fluoreszcencia-intenzitás változás követése 
bMaximális fluoreszcencia emisszió hullámhossz-eltolódásának követése 
c CD jel (ellipticitás) intenzitás-változás követése 

Az E. coli dUTPáz kémiai denaturációja során a Gnd.HCl kis koncentrációjánál (0-1 M) 

nem tapasztalhatunk változást az enzim spektrumában, a fehérjeszerkezetben feltehetően nem 

történt jelentős átalakulás (5.13. ábra). A denaturálószer koncentrációjának további 

növekedésével azonban ugrásszerű változás következik be a szerkezetben, vagyis közvetlenül 

az enzim központi csatornájában található triptofán mikrokönyezetében (5.6. ábra). A 

bakteriális dUTPáz már a viszonylag alacsony 1,37 –1,44 M Gnd.HCl koncentráció mellett 50 

%-ban kitekeredett formában van jelen, illetve a triptofán 50%-ban oldószer számára 

hozzáférhető helyen található. Tovább növelve a denaturálószer mennyiségét a 

fluoreszcenciával követett folyamat gyorsan végbemegy, elérve a teljes kitekeredést jelentő 

”platót”. Ezt a hirtelen átalakulást a mért adatok kiértékelésével kapott m paraméter magas 

értéke is kifejezi, amely arányos a folyamat során oldószer számára hozzáférhetővé váló 

felszín nagyságával, valamint a folyamat sebességével és kooperatív jellegével. Az enzim 

fluoreszcenciával követett kémiai denaturációja alapján tehát a trimer enzim szétesése gyors, 

kooperatív folyamat során játszódik le. Azonban ezzel a módszerrel nem bizonyítható 

egyértelműen, hogy a homotrimer E. coli dUTPáz negyedleges szerkezetének felbomlása és a 

monomereket felépítő β-redő kitekeredése egyidejűleg, illetve egymást követően játszódik-e 

le, hiszen az enzim központi csatornájában elhelyezkedő fluorofór triptofán csak a 

csatornában őt körülölelő apoláros mikrokörnyezet változásáról szolgál információval.  

5.4.1. Az enzimek másodlagos szerkezetében bekövetkező változások 

követése CD spektroszkópiával 

A CD spektroszkópiás vizsgálatok során – hasonlóan a fluorimetriás mérésekhez – a 

fehérje kitekeredését akartam követni a kémiai denaturálószer egyre növekvő 

koncentrációjának hatására. Ez a módszer több szempontból is hasznosnak bizonyult. 

Egyrészt a távoli UV tartományban vizsgált CD jel a másodlagos szerkezeti elemek 

átrendeződéséről nyújt információt, így a kapott eredményeket összevetve a fluoreszcencia 

spektroszkópia során kapott adatokkal, további következtetéseket lehetett levonni az enzimek 

kémiai denaturációjával kapcsolatban. Másrészt ez a módszer az E. coli mellett a Drosophila 
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dUTPáz kitekeredésének tanulmányozására is alkalmas volt. A bakteriális enzim fluoreszcens 

és CD spektroszkópiai vizsgálatának összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 

prokarióta dUTPáz szerkezetében CD spektroszkópiával már a denaturálószer kis 

koncentrációjánál (0-0,5 M) is enyhe változás tapasztalható a natív fehérje jeléhez képest, ami 

a másodlagos szerkezet kezdődő átalakulását jelzi (5.14. ábra).  

5.14. ábra Az E. coli dUTPáz kémiai denaturációjának vizsgálata fluoreszcencia és CD spektroszkópiával. 
A fekete háromszögekkel a bakteriális enzim 225 nm-en követetett ellipticitás-változásából számolt denaturált 
fehérje frakciókat jelöltem. A fehér körökkel a maximális fluoreszcencia-intenzitáshoz tartozó hullámhossz 
eltolódásából számolt denaturált fehérje frakciókat ábrázoltam. A pontozott vonalak az illesztett görbéket 
szemléltetik. 

A CD spektroszkópiával mért Gnd.HCl koncentráció, amelynél a fehérje 50%-a 

kitekeredett formában van jelen (D50%) 1,38 M, ami jó egyezést mutat a korábbi, 

fluoreszcenciás analízis során kapott eredménnyel (1,37-1,45) (5.4. táblázat). A 

denaturálószer növekvő koncentrációjánál lejátszódó ugrásszerű változás CD 

spektroszkópiával is megfigyelhető, ami a denaturáció végét jelentő ”platóval” zárul. 

Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a triptofán jele által megfigyelt változás, az E. coli 

enzim központi csatornájának széthullása megegyezik a CD spektroszkópiával követett teljes 

denaturáció folyamatával. A kétféle módszerrel kapott eredmények együttesen azt mutatják, 

hogy a homotrimer dUTPázok kémiai denaturációja során – a hőindukálta folyamathoz 

hasonlóan – a trimer molekula monomer egységekre való széthullása nem különíthető el az 

alegységek kitekeredésétől.  

A bakteriális dUTPáz kétféle módszerrel követett kémiai denaturációjából további 

következtetéseket is levonhatók. A CD mérések kiértékelésével kapott m paraméter értéke 

kisebbnek adódott a fluorimetriás eredményekhez viszonyítva, vagyis látszólag a folyamat 

mégsem olyan kooperatív, mint azt feltételezni lehetett. Azonban a fluoreszcenciás analízis a 

központi csatornában elhelyezkedő triptofán aminosav mikrokörnyezetéről szolgál 
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információkkal, a CD mérések során pedig a másodlagos szerkezetben bekövetkezett 

változásokat tanulmányozhatjuk. Így valószínűsíthető, hogy a három alegység által létrehozott 

központi csatorna, és ezáltal az enzim trimer formája a denaturálószer hatására gyorsan, 

egylépcsős folyamat során esik szét, azonban az alegységek másodlagos szerkezete már a 

folyamat legelején megbomlik kis mennyiségű denaturálószer hatására, mely átalakulás CD 

spektroszkópiával jól követhető.  

A Drosophila és az E. coli dUTPáz kémiai denaturációját összehasonlítva látható, hogy az 

ecetmuslica enzim rendezettsége már a legalacsonyabb Gnd.HCl koncentrációnál csökken, 

tehát már kis perturbáló hatásra megbomlik a fehérje másodlagos, illetve harmadlagos 

szerkezete (5.15. ábra). Ez összefüggésben lehet azzal, hogy az eukarióta enzim poláros 

központi csatornájába könnyebben bejuthat a szintén poláros Gnd.HCl, mint az E. coli fehérje 

apoláros jellegű csatornájába, ezáltal előidézve a belső szerkezet gyorsabb szétzilálását. Ez a 

különbség a mért adatokra illesztett függvényekből számolt paraméterekben is tükröződik. A 

Drosophila dUTPáz 50%-os kitekeredése 0,84 M Gnd.HCl jelenlétében következik be, míg az 

E. coli enzimnél ez az arány csak 1,38 M denaturálószer jelenlétében alakul ki (5.4. táblázat). 

Ugyanakkor az ecetmuslica dUTPáz kitekeredését jellemző m érték is kisebbnek adódott, 

mint amit az E. coli enzim kémiai denaturációjának kiértékelése során kaptam. 

Ezt többféleképpen értelmezhetjük: i) egyrészt elképzelhető, hogy a Drosophila enzim 

kitekeredése során kisebb mértékben változik a fehérje oldószer számára hozzáférhető 

felszíne, mint a bakteriális dUTPáz esetében, ii) ugyanakkor láttuk, hogy az eukarióta enzim 

kitekeredése már a legkisebb perturbáló hatásra elkezdődött, ami feltételezi a denaturáció 

folyamatosabb és kevésbé kooperatív jellegét a bakteriális enziméhez viszonyítva (5.4. 

táblázat).  
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5.15. ábra Az E. coli és a Drosophila dUTPáz kémiai denaturációjának összehasonlítása. Az ábrán a 
bakteriális enzim 225 nm-en (�) és az ecetmuslica fehérje 215 nm-en (�) követetett ellipticitás-változásából 
számolt denaturált fehérje frakciókat ábrázoltam a Gnd.HCl koncentrációjának függvényében. 
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Összefoglalva az E. coli és a Drosophila dUTPázok kémiai denaturációjának vizsgálatával 

kapott eredményeket, mindkét fehérje láthatólag egylépcsős, kooperatívnak mondható, 

reverzibilis folyamat során tekeredik ki. Amint azt az előző fejezetekben már tárgyaltam, az 

eukarióta enzim hővel szemben kisebb szerkezeti stabilitással rendelkezik, mint a prokarióta 

fehérje, és ez a stabilitásbeli különbség a kaotropikus sók denaturáló hatásával szemben is 

beigazolódott. Felmerülhet a kérdés, hogy két hasonló szerkezettel és közel azonos 

enzimaktivitással rendelkező homológ fehérje közül miért lett az egyik ellenállóbb a külső 

környezeti hatásokkal szemben, mint a másik. A válasz feltehetően a két fehérje központi 

csatornájának eltérő polaritásában keresendő, mely az E. coli dUTPázban apoláros, az 

ecetmuslica enzimben pedig poláros karakterű. Számos korábbi irodalmi adat alapján 

bizonyítást nyert, hogy a fehérjék termodinamikai stabilitásának biztosításában elsődleges 

szerepet játszanak a bennük létrejövő hidrofób kölcsönhatások és felszínek [119-121]. Ez 

magyarázatot nyújthat az általam vizsgált dUTPázok szerkezeti stabilitásában mutatkozó 

különbségre is: az E. coli enzim központi csatornájában az apoláros oldalláncok által 

kialakított hidrofób felszín nagyobb konformációs és termodinamikai stabilitást biztosít a 

fehérje számára, mint amilyennel a polárisabb központi csatornát felmutató eukarióta 

Drosophila dUTPáz rendelkezik. 
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5.5. A homotrimer dUTPázok intermolekuláris kölcsönhatásai 

Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a homotrimer dUTPázokban található peptidláncok 

egyedi konformációja jól szervezett, stabil szerkezetet eredményezett. Felmerülhet a kérdés, 

hogy vajon milyen tényezők befolyásolják a dUTPáz trimer kialakulását és annak stabilitását. 

A kérdés megválaszolását több oldalról szerettem volna megközelíteni. A vizsgálathoz 

először azon homotrimer dUTPáz fehérjéket választottam ki, melyeknek már ismert a 

nagyfelbontású kristályszerkezete. Oligomer fehérjék kialakulása során a monomer molekula 

egy része eltemetődik és ezáltal nehezen hozzáférhetővé válik az oldószer számára. Az 

oligomerizáció során eltemetődött felület nagysága mennyiségileg jól jellemezhető érték: a 

monomer molekulák felszínének összegéből ki kell vonni a már kialakult oligomer felszínét. 

Az oldószer számára hozzáférhető területek nagyságát a CCP4 programcsomaggal tudtam 

kiszámolni (5.5. táblázat) [108]. A számítások alapján az általam vizsgált dUTPáz fehérjék 

monomerjeinek oldószer számára hozzáférhető területe átlagosan 36 %-kal csökkent az 

oligomerizáció következtében. Fontos azonban kiemelni, hogy az egyes fehérjékhez tartozó 

értékek jelentős szórást mutatnak 22-től 47 %-ig terjedően, ahol a legmagasabb százalékos 

felületvesztést azoknál az enzimeknél tapasztaltuk, melyeknél a C-terminális karok a teljes 

hosszukban láthatóak a szerkezetben. A dUTPázoknál kapott – az oligomerizáció során 

bekövetkező – ~36 %-os felületvesztés lényegesen nagyobb, mint azt más trimer (17,4 %), 

illetve tetramer (20,9 %) fehérjéknél tapasztalták [122]. Ez az eredmény is rávilágít a 

homotrimer dUTPáz egység erősségére és szervezettségére, melyet a fehérjében található 

intermolekuláris felületek (lásd 2.1.6. fejezet) közti kölcsönhatások biztosítanak.  

A homotrimer dUTPázok kölcsönható felszíneinek (alegységek közti páros, háromfogású 

csatornát jellemző és az átlapoló karok által kialakított) részletes és összehasonlító 

jellemzésével árnyaltabb képet kaptunk a trimer fehérjék felépítéséről. Elsőként szükség volt 

az aminosavak kölcsönható felszínekhez történő besorolására. Ez az osztályozás sokszor 

nehézkes volt a felszínek egymásba olvadása miatt, különösen az alegységek közti és a 

központi csatornát kialakító kölcsönhatások esetében. A vizsgálat során arra a kérdésre 

kerestem a választ, hogy milyen kötőerők hatnak a különböző intermolekuláris felszínek 

között. A Protein Interaction Calculator online elérhető program segítségével minden 

fehérjében meghatároztam a különböző felszíneken belül létrejövő hidrofób, illetve ionos 

kötések, valamint a kialakuló H-hidak számát a program által kínált alapértelmezett távolság 

értékek alapján (5.5. táblázat) [123]. A számítások azt igazolták, hogy az alegységek közt 

létrejövő kölcsönhatások főként hidrofób jellegűek, illetve H-hidakon keresztül alakulnak ki, 
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és csak kis százalékban találkozunk ionos kötésekkel. Ez összhangban van korábbi 

tanulmányok eredményeivel, melyek szerint a fehérjék (alegységek) asszociációjában a 

felszínek hidrofób jellege játsza a legfőbb szerepet [124], azonban számos hidrofil 

kölcsönhatás is létrejöhet az érintkező felületek közt. Valójában az alegységek közti 

határfelületek hidropátiája átmenetet képez az oldószernek kitett hidrofil felszínek és a fehérje 

belsejében eltemetett hidrofób mag között [122, 125]. A központi csatornát kialakító felszínek 

közt ugyancsak a hidrofób, illetve hidrogén hidas kötőerők uralkodnak. A retrovirális enzimek 

(EIAV, FIV és MPMV) központi csatornájára vonatkozóan a kölcsönhatások hidrofób jellege 

hatványozottan igaz. Ez megerősít egy korábbi állítást, miszerint a retrovirális/prokarióta 

dUTPázokban főként hidrofób, míg eukarióta enzimekben jellemzően hidrofil aminosavak 

alkotják az enzimek központi csatornáját [9] (lásd 2.1.5. fejezet). A három intermolekuláris 

határfelületet összehasonlítva látható, hogy a C-terminális karok átlapolása során létesül a 

legtöbb kölcsönhatás, akár hidrofób, vagy ionos kötésről, illetve a H-hidak számáról van szó. 

Az eredményekből az is kitűnik, hogy a háromféle kölcsönhatás (hidrofób, ionos és hidrogén 

kötés) közül minden vizsgált szerkezetben főként hidrogén hidas kölcsönhatások biztosítják a 

kötést a karok és a fehérje többi része között, ami összefügg azzal, hogy a C-terminális karok 

a szomszédos alegység β-redőjébe épülve hozzák létre az enzim negyedleges szerkezetét. 

Összefoglalva az eredményeket, a homotrimer dUTPázokban a legfőbb összetartó erőnek az 

alegységek közti hidrofób kölcsönhatások és a C-terminális karok által létesített másodlagos 

kötések tűnnek.  

5.6. Az intermolekuláris kölcsönhatások relatív erőssége a Drosophila 

dUTPáz szerkezetének tükrében 

A teljes hosszúságú eukarióta Drosophila dUTPáz (1-187) és a humán fehérje nagyfokú 

szekvencia azonossága (52%) lehetővé tette a Drosophila enzim háromdimenziós homológ 

homotrimer modelljének elkészítését a humán szerkezet alapján [9]. Az így kapott szerkezet 

létjogosultságát oldatfázisú kísérletek is alátámasztották, melyek alapján fiziológiás 

körülmények közt az enzim homotrimer formában van jelen [83]. Ez a jól definiált oligomer 

állapot azonban módosul a fiziológiástól eltérő, alkoholt is tartalmazó közegben: a fehérje 30-

35% izopropanol, illetve 2-metil-2,4-pentándiol (MPD) jelenlétében a homotrimertől eltérő 

oligomerizációs formában jelent meg, akár oldatban, akár kristályban vizsgálták az enzimet 

[83]. Köztudott, hogy az alkoholok képesek befolyásolni a fehérjék oligomerizációját azáltal, 

hogy megbontják a hosszú-, és rövidtávú hidrofób kölcsönhatásokat, szétzilálva a fehérjék 

harmadlagos szerkezetét [126-128]. Mint azt említettem az alkoholos közeg a Drosophila 

dUTPáz oligomer egységét is megbontotta, azonban − a látszólag kedvezőtlen környezet 
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ellenére − az enzimet csak alkoholt (izopropanolt, illetve MPD-t) is tartalmazó oldatból 

sikerült kristályosítani. Ez a felfedezés lehetővé tette, hogy a Drosophila dUTPáz 

kristályszerkezetén keresztül tanulmányozhassam az intermolekuláris kölcsönhatások 

egymáshoz viszonyított erősségét enyhén denaturáló közegben is. 

A Drosophila dUTPáz szerkezetét 1.88 Å felbontásig sikerült finomítani, melyben a végső 

modellt 234 aminosav és 111 vízmolekula alkotja. Habár a kristályosító oldat dUDP-t is 

tartalmazott, a szerkezetben nem volt a szubsztrátanalóg jelenlétére utaló elektronsűrűség. A 

peptidlánc N-terminálisa felől az első 18 aminosav, míg a C-terminális részén az utolsó 16 

aminosav (145-159) maradt láthatatlan ezen régiók rendezetlensége miatt. A szerkezetben 

megjelenő fehérje alegységeket 8 β-szál alkotja, amelyek egymással antiparallel módon 

kapcsolódva a homotrimer dUTPázokra jellemző ”lekváros tekercs” motívumot hozzák létre 

(5.16. ábra)  

 

5.16. ábra  A Drosophila dUTPáz kristályszerkezete. (A) Drosophila dUTPáz oldalnézetből (B) Drosophila 
dUTPáz felülnézetből. A kristályban dimerként megjelenő dUTPáz fehérjében a három intermolekuláris 
kölcsönhatásból egyedül a karok átlapolása maradt meg. Az enzim szalagmodell ábrázolásában a különböző 
alegységeket piros, illetve kék színnel tüntettem fel.  

A β4 és β5 szálak közt hét aminosav hosszúságú szakasz (82-88) szintén láthatatlan maradt 

a régió nagyfokú flexibilitása miatt. A klasszikus homotrimer dUTPázokban ez a szakasz a 

második konzervált szekvencia motívumot magába foglaló rövid α-hélikális régió, mely a 

legtöbb dUTPázban az alegységek felszínén, oldószer számára hozzáférhető módon 

helyezkedik el (5.17. ábra). A szerkezet legfőbb érdekessége, hogy habár a Drosophila 

dUTPáz trimer egységként katalitikusan aktív [83], a fehérjekristály elemi cellájában 

homodimer molekulaként van jelen az enzim, melyből szimmetria ekvivalens transzformációk 

alkalmazásával sem lehet létrehozni a klasszikus homotrimer dUTPáz molekulát. (5.16. ábra). 

A B 
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5.17. ábra A humán és Drosophila dUTPáz közeli szerkezeti homológjai egymásnak. A teljes hosszúságú 
humán és Drosophila enzim szekvencia azonossága 52 %. A kristályszerkezetekben szereplő aminosavakat 
aláhúzással jelöltem, a másodlagos szerkezeti elemeket a szekvenciák fölötti alakzatok illusztrálják: β-szál − 
zöld nyíl; α-hélix – piros cikkcakk vonal, hurok – fekete vonal. Jól látható, hogy a két enzim nemcsak 
szekvenciálisan, de szerkezetileg is nagyon hasonló felépítésű, a klasszikus 8 β-szálból álló dUTPáz fehérje. A 
Drosophila enzim rövid α-helikális szakasza a szerkezetben láthatatlan maradt. A két szekvencia 
összerendezésével adódó azonos aminosavakat piros színnel, a hasonló jellegű aminosavakat kék színnel, az 
eltérő aminosavakat fekete színnel tüntettem fel. 

Az oldatfázisú kísérletek alapján a kristályban előforduló dimer fehérjemolekula 

kristályosítási műtermék, amely feltehetően a szélsőséges kristályosítási körülményeknek (25-

30 % MPD, pH=4,6-4,8) köszönhetően jött létre. Azonban egy biológiailag nem helytálló 

szerkezet is vezethet tudományos következtetésekhez. A közeli homológ humán dUTPáz és a 

Drosophila enzim kristályszerkezetének egymásra illesztésével szemléletesebb képet kapunk 

a dimer fehérjéről (5.18. ábra). A két eukarióta enzim alegységeinek harmadlagos szerkezete 

nagyon jó egyezést mutat, azonban a C-terminális karok iránya lényegesen eltér egymástól. A 

homotrimer enzim doméncsere során kialakult negyedleges szerkezetében a monomerek C-

terminálisa beépül a szomszédos alegység β-szálai közé, majd a másik két alegység közt 

elhelyezkedő aktív centrum fölé hajlik, vagyis bármely két monomert kiragadva a három 

alegységből, a karok átlapolása nem kölcsönös. A Drosophila enzimben azonban a dimer 

molekula alegységeinek C-terminális karjai egymással cserélődnek ki, a karok eltérő 
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orientációja pedig a monomerek eltávolodásához vezet. A dimer Drosophila dUTPázban így a 

háromféle intermolekuláris felszínből egyedül a C-terminális karok átlapolásával kialakított 

határfelületek maradtak meg (5.16. és 5.18. ábra).  

 
5.18. ábra A humán és Drosophila dUTPáz szerkezeti összehasonlítása. (A) A humán (citromsárga) (PDB 
kód: 2HQU) [31] és Drosophila dUTPáz (piros) monomer szerkezetének egymásra illesztése. A szomszédos 
alegységbe beépülő β-szálat β8-nak neveztem el. Az összehasonlítás alapján jól látható, hogy a két enzimben a 
C-terminális karok eltérő irányba fordulnak miután elhagyták a protomert. (B) A humán és Drosophila dUTPáz 
egymásra illesztett kristályszerkezetei. Az illesztést egy-egy alegység (humán – citromsárga; Drosophila – piros) 
szerkezetileg azonos pozícióban lévő aminosavai alapján végeztem (az átlagos négyzetes eltérés: 0,28 Å volt). 
Az enzimek szalagmodellel történő ábrázolásban a humán dUTPázt citromsárga, világoskék és zöld színnel, a 
Drosophila enzimet piros és kék színnel tüntettem fel. A humán:α,β-imido-dUTP komplexben a 
szubsztrátanalóg megjelenítése során a különböző atomok különböző színekkel szerepelnek: szén:szürke; 
oxigén:piros; nitrogén:kék és foszfor:narancssárga. 

Ez a jelenség megmagyarázza, hogy miért nem láttuk a szerkezetben a dUDP 

szubsztrátanalógot. A fehérjét körülvevő közeg alkohol tartalma tehát megszüntette a 

Drosophila dUTPáz eredeti negyedleges szerkezetét és a szomszédos alegységek felszíne közt 

kialakult hidrofób és hidrogén hidas kölcsönhatásokat, ugyanakkor nem tudta megbontani a 

protomerek β-redős felépítésű erős központi magját. Ez a szerkezet ugyancsak rávilágít a 

trimer enzim létrejöttében elsődleges tényezőre, a szomszédos alegységbe épülő C-terminális 

karok összetartó erejére. A kar ezen szerepének további vizsgálatához olyan mutációk 

tervezésére volt szükség, melyek feltehetően befolyásolják a C-terminálisok és a fehérje többi 

része közti kölcsönhatásokat.  

5.7. A csuklópozícióban lévő prolin szerepe a homotrimer dUTPázokban 

A homotrimer dUTPázok azon fehérjék csoportjába tartoznak, melyekben az 

oligomerizáció háromdimenziós doméncsere során jön létre ( lásd 2.2.1. és 2.2.4. fejezeteket). 

Néhány fehérjecsalád esetében a kicserélődő domén csuklópozíciójában egy erősen 

konzervált prolin aminosav található, amely kimerevíti a főláncot, és biztosítja, hogy ez a 

domén a szomszédos alegységre, és ne a saját protomerjére hajoljon rá [54]. A dUTPáz 

A B 

β8 
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fehérjecsalád is ebbe a csoportba tartozik. A bevezetőben ismertetett osztályozás 

kiegészítéséhez összegyüjtöttem azon homotrimer dUTPázokat, összesen tíz fehérjét, 

melyeknek már megoldották a nagyfelbontású kristályszerkezetét. Ez lehetővé tette, hogy 

nemcsak a szekvenciák szintjén, de a szerkezetek alapján is összehasonlítsam az enzimeket. A 

tízből kilenc fehérje IV. és V. konzervált szekvencia motívuma közt található prolin aminosav 

(5.19 ábra).  

 
5.19. ábra. Az ismert szerkezetű homotrimer dUTPázok szekvenciájának összehasonlítása. A dUTPázokra 
jellemző öt konzervált szekvencia motívumot fekete alapon fehér betűkkel tüntettem fel a négy különböző 
evolúciós csoportban. A fehérjék C-terminálisának csuklójában található konzervált prolinokat szürke alapon 
fekete betűkkel jelöltem. Az EIAV dUTPáz utolsó két konzervált motívuma közt lévő prolin nem a 
csuklópozícióban helyezkedik el a szerkezet alapján, és a szekvenciában sem konzervált pozícióban található, az 
ábrán aláhúzással emeltem ki. Szürke alapon fekete kisbetűkkel az MPMV dUTPázban található Zn-ujj 
motívumokat jelöltem. A fajok néhány betűs rövidítése a következő: DMEL, Drosophila melanogaster; HSAP, 
Homo sapiens; PFAL, Plasmodium falciparum; ECOL, Escherichia coli; BSUB, Bacillus subtilis; VACV, 
Vaccinia Virus; MPMV, Mason-Pfizer Monkey Virus; FIV, Feline Immunodeficiency Virus; EIAV, Equine 
Infectious Anemia Virus. 

A tizedik, Mycobacterium tuberculosis (Mtb) dUTPáz fehérje azonban kilógott a sorból, 

utolsó két motívuma közt nincs prolin, ezért nem szerepel a szekvenciák összehasonlításában. 

De a mi a helyzet a szerkezetekben? A kilenc szerkezetből hét esetben a prolin a klasszikus 

csuklópozícióban foglal helyet, a szomszédos alegység felé irányítva a C-terminális kart 

(5.20. A ábra). 
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5.20. ábra A homotrimer dUTPázok C-terminális régiójában található prolin eltérő pozíciói. (A) A 
klasszikus homotrimer FIV dUTPáz:dUDP komplex kristályszerkezete felülnézetből. (PDB kód: 1F7R) [34]. (B) 
Az MPMV dUTPáz:dUPNPP:Mg2+ komplex szerkezete felülnézetből (PDB kód: 2D4N) [39] (C) Az EIAV 
dUTPáz: dUDPP:Sr2+ hármas komplex kristályszerkezete felülnézetből (PDB kód: 1DUC) [32] (D) A 
homotrimer Plasmodium falciparum dUTPáz szerkezete 2,3-deoxi-3-fluoro-5-O-tritiluridin inhibitorral alkotott 
komplexben felülnézetből (PDB kód: 1VYQ) [37]. Az egyes fehérjéken belül a különböző alegységeket, zöld, 
citromsárga, illetve világoskék színnel jelöltem. A C-terminális karok elején található konzervált prolin 
aminosavakat piros színnel emeltem ki. A fehérjék C-terminális régióját fekete C-betűvel jeleztem. A 
komplexekben a szubsztrátanalógok megjelenítése során a különböző atomok különböző színekkel szerepelnek: 
szén:szürke; oxigén:piros; nitrogén:kék és foszfor:narancssárga. A komplexekben szereplő fémionok közül a 
Mg2+ iont kék színnel, a Sr2+ iont lila színnel ábrázoltam. 

Még az MPMV dUTPáz esetében is a kar legelején, a csuklóban található, ahol a C-

terminális a szomszédos monomer részleges átlapolását követően visszahajlik a saját 

alegysége felé (5.20. B ábra). A két kivételt az EIAV és a Plasmodium falciparum (P. fal.) 

dUTPáz képezi. Az EIAV enzim szerkezetében a IV. és V. motívum között található prolin 

távol helyezkedik el a csuklótól (5.20. C ábra). A P. fal. dUTPázban a C-terminális β-szál 

élesen visszakanyarodik még mielőtt átlapolna a szomszédos alegységgel, és a saját N-

terminálisával alakít ki kölcsönhatásokat. Ez a prolin a szekvencia összerendezések alapján a 

csuklópozíciónak is megfelelő helyen található, azonban a szerkezetben a kanyar után 

helyezkedik el, látszólag nem befolyásolva a kar orientációját (5.20. D ábra).  
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5.8. A prolin mutáns E.coli és humán dUTPáz összehasonlító stabilitás 

vizsgálata 

A néhány – előző fejezetben ismertetett − kivétel ellenére a csuklópozícióban lévő 

konzervált prolin aminosav megfelelő célpontnak bizonyult ahhoz, hogy eliminációjával 

tanulmányozni lehessen az oligomerizáció folyamatának érzékenységét és a karok 

átlapolásában betöltött szerepét. A kísérletek elvégzéséhez a prokarióta E. coli és az eukarióta 

humán dUTPázt választottam ki, melyekben a csuklópozícióban található prolinokat a sokkal 

nagyobb konformációs szabadsággal bíró glicinre, illetve a kissé merevebb, semleges alaninra 

cseréltem. A tisztított E. coli és humán mutáns enzimek spektroszkópiai sajátságai – 

abszorbancia, távoli CD és fluoreszcencia spektrumok – csekély eltéréssel megegyeztek a vad 

típusú fehérjék jellemzőivel. A gélfiltrációs kísérletek alapján mind az alanin, mind pedig a 

glicin mutáns fehérjék egy csúcsban, a trimer dUTPázoknak megfelelő elúciós térfogatnál 

jöttek le az oszlopról. Ezen eredmény alapján a mutáns fehérjék a csuklópozícióban helyet 

foglaló prolin hiányában is trimerként voltak jelen az oldatban, illetve az esetleg kialakuló 

trimer-monomer (T ⇔ 3M) egyensúly továbbra is a trimer felé volt eltolódva. 

A vad típusú és a mutáns fehérjék hődenaturációját követve és összehasonlítva, árnyaltabb 

képet kaptunk a prolin szerepét illetően. Az enzimek hő hatására történő kitekeredése minden 

fehérje esetén egy csúcsot eredményezett, ami alapján a dUTPázok hődenaturációja a prolin 

szubsztitúcióját követően is feltehetően egy lépésben, kooperatív módon zajlik. A vizsgált 

kitekeredés mind a hat fehérje esetében irreverzibilis volt, így a görbék kiértékelése során 

csak az átmeneti hőmérsékleteket határoztam meg. A fehérjék hődenaturációját a DSC-n kívül 

két másik független módszerrel is követtem. A bakteriális enzimek esetében lehetőség nyílt 

CD és fluoreszcencia spektroszkópia segítségével egyaránt megvizsgálni a fehérjék hővel 

szemben mutatott stabilitását (5.21. ábra). A vad típusú és prolin mutáns humán 

dUTPázokban nincs triptofán aminosav, ezért csak CD spektroszkópia alkalmazásával tudtam 

tanulmányozni a fehérjék hődenaturációját (5.21. ábra).  
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5.21. ábra A vad típusú és a prolin mutáns humán és E. coli dUTPázok hődenaturációja. A különböző 
módszerekkel vizsgált hődenaturációk összehasonlíthatóságának érdekében minden ábrán a kísérleti görbékből 
számított látszólagos denaturált fehérje frakciót ábrázoltam a hőmérséklet függvényében. (A) A vad típusú (�), 
a P124A (�) és P124G (�) mutáns E. coli dUTPáz hődenaturációja az ellipticitás-változás alapján 225 nm-en. 
(B) A vad típusú (�), a P140A (�) és P140G (�) mutáns humán dUTPáz hődenaturációja az ellipticitás-
változás alapján 230 nm-en. (C) A vad típusú és a prolin mutáns E. coli dUTPázok hő hatására történő 
kitekeredése  triptofán fluoreszcencia-változás alapján 350 nm-en követve az emissziót.  A szimbólumok a már 
ismertetett módon jelölik a fehérjéket. (D) A natív és prolin mutáns humán és E. coli dUTPázok DSC 
termogramjaiból származtatott hődenaturációs görbék. A szimbólumok a már ismertetett módon jelölik a 
fehérjéket. 

Eredményeim alapján mind a vad típusú, mind a prolin mutáns E. coli dUTPázok nagyobb 

termodinamikai stabilitással bírnak, mint a humán enzimek. Prolin hiányában a bakteriális 

mutáns fehérjék átalakulási hőmérséklete 8-10 oC fokkal csökken, és ez a hatás egyforma 

mértékű mind az alanin, mind pedig a glicin mutáns fehérjék esetében (5.6. táblázat). A 

humán dUTPázban az aminosav-cserék által kiváltott destabilizáló hatás jelentős, bár kisebb 

mértékű, mint ami a prokarióta enzimben tapasztalható. A humán prolin mutáns fehérjéknek 

csupán 3-5 oC-kal csökkent az átalakulási hőmérséklete, azonban a bakteriális enzimmel 

ellentétben ez a csökkenés a glicin mutáns fehérjében nagyobb mértékű volt (5.6. táblázat).  
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5.6. táblázat. A vad típusú és prolin mutáns dUTPázok hődenaturációja és aktivitása. A táblázatban az 
enzimek steady-state kinetikai paraméterei mellett a vad típusú és prolin mutáns humán és E. coli dUTPázok 
átmeneti hőmérséklete szerepel három különböző módszerrel (DSC, CD, Fluorimetria) meghatározva. 

 EC
a 

EC
a
-P124A EC

a
-P124G H

b
 H

b
-P140A H

b
-P140G 

DSCc 74,5 ± 0,5 63,6 ± 0,4 63,7 ± 0,2 59,8 ± 0,4 57,8 ± 0,4 55,2 ± 0,3 

CDc 73,5 ± 0,5 62,3 ± 0,3 62,0 ± 0,3 59,5 ± 0,6 56,5 ± 0,3 54,5 ± 0,2 

Fluorimetriac 73,2 ± 0,3 65,2 ± 0,2 65,1 ± 0,2 n.d. n.d. n.d. 

kcat, s
-1 9,2 ± 1,7 9,4 ± 0,6 4,6 ± 0,1 6,2 ± 0,7 6,1 ± 0,5 4,5 ± 0,7 

KM, µM 0,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,7 ± 0,2 1,1 ± 0,1  0,6 ± 0,1 2,9 ± 0,2 
a E. coli dUTPáz 
b humán dUTPáz 
c Hőmérséklet oC-ban megadva 

 

A termodinamikai jellemzők változása mellett vizsgáltam a kinetikai paraméterek eltérését is 

a prolin cseréjét követően. Michaelis-Menten kinetikát feltételezve meghatároztam és 

összehasonlítottam az enzimek steady-state sebességi állandóját (kcat), majd az integrált 

Michaelis-Menten egyenlet alapján meghatároztam az enzimek Michaelis-állandóit. Az 

enzimek C-terminális karjának csuklójában található prolin cseréjét követően a mutáns 

fehérjék továbbra is aktívak maradtak. Azonban amíg az alanin csere nem befolyásolta a 

steady-state hidrolízis sebességét, a glicinnel történő helyettesítés láthatóan lecsökkentette 

mind az E. coli, mind pedig a humán dUTPáz katalitikus aktivitását. Hasonló eltérés nem 

mutatkozik a fehérjék Michaelis-állandóját illetően. A mutáns és vad típusú fehérjék hasonló 

KM értékeiből arra lehet következtetni, hogy a ligandumok kötődésének erősségét nem 

befolyásolja a csuklópozícióban lévő aminosav konformációs szabadsága. 

Eredményeim alapján a homotrimer dUTPázok C-terminális karjának csuklópozíciójában 

található konzervált prolin nem elengedhetetlen feltétele az aktív trimer enzim létrejöttének. 

Ezen aminosav hiányában azonban lecsökken a kar prolin által biztosított merevsége, ami a 

régió megnövekedett flexibilitása miatt a fehérjék csökkent termodinamikai stabilitásához és 

katalitikus aktivitásához vezet.  

5.9. A prolin aminosav fehérjékben betöltött sokrétű szerepe 

A prolin fehérjeszerkezetre tett hatásáról már számos tanulmány született, melyek közül 

némelyik egészen különleges funkciót jósolt ennek az aminosavnak. Egyes feltevések szerint 

a prolin képes stabilizálni a fehérjék proteázokra érzékeny régióit [129]. Kini és munkatársai 

1600 fehérje-fehérje kölcsönható felszínt vizsgáltak és vetettek össze, és azt találták, hogy a 

prolin kiemelkedő gyakorisággal fordult elő a fehérjék ezen részein [130, 131]. A prolin  

fehérjeszerkezetekre tett hatásának vonatkozásában még ennél is több adat áll 

rendelkezésünkre. Érdekes módon, a prolin oligomerizációban betöltött szerepe az irodalmi 
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adatok alapján ellentmondásosnak bizonyul. Egyes enzimekben, mint például a  kalbindin 

D9k, vagy a FOX2P fehérjékben a csuklóban található prolin más aminosavakra történő 

szubsztitúciójával a fehérjék oligomer formája válik stabilabbá [132, 133]. Ugyanakkor a 

bleomicin rezisztenciát kiváltó fehérjében (BRP) a csuklópozícióban lévő prolin 

kulcsfontosságú szerepet töltött be az oligomerizáció folyamatában, és csak jelenlétében 

tudott kialakulni aktív dimer molekula [54, 78]. Korábbi irodalmi eredmények alapján 

valószínűnek tűnt, hogy a homotrimer dUTPázok szerkezetét meghatározó háromdimenziós 

doméncserét is egy ilyen konzervált, csuklópozícióban elhelyezkedő prolin aminosav irányítja 

[54]. Azonban minél több dUTPáz szerkezet vált ismertté az idők folyamán, annál inkább 

megkérdőjeleződni látszott ez az általános feltevés. A mai napig három olyan trimer 

szerkezetről tudunk, melyben vagy egyáltalán nem volt prolin a kar csuklójában (Mtb 

dUTPáz), vagy csak attól távoli pozícióban (EIAV dUTPáz), esetleg a csuklópozícióban ült, 

mégsem a várt irányba igazította a kart (P. fal. dUTPáz) (lásd 5.6. fejezet). Ezen kivételek 

előrebocsátották, hogy prolin hiányában is kialakulhat stabil homotrimer dUTPáz szerkezet. 

Oldatfázisú kísérleteink megerősítették, hogy ezen konzervált helyzetű aminosav hiánya nem 

befolyásolja a trimer enzim kialakulását, azonban jelentősen lecsökkenti a fehérjék szerkezeti 

stabilitását és enzimaktivitását. Eddigi eredményeim alapján tehát a dUTPázok 

oligomerizációja nem pusztán egy aminosav jelenlététől függ, ami érthető, hiszen olyan 

eszenciális enzim működésének biztosításáról van szó, melyben az enzimreakció kulcsa az 

oligomer szerkezetben van. Valószínűsíthető, hogy a trimer dUTPázok létrejöttében mindazon 

kölcsönhatások szerepet játszanak, melyeket az 5.5 táblázatban már részletesen ismertettem, 

és melyek közül a C-terminális karok által kialakított másodlagos kötések kiemelkedően 

fontosnak tűntek. 

5.10. A kar nélküli humán dUTPáz  

A csuklópozícióban lévő prolinról kiderült, hogy nem nélkülözhetetlen a trimer dUTPázok 

kialakulásához. Figyelmem így elősorban az átlapoló C-terminális karokra irányult, melyek in 

silico összehasonlító eredményeim és a Drosophila dUTPáz rendhagyó dimer szerkezete 

alapján jelentős összetartó erőt biztosít a fehérje alegységei között (5.5. és 5.6. fejezetek). A 

homotrimer dUTPázok kialakulásának további vizsgálatához elkészítettem a humán enzim C-

terminális vége felől csonkolt változatát. Amennyiben levágjuk a homotrimer humán dUTPáz 

utolsó 27 aminosav hosszúságú szakaszát, a fehérje kristályszerkezete alapján megszüntetjük 

a C-terminális karok szomszédos alegységekkel történő átlapoló kölcsönhatását, és egyben 

elveszítjük a katalízis szempontjából nélkülözhetetlen ötödik konzervált motívumot [48].  
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5.22. ábra A C-terminális végén csonkolt humán dUTPáz. (A) A humán dUTPáz levágott C-terminális 
karjának szemléltetése a kristályszerkezet segítségével (PDB kód: 2HQU)[40] A szerkezeten pirossal jelölt C-
terminális régiók hiányoznak a csonkolt humán dUTPáz fehérjéből (B) A C-terminális végén csonkolt humán 
dUTPáz látszólagos moláris tömegének meghatározása analitikai gélszűréssel. A meghatározáshoz szükséges 
kalibráló egyenes felvételéhez a következő fehérjéket használtam fel: tiroglobulin (669,0 kDa), aldoláz (158,0 
kDa), ovalbumin (43,0 kDa), mioglobulin (17,6 kDa) és a B12 vitamin (1,35 kDa). A kalibráló pontokat, melyre 
az egyenes illesztettem fekete négyzetek jelölik. Az általam vizsgált humán fehérje helyét (15,0 kDa) az 
egyenesen az üres négyzet mutatja. 
 
A natív körülmények között elvégzett analitikai gélszűrés során a humán fehérje rövidített 

(Phe138Stop) mutáns változata a monomer egységnek megfelelő elúciós térfogatnál jött le az 

oszlopról (5.22. ábra). A fehérje katalitikusan inaktívnak bizonyult, ami nem meglepő, hiszen 

trimer szerveződés hiányában nem alakulhatott ki az aktív centrum. 

5.11. Az E. coli és humán dUTPázok teljes oldatbeli alakjának és oligomer 

állapotának vizsgálata 

A vad típusú, valamint a prolin mutáns (Pro→Ala és Pro→Gly) E. coli és humán 

dUTPázok és a C-terminális végén lerövidített humán enzim összehasonlító tanulmányozása 

során megmértük a fehérjék oldatfázisú kisszögű röntgenszórását (5.22. ábra). Ezzel a 

módszerrel nemcsak újabb bizonyítékokat tudtunk gyűjteni a mutáns fehérjék oligomerizációs 

állapotával kapcsolatosan, de először kaphattunk képet a kristályszerkezetben eddig 

láthatatlan, flexibilis fehérje szegmensekről is. A SAXS mérések során a fehérjemintáim 

előkészítését, és a méréseket én végeztem, az adatkészletek feldolgozását és az eredmények 

értékelését Dr. Maxim Petoukhov (EMBL/DESY, Hamburg) és Dr. Dmitri Svergun 

(EMBL/DESY, Hamburg) hajtotta végre. 
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5.23. ábra A dUTPázok kísérleti és számolt kisszögű röntgenszórás görbéinek összehasonlítása. (s = 4π 
sin(θ)/λ, ahol 2θ a szórási szög, és λ = 0,15 nm a röntgensugár hullámhossza). A görbékhez tartozó fehérjék: a 
vad típusú humán dUTPáz (1), a C-terminálisán lerövidített humán dUTPáz (2) és a vad típusú E. coli dUTPáz 
(3). A kísérleti adatokat fekete pontok, a mért pontok hibáját szürke vonalak jelölik. Az ab initio számítások által 
kapott alakból számított függvények piros folytonos vonallal, a flexibilis régiókkal kiegészített 
kristályszerkezetből számolt függvények kék szaggatott vonallal vannak feltüntetve. A görbék logaritmikus 
skálán történő ábrázolása szemléletesebbé teszi az eredményeket. 

A vad típusú és a prolin mutáns E. coli és humán enzimek kísérleti szórási görbéinek 

kiértékelésével kapott paraméterek (pl. látszólagos molekulatömeg) hasonlósága alapján a 

fehérjék megőrzik negyedleges szerkezetüket, és továbbra is trimerként vannak jelen az 

oldatban (5.7. táblázat).  

5.7. táblázat. A vad típusú és prolin mutáns dUTPázok SAXS kísérletek által meghatározott paraméterei. 
A táblázatban csak a vad típusú, illetve a Pro→Gly mutáns E. coli és humán dUTPáz, valamint a C-terminális 
végén lerövidített humán enzim számolt paraméterei szerepelnek. A Pro→Ala mutáns fehérjék méréséből 
származó paraméterek nagyon hasonlóak a vad típusú és a glicin mutáns enzimek paramétereihez, ezért a 
táblázatban nem tüntettem fel őket. A szórási görbékből meghatározott jellemzők a girációs sugár (Rg), a 
maximális molekula méret (Dmax) és a látszólagos molekulatömeg (MM). A monomer egységek moláris tömegét 
(MMmon) a fehérjék elsődleges szerkezete alapján számoltuk. Az χs és χ értékek a kísérleti és a háromdimenziós 
szerkezetek alapján számolt szórási görbék közti különbséget jelölik a DAMMIN, illetve a BUNCH nevű 
programok alapján (a vad típusú E. coli enzim esetében a zárójelben az EOM illesztés eredménye szerepel).  

 v.t.a E. coli dUTPáz EC-P124G v.t.a humán dUTPáz H-P140G H-F138Stop 

MM, kDa 43,0±7 43,0±10 45,0±7 39,5±10 13,2±3 
MMmon, kDa 16,1 16,1 17,7 17,7 14,9 

Rg, nm 2,5±0,2 2,4±0,1 2,7±0,2 2,8±0,1 1,8±0,1 
Dmax, nm 7,5±0,2 7,1±0,3 8,5±0,5 9,0±0,1 5,3±0,2 
χs 0,71 n.d. 0,84 n.d. 0,46 

χ 2,25 (0,78) n.d.  0,63 n.d.  0,42 
a vad típusú 
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A C-terminális végén levágott humán dUTPáz azonban a többi mutánstól eltérően – 

ahogyan azt a gélszűrés kísérletek során már láthattuk – oldatban monomer molekulának 

bizonyult, melyet a girációs sugár (Rg) és a maximális molekula méret (Dmax) jelentős 

mértékű csökkenése is alátámaszt a vad típusú és a prolin mutáns enzimekhez viszonyítva 

(5.7. táblázat). Mivel a vad típusú és a prolin mutáns enzimek szórási görbéi és a belőlük 

számolt paraméterek nagyon jó egyezést mutattak, a továbbiakban a különböző modellek 

számításához csak a vad típusú fehérjékről és a C-terminális végén csonkolt humán 

dUTPázról felvett szórási görbéket használtuk. 

A vad típusú E. coli és humán dUTPázok, valamint a C-terminálisán csonkolt humán 

dUTPáz kisfelbontású ab inito modelljei a DAMMIN nevű programmal készültek [99]. A 

homotrimer molekulák alakjának számítása során a trimer enzimekre jellemző szimmetria-

információt figyelmbe véve, illetve azt figyelmen kívül hagyva, a kapott modellek 

hibahatáron belül megegyeztek, ami megerősítette a vizsgált teljes hosszúságú – vad típusú és 

prolin mutáns – dUTPázokra vonatkozó háromfogású P3-as pontszimmetriát. A számolt 

modellek alapján az E. coli és a humán enzimek elnyújtott oldatbeli alakkal rendelkeznek. 

Ezek az alakzatok felidézik a dUTPáz fehérjék szerkezetét, emellett mindkét modell tartalmaz 

egy-egy többlet elektronsűrűséget is, amelyek a nagyfelbontású kristályszerkezetekben a régió 

flexibilitása miatt láthatatlanok maradtak (5.24. ábra).  

Annak érdekében, hogy részletesebb és pontosabb modellt kapjunk a fehérjék oldatbeli 

konformációjáról, figyelembe kellett venni a kristályszerkezetből hiányzó, azonban oldatban 

jelenlévő flexibilis részek hozzájárulását is a mért adatokhoz. A hiányzó fehérje szakaszok 

feltételezhető konformációit a BUNCH nevű programmal sikerült modellezni, mely szimulált 

hőkezeléssel optimalizálja az egyes régiók orientációját, hogy az így kapott modellből 

számolt görbék minél jobban illeszkedjen a kísérleti görbékre. A modellezés eredményeként 

kapott lehetséges főláncok vonallal vannak feltüntetve (5.24. ábra). 
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5.24. ábra. A dUTPázok oldatbeli alakjának modellezése. Bal oszlop: vad típusú humán dUTPáz; középső 
oszlop: C-terminális végén levágott humán dUTPáz; jobb oszlop: vad típusú E. coli dUTPáz. Az ab initio módon 
számolt alakokat szürke gömbökből felépülő modellek jelölik, a BUNCH és EOM programokkal számolt 
szerkezeteket a főláncok vonalával ábrázoltam. A kristályszerkezetek alapján számolt modellek piros, a flexibilis 
régiók kék színnel vannak feltüntetve. Az E. coli dUTPáz rendezetlen szakaszaihoz 6-8 feltételezett 
konformációt rendelve már sikerült illeszteni a kísérleti és számolt szórási görbéket. Az alsó sorban a hármas 
szimmetriatengely (C3) körül 90 

o-kal elforgatott nézetek láthatók. 
 
A ligandmentes humán fehérje esetében a kristályszerkezetben láthatatlan flexibilis régiók 

a magi lokalizációs szignált is magába foglaló N-terminális rész (1-23), és a C-terminális kar 

utolsó, az V. konzervált motívumot is tartalmazó szakasza (147-164). Az 5.24. ábrán szereplő 

optimalizált modellek alapján a humán dUTPáz N-terminális szakasza leginkább a fehérje 

központi részéből hosszan kinyúló konformációban található, a C-terminális karok ezzel 

szemben láthatóan sokkal közelebb helyezkednek el a protomerhez. Az adatok értékelésénél 

figyelembe kell venni, hogy az ábrázolt modellek elősorban a kísérleti és a számolt görbék 

legjobb illesztéséhez tartozó optimális konformációkat tükrözik. Ennek ellenére ez az 

eredmény megerősíthet egy korábbi feltételezést, miszerint a humán dUTPázban a C-

terminális karok ligandum hiányában sem válnak teljes mértékben hozzáférhetővé az oldószer 

számára [50]. 

A homotrimer humán dUTPáz kristályszerkezetéből származtatott C-terminális végén 

csonkolt monomer szerkezét kiegészítve a flexibilis N-terminális régióra vonatkozó 

szekvencia-információval, a mért és a szerkezetekből számolt szórási görbék kis hibahatáron 
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belül megegyeznek (5.23. ábra és 5.7. táblázat). Hasonló módon a fehérje ab initio 

számítással kapott alakja és a főlánc vonallal ábrázolt szerkezete is nagyon jól illeszkedik 

egymásra (5.24. ábra). Mivel a levágott humán fehérje mért adatainak értékeléséhez 

modellként egy jól definiált szerkezetből (PDB kód: 1Q5U) indultunk ki és az ennek alapján 

számolt különböző modell szerkezetek (ab initio és főlánc vonal) és függvények jól 

illeszkednek a mért adatokhoz, így a monomer feltehetőleg a C-terminális kar hiányában is 

megőrzi harmadlagos szerkezetét, a homotrimer dUTPáz alegységekre jellemző ”lekváros 

tekercs” feltekeredést (foldot).  

A humán dUTPázoktól eltérően, az E. coli enzimnek kizárólag a karboxi-terminális utolsó 

szakasza (136-151) rendezetlen. A bakteriális enzim mért adatainak kiértékelésénél azonban a 

kristályszerkezetet kiegészítő flexibilis régiók ellenére sem sikerült a kísérleti és a modellből 

számított szórási görbéket megfelelően illeszteni. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a 

bakteriális enzimben jóval rendezetlenebb a C-terminális régió, mint a humán dUTPázban, 

így nem elegendő egyetlen konformációval jellemezni ezeket a szakaszokat. Az Együttes 

Optimalizálás Módszere (EOM) segítségével ez a hiányosság kiküszöbölhető volt, melynek 

felhasználásával az adott flexibilis régiók lehetséges konformációiból került ki egy kisebb 

csoport, melyeket együttesen véve figyelembe, a számolt és a kísérleti adatok immár jól 

illeszkedtek egymáshoz. (5.23. ábra és 5.7. táblázat).  

Az oldatfázisú SAXS kísérletek alapján először kaphattunk képet a klasszikus 

háromdimenziós doméncserével kialakuló E. coli, illetve a humán dUTPáz teljes oldatbeli 

alakjáról, amelyek információval szolgáltak a kristályszerkezetben eddig láthatatlan, 

rendezetlen fehérje régiókról is. Habár a C-terminális karok szomszédos alegységgel történő 

átlapolása mindkét fehérjében azonos módon jön létre, a karok utolsó szakasza – mely 

tartalmazza a katalízis szempontjából nélkülözhetetlen V. konzervált motívumot, és részt vesz 

a szubsztrát megkötésében – különbözőnek bizonyult. A bakteriális dUTPáz C-terminális 

karja jóval rendezetlenebb, mint a humán enzimé. Az eredményeket látva felmerülhet a 

kérdés, hogy milyen következményekkel járhat a bakteriális fehérje effajta fokozott 

rendezetlensége? Korábbi irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy a humán dUTPáz flexibilis C-

terminális karja szubsztrátanalógok (dUMP, dUDP, illetve dUPNPP) jelenlétében rendeződik, 

ami a prokarióta enzim esetében csak a teljes hosszúságú nukleotidnál volt megfigyelhető [31, 

33, 40, 48, 50, 134, 135]. Ezzel összefüggő módon a humán dUTPázban a termék dUMP 

sokkal erősebben köt az enzim aktív centrumába, mint a bakteriális enzimben [13, 50]. A 

karok eltérő rendezetlensége szerepet játszhat ezen különbség kialakulásában, ugyanis egy 

flexibilisebb kar sokkal kevésbé képes rögzíteni az aktív zsebben helyet foglaló molekulákat. 

A nukleotidokkal szemben mutatkozó eltérő érzékenységgel már a Drosophila és E. coli 
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enzim összehasonlítása során is találkoztunk (lásd 5.1. fejezet), mely eredmények alapján 

valószínűsítettük, hogy a magasabbrendű eukarióta élőlények sejtbeli útvonalainak finomabb 

és megbízhatóbb beállításához az enzimműködések összetettebb szabályozására van szükség 

[112-114]. Feltehetően ez a jelenség okozza a humán és E. coli enzimek nukleotidok által 

előidézett eltérő konformációs válaszát is, mely a C-terminális karok flexibilitásbeli 

különbségében is tükröződik.  

A két vizsgált fehérje oldatbeli alakjának megfigyelésén túl megerősítést nyert, hogy a 

humán, illetve bakteriális dUTPázok esetében a C-terminális karok csuklópozíciójában 

elhelyezkedő prolin nélkül is végbemegy az enzimek oligomerizációja. A karok által 

kialakított kölcsönhatások fokozott jelentőségét a trimer enzim összetartásában már több 

eredmény is előrevetítette. Oldatfázisú kísérletekkel sikerült igazolni ezt a feltételezést, a C-

terminális végén csonkolt humán dUTPáz megőrizte harmadlagos szerkezetét, azonban már 

nem tudott trimer fehérjévé szerveződni. 

5.12. A C-terminális kar jelentősége a homotrimer dUTPázokban 

 A homotrimer dUTPázokban a katalitikus funkció és a fehérje negyedleges szerkezete 

elválaszthatatlan egymástól. Az enzim aktív helyének kialakításában és működésében döntő 

szerep jutott a szomszédos alegységek közt kicserélődő C-terminális karoknak, melyek a 

szubsztrát kötődését követően zárt konformációt kialakítva biztosítják a hidrolízishez 

nélkülözhetetlen kölcsönhatást a ligandum és az V. konzervált szekvencia motívum között. 

De a karok nem kizárólag a katalitikus mechanizmus biztosításáért felelősek. Több ismert 

dUTPáz szerkezetét megvizsgálva láttuk, hogy a három − dUTPázokra jellemző − 

intermolekuláris felszínt összehasonlítva, a C-terminális kar alakítja ki a legtöbb 

kölcsönhatást a szomszédos alegységgel. A karok összetartó erejének jelentőségét a szokatlan 

Drosophila dUTPáz dimer szerkezet is megerősítette, melyben az alkohol enyhén denaturáló 

hatásának köszönhetően a rövid-, és hosszútávú kölcsönhatások jó része felbomlott az 

alegységek közt, kivéve a C-terminális karok átlapolását. Végül oldatfázisú kísérleteinkben 

közvetlen módon is bizonyítottuk, hogy a szomszédos alegységbe épülő C-terminális kar a 

trimer enzim kialakulásának záloga, hiányában a monomerek nem képesek önállóan 

oligomerré szerveződni pusztán az alegységek közt esetlegesen létrejövő hidrofób, illetve 

hidrogénhidas kölcsönhatások által. Eredményeimet tovább színesítik laborunkban Dr. Tóth 

Judit és Pécsi Ildikó által elvégzett kísérletek, miszerint a humán dUTPáz C-terminális 

karjának végén található V. konzervált szekvencia motívum hiányában (az utolsó 13 

aminosav) – mely a szubsztrát megkötésében játszik döntő szerepet – az enzim elvesztette 

aktivitását, azonban homotrimer negyedleges szerkezete megmaradt. A prokarióta E. coli 
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dUTPáz V. konzervált motívumának hiánya (utolsó 11 aminosav) ugyancsak egy inaktív, de 

oligomer enzimet eredményezett [48]. Mindezen kísérleti adatokat összevetve az általam 

kapott eredményekkel, valószínűsíthető, hogy az átlapoló C-terminális karnak a szomszédos 

alegység β-redőjével létesített kölcsönhatásai felelnek elsősorban a trimer enzim 

kialakulásáért és összetartásáért. 

Néhány kivételes szerkezetű homotrimer dUTPázban azonban a C-terminális karok nem 

létesítenek másodrendű kötéseket a szomszédos alegységgel, szerepük – látszólag – leszűkül a 

katalízis folyamatában betöltött funkciójukra (5.25. ábra).  

 

5.25. ábra A C-terminális karok rendhagyó orientációja. (A) Az MPMV dUTPázban a részlegesen átlapoló 
C-terminális karok visszakanyarodnak a saját alegységük felé (PDB kód: 2D4N) [39] (B) Plasmodium 

falciparum dUTPáz (DB kód:1VYQ) [37]. A kristályszerkezet alapján az enzimben hiányzik a C-terminális 
karok szomszédos alegységgel történő átlapolása, helyette a saját alegységükön belül alakítanak ki 
kölcsönhatásokat az N-terminális régióval. A fehérjék szalagmodell ábrázolásában a különböző alegységeket 
sárga, zöld és kék színekkel jelöltem. A C-terminális karok végét piros C-betűvel jeleztem.  

Az MPMV dUTPáz a kivételt képező enzimek sorából is kilóg, ugyanis C-terminális karja 

részlegesen átlapol a szomszédos alegységgel. Ezt követően azonban nem a szomszédos 

monomerek által kialakított aktív centrum fölé hajlik, hanem rendhagyó módon 

visszakanyarodik a saját alegysége által kialakított aktív centrum irányába [39]. Ezzel 

szemben a szintén homotrimer Plasmodium falciparum dUTPázban a C-terminális karok a 

kristályszerkezet alapján immár egyáltalán nem létesítenek másodlagos kötéseket a 

szomszédos alegységgel, hanem attól eltartva, vélhetően visszafordulnak és a hozzájuk 

legközelebb eső aktív centrumban zajló hidrolízisben vesznek részt [37, 38]. Kísérleti adatok 

azt bizonyítják, hogy a kar végén található V. konzervált motívum jelenléte ezekben a 

rendhagyó C-terminális orientációval rendelkező dUTPázokban is nélkülözhetetlen a katalízis 

végbemeneteléhez [37-39]. A fehérje alegységek közti kohéziós erőt azonban már nem az 

átlapoló karok biztosítják. A Plasmodium dUTPázában  ezt a feladatot vélhetően a 
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monomerek között kialakuló fajspecifikus hidrofób és hidrogénhidas kölcsönhatások, illetve a 

kis komplexitású régiók (LCR) szomszédos alegységgel kialakított kontaktusai látják el.  

A klasszikus doméncserével kialakuló homotrimer dUTPázok és a Plasmodium falciparum 

(a malária kórokozója) enzim intermolekuláris felszíneinek különbözőségét kihasználva olyan 

inhibitor család tervezése is elképzelhető válik, amely nem a szubsztrát aktív helyhez való 

kötődését gátolná elsősorban [37, 47, 136], hanem képes lenne megakadályozni annak 

oligomerizációval történő kialakulását. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A klasszikus homotrimer dUTPázokban a katalitikus funkció és a negyedleges szerkezet 

elválaszthatatlan egymástól. A prokarióta Escherichia coli és az eukarióta Drosophila 

melanogaster dUTPázok általános feltekeredésének hasonlósága ellenére, lényeges különbség 

adódott az enzimek külső környezi hatásokkal szemben tapasztalt érzékenységben, illetve 

ellenálásában. A kémiai és hődenaturációs kísérletek is azt bizonyították, hogy a bakteriális 

dUTPáz szerkezeti stabilitása lényegesen nagyobb az eukarióta enziménél. Hődenaturációs 

mérések alapján a fehérjék kitekeredése egy lépésben, kooperatív módon játszódik le, a 

dUTPázok ligandumokkal szemben mutatott érzékenysége azonban eltérő. Mind a Mg2+ kofaktor, 

mind pedig a három vizsgált szubsztrátanalóg (dUMP, dUDP és α,β-imido-dUTP) jelenléte 

megnövelte az ecetmuslica enzim hőstabilitását. A prokarióta dUTPáz esetében nem észleltünk 

hasonló hatást, látszólag egyik ligandum sem befolyásolta a fehérje termodinamikai stabilitását. A 

különbség értelmezését már meglévő enzim:ligandum kristályszerkezetek és limitált proteolízis 

kísérletek eredménye segítette elő. A Drosophila dUTPázban – az E. coli enzimtől eltérően – a 

szubsztrátanalógok kötődésével feltehetően olyan allosztérikus konformáció változások 

játszódnak le, melyek megnövelik a fehérje szerkezeti stabilitását. Ez az eukarióta dUTPázra 

jellemző fokozott érzékenység elősegítheti a magasabbrendű szervezet sejtbeli folyamatainak, 

illetve egyensúlyainak finomabb szabályozását [53]. 

Ismert szerkezetű homotrimer dUTPázok alegység kölcsönhatásainak összehasonlítása alapján 

az enzimekre jellemző C-terminális karcsere tűnt a legjelentősebb összetartó erőnek a monomerek 

között. Ezt a feltevést alátámasztotta az általunk meghatározott dimer Drosophila melanogaster 

dUTPáz szerkezete is, melyben a C-terminális karok átlapolása a kristályosítás során fennálló 

enyhén denaturáló hatású alkoholos közeg ellenére is megőrződött. Egy korábbi hipotézis alapján 

a dUTPázok oligomerizációjában döntő szerepet játszhat a C-terminális karok csuklópozíciójában 

elhelyezkedő konzervált prolin [54]. Kísérleteink alapján ezen aminosav nélkül jelentős 

mértékben lecsökkent a vizsgált prokarióta (E. coli) és eukarióta (humán) dUTPázok szerkezeti 

stabilitása, illetve enzimaktivitása, azonban az enzimek továbbra is trimer molekulaként voltak 

jelen az oldatban. A szomszédos alegységbe épülő C-terminális kar hiányában azonban a 

monomerek nem voltak képesek önállóan oligomerré szerveződni. Oldatfázisú SAXS méréseink 

alátámasztották ezeket az eredményeket, valamint képet adtak a fehérjék oldatbeli alakjáról, 

valamint az eukarióta és prokarióta dUTPázok eltérő flexibiltással jellemzhető N-, és C-terminális 

régióiról. Összefoglalva, a dUTPázok klasszikus doméncserével kialakult szerkezetében a C-

terminális karok nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a katalízisben és az oligomerizáció 

folymatában egyaránt. Azon kivételes dUTPázok esetében melyekben nem a C-terminális 

karcsere tartja össze a trimert [39], az eltérő kölcsönható felszínek lehetővé teszik új fajspecifikus 

inhibitorok tervezését. 
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7. SUMMARY 

In most dUTPases, a homotrimer has to be formed for correct function. Despite of high 

structural homology, major differences were identified between the prokaryotic Escherichia coli 

and the eukaryotic Drosophila melanogaster homotrimeric dUTPases based on solution phase 

experiments. We revealed that both enzymes unfold as a trimeric entity without dissociation 

preceding the unfolding of monomers. Still, as a rule, bacterial enzyme was proven to be more 

stable against perturbing environment as compared to the Drosophila dUTPase. We showed that 

the physiological Mg2+ cofactor and dUMP, dUDP or α,β-imido-dUTP substrate analogues 

induced increment of the thermal melting temperature of the eukaryotic dUTPase, but did not 

modulate the melting temperature of the bacterial enzyme. Combining the limited tryptic 

digestion and thermal denaturation experiments, an allosteric conformational change is 

supposedly provoked in the eukaryotic but not in the prokaryotic enzyme upon binding of 

nucleotide analogues. This sensible character of the eukaryotic dUTPase supposedly contributes 

to enhanced fine-tuning of cellular pathways eventually required in the more developed organisms 

[53]. 

Most dUTPases are homotrimers where the C-terminal β-strands are swapped between the 

jelly-roll forming subunits. In silico comparative analysis of known trimeric dUTPase crystal 

structures and the newly determined, but highly unexpected dimeric Drosophila dUTPase 

indicated the prime cohesive role of the swapping arms amongst the three different types of 

subunit interfaces in dUTPase homotrimers. An evolutionary highly conserved proline residue 

located at the hinge region was supposed to facilitate this arm-swapping and to promote proper 

oligomerization [54]. By site-directed mutagenesis we concluded that strategic substitution of this 

hinge proline residue led to the decrease of thermodynamic stability and catalytic activity in the 

enzymes but had only dispensable role in the assembly of trimers either in eukaryotic or 

prokaryotic dUTPases. Nevertheless, complete loss of the C-terminal arm in human dUTPase 

prevented trimer formation, arguing that arm-swapping was a major determinant of dUTPase 

oligomerization. Solution phase SAXS experiments of wild type and proline mutant E. coli or 

human dUTPases and armless human dUTPase reinforced these results and, in addition, revealed 

a molecular shape of the full-length homotrimers and showed different N- and C-terminal 

flexibility of the prokaryotic and eukaryotic enzymes providing the predominant localization 

patterns of these segments in solution, as well. In summary, the classical arm exchange module is 

responsible not only for the catalytic function, but for proper trimeric assembly. In a limited 

number of interesting exceptions wherein oligomer assembly is provided by different interaction 

patterns [39], the specific oligomerization surfaces could be targeted by novel compounds for the 

design of species-specific inhibitors. 
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