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II. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az élő sejtek genomja elkerülhetetlenül sérül, emiatt folytonos javítás alatt áll. A pontatlan 

javítás kerülendő, ezért a folyamatnak hatékonynak és hibamentesnek kell lennie. A RecQ 

helikázok családja számos élőlényben központi szerepet tölt be több hibajavítási 

folyamatban és azok minőségellenőrzésében. Ezek a helikázok képesek összetett módon, 

feltehetőleg moduláris felépítésük révén, a hibajavítási folyamatok során kialakuló, 

kanonikus kettősszálú DNS-nél bonyolultabb DNS-struktúrák feldolgozására is. Minden RecQ 

helikáz tartalmaz egy helikáz magi régiót és számos családtag (pl. E. coli RecQ, humán Bloom 

szindróma helikáz (BLM)) tartalmazza a szárnyas hélix (WH) és a helikáz és RNáz D C-

terminális (HRDC) járulékos, DNS-kötő doméneket. Nyitott kérdés, hogy a számos komplex 

DNS szerkezet feldolgozása milyen molekuláris mechanizmus alapján történik, mi a 

doménfelépítés szerepe és ezek a mechanizmusok milyen módon járulnak hozzá a 

hibajavítási folyamatok lebonyolításához és a minőségellenőrzéséhez.  

   Kérdéseink megválaszolása érdekében fehérjemérnöki eljárással előállítottuk az E. 

coli RecQ és humán BLM helikáz teljes hosszúságú változata mellett ezek különböző 

doménfelépítésű, csonkolt fehérje konstrukcióit. Ezen felül előállítottunk egy pontmutáns 

RecQ konstrukciót is, melyben a mutáció megszünteti a HRDC domén DNS-kötő képességét. 

In vitro biofizikai méréseink rávilágítottak, hogy a vad típusú RecQ és BLM helikázok a 

kettősszálú DNS-t geometriájától függően „egyszerű” vagy komplex, „ingázó” módon 

választják szét. Kimutattuk, hogy mindkét enzim esetében egy adott orientációjú 

kölcsönhatás elsőbbsége teszi lehetővé a D-hurok (rekombinációs/hibajavítási intermedier) 

DNS szerkezetek hatékony feldolgozását. Eredményeink alapján megalkottunk egy a 

doménfelépítés szerepét tisztázó mechanisztikus modellt a RecQ helikázok működésére. A 

helikáz mag képes az egyszálú DNS-en való haladásra és alacsony hatékonyságú 

szálszétválasztásra, melyet a WH domén jelenléte megnövel. Az összetett ingázó DNS-

szálszétválasztási mechanizmus a HRDC domén geometriafüggő ssDNS-kötő képessége révén 

jön létre, míg a D-hurok orientált feldolgozása a domén jelenlététől függ. Szintén kimutattuk, 

hogy a HRDC domén feltehetőleg a helikáz maggal való kölcsönhatás révén lassítja DNS-en 

való haladást és az ATPáz aktivitást, a közük lévő csatolás változtatása nélkül. Összességében 

a járulékos domének lehetővé teszik a RecQ helikázok számára a DNS geometria folytonos 

érzékelését és az adott geometriának megfelelő feldolgozási mechanizmus létrejöttét, mely 

–in vivo eredményeink alapján– elengedhetetlen a precíz DNS-hibajavításhoz. 
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III. SUMMARY 

The genome of cells is inevitable damaged; hence it is under constant repair. Imprecise 

repair must be avoided, thus genome maintenance processes must be both effective and 

error free.  Members of the RecQ helicase family have central roles in the progression and 

quality control of multiple DNA repair pathways in numerous living organisms. These 

helicases, possibly due to their modular domain architecture, are able to process a large 

variety of DNA structures which arise during repair processes and are more complex than 

canonical double-stranded (ds) DNA. RecQ helicases consist of a helicase core and numerous 

family members (e.g E. coli RecQ, human Bloom’s syndrome helicase (BLM)) also possess the 

winged helix (WH) and helicase and RNase D C-terminal (HRDC) accessory DNA-binding 

domains. Recent findings suggest that the specified domain architecture allows RecQ 

helicases to act as a „Swiss-knife” in genome maintenance. However, it remains unknown, 

how the unexplored molecular mechanisms allow the processing of such a wide scale of 

different DNA structures. The role of the specified domain architecture in these processes 

and the contribution of these mechanisms to precise repair of DNA damage is also unknown.  

To answer these questions we produced by protein engineering a series of truncated E. 

coli RecQ and human BLM helicase constructs with different domain architectures besides 

the wild type enzymes. We also produced a RecQ pointmutant construct, in which the DNA-

binding ability of the HRDC domains is abolished. Our in vitro biophysical experiments 

revealed that both wild-type RecQ and BLM can unwind dsDNA either in a complex shuttling 

or in a simple processive mode depending on DNA geometry. We also found that an 

orientation bias allows both helicases to effectively disrupt D-loop structures (recombination 

intermediates). Furthermore, we were able to build a mechanistic model to explain the roles 

of the domain architecture in these processes. The helicase core alone can translocate on 

ssDNA and has a weak unwinding activity that is activated by the WH domain. Shuttling 

during unwinding is brought about by the geometry dependent DNA-binding ability of the 

HRDC domain. The orientation bias for D-loop disruption is dependent on the presence of 

the HRDC domain. Moreover, the presence of the HRDC domain suppresses the ATPase and 

translocation/unwinding rate of both RecQ and BLM without affecting their coupling, 

possibly due to interactions with the helicase core. In summary, the auxiliary domains allow 

RecQ helicases to constantly sense DNA geometry and response with appropriate 

mechanisms that –based on our in vivo measurements– support precise DNA repair. 
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IV. BEVEZETÉS 

A dolgozatban törekszem egyértelműen megjelölni, hogy a kísérleteket ki végezte el. 

Amennyiben a kísérletet én végeztem a leírás egyes szám első személyben történik. Ha a 

munka közös volt, többes számot használok a leírásban. 

Kísérleteink eredményeit táblázatos formában a dolgozat végén, a Függelék 

fejezetben csoportosítottam a könnyebb fellelhetőség és összehasonlíthatóság érdekében, 

remélhetőleg ez által az olvasót segítve.  

 

IV.1. Tartós fennmaradás és változás 

Az élet minden formája törekszik a tartós fennmaradásra és ennek érdekében számtalan 

stratégia alakult ki az élőlények körében. A közös pont, és ez által az ismert élet alapja a sejt 

és annak képessége további élő sejtek létrehozására. Az új sejtek létrehozása a kiinduló sejt 

struktúráját és működését kódoló örökítő anyagának (DNS genomjának) másolásával valósul 

meg. Azonban a másolás folyamata hibalehetőséget hordoz magában, továbbá a sejtben 

lezajló normális folyamatok, illetve a környezetből jövő hatások miatt az örökítő anyag 

károsodhat, fenyegetve az eredeti és új sejt működését. 

Az élet fennmaradásának további feltétele a folyamatosan változó környezethez való 

alkalmazkodás képessége is. Ennek érdekében az élőlények genomja számos stratégia révén 

változhat, akár az adott élőlény egyed élete során, akár hosszútávon az egymás után 

következő generációkban új fenotípusokat létrehozva.  

Az élőlényeknek a fent vázolt mindkét feltételnek meg kell felelnie annak ellenére, 

hogy azok természetüket tekintve ellentétes viszonyban állnak egymással.  Ez csak abban az 

esetben teljesülhet, ha egyensúly áll fenn a két folyamat között. Természetesen a sejtek 

között széles skálán változik, hogy az egyensúly mely irányba van eltolva.  

A genom épségének megőrzésére és a genom változékonyságának biztosítására 

nagyszámú biokémiai folyamat alakult ki1-3. Ezen folyamatoknak egyik közös pontja, hogy 

lezajlásuk során elengedhetetlen a kettősszálú DNS (dsDNS) szálainak egymástól való 

elválása. Ezt a folyamatot a minden élőlényben fellelhető DNS-helikáz enzimek képesek 

katalizálni.   

 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=406&UserID=4889&AccessCode=D1E96D589E4948D38DE90E0C05A6AF60&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=406&UserID=4889&AccessCode=D1E96D589E4948D38DE90E0C05A6AF60&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=316&UserID=4889&AccessCode=4A74C8C8017F4792B55965FDB7BB627E&CitationSuffix=
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IV.2. A helikáz enzimek működésének alapjai  

IV.2.1. Helikáz enzimek bemutatása 

A klasszikus definíció szerint a DNS-helikáz enzimek a dsDNS szálainak szétválasztását 

katalizálják miközben a DNS egyik szálán irányultan haladnak (transzlokáció)4. Ez alapján 

megkülönböztetjük a haladószálat (a DNS-szál, amin a 

helikáz transzlokál) és a haladószállal komplementer, 

„leválasztott” szálat (1. ábra). A haladás iránya helikáz 

típusától függően történhet a haladószál 3’ vagy 5’ 

vége felé. A szálszétválasztás folyamata nukleozid –

trifoszfátok (NTP) hidrolíziséhez kapcsoltan történik, 

mivel mind a DNS bázispárok szétválasztása mind az 

egyszálú DNS-en (ssDNS) való irányult haladás egyaránt 

energetikailag kedvezőtlen folyamatok4,5. A helikáz 

enzimek az NTP hidrolízisből származó szabadenergiát 

mechanikai munkává alakítják, így aktivitásukat 

tekintve motor enzimek közé tartoznak4.  

A helikáz enzimeket aminosavsorrendjük és 

konzervált motívumaik alapján 6 szupercsaládba (SF) sorolják4. Ez az osztályozás, azonban 

csak részben tükrözi az egyes szupercsaládba tartozó enzimek biológiai funkcióját vagy 

enzimatikus aktivitásait. Így fordulhat elő például, hogy a legnépesebb SF1 és SF2-es helikáz 

szupercsaládok tagjai között vegyesen találunk olyan enzimeket, melyek DNS-, RNS- vagy 

RNS-DNS-duplexek szálszétválasztására vagy éppen a kromatin szerkezet átalakítására 

specializálódtak6. Érdekesség, hogy egyes SF2 helikázok nem rendelkeznek klasszikus helikáz 

aktivitással azonban képesek kétszálú DNS-en irányultan haladni szálszétválasztás nélkül, az 

ilyen enzimeket dsDNS transzlokáznak nevezzük4. 

Néhány tulajdonság azonban általános az egyes szupercsaládokon belül. Az SF1 és SF2 

helikázok túlnyomó része monomer formában aktív, továbbá felépítésükben hasonlóságot 

mutatnak7. Mindkét család tagjaiban két tandem RecA homológ motordomén8 található 

(továbbiakban csak RecA doménként említem), melyek együttesen hozzák létre az NTP 

kötőhelyet (2. ábra A)4,7. Ezen motordomének nevüket az Escherichia (E.) coli RecA 

rekombináz fehérjével való hasonlóságuk miatt kapták7. Ezzel szemben az SF3-6 helikázok 

nagyrészt homo oligomer, többnyire hexamer, formában működnek4. Az SF3-6 

1. ábra A kanonikus helikáz 

aktivitás. A kék gömbök egy 

monomer helikáz fehérje doménjeit 

ábrázolják. Az alsó fekete vonal 

szemlélteti azt a DNS-szálat, melyen 

a helikáz halad (haladószál). Saját 

készítésű ábra. 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=100&UserID=4889&AccessCode=A98B47649BC841D7B06F9C19F836AE1B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=209&UserID=4889&AccessCode=57234586D96E4E26933D59720BA47339&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=551&UserID=4810&AccessCode=21D3FB5E93B74E699782016BA7441347&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=209&UserID=4889&AccessCode=57234586D96E4E26933D59720BA47339&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
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szupercsaládokban egy helikáz polipeptidlánc csak egy motordomént tartalmaz (2. ábra B)4,9. 

Az SF3 és SF6 szupercsaládban a RecA motordomén helyett az úgynevezett AAA+ (ATPázok 

különböző sejtbéli funkciókkal, ATPases Associated with diverse cellular Activities) 

motordomén típus fordul elő, míg az SF4 és 

SF5 szupercsalád tagjai között RecA 

motordoménnel találkozunk9. Mind a RecA, 

mind az AAA+ motordomének szerkezetileg a 

P-hurok NTPázok közé tartoznak. A P-hurok 

NTPázokra közösen jellemző, NTP hidrolízist 

katalizáló Walker A és B motívumok mellett 

további 5 kiemelt fontosságú konzervált 

motívumot tartalmaznak4,9. Egyrészt e 7 

motívum képezi a helikáz szupercsalád 

osztályozás alapját, másrészt a motívumok 

kritikus szerepet töltenek be mind a DNS-sel, 

mind az NTP-vel való kölcsönhatásokban, az 

NTP hidrolízis katalizálásában és annak 

transzlokációhoz illetve szálszétválasztáshoz 

való csatolásában4. 

Az SF1 és SF2 szupercsaládokban a 

Walker A és B motívumok minden esetben az 

N-terminális felé eső RecA motordoménben 

találhatóak4,7. A C-terminális felé eső 

motordomén további az NTP hidrolízis katalizálásához szükséges motívumokat tartalmaz. 

Ezzel szemben, az SF3-6 szupercsaládban egyazon motordoménben találjuk ezeket a 

motívumokat, ám ezek nem alkotnak közös NTP kötőhelyet (2. ábra)4,9.  

Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy e szerkezeti sajátságok milyen módon teszik 

lehetővé az ssDNS-transzlokációhoz kapcsolt dsDNS-szálszétválasztást.  

 

IV.2.2. A helikázok transzlokációs/szálszétválasztási mechanizmusa  

A helikáz aktivitás alapját a transzlokációs mechanizmus képezi5. A legtöbb monomer helikáz 

(SF1 és SF2) transzlokációs mechanizmusának leírására az úgynevezett araszoló hernyó 

2. ábra A helikáz szupercsaládok (SF) 

általános felépítése.  A, Az SF 1 és SF2 

helikázok aktívak monomer formában, egy 

polipetid láncon két RecA modordomén (kék 

körökkel jelölve) található (N és C) mely az NTP 

kötőhelyet alkotja.  A Walker A és B motívumok 

az N-terminális RecA doménen találhatóak. A C-

termináls további, az NTP hidrolízishez 

szükséges oldalláncokat tartalmaz (piros vonal). 

B, A SF3 – 6 helikázokra jellemző homo 

oligomer szerkezet. Az NTP kötőhelyet két 

szomszédos alegység alkotja. Saját készítésű 

ábra.   

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=399&UserID=4889&AccessCode=DB0CF6B6D8AE4206A6F3A51D9492818B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
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(inchworm) modell szolgál4,10. A modellt elsőként az SF1 szupercsaládba tartozó bakteriális 

PcrA10, Rep11 és UvrD12 helikázok működésének magyarázatára alkották meg. Az említett 

helikázok szerkezetét az enzimciklus különböző lépéseiben sikeresen meghatározták 

röntgenkrisztallográfia segítségével, végein ssDNS-túlnyúlást tartalmazó dsDNS-szerkezetek 

jelenlétében, ATP vagy ATP hidrolízis közti- és végtermékek felhasználásával10-12. A 

pillanatképek ATPáz ciklus alapján történő sorba rendezése rávilágított, hogy ezen helikázok 

transzlokációját a motordoménekben, ATPáz ciklussal szinkronizáltan létrejövő konformáció 

változások teszik lehetővé (3. ábra)10-12.  

 

 

3. ábra Az araszoló hernyó mechanizmus főbb lépései. Az ábra a PcrA helikáz 

motordoménjeiben (kezek), a transzlokációs ciklus során lezajló változásokat szemlélteti. A PcrA 

helikáz a DNS 5’ vége felé halad. A nyitott kéz az ssDNS-sel (fekete vonal) való gyenge kölcsönhatást 

szemlélteti, míg a zárt kéz az erős kölcsönhatást. A zöld nyilak a bekövetkező változásokat jelölik. Az 

N és C betűvel az N- és C- terminális RecA doméneket jelöltem.  ATP-től mentes állapotban (A) a C-

terminális RecA domén gyengén kötődik a DNS-hez, hozzá képest az N-terminális domén erősebben 

köt. A két domén közötti kölcsönhatás gyenge, a helikáz nyitott állapotban van.  B, ATP kötés 

hatására a C-terminális domén a DNS-t erősebben köti, az N-terminális gyengébben, a két domén 

egymás felé mozdul, a helikáz zárt állapotban kerül. C, Az ATP hidrolízis és termék felszabadulás 

során az N-terminális domén ismét erős DNS-kötővé válik, a C-terminális domén DNS-sel való 

kölcsönhatása gyengül, a két domén eltávolodik egymástól, így a helikáz ismét nyitott állapotba kerül, 

a ciklus újrakezdődhet.  Az átdolgozott ábra Velankar és munkatársai közleményéből származik10.  

 

A két tandem RecA-homológ motordomén az enzimciklus minden lépésénél kölcsönhat 

az ssDNS-sel, de nem azonos erősséggel. A kölcsönhatás erőssége alternáltan változik a két 

domén között az ATPáz ciklussal kapcsoltan. A DNS-kötés erőségének változása mellett az 

ATPáz ciklus során a két domén közti kölcsönhatások erőssége és a domének egymástól való 

távolsága is szinkronizáltan változik (3. ábra) miközben a két domén sorrendje a 

haladószálon állandó marad. A változások ciklikus ismétléseként létrejön az irányult haladás.  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=254&UserID=4889&AccessCode=407A804592954833A35D3F6A9375C5E2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=254&UserID=4889&AccessCode=407A804592954833A35D3F6A9375C5E2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=254&UserID=4889&AccessCode=407A804592954833A35D3F6A9375C5E2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=253&UserID=4889&AccessCode=1A5EBE2202964FD595AE9324298BF07D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=113&UserID=4889&AccessCode=DCC2A6452BED44EBAC19B0AC2C7462BA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=253&UserID=4889&AccessCode=1A5EBE2202964FD595AE9324298BF07D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=253&UserID=4889&AccessCode=1A5EBE2202964FD595AE9324298BF07D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=113&UserID=4889&AccessCode=DCC2A6452BED44EBAC19B0AC2C7462BA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=254&UserID=4889&AccessCode=407A804592954833A35D3F6A9375C5E2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=254&UserID=4889&AccessCode=407A804592954833A35D3F6A9375C5E2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=113&UserID=4889&AccessCode=DCC2A6452BED44EBAC19B0AC2C7462BA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=254&UserID=4889&AccessCode=407A804592954833A35D3F6A9375C5E2&CitationSuffix=
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 A fenti transzlokációs modell egyforma (uniform) lépések sorozataként írja le a 

transzlokációt, azonban pl. UvrD helikáz esetében megfigyelték, hogy a folyamat eltérő 

lépések „keverékéből” áll13. Megjegyezném továbbá, hogy a fent vázolt modellen kívül több 

eltérő transzlokációs mechanizmus is létezik (pl. a Brown-motor vagy más néven termikus 

racsni modell)6,14. Számos egyedi fehérje esetében az araszoló hernyó modell további 

részletekkel gazdagított6, ám ezek bemutatása nem képezi a dolgozat tárgyát. 

A teljesség kedvéért, habár szervesen nem kapcsolódik a dolgozathoz, röviden 

bemutatom a gyűrűs szerkezetű, kanonikus helikázok működését leíró úgynevezett „forgó 

motor” modell alapjait is15. A modell szerint a helikázgyűrű minden alegysége a motordomén 

révén kölcsönhat a haladószállal, mely a gyűrű által alkotott központi csatornában 

helyezkedik el. A gyűrű tagjai egymástól kissé eltolva, spirális lépcsőben és nem egy sík 

mentén helyezkednek el. Az egyes alegységek szekvenciálisan, az ssDNS egy egyedi 

nukleotidjával (nt) hatnak kölcsön, egy –az NTP hidrolízis ciklusával kapcsoltan konformációt 

váltó– hurok motívumon keresztül. Egyes elképzelések szerint haladás során az egyes 

alegységek hasonlóan működnek egy csatárlánc tagjaihoz16. A hurok motívumok 

konformáció változásai révén, az NTPáz ciklusokkal szinkronizálva a nukleotidokat az 

alegységek egymásnak „adogatják” át, lefelé haladva a lépcsőzetes elrendezésen. Más 

elképzelés szerint az egyes alegységek folyamatosan „kísérik” az általuk kötött nukleotidot, 

ezáltal az alegységek pozíciója változik a spirál lépcsőn17. A lépcső alsó fokán lévő alegység a 

nukleotidot elengedi, majd ugyanez az alegység a lépcső tetejére kerül és újabb nukleotidot 

köt elindítva a következő ciklust.  

A szálszétválasztás mechanizmusának leírásakor, függetlenül a negyedleges 

szerkezettől, megkülönböztethetjük a passzív és aktív helikáz mechanizmusokat18. A passzív 

mechanizmus során a helikáz előtti bázispárok szétválása csak a termikus fluktuációtól függ. 

Ezzel szemben az aktív mechanizmus során a helikáz energiát fektet a bázispárok 

szétválasztásába.  

 Amennyiben a bázispárok szétválnak –függetlenül a mechanizmustól–, a helikáz a 

haladószálon transzlokációs aktivitásának köszönhetően előremozdul és sztérikusan gátolja a 

szétvált bázisok újrapárosodását (anellációját)4-6.  

 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=117&UserID=4889&AccessCode=27A5E37DB6524EB9B278B5061DE8CEF4&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=100&UserID=4889&AccessCode=A98B47649BC841D7B06F9C19F836AE1B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=100&UserID=4889&AccessCode=A98B47649BC841D7B06F9C19F836AE1B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=100&UserID=4889&AccessCode=A98B47649BC841D7B06F9C19F836AE1B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=402&UserID=4889&AccessCode=9B137EAC3E494914964679C9A68ED09D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=404&UserID=4889&AccessCode=03A62380143B4E9B89D6334C851B7CD2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=403&UserID=4889&AccessCode=6115872CEB2F455D94C18EA415E46D7B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=304&UserID=31644&AccessCode=4E3838F20024410F8053F0D3FD32B21B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
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IV.2.3. Milyen sebességgel és meddig „dolgozik” egy helikáz? 

A fenti mechanizmusok magyarázattal szolgálnak a transzlokáció és szálszétválasztás 

fehérjeszerkezeti alapjaira, azonban a helikázok biológiai funkcióinak megértéséhez 

elengedhetetlen a helikáz működést jellemző biofizikai paraméterek megismerése is.  

 A bonyodalmak elkreülésének érdekében érdemes megkülönböztetni az úgynevezett 

mikroszkopikus és makroszkopikus paramétereket. A mikroszkopikus paraméterek alatt a 

továbbiakban az elemi enzimciklusok leírására szolgáló paramétereket értem, szemben a 

makroszkopikus paraméterekkel, melyek egy elemi enzimciklusok sorozatából álló folyamat 

jellemzésére szolgálnak.  

 A helikáz működést jellemző biofizikai paraméterek közül hármat érdemes kiemelni, a 

makroszkopikus mechanokémiai kapcsoltságot, a transzlokáció/szálszétválasztás sebességét 

és az átlagos futáshosszt (további kiegészítés az Anyagok és módszerek VIII.13.3 fejezetben 

található).  

 A mechanokémiai kapcsoltság jellemzi, hogy a helikáz egy nukleotid (nt) megtétele 

vagy bázispár (bp) szétválasztása alatt hány NTP hidrolízis cikluson megy át.  Gyakran kerül 

megadásra a makroszkopikus lépéshossz is, ami a mechanokémiai kapcsoltság reciproka (egy 

NTP hidrolízis ciklus alatt az enzim hány nt-t tesz meg). Pl. fiziológiás környezetben az ATP 

hidrolízisből származó szabadenergia 5-6 bp szétválasztására elegendő, ezáltal feltételezhető 

volt, hogy a mechanokémiai kapcsoltság az egyes helikázok között jelentősen eltérhet19. 

Meglepő módon az eddigi megfigyelés alapján a mechanokémiai kapcsoltág közel 1 ATP/nt 

vagy ATP/bp értéknek adódik a legtöbb „araszoló hernyó” mechanizmusú enzim 

esetében13,20-23.  

A makroszkopikus transzlokációs vagy szálszétválasztási sebesség alatt a helikáz által 

adott idő alatt megtett nukleotidok, vagy szétválasztott bázispárok számát értjük. 

Amennyiben az ATPáz aktivitás szorosan kapcsolt a transzlokációhoz, abban az esetben az 

ATPáz aktivitás sebesség meghatározó lépése fogja meghatározni a 

transzlokáció/szálszétválasztás sebességét is19. A transzlokációs és szálszétválasztási 

sebességek segítségével meghatározható, hogy egy helikáz aktív vagy passzív 

mechanizmussal működik-e24. A passzív helikáz mechanizmus esetében a szálszétválasztás 

sebessége várhatóan jelentősen lassabb, mint a transzlokáció sebessége. Ezzel szemben egy 

aktív helikáz esetében kisebb különbséget tapasztalunk a sebességek között18.  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=405&UserID=4889&AccessCode=84086A2ECC844FAF9B1C0A3BFBE68C3E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=117&UserID=4889&AccessCode=27A5E37DB6524EB9B278B5061DE8CEF4&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=117&UserID=4889&AccessCode=27A5E37DB6524EB9B278B5061DE8CEF4&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=420&UserID=4810&AccessCode=0&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=405&UserID=4889&AccessCode=84086A2ECC844FAF9B1C0A3BFBE68C3E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=401&UserID=4889&AccessCode=1B62755B0D1B4F61B32AB328B1F2CCDD&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=304&UserID=31644&AccessCode=4E3838F20024410F8053F0D3FD32B21B&CitationSuffix=
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Az átlagos futáshossz megadja, hogy a helikáz egy futás során, azaz a haladószálról való 

disszociációig átlagosan hány nukleotidot tesz meg (vagy bázispárt választ szét). A helikázok 

transzlokációs/szálszétválasztási készségére használják továbbá a processzivitás értéket. A 

processzivitás egy valószínűségi érték, mely megadja, hogy a helikáz milyen eséllyel teszi 

meg a következő lépést. Gyakran a processzivitás szót kvalitatív jelzőként is használják, a 

nem processzívnek nevezett helikázok várhatóan egy futás során csak egy, vagy néhány 

lépést tesznek meg5.   

 

IV.2.4. A biofizikai paraméterek, szerkezet és funkció összefüggése 

A fent említett biofizikai paraméterek az egyes helikáz enzimek között jelentősen 

eltérhetnek, és széles skálán mozoghatnak. Azonban a helikáz funkciója és e paraméterek 

között összefüggés áll fent. Pl. A replikációs folyamatokban, melyekben hosszú DNS- 

szakaszokat kell rövid idő alatti szétválasztani, résztvevő helikázok a leggyorsabb 

szálszétválasztó enzimek1. Továbbá, egy futás alatt ezen enzimek képesek sok ezer bázispár 

szétválasztása is1,25. De, pl. az UV-sugárzás által létrehozott DNS-hibák (timin dimerek) 

javítása során rövid, a hibát tartalmazó DNS-szakaszok szétválasztására van szükség26. Ennek 

megfelelőek a folyamatban mérsékelt processzivitású és sebességű helikázok vesznek részt. 

A biológiai funkciók sokaságával és a kinetikai sajátságokkal feltehetőleg kapcsolatban 

áll a helikáz enzimek moduláris felépítése4. A motordoménen kívül számos, eltérő funkcióval 

rendelkező domén található az egyes enzimekben. E domének hozzájárulnak, hogy az 

enzimek felismerjék szubsztrátjaikat, lehetővé teszik a kanonikus dsDNS-től eltérő DNS 

szerkezet feloldását, a helikáz enzim működésének szabályozását, fehérje komplexek 

szerveződését vagy különféle enzimaktivitások térbeli összekapcsolását4,7,27. A képet tovább 

árnyalja, hogy a helikáz enzimek funkciójukat gyakran fehérje komplexek tagjaiként végzik, 

mely komplexek összetétele időben változhat3. A kölcsönható partnerek a helikáz 

működését jelentősen befolyásolhatják. 

A fenti összefüggések rávilágítanak, hogy a helikázok sejtbeli funkciójának megértése a 

szerkezeti sajátságok, az aktivitások biofizikai paraméterei és a kölcsönható partnerek 

sajátságainak együttes megismerésével érhető csak el. 

Laborunk a DNS-hibajavítás kulcs enzimeinek számíó RecQ (SF2) helikázok 

működésének megismerésére törekszik a fenti megközelítések együttes alkalmazásával. 

  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=406&UserID=4889&AccessCode=D1E96D589E4948D38DE90E0C05A6AF60&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=406&UserID=4889&AccessCode=D1E96D589E4948D38DE90E0C05A6AF60&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=406&UserID=4889&AccessCode=D1E96D589E4948D38DE90E0C05A6AF60&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=407&UserID=4889&AccessCode=E2E771C0E3564E289937B3F2B82DD75C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=4889&AccessCode=AA2483C12FB14B03A1A1674F99DE0E80&CitationSuffix=
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IV.3. A RecQ helikázok családja  

IV.3.1. A RecQ helikázok elterjedése 

A RecQ helikáz család tagjait gyakran nevezik a „genom őrangyalainak”, mivel számos DNS-

hibajavító útvonal kulcsszereplőiként megtalálhatóak az élet minden formájában3,28,29. A 

család tagjai ATP hidrolízishez kapcsolt kanonikus DNS helikáz aktivitással rendelkező 

enzimek (3’ – 5’ irányba haladó)30.  

A család elsőként felfedezett tagja az E. coli RecQ helikáz5,31. Az egysejtű élőlényekben 

rendszerint egy vagy két RecQ gén található, meglepő módon azonban számos baktériumból, 

és az Archeák többségéből hiányzik a RecQ gén32. A többsejtes élőlények genomjában 

általában több RecQ gén található32. Az emberi genom 5 RecQ helikáz gént tartalmaz, 

melyek a RECQ1, BLM (Bloom szindróma helikáz), WRN (Werner szindróma helikáz), RECQ4 

és RECQ5 fehérjéket kódolják3,28. A RECQ5 fehérje három alternatív hasítási (splice) 

formaként fejeződhet ki (RECQ5α, RECQ5β és RECQ5γ)28. A RecQ helikázok DNS-

hibajavításban betöltött esszenciális mivoltát jelzi, hogy az 5 emberi RecQ gén közül három 

mutációi súlyos betegségekhez vezetnek. A BLM fehérjét kódoló gén mutációja a Bloom 

szindrómát, a WRN fehérje génjének mutációja Werner szindrómát, míg a RECQ4 fehérje 

mutációja a Rohtmund-Thomson szindróma kialakulásáért felelős28. Mindhárom betegség 

közös jellemzője a genom integritásának összeomlása s az ezzel járó megemelkedett 

rákhajlam. Azonban a három betegség eltérő kórképe a három fehérje különféle biológiai 

útvonalakban betöltött szerepére utal3,28.  

 

IV.3.2. A RecQ helikázok funkcionális sokrétűsége 

A RecQ helikázok kanonikus DNS helikáz aktivitásuk mellett képesek az egyszerű dsDNS 

szerkezeteken kívül számos, komplex DNS szerkezet feldolgozására is27,30. Széles 

szubsztrátspecificitásukkal összhangban a család tagjai sokrétű funkciót töltenek be a 

sejtben28,30. Az alábbiakban a funkcionális sokrétűség szemléltetésére, a teljesség igénye 

nélkül, kerül néhány példa bemutatásra.  

Az E. coli RecQ helikáz központi szerepet játszik a homológ rekombinációs események 

lebonyolításában és szabályozásában33-35. Kimutatták a fehérje szerepét az elakadt 

replikációs villák javításában36,37 és a kromoszóma szegregációban az úgynevezett késői 

replikációs termékek feldolgozása révén38. 
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A Neisseria (N.) gonorrhoeae RecQ fehérje szerepet játszik a baktérium felszínén 

található antigének rekombináción alapuló izotípusváltásában39. A Deinococcus (D.) 

radiodurans RecQ fehérje nélkülözhetetlen a baktérium nagymértékű UV- és γ-sugárzás 

tűrőképességéhez, feltehetőleg a rekombináció alapú DNS-hibajavításban betöltött 

kulcsszerepe miatt40,41.  

A Saccharomyces (S.) cerevisiae élesztőgombában megtalálható RecQ fehérje (Sgs1) 

központi szerepet tölt be a rekombinációban és rekombináción alapuló DNS-hibajavítás 

minőségellenőrzésében42,43, hasonlóan a humán BLM fehérjéhez28,44,45. A BLM fehérje 

aktivitása ezen felül nélkülözhetetlen a kromoszóma szegregáció folyamatában a késő 

replikációs köztitermékek feldolgozása révén28,46. A WRN helikáz központi szerepet játszik a 

telomer karbantartásban és a rekombináción alapuló DNS-hibajavításban, feltehetőleg a 

speciális G-kvadruplex DNS szerkezetek feloldása révén47. A RECQ1 és RECQ4 helikázok a 

DNS replikáció elindításában játszanak szerepet28,48. A RECQ5 helikáz feladata feltehetőleg a 

rekombináció szabályzásában rejlik28,49.  

Összegzésül elmondható, hogy a RecQ helikázok szerepét kimutatták már szinte az 

összes ismert DNS metabolitikus folyamatban, pl. a DNS-hibajavítás különféle útvonalaiban, 

a replikáció elindításában és hibajavításában, továbbá egyes RecQ helikázok 

génexpresszióban betöltött funkciója is ismerté vált. Legtöbbször egy adott RecQ fehérjéhez 

több funkcionális útvonal is társítható, azonban szinte minden RecQ helikázra igaz, hogy 

kulcsszereplő a homológ rekombináción alapuló folyamatokban. 

 

IV.3.3. HR és HR alapú DNS-hibajavítás molekuláris mechanizmusa 

A homológ rekombináció (HR) folyamata során két egymásnak megfeleltethető (allélikus), 

hasonló (homológ) DNS szakasz között információ csere történik a sejtben. Az információ 

átadás hasonló, de tökéletesen nem megegyező információtartalmú szakaszok között 

elősegítheti új genomváltozatok kialakulását, gondoljunk például a meiotikus osztódás során 

lezajló rekombinációra2.  

Másrészről a folyamat lehetővé teszi DNS-hibák nagy hatékonyságú és pontosságú 

javítását is. A sérült DNS szakasz javításához mintaként (templát) szolgálhat bármely 

homológ –ideális esetben teljesen megegyező információ tartalmú– DNS szakasz, így 

elkerülhető az esetleges információvesztés vagy káros genomsérülés. A folyamat kettőssége 

miatt, hogy az adott sejtbeli kontextusban megfelelő kimenet jöjjön létre elengedhetetlen a 
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nagymértékű szabályozás50. A dolgozat fővonalától a célzottan genetikai diverzitás 

kialakítására irányuló rekombinációs mechanizmusok távol állnak, így azokat csak 

érintőlegesen említem. Az alábbiakban főként a homológ rekombináció alapú DNS-

hibajavítás folyamatának lépései és minőségellenőrzése kerül bemutatására. 

A két fenti folyamat során lezajló molekuláris lépések általánosságban véve 

megegyeznek, azonban szabályozásuk és a folyamatot lebonyolító enzim apparátus csak 

részben fed át51. Egysejtű élőlényekben a két folyamat nem válik el. Azonban, többsejtes 

élőlények esetében a két rekombinációs útvonal jól elkülönülten figyelhető meg. A genetikai 

változatosság létrehozása érdekében zajló rekombináció színtere a reproduktív sejt lett2. A 

testi sejtekben a rekombinációs mechanizmusok a genom integritásának megőrzését pl. a 

DNS kettős száltörés (DSB, double strand break) hibák javítása révén segítik elő. Ezen DNS-

hibák javítására két fő útvonal létezik52. A nem homológ vég összekapcsolás útvonal 

hibalehetőséggel terhelt, de jóval gyorsabb folyamat53, mint a hibamentes javítást lehetővé 

tévő homológ rekombináción alapuló DNS kettős száltörés hibajavítás útvonala (DSBR, DSB 

repair, DSB javítás útvonal)3,50.  

A HR és az azon alapuló DSBR molekuláris lépésinek leírására a DNS kettős száltörés 

modell vagy más néven Szostak modell szolgál alapul54. 

A modell kiindulási pontja a DNS kettős száltörés, mely származhat programozott (pl. 

meotikus rekombináció55 vagy immunoglobulin osztályváltás során56), nukleáz általi 

hasításból vagy véletlenszerű, endogén (sejt működéséből eredendő, pl. replikációs villa 

elakadása) vagy exogén (környezeti hatás: pl. UV- vagy radioaktív sugárzás, DNS-károsító 

ágensek) hatás kiváltotta DNS-károsodásból57.     

Első lépésként a kettős száltörés helyén a DNS-szálak 5’-3’ irányban néhány száz 

bázispár hosszan visszaemésztődnek exonukleázok és helikázok segítségével (4. ábra). A 

keletkező egyszálú régiókkal ssDNS-kötő fehérjék (SSB, single-strand DNA binding) fehérje-

DNS (nukleoprotein) szálat képeznek50. Következő lépésként az SSB fehérje rekombináz 

enzimre cserélődik, rendszerint egy rekombináz feltöltő enzim komplex segítségével. A 

rekombináz enzimek képesek a rekombináció kulcselemének számító homológ régiók 

„megkeresésére”. (A homológ, templát DNS szakasz haploid sejtek esetén (pl. baktériumok) 

lehet pl. a genomban található bármely homológ régió, a genom már replikálódott része 

vagy extragenomiális DNS (plazmid vagy fág/vírus DNS). Di- vagy poliploid sejtek esetében 
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további mintaként szolgálhat a homológ kromoszóma).  A „megtalált” homológ kettős szál 

kihurkolódik és a rekombináz nukleoprotein-szál bebújásával (szálinvázió) létrejön a speciális 

D-hurok (D-loop, displacment loop) szerkezet. A folyamat ettől a ponttól mechanizmus 

függően két fő irányba haladhat50.  

 

 

 

Az I. (4. ábra) útvonal során a kettős száltörés másik oldalán létrejövő 3’ ssDNS szakasz 

is párosodik a D-hurok szerkezethez. A homológ szálakat használva templátként, DNS 

polimerázok képesek 3’ – 5’ irányban meghosszabbítani a párosodott szálakat. A folyamat 

révén kettős Holliday szerkezet (HJ) keletkezik, melynek feloldása további két útvonalon 

történhet meg50.  
 

4. ábra A homológ rekombináción alapuló DNS kettős száltörés hibajavítás útvonalai.  A 

vékony szakaszok a sérült DNS szálakat jelölik, a homológ DNS szakaszt vastag vonal jelöli. 

Szaggatott vonal szemlélteti az újonnan szintetizált DNS szakaszokat. A reszolváz komplex 

lehetséges hasítási helyeit nyilak jelölik. Az ábra saját készítésű, szakdolgozatomból került 

átemelésre (Harami Gábor 2010, Interakció az E. coli RecQ helikáz és az SSB fehérje között a 

genomkarbantartó folyamatokban c. szakdolgozat) 
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Az I.a útvonal (4. ábra) során egy úgynevezett reszolváz enzim komplex58 a kettős 

Holliday szerkezet szálait irányultság-függően vágja. A vágott szálak enzimatikus ligálása után 

átkereszteződött (crossed over) vagy nem-átkereszteződött (non crossed over) termékek 

keletkeznek.  A meiotikus rekombináció során az átkereszteződés előnyös, azonban a DNS-

hibajavítás szempontjából az átkereszteződött termékek keletkezése hibaforrás lehet, ezért 

DNS kettős-száltörés hibajavítási folyamata a nem átkereszteződött termékek irányába van 

terelve. A DNS-hibajavítás során két alternatív útvonal biztosítja a nem átkereszteződött 

termékek keletkezését (4. ábra I.b és II. útvonalak).   

Az I.b útvonal (4. ábra) esetében DNS-helikázok (pl. RecQ helikáz család tagjai), 

topoizomeráz és egyéb fehérje partnerekkel együtt a Holliday szerkezeteket egymás felé 

vándoroltatják (convergent branch migration), majd az összetolt szerkezet feloldásával nem-

átkereszteződött terméket hoznak létre. 

A II. útvonal a szintézis-függő szálanelláció (SDSA, synthesis-dependent strand 

annealing) folyamatát mutatja be50. Ezen útvonalon (4. ábra II.) a kettős száltörés másik 

oldalán létrejövő visszaemésztett szál passzív marad. Az egyedüli invazív szál néhány száz 

bázispárral hosszabbodása után ugyancsak DNS-helikázok révén a D-hurok szerkezet 

szétválasztódik. A javított szál anellálódik a passzív visszaemésztett 3’ véghez. A DNS-

polimeráz kiegészíti a hiányzó régiókat, majd ligálással kialakul az átkereszteződéstől mentes, 

javított dsDNS.  

 

IV.3.4. RecQ helikázok a DSBR minőségellenőrzésben 

Az előző fejezetekben többször említésre került, hogy a rekombinációs folyamatok, ide értve 

a DSBR folyamatát is, nagyfokú ellenőrzés alatt állnak a sejtben50. A rekombináció 

szabályzásának számos aspektusa közül három fő pontot emelnék ki. 

Az első ellenőrzési pontot a rekombinációs események számának szabályozása jelenti a 

rekombináció korai lépéseinek gátlása vagy előmozdítása révén28,50. 

A második ellenőrzési pont a szálinváziók minőségellenőrzése28,50. A nem homológ 

szakaszok között lezajló rekombináció (illegitim rekombináció, IR) számos, a sejt számára 

káros következménnyel járhat (pl. génvesztés vagy kettőződés, funkcióvesztéssel járó 

mutációk, káros folyamatot kiváltó funkciónyeréses mutációk). AZ IR folyamatok gátlása 

elengedhetetlen, mivel a genomban jelentős mennyiségben találhatók egymással különböző 
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hosszon homológ szakaszok melyek között az illegitim rekombináció megtörténhet.       

A harmadik ellenőrzési pont az 4. ábrán feltüntetett útvonal választási pontjainál 

valósulhat meg, hibajavítás során az átkereszteződés, azaz a 4. ábrán I. a-val feltüntetett 

reszolváz komplex általi kettős Holliday szerkezet feloldás elkerülendő50.   

A RecQ helikáz család tagjai mindhárom fent említett ellenőrzési pontban 

kulcsszereplők és ez által központi szerepet 

töltenek be a rekombináció és DSBR 

minőségellenőrzésében3. In vitro kísérletek 

kimutatták, hogy egyes RecQ helikáz 

családtagok egyaránt katalizálnak a 

rekombináció lebonyolításához és 

gátlásához szükséges molekuláris lépéseket 

is (5. ábra)3,28. Ezen helikázok 

exonukleázokkal karöltve képesek 3’ 

túlnyúló szálak létrehozására, előremozdítva 

a rekombináció folyamatát (pl. E. coli RecQ – 

RecJ nukleáz59, S. cerevisiae Sgs1-Dna2 

nukleáz60, humán BLM – EXO1 vagy DNA2 

nukleáz60,61).  Azonban kimutatták, hogy a 

család egyes tagjai képesek szétszerelni a 

rekombináz nukleoprotein-szálakat (pl. 

humán BLM62 és RECQ563), ezáltal gátolva a 

rekombináció folyamatát. Kísérletesen 

igazolt továbbá, hogy a család egyes tagjai 

képesek feloldani a D-hurok szerkezeteket 

(4., 5. és 6. ábrák) (pl. E. coli RecQ34,  humán 

BLM64). Ezen aktivitásuk révén a fehérjék 

meggátolhatják a rekombinációt, a folyamatot a szintézis-függő szálanelláció irányába 

mozdíthatják, vagy a nem homológ régiók között létrejövő szálinváziók célzott 

szétszedésével specifikusan gátolhatják az illegitim rekombinációt. Ezzel összhangban 

kimutatták, hogy az E. coli baktérium számára a RecQ helikázt kódoló gén nem esszenciális, a 

gént nem tartalmazó (génkiütött, knock-out) baktérium törzs életképes32. Azonban az IR 

5. ábra A RecQ helikázok kettős szerepe a 

kettős száltörés hibajavítás minőség-

ellenőrzésében. A DNS szálait fekete vonal jelzi, 

zöld nyíl jelzi azokat a rekombinációs lépéseket 

melyekben lebonyolításában a RecQ helikázoknak 

kulcs szerepe van. Piros nyíl jelzi a RecQ helikázok 

által katalizált rekombináció gátló folyamatokat. 

Saját készítésű ábra. 
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gyakorisága jelentősen megemelkedett a RecQ gént nem tartalmazó törzsekben a vad típusú 

törzshöz képest35. Ez alapján az E. coli RecQ helikáz központi szerepet tölt be az illegitim 

rekombináció gátlásban, habár a mechanizmus egyelőre nem ismert35. 

Szintén igazolt, hogy a RecQ helikázok partnerfehérjéikkel együtt képesek a Holliday 

kereszt (6. ábra) struktúrák vándoroltatása révén a rekombinációt a nem átkereszteződött 

termékek irányába terelni (pl. humán BLM–TopoIII topoizomeráz-RMI1 és RMI2 fehérjék, S. 

cerevisiae Sgs1-TopoIII topoizomeráz-Rmi1)65.   

A fentiek összefoglalásként elmondható, hogy a RecQ helikáz család tagjai sokrétű 

funkciót töltenek be a rekombinációs eseményekben melyek ellátásához jelentősen eltérő, 

összetett DNS szerkezeteket kell felismerniük és feldolgozniuk (6. ábra).  

 

6. ábra Példák a RecQ helikázok által felismert komplex DNS szerkezetekre. A folytonos 

vonalak a DNS egy szálát jelölik, rácsozás jelzi a bázispárosodást. A, dsDNS 3’ ssDNS-túlnyúlással, a 

szerkezet előfordulhat pl. DNS kettős száltörések helyén (4. ábra). B, ssDNS karokkal rendelkező villás 

DNS szerkezet, mely kialakulhat pl. replikáció során. C, Példa az intramolekuláris G-kvadruplex 

szerkezetre, melyet a DNS egyik szálán guanin bázisok kölcsönhatása révén alakulhat ki. Guanin 

gazdag régiókban alakulhat ki, pl. a telomerekben. D-E, A D-hurok és Holliday kereszt DNS 

szerkezetek rekombinációs köztitermékek (4. ábra). Saját készítésű ábra. 

 

Azonban máig felderítetlen a különféle DNS szerkezetek feldolgozásának pontos molekuláris 

mechanizmusa és a különféle biológiai útvonalakban betöltött szerepe.   

 

IV.4. RecQ helikázok funkcionális anatómiája 

A RecQ helikázok sokrétűségét feltehetőleg a család tagjaira jellemző moduláris felépítés (7. 

ábra) teszi lehetővé27,30,66. 
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Minden RecQ helikáz tartalmaz két konzervált tandem RecA-homológ motordomént, 

melyeket rendszerint egy konzervált cink-kötő (ZB, zinc-binding) domén követ C-terminális 

irányba27,66. A ZB után számos RecQ helikáz tartalmazza a szárnyas hélix (WH, winged-helix) 

domént30,66. Egyes RecQ helikázokban megfigyelhető továbbá a helikáz és RNáz D C-

terminális domén is (HRDC, helicase and RNase D C-terminal), melyet egy feltételezhetően 

rendezetlen szerkezetű hurok régió kapcsol a WH doménhez27,30,66.   

 

 

7. ábra A RecQ helikázok sematikus domén térképe. A két RecA-homológ motordomént (N- és 

C- RecA, zöld és világoszöld) a cink-kötő domén (ZB, szürke) a szárnyas hélix (WH, kék) és HRDC 

(helikáz és RNáz D C-terminális domén, narancs) domének követhetik. A WRN fehérje N- terminálisán 

egy exonukleáz domént tartalmaz (sötétkék). A Neisseria gonorrhoeae és Deinococcus radiodurans 

fehérjékben három HRDC (HRDC 1-3) domént azonosítottak. A RECQ5 fehérjének három alternatív 

hasítási formája ismert. Saját készítésű, nem méretarányos ábra.  

 

A ZB és WH doméneket együtt gyakran említik egy egységként RQC (RecQ C-terminális) 

domén néven66. Az E. coli RecQ a fent említett összes domént tartalmazatta, a továbbiakban  

ezt a doménfelépítést E. coli RecQ típusú felépítésnek nevezem.  
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Egyes RecQ helikázok különlegeses felépítést mutatnak, a WRN helikáz esetében a 

motordomének előtt azonosítottak egy exonukleáz domént is66. A BLM helikáz esetében 

feltételezték, hogy a motordoméneket megelőző N-terminális szakasz révén a helikáz képes 

homo oligomer gyűrűket létrehozni67. Az eukarióta RecQ fehérjék továbbá tartalmaznak egy 

sejtmagi lokalizációs szignált is C-terminálisukon, mely lehető teszi sejtmagba jutásukat28,66. 

Egyes, ritka bakteriális RecQ helikázok esetében egynél több HRDC domén található a fehérje 

C-terminálisán. Pl. A N. gonorrhoeae, N. meningitidis és D. radiodurans fehérjék esetében 

extrém módon három HRDC domén is található a fehérjék C-terminálisán68-70.  

 

IV.4.1. RecQ helikázok térszerkezete  

Kutatásaink kezdetén a RecQ helikázok negyedleges és harmadlagos szerkezetéről kevés 

információval rendelkeztük. Az egyetlen, motordomént is tartalmazó fehérje térszerkezet az 

E. coli RecQ helikáz HRDC domént nem tartalmazó csonkolt mutánsáról volt ismert71. A 

fehérjeszerkezetet röntgenkrisztallográfia segítségével nukleotidtól mentes és ATPγS(lassan 

vagy nem hidrolizálható ATP analóg)-kötött állapotokban sikerült Bernstein és 

munkatársainak meghatároznia71.  Ismert volt továbbá az izolált S. cerevisiae Sgs172 és E. coli 

RecQ HRDC73 doménjeinek és a humán WRN fehérje WH doménjének térszerkezete74.  

A rendelkezésre álló szerkezeti adatok –habár a fehérje mechanokémiájával 

kapcsolatban csak korálozott információval szolgáltak– felhívták a figyelmet a RecQ helikázok 

moduláris felépítésére és elindítottak több, a szerkezet-funkció összefüggésre irányulú 

kutatást. Ennek köszönhetően mára számos további RecQ helikáz családtagról rendelkezünk 

–egyelőre sajnos csak részleges– térszerkezeti információval (1. táblázat), továbbá az egyes 

domének funkcionális sajátságai is körvonalazódni látszanak.  

 

IV.4.2. A RecQ helikázok negyedleges szerkezete 

Az SF1 és SF2 helikázok aktívan működhetnek monomer formában, mivel polipeptid láncuk 

két RecA motordomént tartalmaz (2. és 3. ábrák)7. Azonban egyes helikázok hetero vagy 

homo komplexben a monomer formától eltérő működésre képesek. Pl. Az SF1 családba 

tartozó UvrD enzim monomer formában képes az ssDNS-en processzíven haladni, azonban a 

processzív dsDNS-szálszétválasztáshoz szükséges a fehérje homodimerizációja75. 

A RecQ helikázok többsége az eddigi eredmények alapján monomer formában aktív, de 

sokszor ellentmondás található az irodalomban. Az E. coli RecQ helikázról több tanulmány 
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kimutatta, hogy monomer formában képes a transzlokációra és szálszétválasztásra76, de 

egyes eredmények alapján feltételezték már a fehérje trimer negyedleges szerkezetét is77. A 

humán BLM fehérje esetében elektronmikroszkópos felvételek segítségével kimutatták, hogy 

a fehérje izolált N-terminális régiója, mely megelőzi motordoméneket, képes multimer 

szerkezetek kialakítására67. Ezzel szemben a teljes fehérjét vizsgáló aktivitásmérések és 

elektronmikroszkópos eljárások alapján a BLM fehérje monomer formában képes mind az 

egyszerű, mind az összetett DNS-szerkezetek feldolgozására78. A humán RECQ1 fehérjéről 

több esetben kimutatták, hogy oldatban képes dimert alkotni, azonban a dimerizáció 

szerepe a RECQ1 működésében jelenleg nem ismert79. 

 

IV.4.3. A RecA-homológ motordomének és a cink-kötő (ZB) domén  

A RecQ helikázok RecA motordoménjei és a ZB domén aminosav szekvenciája konzerváltak a 

családban, ennek megfelelően térszerkezetük is nagyfokú hasonlóságot mutat az egyes 

családtagok között (8. ábra)30,66. A motordomének térszerkezete jelentős hasonlóságot 

mutat továbbá az SF1 és SF2 helikáz szupercsalád más tagjainak motordoménjeivel4,7.  

A két tandem RecA domén között található az ATP-kötő árok. Nukleotid kötés hatására 

a domének enyhén egymás felé fordulnak, a köztük lévő távolság csökken66,71. A nukleotiddal 

való kölcsönhatásban központi szerepet tölt be az N-terminális RecA doménen található II. és 

III. motívumok, továbbá egy „O” motívumnak nevezett tirozil oldallánc. Az N-terminális II. és 

III. motívumok között található egy aromás oldalláncokban gazdag hurok régió, mely a C-

terminális RecA doménben elhelyezkedő úgynevezett „arginin ujj” motívummal együtt 

kulcsfontosságú az ATP hidrolízisben és annak transzlokációhoz való kapcsolásában80,81. A 

DNS jelentében meghatározott RecQ helikáz térszerkezetek alapján (8. ábra), mindkét RecA 

domén kölcsönhat az ssDNS-sel, főként a cukorfoszfát gerinccel alakítva ki kapcsolatokat82-84.  

A RecA domének megfigyelt konformáció változásai révén feltételezhető, hogy a RecQ 

helikázok araszoló hernyó mechanizmussal képesek processzíven transzlokálni (3’-5’ 

irányban) az ssDNS-en. Laborunk és mási kutatócsoportok is kimutatták, hogy mind a humán 

BLM mind az E. coli RecQ fehérjék mérsékelten processzív helikázok (a várhatú futás hossz 

30 (BLM) – 100 nt (RecQ)), továbbá mindkét enzim 1 ATP hidrolízis során 1 nt-ot halad az 

ssDNS-en való transzlokáció során22,23,113. Ez alapján szoros mechanokémiai kapcsoltság áll 

fenn az ATP hidrolízis és ssDNS-transzlokáció között, ami az araszoló hernyó mechanizmusra 

jellemző sajátság5.  
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A RecA doméneket C-terminális irányban a ZB domén követi30, mely az ismert 

térszerkezetekben a C-terminális RecA doménre hajlik (8. ábra)71,82-87. A domén minden RecQ 

helikázban 4 cisztein oldalláncon keresztül egy Zn2+ iont köt66. A ZB domén funkciója 

feltehetőleg a fehérjeszerkezet kialakulásában és fenntartásában kulcsfontosságú30,66. A BLM 

fehérje esetén kimutatták, hogy a ciszteinek mutációja oly módon megváltoztatja a 

fehérjeszerkezetet, hogy az enzim elveszti DNS-szálszétválasztó és ATPáz aktivitásait88.  

 

 

8. ábra A RecQ helikázok harmadlagos szerkezete. Az N- és C-terminális RecA-homológ 

motordomének zöld (N-RecA) és világoszöld (C-RecA) színekkel vannak kiemelve.  A cink-kötő domén 

(ZB) szürke, a szárnyas hélix (WH) domén kék, a HRDC domén narancssárga színű. A bemutatott 

térszerkezeteket röntgenkrisztallográfia segítségével határozták meg.  A, Az E. coli RecQ helikáz HRDC 

domént nem tartalmazó fehérje-konstrukciójának ATPγS-kötött szerkezete DNS távollétében (PDB 

azonosító: 1OYY). Az ATP felirat jelzi az a RecA domének között található ATP kötőhelyet. B, A 

Cronobacter sakazakii RecQ HRDC domént nem tartalmazó fehérje konstrukciójának térszerkezete 3’ 

ssDNS-túlnyúlást tartalmazó dsDNS jelenlétében (PDB azonosító: 4TMU).  C-D, A humán RECQ1 (C) és 

BLM (D) helikáz fehérjék N- és C-terminálisán csonkolt, de a konzervált doméneket tartalmazó 

konstrukcióinak térszerkezete 3’ ssDNS-túlnyúlást tartalmazó dsDNS jelenlétében (PDB azonosító: 

4U7D és 4O3M).  A RECQ1 helikáz természetes módon nem tartalmazza a HRDC domént. A humán 
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BLM az első RecQ helikáz melynek térszerkezetét a HRDC domén jelenlétében sikerült meghatározni. 

A HRDC domén a szerkezetben mindkét RecA motordoménnel kölcsönhat. Saját készítésű ábra. 

  

IV.4.4. A szárnyas hélix domén (WH) és ismert funkciói 

Nagyszámú RecQ helikáz esetéven a ZB domént C-terminális irányba a WH domén követi. A 

WH egy hélix-hurok-hélix motívumot tartalmazó (HTH, helix-turn-helix), számos DNS és RNS 

anyagcserében résztvevő fehérjében megtalálható domén27,89. A domén aminosav 

szekvenciája nem konzervált, azonban szerkezete nagyfokú hasonlóságot mutat az egyes WH 

domént tartalmazó fehérjék között. A kanonikus WH domének általában három α-hélixből 

(H1-H3), három β-szálból (S1-S3) és két viszonylag nagyméretű hurokból (W1 és W2) épülnek 

fel a H1-S1-H2-fordulat-H3-S2-W1-S3-W2 sorrendben27,89. A domén nevét térszerkezetéről 

kapta melyben H3 hélixet „szárnyként” ölelik a (W1 és W2) hurkok89.  Számos WH domént 

tartalmazó fehérje esetében (főként transzkripciós faktorok) a H3 hélix szekvencia specifikus 

dsDNS-kötést tesz lehetővé, ezért gyakran „felismerő” hélixként is említik89. A WH domének 

nagyfokú funkcionális plaszticitást mutatnak, a szekvencia-specifikus vagy aspecifikus dsDNS- 

felismerés mellett egyes enzimekben ssDNS, ssRNS, dsRNS vagy fehérje-fehérje 

kölcsönhatások kialakításért felelősek27,89.  

A RecQ helikázokban található WH domének aminosav szekvenciája nem 

konzerválódott a családban, azonban szerkezetük –mely kismértékben eltér a kanonikus WH 

domén szerkezettől– nagyfokú hasonlóságot mutat27,66. Minden RecQ helikázban a 

másodlagos szerkezeti elemek a H1-H2-H3-fordulat-H4-S1-W1-S2-H5 sorrendben 

következnek, melyben az S1-W1-S2 elemek együttesen β-hajtű szerkezetet alkotnak (8. és 9. 

ábra). A RecQ helikázokban található WH domének a funkcionális plaszticitás egy új példáját 

mutatják27,83,85.  

A humán RECQ1 és humán BLM helikázok 3’ ssDNS-túlnyúlással rendelkező dsDNS 

jelenlétében megoldott kristályszerkezetében a WH domén β-hajtű eleme az ss-dsDNS 

csatlakozási ponthoz nyúlik82-85. Hasonló kölcsönhatás figyelhető meg az izolált humán WRN 

helikáz dsDNS jelenlétben meghatározott térszerkezetében is90. A WRN és RECQ1 fehérjék 

esetben a β-hajtű szerkezet csúcsán elhelyezkedő aromás aminosav (WRN: fenilalanin, 

RECQ1: tirozin) a dsDNS 5’-végi bázispárját kifordítja a kettős hélixből. A kifordításban 

résztvevő aminosavak alaninra történő mutációja jelentősen legyengítette mindkét helikáz 

DNS-szálszétválasztó aktivitását83,90. Ezzel összhangban a WH doménnel természetes 
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formában nem rendelkező humán RECQ4 és RECQ5 helikázok szálszétválasztási képessége 

jelentősen gyengébb a WH domént tartalmazó enzimekhez képest27. A fentiek alapján a WH 

domén és a β-hajtű elem mintegy „toló lapátként” funkcionál egyes RecQ helikázok DNS-

szálszétválasztó aktivitása közben27,85. 

 

 

9. ábra A WH domén szerkezeti sajátságai és DNS kölcsönhatása.  A, A humán WRN helikáz 

izolált WH doménjének dsDNS jelenlétében meghatározott kristályszerkezete (PDB azonosító: 3AAF). 

Pirossal az úgynevezett β-hajtű szerkezet látható kiemelve. B, A β-hajtű szerkezet hosszának 

összehasonlítása a humán WRN (piros; PDB azonosító: 3AAF), humán RECQ1 (magenta; PDB 

azonosító: 4U7D) és E. coli RecQ helikáz (sárga; PDB azonosító: 1OYY) esetében.  A WH domének a 

polipeptidlánc gerinc alapján lettek egymáshoz illesztve, az E. coli RecQ helikáz β-hajtű szerkezete 

humán RecQ helikázokénál rövidebb. Saját készítésű ábra. 

 

Hasonló funkcióju β-hajtű szerkezetek találhatóak egyes SF1 és SF2 helikázokban is, azonban 

rendszerint valamelyik RecA motordomén tartalmazza őket7.   

Érdekes megfigyelés, hogy a toló lapát funkció látszólag a bakteriális RecQ 

helikázokban nem, vagy jelentősen eltérő módon érvényesül. Az E. coli RecQ helikáz (9. ábra 

B) és a Cronobacter (C.) sakazakii RecQ esetében a β-hajtű rövidebb, mint az humán 

helikázoknál megfigyelt27,87. A hajtű csúcsán egy hisztidin aminosav helyezkedik el, melynek 

mutációja alaninra nem változtatta meg egyik helikáz szálszétválasztó aktivitását sem83,87. 

Ezzel összhangban a C. sakazakii RecQ helikáz 3’ ssDNS-túlnyúlással rendelkező dsDNS 

jelenlétében megoldott kristályszerkezetében a β-hajtű nem fordít ki bázispárt87. 
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A WH domének a β-hajtűn kívül több szerkezeti elemükkel is kölcsönhatnak a dsDNS- 

cukorfoszfát gerinccel, érdekes módon a WH domént tartalmazó tanszkripciós faktorok 

felismerő hélixének megfeleltethető α-hélix nem vesz részt a kölcsönhatásokban27,73,85,87. 

A WH domén dinamikus mozgása a RecQ család tagjaiban feltételezhető az elérhető 

fehérjeszerkezeti adatok alapján. DNS távollétében az E. coli RecQ és a humán BLM helikáz 

esetében is a WH domén a ZB doménen „fekszik”, ez alapján a fehérjék zárt konformációban 

vannak71,82. Azonban a WH domén meglepően eltérő pozícióban található az C. sakazakii 

RecQ, humán BLM és humán RECQ1 fehérjék DNS (3’ ssDNS+dsDNS) jelenlétében 

meghatározott térszerkezetében82-84,87. A domén a ZB doménhez képest közel 90°-ban 

„kifordulva” helyezkedik el, kialakítva így a fehérjék nyitott konformációját. A C. sakazakii 

RecQ helikáz esetében SAXS (Small Angle X-ray Scattering, kis szögű röntgen diffrakció) 

módszer segítségével igazolták a két konformáció közti átmenetet87. DNS távollétében a zárt, 

míg 3’ ssDNS-túlnyúlást tartalmazó dsDNS jelenlétében a nyitott konformáció jellemző a 

fehérjére. A humán RECQ1 helikáz térszerkezete érdekes módon nyitott konformációt 

mutatott DNS jelenlétében és távollétében is85. Ez a különbség jelezheti a RECQ1 helikáz a 

család többi tagjától eltérő sajátságait, de adódhat a fehérjekristályosítás körülmények 

nyitott konformációra való szelekciójából is85.  

A WH domén a dsDNS-kötésben és szálszétválasztásban betöltött funkciója mellett 

szerepet játszik az összetett DNS-szerkezetek (6. ábra) felismerésében is27,91. A humán BLM 

és WRN fehérjék esetében az izolált ZB+WH doménegyüttesről kimutatták, hogy a teljes 

fehérjékhez hasonlóan kötnek a Holliday kereszt, G-kvadruplex és villás DNS szerkezetkehez, 

azonban az affinitások a két fehérje között jelentősen eltérnek91. Ez alapján feltételezhető, 

hogy a WH domén sajátságai nagymértékben meghatározzák az adott RecQ helikáz 

szubsztrátspecificitását és biológiai funkcióját. A WH domén komplex DNS-szerkezetek 

felismerésében betöltött szerepét jelzi továbbá, hogy a WH domént természetes formában 

nem tartalmazó ember RecQ helikázok (RECQ4 és RECQ5) nem képesek sem a D-hurok sem a 

Holliday kereszt szerkezetek felismerésére/feldolgozására27.  

A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy a RecQ helikázok WH doménjei fehérje-

fehérje kölcsönhatások kialakítására is képesek. Az E. coli RecQ helikáz kölcsönhatása az E. 

coli SSB fehérjével a WH doménen keresztül valósul meg92. A humán WRN és BLM helikázok 

esetében több, a WH doménen keresztül kölcsönható kötőpartnert is azonosítottak93, míg az 

humán RECQ1 fehérje a WH doménen keresztül képes homodimer komplexeket alkotni79.  
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IV.4.5. A helikáz és RNáz D C-terminális domén (HRDC) és ismert funkciói 

A WH domén után C-terminálisan egy hurok 

régióval összekötve számos RecQ helikázban 

megtalálható a helikáz és RNáz D C-terminális 

domén (HRDC) is66. A domént eddig viszonylag 

kevés fehérjében azonosították, azonban a 

HRDC domén tartalmú fehérjék és a bennük 

található HRDC domének funkciója igen 

szerteágazó. Ennek ellenére, az ismert 

szerkezetű HRDC domének nagyfokú 

hasonlóságot mutatnak egymással66,30. A 

domén alapját öt, kötegbe rendeződött α-

hélix képezi melyet egy további α- vagy 310- 

hélix egészíthet ki. A SCOP94 fehérjeszerkezeti 

adatbázis alapján a HRDC domén az 

úgynevezett SAM (sterile alpha motif, csak α-

hélixből álló motívum) osztályba tartozik. A 

kanonikus SAM doméneket két egymásra 

merőleges α-hajtű szerkezet alkotja, melyet 4 

vagy 5 α-hélix hoz létre95. Funkciójukat 

tekintve a kanonikus SAM domének fehérje-

fehérje vagy fehérje-RNS kölcsönhatások 

kialakításáért felelősek95.  

 A HRDC domént is tartalmazó RecQ helikáz fehérje konstrukciók térszerkezetének 

meghatározása, feltehetőleg a HRDC domén dinamikus mozgásainak köszönhetően 

nehézségekbe ütközött, így hosszú ideig csak az izolált domének térszerkezete volt ismert 

(10. ábra)71,73. A közelmúltban azonban sikeresen meghatározták a humán BLM helikáz 

HRDC domént is tartalmazó konstrukciójának szerkezetét (8. ábra D)82,84. 

Az elérhető ismeretek összehasonlítása alapján a HRDC domének, szerkezeti 

konzerváltságuk ellenére nagyfokú változatosságot mutatnak elsődleges szerkezetükben96-98. 

10. ábra Az E. coli RecQ és emberi WRN 

helikáz izolált HRDC doménjének tér-

szerkezete és elektrosztatikai térképe.  Az E. 

coli RecQ (A) HRDC doménjének felszínén 

túlnyomó részt pozitív töltésű (kék) oldalláncok 

találhatóak. Az emberi WRN helikáz HRDC 

doménja (B) az E. coli HRDC doménhez képest 

tartalmaz egy kiterjesztett régiót (bekeretezve), 

továbbá többségében negatív töltésű 

oldalláncokban jellemzik (piros). A jobb oldali 

ábrák Kitano és munkatársai (2007) közleménye 

alapján készültek98. 
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Ezzel együtt jelentős eltérések figyelhetők meg a doménfelszín elektrosztatikai 

tulajdonságaiban és hidrofobicitási mintázatában (10. ábra)98. A változatosság alapján 

feltételezhetjük, hogy a HRDC domén az egyes RecQ fehérjékben eltérő funkciót tölthet be 

és szerepet játszanak az egyes tagok szubsztrátspecificitásának kialakításában28,30,66,98. 

Az E. coli RecQ helikáz izolált HRDC doménjéről kimutatták, hogy mérsékelt affinitással 

kötődik az ssDNS-hez (disszociációs egyensúlyi állandó kb. 1 µM) és a Holliday kereszt 

szerkezethez, továbbá gyengén, de képes a G-kvadruplex és villás DNS szerkezetekkel is 

kölcsönhatni73,91. Meg kell azonban jegyezni, hogy a HRDC domén affinitása a vizsgált DNS-

szerkezetekhez több nagyságrenddel gyengébb volt, mint a teljes fehérje affinitásai73,91. 

Mutációs analízis segítségével rámutattak továbbá, hogy a HRDC domén ssDNS-kötő 

képességében egy tirozil oldallánc (Y555) játszik kulcsszerepet73. A kiemelt tirozin aminosav 

alaninnal történő helyettesítése az izolált mutánst HRDC domén ssDNS-kötő képességét 

jelentősen lecsökkentette73. Korábbi eredményeink alapján meglepő módon a mutációt 

tartalmazó teljes hosszúságú fehérje ssDNS-kötő képessége csak kismértékben csökkent99. A 

HRDC domént nem tartalmazó E. coli RecQ doméncsonkolt mutáns esetében az ssDNS-kötő 

képessége kismértékben tovább gyengült 99.  

Az E. coli RecQ HRDC doménjével szemben a humán WRN helikáz HRDC doménje 

egyetlen vizsgált DNS-szubsztráthoz sem kötődött98. Feltehetőleg a HRDC domén DNS-kötő 

képessége tükröződik a domén elektrosztatikai tulajdonságaiban, az E. coli RecQ HRDC 

doménjének felszíne pozitív elektrosztatikai potenciállal rendelkezik, ami megfelelő a negatív 

töltésű DNS-sel való kölcsönhatásra73,98. A WRN helikáz HRDC doménjének felszíne ezzel 

szemben negatív elektrosztatika potenciállal rendelkezik és feltételezhetően ez által inkább 

fehérje partnerekkel való kölcsönhatások kialakításában játszhat szerepet98.    

A humán BLM fehérje hasonló affinitással köt az egyes DNS szerkezetekhez, mint az E. 

coli RecQ helikáz, azonban a BLM HRDC doménje eltérő szubsztrátspecificitást 

mutat30,66,91,97,100. A HRDC domén a Holliday kereszt szerkezetekhez viszonylag erősen, míg 

az ssDNS-hez gyengén kötődött (disszociációs egyensúlyi állandó kb. 50-100 µM)100. A kötés 

erőssége mindkét szubsztrát esetében nagyságrendekkel gyengébb volt, mint az E. coli RecQ 

HRDC esetében73. Ezzel összhangban, a BLM HRDC doménjének elektrosztatikai 

tulajdonságai átmenetet mutatnak a WRN és az E. coli RecQ HRDC domének között97,98,100. 

A HRDC domén szerepet játszik a kettős Holliday kereszt szerkezetek 

feldolgozásában101. A BLM helikáz egy csonkolt mutáns fehérjekonstrukciója esetében (mely 
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nem tartalmazta a HRDC domén utolsó 13 aminosavát) kimutatták, hogy a HRDC domént 

teljes egészében tartalmazó konstrukciókhoz képest a dsDNS-szálszétválasztó aktivitása nem 

változott, azonban a mutáns elvesztette képességét a kettős Holliday szerkezetek 

feloldására101. A funkció vesztés hátterében a Holliday szerkezetekhez való jelentős affinitás 

csökkenés állhat. Kimutatták továbbá, hogy a Holliday szerkezetekkel való kölcsönhatásban 

egy a HRDC doménben található lizin aminosavnak (K1270) kitüntetett szerepe van. A BLM 

pontmutáns fehérjekonstrukció, melyben ezt a lizin aminosavat alaninra cserélték a HRDC 

csonkolt fehérjekonstrukcióhoz hasonlóképp működött101.  

 A DNS interakció mellett a HRDC domén képes a motordoménekkel való 

kölcsönhatásra is a BLM helikáz esetében82,84. A frissen meghatározott BLM 

térszerkezetekben a HRDC domén kölcsönhat mindkét RecA motordoménnel (8. ábra D)82,84. 

A kölcsönhatás dinamikus voltát mutatja, hogy SAXS mérésekben a BLM helikáz HRDC 

doménjének motordoménnel való kölcsönhatása az ATPáz ciklus egyes lépési során 

megszűnt82. A HRDC domén „mozgékonyságát” feltehetőleg a HRDC domént a WH 

doménnel összekötő hurok régió teszi lehetővé. E régióban jelentős eltérés tapasztalható az 

egyes RecQ helikázok között, azonban az eltérés funkcionális okai nem ismertek27,30,66.  

 A HRDC domén - motordomén kölcsönhatásról feltételezhető, hogy szerepet játszik 

az ATPáz aktivitás transzlokációval vagy DNS-szálszétválasztással való összekapcsolásában84. 

A BLM fehérje HRDC csonkolt mutánsa a HRDC domént tartalmazó konstrukcióhoz képest 

emelkedett ATPáz aktivitás mutatott DNS jelenlétében, azonban DNS-szálszétválasztó 

aktivitásának hatékonysága lecsökkent84. 

 A HRDC domén - motordomén interakció az elérhető adatok alapján feltételezhetően 

általánosan elterjedt a RecQ helikázokban82,84. Az E. coli RecQ helikáz esetésben laborunk 

korábban kimutatta, hogy a HRDC domén csonkolt mutánsok esetében az ATPáz aktivitás 

ssDNS jelenlétében hasonlóképp megemelkedett (a szálszétválasztó aktivitás korábbi 

munkáinkban nem vizsgáltuk) a vad típusú enzimhez képest99. A kölcsönhatást kimutatták 

továbbá a SAXS eljárással a D. radiodurans RecQ helikáz motordoménjei és a helikáz C-

terminálisán elhelyezkedő 3. HRDC domén között102.  

 Az eddigiek során részletesen a HRDC domént nem (pl. humán RECQ1) vagy csak egy 

példányban (humán BLM, WRN, E. coli RecQ) tartalmazó RecQ helikázok kerültek elemzésre, 

azonban, mint említettem, ismertek olyan baktérium fajok, melyek RecQ helikázai kettő 
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(Rhodobacter sphaeroides RecQ) vagy három HRDC doménnel rendelkeznek (D. radiodurans, 

N. gonorrhoeae, N. meningitidis) (7. ábra)32,40,68. 

 Ezen élőlényeknek közös jellemzője, hogy genomjuk integritását szélsőséges 

körülmények között kell megőrizniük. A D. radiodurans baktérium extrém sugárzás tűrő 

képességéről ismert105. A baktérium képes tolerálni több mint 5000 Gy egységnyi γ-

sugárzást, mely több száz DSB-t okoz a baktérium genomjában104,105. Ezzel szemben az E. coli 

baktérium számára néhány DSB jelenléte már halálos105.  

 A N. gonorrhoeae és N. meningitidis baktériumok obligát humán paraziták, az N. 

gonorrhoeae okozza a gonorrhoea (köznyelvben kankó vagy tripper néven ismert) 

betegséget, míg az N. meningitidis felelős a bakteriális agyhártyagyulladások nagy 

részéért106. Mindkét baktérium az immunrendszer kikerülése érdekében képes felszíni 

antigénjeinek megváltoztatására.  Ilyen antigén pl. a IV-es típusú pilus is, mely egy a Gram-

neagtív baktériumok felszínén található pilin fehérje polimerből álló hajlékony képlet. A N. 

gonorrhoeae genomja tartalmaz egy pilin átírásért felelős lókuszt (pilE) és több, nem átíródó, 

„csendes” pilin (pilS) lókuszt is. Az antigén váltás alapja a lókuszok közötti gyakori 

rekombináció106.   

A D. radiodurans extrém hatékony DNS-hibajavítási képességéhez és az N. 

gonorrhoeae-ban lezajló fokozott rekombinációhoz a RecQ helikázok különleges, 3 HRDC 

domént tartalmazó felépítése nélkülözhetetlen68-70. A RecQ helikázt nem tartalmazó mutáns 

D. radiodurans törzs DNS-károsító ágens toleranciája a vad típusú törzshöz képest jelentősen 

alacsonyabb70,107. Hasonlóképp, a N. gonorrhoeae RecQ gént nem tartalmazó mutáns 

törzsének antigén váltási képessége jelentősen lecsökkent a vad típushoz képest69. Mind a D. 

radiodurans mind a N. gonorrhoeae esetében azon mutáns törzsek, melyek genomjában a 

RecQ gén HRDC doménjei szisztematikusan hiányoznak, a HRDC domének hiányával 

párhuzamosan mutattak gyengült DNS-károsító ágens toleranciát vagy antigén váltást69,107-

109.   

Szerkezetileg a HRDC domének mindkét baktériumfaj esetében az E. coli RecQ HRDC 

doménjével mutatnak nagyfokú hasonlóságot70,108. HRDC domén csonkolt D. radiodurans és 

N. gonorrhoeae RecQ fehérjék in vitro mechanokémiai aktivitásainak részletes analízise a 

HRDC domének összetett szerepét fedték fel a különféle DNS-szerkezetekkel való 

kölcsönhatásokban68,70. A fehérjék DNS-szubsztrát specificitását a HRDC domének által 

kifejtett erősítő és gyengítő hatások összessége alakítja ki. Továbbá általánosságban 
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elmondható, hogy mindhárom domén jelenléte nélkülözhetetlen a fehérjék Holliday kereszt 

szerkezetekkel való kölcsönhatáshoz68-70. 

 

IV.5. Nyitott kérdések a RecQ helikázok működésében 

A fenti fehérjeszerkezeti sajátságok és a domének szerepéről rendelkezésünkre álló tudás 

összegzéseként elmondható, hogy a RecQ helikázok DNS-szubsztrát specificitását a WH és 

HRDC domének együttesen határozzák meg. A RecQ helikázok funkcionális plaszticitását e 

két domén sokrétűsége teszi lehetővé27,30,66.  

Azonban a különféle DNS-szerkezetek átalakításának molekuláris mechanizmusa és a 

járulékos domének szerepe ezekben a folyamatokban nagyrészt felderítetlenek. Jelenleg e 

mechanizmusok felderítése jelenti az egyik központi irányt a RecQ helikázokkal kapcsolatos 

kutatásokban28. Ismeretlen továbbá, hogy a molekuláris mechanizmusok milyen módon 

teszik lehetővé a RecQ helikázok DNS-hibajavítási folyamatokban, különösképp a 

rekombináción alapuló DNS-hibajavításban betöltött különféle szerepeit. Érdekes kérdés pl. 

hogy a RecQ helikáz család egyes tagjai milyen molekuláris mechanizmus/mechanizmusok 

révén képesek gátolni az IR eseményeket úgy, hogy eközben a legitim rekombinációs 

események végbemehetnek.  

Jelen dolgozatban ismertetett munkával a fenti két kérdéskör megválaszolásához 

kívtam hozzájárulni in vitro biofizikai módszerek arzenálját alkalmazva. E méréseket 

laborotúriumunkban baktériumokon végzett in vivo kísérletekkel is kiegészítettük.  

A célkitűzések előtt még a teljeség kedvéért megemlítenék a RecQ helikázok összetett 

funkciójához hozzájáruló további két problémakört is. 

A RecQ helikázok funkciójukat kölcsönható fehérje partnerek jelenlétében végzik28. A 

kölcsönható partnerek azonosítása, a fehérje komplexek funkciójának, dinamikájának és 

működési mechanizmusának felderítése jelenleg forrongó terület a RecQ helikázok körében. 

Szintén érdekes kérdés, hogy a RecQ fehérjék működése milyen módon szabályzódik a 

sejtben pl. a transzláció utáni (poszt-transzlációs) módosítások révén. A humán BLM és S. 

cerevisiae Sgs1 fehérje esetében is kimutatták a helikáz foszforiláció, ubikvitináció vagy 

sumoiláció (SUMO: Small Ubiquitin-like Modifier, kis ubikvitin szerű módosító fehérje) általi 

módosítását, azonban ezek szerepe a fehérje működésére jelenleg pontosan nem ismert110.  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=286&UserID=31640&AccessCode=CBAD55D118B24000B4AED9342B45B4B3&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=286&UserID=31640&AccessCode=CBAD55D118B24000B4AED9342B45B4B3&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=287&UserID=31640&AccessCode=D47D1275573A4DC48F981B2B8FED84B8&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=301&UserID=31644&AccessCode=F6AA63796DD84717BCCC9FF980A0D31D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=367&UserID=4889&AccessCode=52BEC85F775D47A48E8D4F6E07553FE7&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=367&UserID=4889&AccessCode=52BEC85F775D47A48E8D4F6E07553FE7&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=281&UserID=4889&AccessCode=0629CDF58B9140659F9347F8300963C0&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=281&UserID=4889&AccessCode=0629CDF58B9140659F9347F8300963C0&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=313&UserID=31640&AccessCode=65D12B5F2DA94A3F903D7E40BF08323D&CitationSuffix=
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V. CÉLKITŰZÉS 

Munkánk főcéljául tűztük ki, hogy felderítsük az E. coli RecQ típusú (7. ábra), konzervált 

doménfelépítés szerepét a RecQ helikázok működésében.   

Célunk eléréséhez az E. coli RecQ és az humán BLM fehérjék működésének különböző 

aspektusait vizsgáltuk széleskörű in vitro egyedi és sokmolekula biofizikai módszerekkel. 

Vizsgálatainkban fehérjemérnökséggel és rekombináns géntechnológiával előállított, izolált 

vad típusú, pontmutáns és doméncsonkolt fehérje konstrukciókat használtunk. Célunk volt 

eredményeink alapján megalkotni egy, a különféle DNS-szerkezetek feldolgozását magyarázó 

mechanisztikus modellt, mely kitér az egyes domének szerepére is. 

Laboratóriumunkban –Ferenczi Veronika doktori munkájának keretében– fel kívántuk 

továbbá deríteni a doménfelépítés DNS-hibajavítási folyamatokban betöltött szerepét E. coli 

baktériumon végzett in vivo kísérletek segítségével. Vizsgálatainkhoz a vad típusú recQ gént 

tartalmazó E. coli baktériumtörzs mellé előállítottuk a gént nem tartalmazó 

baktériumtörzset. Továbbá létrehoztunk olyan bakteriálistörzseket is melyekben az in vitro 

kísérletekben használt fehérje konstrukciókkal analóg, mutáns RecQ fehérjék fejeződtek ki.  

 

Főcélunk elérése érdekében az alábbi specifikus kérdésekre kerestük a választ: 

 Milyen módon befolyásolja a doménfelépítés az ATPáz és ssDNS-transzlokáció 

aktivitásokat? 

 Milyen módon befolyásolja a doménfelépítés és a DNS-szubsztrát geometriája a 

szálszétválasztási aktivitást? 

 Milyen módon járul hozzá a WH és HRDC domén a komplex DNS-szerkezetek 

felismeréséhez és feldolgozásához? 

 Milyen szerepet tölt be az E. coli baktérium DNS-hibajavítási útvonalaiban a RecQ 

helikáz és annak doménfelépítése?  
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VI. EREDMÉNYEK 

A következőekben bemutatott fejezetek gerincét két megjelent és egy bírálat alatt álló 

közlemény adja (X. fejezet). Az eredményeket a Célkitűzések fejezetben bemutatott 

specifikus kérdések és a komplexitás sorrendjében mutatom be, nem az egyes 

közleményekben található csoportosítás szerint. 

 

VI.1. Fehérjekonstrukciók 

Kísérleteinkhez modell enzimként az E. coli RecQ és a humán BLM helikázt választottuk. 

Vizsgálatainkat E. coli bakteriális rendszerben rekombináns technológiával előállított, teljes 

hosszúságú, pontmutáns és doméncsonkolt fehérje konstrukciókon végeztük (11. ábra) (Az 

előálljtás módszeri az Anyagok és módszerek, VIII.2 fejezetben találhatóak). Fehérjemérnöki 

eljárással az E. coli RecQ ismert fehérjeszerkezete alapján71 előállításra kerültek a teljes 

hosszúságú, vad típusú RecQ fehérje (a továbbiakban csak RecQ, 1 - 610 aminosav (aa)) 

mellett a fehérje HRDC domént (RecQ-dH, 1 - 523 aa) és HRDC + WH domént egyaránt nem 

tartalmazó (RecQ-dWH, 1 - 414 aa) csonkolt mutáns fehérjekonstrukciók is. Elállítottam 

továbbá egy pontmutáns HRDC domént tartalmazó RecQ helikáz fehérjekonstrukciót is, 

melyben az 555. aminosav pozícióban lévő tirozin alaninra lett cserélve (RecQ*, Y555A). Az 

Y555A mutáció jelentősen gyengíti az izolált HRDC domén ssDNS-kötő képességét. Az izolált 

HRDC domén disszociációs egyensúlyi állandója megközelítőleg 1 - 3 µM, szemben az Y555A 

mutáns HRDC domén kb. 100 µM disszociációs állandójával73.   

Hasonlóképpen előállítottuk a BLM helikáz, RecQ helikáz fehérjekonstrukcióinak 

doménfelépítésével megegyező fehérjekonstrukcióit is. A teljes hosszúságú BLM fehérje 

helyett azonban az in vitro kísérletekben gyakran alkalmazott N- és C- terminálisán csonkolt 

BLM fehérjekonstrukciót alkalmaztuk (642 - 1290 aa)111.  A BLM N- és C- terminálisán –a 

RecQ helikázoban található doméneken kívül– két további fehérjerégiót tartalmaz (7. ábra), 

az N-terminális régióról feltételezhető, hogy azon keresztül a fehérje képes multimer formák 

létrehozására67. A BLM fehérje N- és C-terminálisán csonkolt fehérjekonstrukciójáról 

kimutatták, hogy monomer formában fordul elő, azonban megőrzi a vad típusú fehérjére 

jellemző aktivitás profilt78,111.   

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=187&UserID=4889&AccessCode=8A1B3ED9F03C41D894EA9C7A06354CA3&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=203&UserID=4889&AccessCode=79F42CC4FEAF4751856E44CB6858DD02&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=127&UserID=4889&AccessCode=4F5B60F308CA4E3D8CC15D3D51C27A8F&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=25&UserID=4889&AccessCode=305F301C1E3941639E333A3BE2026B0C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=127&UserID=4889&AccessCode=4F5B60F308CA4E3D8CC15D3D51C27A8F&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=127&UserID=4889&AccessCode=4F5B60F308CA4E3D8CC15D3D51C27A8F&CitationSuffix=


 
 

35 

 

 

11. ábra A dolgozatban szereplő E. coli RecQ és humán BLM helikáz fehérjekonstrukciók. 

RecA-homológ motordomént (N- és C- RecA, zöld és világoszöld), cink-kötő domén (ZB, szürke) a 

szárnyas hélix (WH, kék) és HRDC domén (helikáz és RNáz D C-terminális domén, narancssárga).  

Zárójelben a konstrukciót alkotó aminosavak kezdő és vég pozíciója látható, a RecQ* konstrukció a 

HRDC doménben tartalmazza az Y555A mutációt (fekete vonal). Saját készítésű ábra, az ábra nem 

méretarányos.  

 

Vizsgálatainkhoz ez alapján a csonkolt BLM konstrukciót választottuk, igazoltan 

monomer negyedleges szerkezete és a RecQ helikázzal azonos doménfelépítése miatt78,111. A 

fehérjekonstrukciót a továbbiakban BLM konstrukcióként említem. A BLM 

fehérjekonstrukció mellett előállítottam a HRDC (BLM-dH, 642 - 1191 aa) domént, HRDC és 

WH (BLM-dWH, 642 - 1077 aa) doméneket, iletve a HRDC, WH és ZB (BLM-dZB, 642 - 1005) 

doméneket nem tartalmazó csonkolt fehérjekonstrukciókat is. 

 A BLM-dZB konstrukciót leszámítva az összes RecQ és BLM fehérjekonstrukciót 

sikerült nagy mennyiségben (6l sejtkultúrából általában 1 - 3 mg tisztított fehérje) és nagy 

tisztaságban (> 95%, SDS-PAGE eljárással elemezve) előállítanom. A BLM-dZB konstrukció a 

fehérje tisztítás során kicsapódott állapotban fordult elő, a fehérje csekély része volt jelen 

oldott formában. A kicsapódott frakciót urea oldattal (3M urea) denaturáltuk azonban az 

urea fokozatos eltávolításával történő renaturációs kísérleteink nem jártak sikerrel.  

 A konstrukciók megfelelő feltekeredését ATPáz aktivitásuk révén ellenőriztem. A 

fehérjék (1µM) steady-state ATPáz aktivitását (kbasal, 2. táblázat) a PK/LDH-kapcsolt (piruvát 

kináz/laktát dehidrogenáz) módszer segítségével (Anyagok és módszerek, VIII.4) 1 mM ATP 

mellett, DNS távollétében követtem nyomon. A BLM-dZB konstrukciót leszámítva az összes 

fehérjekonstrukció esetében az ATPáz aktivitás a 0,1 – 0,3 ATP s-1 (átviteli szám) értékek közé 
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esett. A meghatározott adatok összhangban állnak a vad típusú RecQ és a BLM fehérjékkel 

korábban mért adatokkal, ez alapján a fehérjék feltehetőleg megfelelően 

feltekeredtek22,23,111. A BLM-dZB konstrukció esetében az aktivitás 0,02 ± 0,01 ATP s-1 volt. A 

lecsökkent aktivitás a preparálás során történő kicsapódással együtt feltehetőleg a rossz 

feltekeredés eredménye. A fehérje ATPáz aktivitása ssDNS jelenlétében nem emelkedett 

szemben a többi konstrukcióval (lásd később). Ez alapján feltételezhető, hogy a ZB domén 

nélkülözhetetlen szerepet tölt be a BLM fehérje szerkezetének kialakulásában és 

stabilizálásában88.  A BLM-dZB konstrukcióval, aktivitás hiányában, további méréseket nem 

végeztünk. A mérések alapján a BLM helikáz (és feltehetőleg a RecQ helikáz) legkisebb 

funkcionális egysége –azaz a helikázmag– a RecA motordomének a ZB doménnel alkotott 

együtteséből áll.  

 

VI.2. Aktivitások ssDNS jelenlétében 

VI.2.1. Az ssDNS-kötést a HRDC és WH domének eltérő módon befolyásolják a RecQ és 

BLM fehérjékben  

A továbbiakban meghatároztam a fehérjekonstrukciók ssDNS-kötő képességét egyensúlyi 

fluoreszcencia anizotrópia mérések segítségével (Anyagok és módszerek, VIII.6). A 

mérésekhez egy 54 nukleotid (nt) hosszúságú, kizárólag timin nukleotidokból felépülő (oligo-

dT) 3’ végén Cy3 (cianin3) fluoreszcens festékkel jelöl ssDNS-molekulát (dT54-Cy3), és egy 

szintén 54 nt hosszúságú, de heterogén nukleotid összetételű, 3’ végén fluoreszcein (FLU) 

fluoreszcens festékkel jelölt molekulát használtam (ss54-FLU, 6. táblázat). A mérések során 

mindkét molekula (10 nM) a helikáz konstrukciók távollétében alacsony fluoreszcencia 

anizotrópia értéket mutatott, azonban a helikáz konstrukciókkal való titrálás során az 

anizotrópia érték a fehérje koncentráció függvényében emelkedett (12. ábra).  

Az egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia fehérjekoncentrációtól való függése alapján 

meghatározható a helikáz-ssDNS kölcsönhatás disszociációs egyensúlyi állandója (Kd, 1. és 2. 

egyenlet). Jelen mérési pontokra az esetleges DNS-kötési kooperativitás meghatározásának 

érdekében a Hill egyenletet alkalmaztam (2.4 egyenlet).  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=127&UserID=4889&AccessCode=4F5B60F308CA4E3D8CC15D3D51C27A8F&CitationSuffix=
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12. ábra A HRDC és WH domén szerepe az ssDNS-kötésben. A fehérjekonstrukciók ssDNS-kötő 

képességét egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia titrálások segítségével határoztuk meg. A fehérjék 

affinitását egy kizárólag timin nukleotidokból álló, 54 nt hosszú, 3’ végén Cy3 fluoreszcens festékkel 

jelölt homopolimer (dT54-Cy3, A és B panel) és egy szintén 54 nt hosszú, heterogén bázis-

összetételű, 3’ végén fluoreszcein (FLU) fluoreszcens festékkel jelölt (ss54-FLU, B és C panel) ssDNS-

molekulához határoztuk meg.  Az ssDNS-molekulák fluoreszcencia anizotrópiája a fehérje kötés 

hatására megemelkedett.  A RecQ és BLM konstrukciók fekete, a RecQ* szürke, a RecQ-dH és BLM-

dH piros, a RecQ-dWH és BLM-dWH fehérjék kék színnel jelöltek. A folytonos vonalak a 2.4 

egyenlettel (Hill összefüggés) való illesztést mutatják. A meghatározott disszociációs egyensúlyi 

állandók a 2. táblázatban találhatók.     

 

A RecQ helikáz konstrukciók esetében (2. táblázat) a dT54-Cy3 molekulához való legerősebb 

kötést, azaz a legkisebb disszociációs egyensúlyi állandót (Kd, dT54-Cy3) a vad típusú enzim 

esetében figyeltem meg. Az affinitás a mutánsokban a következő sorrendben változott: RecQ 

> RecQ* > RecQ-dH >> RecQ-dWH (2. táblázat). A RecQ* (Y555A pontmutáció jelentősen 

lecsökkenti a HRDC domén ssDNS-kötő képességét73) és RecQ-dH mutáns fehérjék esetében 

a vad típusú enzimhez képest tapasztalt mérsékelt affinitás csökkenése a HRDC domén 

ssDNS-kötésben betöltött kismértékű szerepét jelzi, összhangban az izolált HRDC domén 

mérsékelt ssDNS-affinitásával73. A RecQ-dWH konstrukció esetében nem tapasztaltunk 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=203&UserID=4889&AccessCode=79F42CC4FEAF4751856E44CB6858DD02&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=203&UserID=4889&AccessCode=79F42CC4FEAF4751856E44CB6858DD02&CitationSuffix=
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kötődést, ami alapján feltételezhető a WH domén ssDNS-kötésben beöltött kulcsszerepe (12. 

ábra), összhangban korábbi eredményeinkkel99.  

A BLM fehérjekonstrukció a dT54-Cy3 molekulához szintén erősen kötődik, a RecQ 

helikázhoz viszonyítva a kötés erőssége kismértékben gyengébb. Azonban, szemben a RecQ 

helikázoknál tapasztaltakkal, a BLM helikáz HRDC doménje (BLM-dH) nem befolyásolja az 

ssDNS-affinitást, a WH domén pedig csak kismértékben járul hozzá a kötés erősséghez.  Az 

adatokkal összhangban áll az izolált BLM HRDC domén gyenge (disszociációs egyensúlyi 

állandó kb. 100 µM96) ssDNS-affinitása.   

Az ss54-FLU molekulával végzett kísérletek rámutattak továbbá, hogy az ssDNS-

molekula nukleotid összetétele a RecQ fehérjekonstrukciók kötési affinitását jelentősen nem 

változtatja meg (12. ábra, 2. táblázat).  Az ss54-FLU molekulához a RecQ konstrukciók 

hasonlóan nagy affinitással kötődtek, mint a dT54-Cy3 molekulához. A RecQ és RecQ-dH 

konstrukciók esetében a kötés kismértékben erősebbnek adódott az ss54-FLU molekulához. 

A BLM konstrukciók a RecQ konstrukciókkal szemben kismértékben gyengébben kötődtek az 

ss54-FLU molekulához. Érdekes módon a BLM-dWH konstrukció ss54-affinitása nagyobb 

mértékben csökkent a BLM konstrukcióhoz képest, mint a dT54-Cy3 molekula esetében. Ez 

alapján feltételezhető BLM WH doménjének nukleotid-összetétel függő ssDNS- 

kölcsönhatása. Mivel az ss54-FLU molekula feltehetőleg képes másodlagos DNS szerkezetek 

kialakítására (pl. lokális dsDNS-szakaszok vagy hajtű szerkezet) előfordulhat, hogy a mérésa 

WH domén ezen szekezetek kötésében –és nem az ssDNS-kötésben– betöltött szerepét jelzi.      

 A Hill analízis segítségével megvizsgáltam a DNS-kötés kooperativitását is, a Hill 

együtthatók az egyes illesztéseknél 1 körüli értéknek adódtak, tehát nem tapasztalható 

kooperativitás. 

 

VI.2.2. A HRDC domén jelenléte gátolja az ssDNS-aktivált ATPáz aktivitást 

A következőekben megvizsgáltam a HRDC és WH domének szerepét az ssDNS-aktivált ATPáz 

aktivitásban. Első lépésként választ kerestem a domének szerepére a fehérje ATP-vel való 

kölcsönhatásában. A mérés során az adott helikáz konstrukciót (20 nM) telítési dT54 (1 µM) 

koncentráció mellett PK/LDH-kapcsolt kísérletekben ATP-vel titráltam a steady-state ATPáz 

aktivitás nyomon követése mellett. A korábbi eredményeknek megfelelően az ssDNS 

jelenléte az ATPáz aktivitást mind a RecQ és mind a BLM konstrukciók esetében több mint 

100-szorosára gyorsította (13. ábra)22,23,111-113.  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=312&UserID=31644&AccessCode=5B661604F2254F1280358A327D6F8F36&CitationSuffix=
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http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=127&UserID=4889&AccessCode=4F5B60F308CA4E3D8CC15D3D51C27A8F&CitationSuffix=
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13. ábra A HRDC domén jelenléte lassítja az ATPáz aktivitást, de nem befolyásolja az ATP-

vel való kölcsönhatást. A RecQ (A) és BLM (B) helikáz konstrukciók (20 nM; RecQ, BLM fekete, 

RecQ* szürke, RecQ-dH, BLM-dH piros, RecQ-dWH és BLM-dWH kék) ATPáz aktivitásának ATP 

koncentráció függését dT54 ssDNS (1 µM) jelenlétében PK/LDH-kapcsolt steady-state mérésekben 

vizsgáltam. A folytonos vonalak a 2.4 egyenlettel (Hill egyenlet) való illesztést mutatják. A 

meghatározott ATP-re vonatkoztatott Michaelis állandó (KATP) és maximális ATPáz aktivitás (kcat, dT54) 

értékek a 2. táblázatban találhatók.     

    

Az ATPáz aktivitás ATP koncentráció függéséből, a Michaelis-Menten enzimkinetikai modell 

alapján hiperbolikus illesztés segítségével meghatározható a maximális ATPáz aktivitás (kcat, 

katalítikus állandó, jelen esetben dT54 jelenlétében (kcat, dT54)) és az ATP-re vonatkoztatott 

Michaelis állandó (KATP), azaz a maximális ATPáz aktivitás fél telítéséhez szükséges ATP 

koncentráció.  A KATP érték, összhangban a korábbi eredményekkel, a RecQ és BLM 

konstrukciók esetében 20 µM körülinek adódott. Az ATP-vel való kölcsönhatásban a 

járulékos doméneknek nincs szerepe sem a BLM sem a RecQ helikáz esetében, az egyes 

mutánst konstrukciók között csak kismértékű, a domén összetétettel nem egyértelműen 

összefüggő eltéréseket tapasztalam. Laborunk friss eredményei alapján feltételezhetjük, 

hogy DNS távollétében szintén nincs eltérés az egyes mutánsok ATP-vel való 

kölcsönhatásában112. Laborunkban nemrég kimutatásra került, hogy a vad típusú RecQ 

helikáz esetében az ATP kölcsönhatás kinetikája ssDNS jelenlétében és távollétében is 

hasonló112.  

A maximális ATPáz aktivitásban azonban a konstrukciók között meglepő eltérés 

figyelhető meg (13. ábra). A vad típusú RecQ és a BLM konstrukció az irodalmi adatokkal 

egybevágó aktivitást mutatottak22,23,76,111. A HRDC domén ssDNS-kötő képessége nem 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=294&UserID=31644&AccessCode=45ECB027F62F40F29C26937A1059000E&CitationSuffix=
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befolyásolta az ATPáz aktivitást, a RecQ* konstrukció esetében a RecQ konstrukcióhoz 

hasonló értéket figyeltem meg. Azonban a HRDC domént nem tartalmazó konstrukciók 

(RecQ-dH, RecQ-dWH, BLM-dH, BLM-dWH) maximális ATPáz aktivitása (2. táblázat, kcat, dT54) 

a HRDC domént tartalmazó (RecQ, RecQ*, BLM) konstrukciókénál reprodukálhatóan 

magasabb értéknek adódott. (A RecQ helikáz esetében tett megfigyelésemet elsőként a 

dolgozathoz szorosan nem kapcsolódó közleményünkben már megjelentettük99.)  

A BLM fehérje közelmúltban megjelent térszerkezeti modelljében a HRDC domén 

kölcsönhat a motordoménekkel, továbbá a kutatócsoport szintén megfigyelte, hogy a HRDC 

domént nem tartalmazó BLM konstrukció ATPáz aktivitása jelentősen magasabb a HRDC 

domént tartalmazó konstrukcióénál84. Ezen megfigyelések alapján feltételezték, hogy a 

HRDC domén a közvetlen kölcsönhatások révén csökkenti a motordomén ATPáz aktivitását84. 

Feltehetőleg a RecQ helikáz esetében hasonló mechanizmus áll fenn, azonban a HRDC-

motordomén kölcsönhatás közvetlen kimutatása még várat magára. 

Az adatok Hill összefüggéssel való elemzése rávilágított, hogy egyik fehérje esetében 

sincs kooperativitást a motordomének ATPáz aktivitásában. A DNS-kötés adatokkal 

egyetemben ez alapján feltételezhető, hogy fehérjekonstrukcióink monomer formában 

aktívak. 

  

VI.2.3.  RecQ helikáz WH doménje az ATPáz ciklus során kölcsönhat az ssDNS-sel 

Az ATP kölcsönhatás vizsgálatokhoz hasonlóan meghatározható az egyes konstrukciók 

ssDNS-hez való látszólagos kötési affinitása az ATPáz aktivitás közben. A mérések során az 

adott helikáz konstrukció (20 nM) steady-state ATPáz aktivitást követtem nyomon különböző 

dT54 (jelöletlen ssDNS) koncentrációknál telítési ATP (1 mM) koncentráció mellett PK/LDH-

kapcsolt reakcióban (14. ábra).  

A látszólagos disszociációs egyensúlyi állandót (Kd, app, dT54) a titrálási görbékből a 4. 

egyenlet segítségével határoztam meg.  A Kd, app, dT54 értékek az ATP távollétében kivitelezett 

egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia mérésekkel (12. ábra) összhangban változtak az egyes 

fehérjekonstrukcióknál (2. táblázat). A RecQ* és RecQ-dH konstrukciók esetében a dT54 

affinitás csak kismértékben csökkent a RecQ fehérjéhez képest. A RecQ-dWH konstrukció 

esetében azonban (szemben az egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia mérésekkel) ATP 

jelenlétében sikerült ssDNS kölcsönhatást kimutatnunk, de a kölcsönhatás erőssége a RecQ 

konstrukciójánál kb. 200-szor gyengébbnek adódott.  
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14. ábra A RecQ helikáz WH doménje, szemben a BLM WH doménnel, kölcsönhat az ssDNS-

sel és hozzájárul az ssDNS-en elfoglalt kötőhelymérethez. A RecQ (A) és BLM (B) 

fehérjekonstrukciók (20 nM) ATPáz aktivitásának dT54 koncentráció függését 1 mM ATP jelenlétében 

PK/LDH-kapcsolt steady-state mérésekben vizsgáltam. A folytonos vonalak a 4. egyenlet illesztését 

mutatják. A meghatározott ATPáz aktivitás közbeni látszólagos disszociációs egyensúlyi állandó (Kd, 

app, dT54) és a kcat, dT54 értékek a 2. táblázatban találhatók.  Mind a RecQ (C), mind a BLM (D) 

konstrukciók esetében a látszólagos disszociációs egyensúlyi állandó az oligo-dT molekulák hosszának 

növekedésével egy adott hosszig csökkent. A függés alapján az 5. egyenlet illesztéséből (folytonos 

vonal) meghatározható a konstrukciók ssDNS-en elfoglalt kötőhelymérete (2. táblázat). RecQ, BLM 

fekete, RecQ* szürke, RecQ-dH, BLM-dH piros, RecQ-dWH és BLM-dWH kék. 

 

Összhangban az egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia mérésekkel a BLM helikáz 

esetében a dT54-molekulához való erős kötést gyakorlatilag nem befolyásolta sem a HRDC 

sem a WH domén.  Mind a RecQ mind a BLM helikáz esetében a látszólagos disszociációs 

egyensúlyi állandók kisebb értéknek adódtak, mint az egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia 

mérésekben –ATP távollétében– meghatározott értékek (2. táblázat, Kd, app, dT54 és KdT-Cy3). 

Ennek hátterében feltételezhetően az áll, hogy az enzimek ssDNS-affinitása az ATPáz ciklus 

során folyamatosan változik és az enzim egyes nukleotid állapotokban a nukleotidtól mentes 

állapothoz képest jelentősen erősebben kötődik az ssDNS-hez. Ezzel összhangban laborunk 
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kimutatta, hogy ATP-kötött, és feltehetőleg az ATP hidrolízist követő (poszt-hidrolítikus) ADP 

és foszfát (Pi) kötött állapotban a vad típusú RecQ helikáz ssDNS-affinitása jelentősen 

erősödik99,112. A motordomének ssDNS-affinitásának ATPáz ciklushoz kapcsolt változása 

feltételezhetően nélkülözhetetlen a helikázok transzlokációs mechanizmusában10. 

A 4. egyenlet segítségével az ssDNS-helikáz kölcsönhatás sztöchiometriája (mol 

helikáz/mol DNS) meghatározható a titrálásokból. Eredményeink alapján kerekítve átlagosan 

2 RecQ helikáz vagy 3 BLM fehérje kötődik a dT54 molekulához és a HRDC domén nem 

változtat a sztöchiometrián. A RecQ-dWH fehérje esetében a gyenge affinitás miatt a 

sztöchiometria nem meghatározható. A BLM helikáz esetében a WH domén nem 

befolyásolja a kölcsönhatás szöchiometriáját (2. táblázat).   

Az ATPáz aktivitásmérések ssDNS koncentráció függését megvizsgáltam különböző 

hosszúságú oligo-dT molekulák jelenlétében is telítési ATP (1 mM) koncentráció mellet. A 

látszólagos disszociációs egyensúlyi állandó minden konstrukció esetében egy adott oligo-dT 

hossz eléréséig meredeken csökkent, majd közel állandó maradt (14. ábra). Az 5. 

egyenletnél leírtak alapján a fehérjék ssDNS-en elfoglalt látszólagos kötőhelymérete 

meghatározható (2. táblázat). A mérések alapján a RecQ, RecQ* és RecQ-dH konstrukciók 

hasonlóan közel 28 nukleotidot fednek le az ssDNS-en. A fehérje ssDNS-affinitáshoz való 

kisfokú hozzájárulással összhangban a kötőhely méret vizsgálatok arra utalnak, hogy a HRDC 

domén (habár képes az ssDNS kölcsönhatásra73) a motordomének által kötött ssDNS-

molekulával (transzlokáció közben egyenlő a haladószállal) nem lép kölcsönhatásba. A RecQ-

dWH fehérje kötőhely mérete azonban a többi konstrukciónál meghatározotthoz képest 9 

nukleotiddal kisebbnek adódott. Ez alapján a WH domén az ssDNS 9 nukleotidjával hat 

kölcsön, továbbá ez az interakció az affinitás mérések alapján jelentősen hozzájárul a teljes 

fehérje ssDNS-kötéséhez.     

A BLM helikáz esetében az ssDNS-en elfoglalt látszólagos kötőhely méretet nem 

befolyásolta sem a HRDC sem a WH domén, összhangban az affinitás mérések alapján 

vártakkal (2. táblázat). Az egyes konstrukciók kötőhely mérete között kisméretű, a 

doménfelépítéssel nem összhangban változó eltérések tapasztalhatóak (2. táblázat).   
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VI.2.4. A HRDC domén az ATPáz aktivitást a mechanokémiai kapcsoltság befolyásolása 

nélkül gátolja 

A fentebb vázolt, különböző hosszúságú oligo-dT molekulák koncentrációfüggő ATPáz 

aktivitásméréseiből meghatározhatóak az adott hosszúságú ssDNS jelenlétében mérhető kcat 

értékek is (15. ábra). A kcat érték minden fehérje konstrukció estében oligo-dT hosszfüggést 

mutatott. Összhangban a dT54 mérésekkel, az ATPáz aktivitás a HRDC domént nem 

tartalmazó fehérjekonstrukciók esetében minden DNS-hossznál magasabb volt, mint a HRDC 

domént tartalmazó konstrukciók esetében meghatározott. 

 

15. ábra A kcat paraméter oligo-dT hosszfüggése jelzi a HRDC és WH domén szerepét az 

ssDNS-transzlokációban. A RecQ (A) és BLM (B) fehérjekonstrukciók esetében a különböző 

hosszúságú oligo-dT molekulákon meghatározott maximális steady-state ATPáz értékek (kcat) 

hosszfüggést mutatnak. A kcat érték oligo-dT hosszfüggéséből a 6. egyenlet illesztésével (folytonos 

vonal) egyes ssDNS-transzlokációt jellemző paraméterek meghatározhatóak (3. táblázat). RecQ, BLM 

fekete, RecQ* szürke, RecQ-dH, BLM-dH piros, RecQ-dWH és BLM-dWH kék. 

 

A RecQ* konstrukció esetében az ATPáz aktivitás a RecQ konstrukciónál megfigyelhető 

módon függött az oligo-dT hossztól.  Azonban a HRDC domént, vagy HRDC és WH domént 

nem tartalmazó konstrukciók (RecQ-dH, RecQ-dWH, BLM-dH, BLM-dWH) ATPáz aktivitása 

már kis DNS hosszoknál is jelentősen aktiválódott, szemben a RecQ és BLM fehérjéknél 

tapasztalttal.    

Laborunkban korábban kimutatásra került, hogy a kcat paraméter DNS hosszfüggéséből 

a helikázok ssDNS-transzlokációját jellemző paraméterek22,23 (Anyagok és módszerek, 

VIII.11.3), úgymint a transzlokáció közbeni ATPáz aktivitás sebessége, a mechanokémiai 

kapcsoltság (hidrolizált ATP / transzlokált nt), az ssDNS-en elfoglalt kötőhely méret, a helikáz 
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ssDNS-végről való disszociációs sebességi állandója és a helikáz ssDNS-végen mutatott ATPáz 

aktivitásának sebessége meghatározhatóak (6. egyenlet).  

Az adatok 6. egyenleten alapuló elemzése alapján sem a HRDC domén, sem a WH 

domén nem befolyásolja a RecQ és BLM helikázokra jellemző, korábban kimutatott szoros 

mechanokémiai kapcsoltságot (Ctrans, 3. táblázat)22,23,113. Az összes vizsgált konstrukció 

esetében a mechanokémiai kapcsoltsági arány 1 ATP/nt körüli értéknek adódott. Azonban a 

HRDC domént nem tartalmazó konstrukciók esetében egyaránt magasabb transzlokáció 

közbeni és ssDNS-végen mutatott ATPáz aktivitást tapasztaltam (kATP, trans és kATP, end, 3. és 2. 

táblázat), mint a HRDC domént tartalmazó konstrukciók esetében. Az ssDNS-kötési 

vizsgálatokkal összhangban (2. táblázat) a HRDC domén hiánya a DNS-végről való 

disszociáció sebességét csak kismértekben, míg HRDC és WH domén együttes hiánya 

disszociáció sebességet jelentősen emeli (kend, off, 3. táblázat).  

Az illesztés lehetővé tette az ssDNS-en elfoglalt látszólagos kötőhely méret további 

meghatározását is, mely minden fehérjekonstrukció esetén 6 és 9 nt közötti értéknek 

adódott (RecQ: 7,5 ± 0,6; RecQ*: 6,8 ± 0,6, RecQ-dH: 7,9 ± 1,4, RecQ-dWH: 6 ± 1,5, BLM: 9,1 

± 0,7, BLM-dH: 7± 0,7 és BLM-dWH: 7 ± 1,1 nt). Érdemes megjegyezni, hogy ezen értékek 

jelentősen eltérnek a Kd, app érték oligo-dT hosszfüggéséből meghatározottaktól (2. táblázat). 

Az eltérés oka, hogy a két módszer során az ssDNS-en elfoglalt kötőhely méretet eltérően 

definiáljuk. Az kcat oligo-dT hosszfüggés esetében az ssDNS-en elfoglalt kötőhely méret azt a 

DNS-hosszt jelöli, mely képes a motordomén ATPáz aktivitását megemelni. Ez a hossz, 

feltehetőleg több ssDNS-kötő felszín jelenléte miatt, nem feltétlenül egyezik meg a 

fehérjével maximális erősségű kölcsönhatást kialakító legrövidebb ssDNS-hosszal. 

Megjegyezném, hogy a DNS jelenlétében meghatározott RecQ kristályszerkezetekben a két 

RecA motordomén együttesen közelítőleg 8-10 nukleotiddal hat kölcsön, így feltételezhető, 

hogy ez a hossz már elégséges az ATPáz aktivitás megemeléséhez82-84,87.  

 

VI.2.5. Az ssDNS-transzlokáció processzivitását a HRDC domén csak kismértékben 

befolyásolja 

Az eddigi kísérletek nem adnak a választ a kérdésre, hogy a transzlokáció processzivitását 

befolyásolják-e a járulékos domének. Ennek megválaszolására a laborunkban korábban 

kidolgozott transzlokációs vizsgálati módszert alkalmaztam22,23,114. A mérés során stopped-

flow (megállított áramlás) készülék segítségével (a stopped-flow készülék működésének 
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leírása az Anyagok és módszerek, VIII.11.1 fejezetben található) a helikáz ATPáz aktivitása 

révén, egyszeri transzlokációs futás közben keletkező foszfát (Pi) felszabadulás kinetikáját 

követtem nyomon. A Pi keletkezést MDCC (kumarin-származék) fluoreszcens festékkel 

kovalensen jelölt foszfátkötő fehérje segítségével (PBP, phosphate binding protein) 

monitoroztam115. Az MDCC-PBP fehérje az oldatban található Pi molekulákat nagy affinitással 

és gyorsan képes megkötni, kötés hatására az MDCC festék fluoreszcencia emissziója 

megemelkedik115. A stopped-flow készülékben az MDCC-PBP fehérje fluoreszcencia 

emissziójának időbeli változását követjük nyomon. A mérést, hogy alkalmas legyen az ATPáz 

aktivitás során felszabaduló foszfát mennyiség meghatározására, kalibrálni kell. A kalibráció 

során adott mennyiségű MDCC-PBP fehérjét különböző, ismert Pi koncentrációjú oldatokkal 

kevertem (16. ábra). Az MDCC-PBP koncentrációjától függően a fluoreszencia-változás 

amplitúdója egy adott Pi koncentráció-tartományban lineáris összefüggésben áll a Pi 

koncentrációval.  

 

 

16. ábra Az MDCC-PBP mérések kalibrálása. A, Az MDCC-PBP (3µM) fehérje fluoreszcencia 

emisszió változásának időbeli lefutása különböző Pi koncentrációkkal való gyorskeverés hatására 

stopped-flow készülékben. A folytonos vonal exponenciális függvény illesztését jelöli. B, A maximális 

MDCC-PBP fluoreszcencia emisszió Pi koncentráció függése. Az A panel alapján a fluoreszcencia 

emisszió változás lefutásának jelentős részét a stopped-flow készülék holtideje miatt nem észleltem, 

ezért az exponenciális illesztések amplitúdója helyett a maximális fluoreszcencia emisszió értékeket 

használtam a mérések kalibrációjára.   A folytonos vonal lineáris függvény illesztését jelöli, az egyenes 

meredeksége alapján a mérések kalibrálhatóak. 

 

Az ATPáz méréseknél az MDCC-PBP mennyiséget úgy választottam meg, hogy a vizsgálni 

kívánt reakcióidő alatt felszabaduló Pi mennyisége a lineáris szakaszba essen.  
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A kísérletek során úgynevezett egyszeri futásos körülmények állnak fenn, melyet az 

ssDNS-hez és az enzimhez képest is nagy feleslegben jelenlévő fehérjecsapda tesz lehetővé. 

Az egyszeri futás jelen esetben az jelenti, hogy a kísérlet kiindulásakor az ssDNS-hez kötött 

helikáz, miután transzlokációs futását befejezte és a sínről disszociált, a sínre való visszakötés 

helyett a fehérjecsapdához köt. Fehérjecsapdaként a RecQ helikáz esetében a dextrán-

szulfát(DxSO4)-molekulát használtam, míg a BLM fehérje esetében a heparin-molekulát 

alkalmaztuk. Mindkét molekula negatív össztöltéssel rendelkező poli-anion. Szerkezetük 

nagymértékben hasonlít az ssDNS cukorfoszfát gerincéhez, azonban az enzimek ATPáz 

aktivitását –szemben a DNS-sel– nem aktiválják22,23. 

DNS-sínként, a BLM fehérjével végzett kísérletekben az M13 fág genomjának cirkuláris, 

egyszálú preparátumát alkalmaztuk a DNS-végek által kifejtett hatások kiküszöbölésének 

érdekében. Későbbi méréseinkben, mint pl. a RecQ helikáz esetében is, az M13 fág DNS 

helyett már a több száz nukleotid egységből álló poli-dT molekulát alkalmaztam. E váltás oka, 

hogy az M13 fág DNS, szemben a poli-dT-vel, képes heterogén nukleotidokból való 

felépítésének köszönhetően másodlagos szerkezetek kialakítására, ezáltal nem kívánt módon 

befolyásolhatja a mérést.  

A transzlokációs mérésekhez a RecQ helikáz esetében poli-dT jelenléte mellett 

meghatároztam a DxSO4 csapdázási hatékonyságát (17. ábra A-B). A mérés során az adott 

RecQ konstrukciót telítési mennyiségű poli-dT-t, ATP-t és változó mennyiségű DxSO4 

koncentrációt tartalmazó oldatokkal gyorskevertem stopped-flow készülékben, majd a már 

leírtak alapján az ATPáz aktivitás kinetikáját az MDCC-PBP fehérje segítségével 

monitoroztam. A méréseket csak a RecQ, RecQ* és RecQ-dH konstrukciókkal végeztem el.  

A kapott lefutásokban a jelváltozás meredeksége fokozatosan emelkedett egy adott 

meredekség beálltáig (lineáris szakasz) (17. ábra A). Az ilyen típusú lefutások úgynevezett 

„lag” vagy késleltetett kinetikát mutatnak. Mivel a lineáris szakasz meredeksége DxSO4 

távollétében mindhárom fehérje esetében megegyezett a telítési poli-dT koncentráció 

jelenlétében meghatározott steady-state ATPáz aktivitással (2. táblázat), feltételezhetjük, 

hogy az a DNS-kötött helikáz ATPáz aktivitását mutatja. A mérés során a RecQ-dH 

konstrukció ATPáz aktivitása a vártnak megfelelően magasabb volt a HRDC domént 

tartalmazó konstrukciókéhoz képest (2. táblázat).  

 A lag kinetika kialakulásáért feltehetőleg a steady-state ATPáz fázist megelőző 

tranziens ATP- és DNS-kötési lépések a felelősek. A DxSO4 koncentráció emelkedésével a 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
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lineáris szakasz meredeksége, azaz a steady-state ATPáz aktivitás csökkent, jelezve a poli-dT 

és fehérjecsada közti versengést a helikáz kötőhelyeiért. Az ATPáz aktivitást a könnyebb 

érthetősége kedvéért a 7. egyenlet segítségével csapdázási hatékonyság % értékre 

alakítottam át.  

A csapdázási hatékonyság érték DxSO4 koncentráció függéséből hiperbolikus 

függvényillesztéssel meghatároztam az egyes RecQ konstrukciókra jellemző 50%-os 

csapdázási hatékonyság eléréséhez szükséges DxSO4 koncentrációt (17. ábra B). Ez az érték a 

RecQ és RecQ* konstrukciók esetében hasonlónak adódott (RecQ: 2,3 ± 0,1 µg/ml; RecQ*: 

1,8 ± 0,1 µg/ml), érdekes módon a RecQ-dH konstrukció esetében kb. 30-szor magasabb 

DxSO4 koncentráció (62 ± 11 µg/ml) szükséges az 50%-os csapdázási hatékonyság eléréséhez. 

Ez alapján a HRDC domén jelenléte jelentősen hozzájárul a RecQ helikáz DxSO4-tal kialakított 

kölcsönhatásaihoz. 

 

 

17. ábra A HRDC domén nem befolyásolja az ssDNS-transzlokáció processzivitását. A, A Pi 

felszabadulás kinetikája a RecQ-dH helikáz (20 nM) konstrukciót, ATP-t (1 mM), poli-dT-t (25 µM, nt) 

és változó mennyiségű DxSO4-ot (koncentrációk mg/ml értékkel jelölve) tartalmazó oldattal való 

gyorskeverést követően MDCC-PBP molekulával nyomon követve stopped-flow készülékben. A 

kontroll kísérlet poli-dT távollétében 6 mg/ml DxSO4-ot tartalmazott. Az A panel alapján 

meghatározott steady-state ATPáz aktivitás sebességeket a 7. egyenlet segítségével csapdázási 

hatékonyság % értékké alakítottam. A csapdázási hatékonyság DxSO4 koncentráció függéséből (B) 
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hiperbolikus függvényillesztéssel határoztam meg az egyes RecQ konstrukciókra (RecQ fekete, RecQ* 

szürke, RecQ-dH beágyazott ábra, piros) jellemző 50%-os csapdázási hatékonyság eléréséhez 

szükséges DxSO4 koncentrációt. C, A Pi felszabadulás kinetikája egyszeri, poli-dT-n történő 

transzlokációs futás során (3 µM) MDCC-PBP-vel nyomon követve. A RecQ konstrukciókat (20 nM) 

(jelen esetben RecQ-dH) poli-dT-vel (25 µM, nt) elő inkubáltam, majd a stopped-flow készülékben a 

keverékhez ATP-t (1 mM) és különböző DxSO4 (1 - 8 mg/ml) koncentrációt tartalmazó oldatot 

gyorskevertem. A kinetikai lefutások egy, az ssDNS-transzlokáció közbeni ATPáz aktivitást jelző, 

exponenciális és egy, a helikáz csapda kötött ATPáz aktivitást jelző, lineáris szakaszból álltak. D, A 

exponenciális szakasz amplitúdójának DxSO4 koncentrációfüggése az egyes RecQ konstrukciók 

esetében (RecQ fekete, RecQ* szürke, RecQ-dH beágyazott ábra, piros). Az amplitúdók értékét a 8. 

egyenlet segítségével 0 DxSO4 koncentrációra extrapoláltam vissza. A meghatározott paraméterek 

(<n0
ATP>) a 3. táblázatban találhatók. E, A Pi felszabadulás kinetikája egyszeri, M13 fág cirkuláris 

ssDNS-en történő transzlokációs futás során MDCC-PBP-vel nyomon követve. A BLM konstrukciókat 

(50 nM) (BLM fekete, BLM-dWH kék) M13 DNS-sel (90 µM, nt) elő inkubáltuk, majd a stopped-flow 

készülékben a keverékhez ATP-t (0,5 mM) és 8 mg/ml heparin-t tartalmazó oldatot gyorskevertünk. 

Hasonlóan a RecQ-poli-dT mérésekhez (D), a kinetikai lefutások egy exponenciális és egy lineáris 

fázisból álltak.  

 

A processzivitás mérések során az adott RecQ helikáz enzimet poli-dT-vel együtt 

inkubáltam, majd a mintákat, ATP-t és különböző koncentrációjú DxSO4-ot tartalmazó 

oldatokkal gyorskevertem stopped-flow készülék segítsésével. A DxSO4 koncentrációkat a 

fenti kísérletek alapján úgy választottam meg, hogy minden esetben 100 % közeli csapdázási 

hatékonyságot érjek el.  

A kapott görbék mindhárom RecQ konstrukció esetében egy exponenciális és egy 

lineáris fázisból álltak (17. ábra C). Az exponenciális fázis az egyszeri transzlokációs futás 

közbeni ATPáz aktivitásnak feleltethető meg, míg a lineáris fázis a csapdakötött RecQ helikáz 

ATPáz aktivitását mutatja. Az exponenciális fázis amplitúdója, mely az adott 

csapdakoncentrációnál az egyszeri futás közben átlagosan megtett ATPáz ciklusok számát 

jelzi (<nATP>), mindhárom konstrukció esetében csökkent a DxSO4 koncentrációval (17. ábra 

D). A RecQ-dH konstrukció esetében az amplitúdú kisebb mértékben függött a DxSO4 

koncentrációtól, összhangban a csapdázási kísérletekben tapasztalt gyengült DxSO4 

affinitással (17. ábra B).  
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A fentiek alapján, a DxSO4 csapda jelenléte aktívan elősegíti a fehérjék poli-dT-ről való 

disszociációját. A fehérjecsapdától mentes transzlokáció során átlagosan megtett ATPáz 

ciklusok számának <n0
ATP> meghatározásához az <nATP> értéket a 8. egyenlet segítségével 0 

DxSO4 koncentrációra extrapoláltam (17. ábra D). A RecQ és RecQ* konstrukciók esetében 

<n0
ATP> értéke hasonlónak adódott, a RecQ-dH esetében kismértékű emelkedést 

tapasztaltam.  

A transzlokáció közbeni ATPáz aktivitás (kATP, trans) a RecQ fehérjék esetében a kinetikai 

görbék kezdeti meredekségéből szintén meghatározható volt. Az értékek a csapda 

koncentrációtól nem függtek, és az eddigi méréseknek megfelelően a RecQ-dH konstrukció 

esetében magasabbnak adódtak, mint a RecQ és RecQ* konstrukciók esetében (3. táblázat)  

A BLM és BLM-dWH konstrukciók ssDNS-transzlokációs processzivitásának vizsgálata a 

fentiekhez hasonlóan zajlott, azonban sínként az M13 fág cirkuláris ssDNS-t használtuk és a 

mérést csak egy adott heparin koncentráció (8 mg/ml) mellett végeztük el Gyimesi Mátéval 

közösen. A RecQ fehérjéknél tapasztaltakhoz hasonlóan a kinetikai lefutások mindkét 

konstrukció esetében egy exponenciális és egy lineáris fázisból álltak (17. ábra E). Az 

exponenciális fázis amplitúdója (azaz az adott heparin koncentrációnál meghatározott <nATP> 

érték) a BLM-dWH konstrukciónál (21 ± 1 ATP/futás) csak kismértékben adódott 

alacsonyabbnak, mint a BLM konstrukciónál mért (25 ± 1 ATP/futás). Korábbi eredmények 

alapján a 8 mg/ml-es heparin koncentráció a BLM konstrukció esetében közel 100%-os 

csapdázást eredményez23. Mivel, a második (lineáris) fázis meredeksége a két konstrukció 

esetében hasonlónak adódott, feltételezhetjük, hogy a RecQ-dWH fehérje esetében is 

megfelelő volt a csapdázás hatékonysága. A mérések alapján megállapíthatjuk, hogy a BLM 

fehérje esetében sem a WH sem a HRDC domének nem befolyásolják jelentősen az egyszeri 

transzlokációs futás közbeni ATPáz aktivitások átlagos számát.  

Az egyszeri futásos transzlokációs kísérletek a mechanokémiai kapcsoltság (VIII.11.3 

fejezet és 9. egyenlet) meghatározására is alkalmasak, a steady-state ATPáz aktivitás 

sebességététől függetlenül 22,23,114.  A mérés során az enzimeket (RecQ-dH vagy BLM-dWH) 

telítési mennyiségű, adott hosszúságú oligo-dT molekulával inkubáltuk, majd az oldatot 

stopped-flow készülékben ATP-vel, és változó koncentrációjú fehérjecsapdával kevertük (18. 

ábra). Az ATPáz aktivitás kinetikáját az MDCC-PBP fehérje segítségével követtük nyomon.  A 

mérési sorozatok között az oligo-dT hosszát változtatjuk. 
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A kinetikai lefutások minden esetben a fentebb leírt transzlokációs méréseknél 

tapasztalható fázisokat tartalmazták (18. ábra A-B). Az exponenciális fázis amplitúdója az 

oligo-dT hosszától és a csapdafehérje koncentrációjától is függött. Az amplitúdók oligo-dT 

hosszfüggéséből a laborunk által korábban kidolgozott modell segítségével (9. 

egyenlet)22,23,114 meghatároztam adott csapdakoncentrációnál a mechanokémiai kapcsoltság 

(Ctrans), <nATP> és ssDNS-en elfoglalt látszólagos kötőhely méret paramétereket (18. ábra C-

D). 

 

18. ábra A HRDC és WH domének nem befolyásolják a transzlokáció mechanokémiai 

kapcsoltságát. A Pi felszabadulás kinetikája egyszeri, különböző hosszúságú oligo-dT molekulákon 

történő transzlokációs futás során (3µM) MDCC-PBP-vel nyomon követve. A RecQ-dH (20 nM, A 

panel) és BLM-dWH konstrukciókat (100 nM, B) eltérő hosszúságú oligo-dT molekulákkal (1 µM, 

kivétel dT15 (2,5 µM) és dT18 (2 µM)) elő inkubáltuk. A keverékhez stopped-flow készülékben az ATP-t 

(RecQ: 1 mM, BLM: 0,5 mM) és különböző koncentrációjú fehérjecsapdát (RecQ: 2, 3 és 4 mg/ml 

DxSO4; BLM: 6 és 8 mg/ml heparin) tartalmazó oldatot gyorskevertünk. A kinetikai lefutások a 

korábbi ssDNS-transzlokáció mérésekkel összhangban (17. ábra C, E) egy exponenciális és lineáris 

fázisból álltak. Az exponenciális fázis amplitúdója (RecQ-dH B panel, BLM-dWH D panel) az oligo-dT 

hossztól és a fehérjecsapda koncentrációjától függött. (A RecQ-dH esetében a teli kör a 2 mg/ml, az 

üres kör a 3 mg/ml és a teli háromszög a 4 mg/ml DxSO4 koncentrációnál mért adatokat jelzi, BLM 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
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esetében a teli kör a 6 mg/ml és az üres kör a 8 mg/ml heparin koncentrációnál mért adatokat jelzi). 

A folytonos vonalak a 9. egyenlet alapján történő függvényillesztést mutatják. A meghatározott 

paraméterek (az ssDNS-en elfoglalt kötőhely méret és Ctrans ) a 2. és 3. táblázatban találhatóak. 

A mechanokémiai kapcsoltság értéke a RecQ-dH konstrukció esetében 0,8 ± 0,1, a 

BLM-dWH koncentrációnál 0,9 ± 0,1 ATP/nt értéknek adódott és egyik esetben sem függött 

az alkalmazott fehérjecsapda koncentrációjától (3. táblázat, Ctrans). Laborunkban korábban 

hasonló módszerek segítségével a RecQ és BLM konstrukciók esetében hasonló 

mechanokémiai kapcsoltsági értékeket határoztunk meg (3. táblázat)22,23. A fenti 

eredmények alapján összhangban a steady-state ATPáz aktivitásmérésekkel (15. ábra) 

megállapítható, hogy a RecQ helikáz esetében a HRDC, a BLM helikáz esetében pedig a HRDC 

és WH domének nem befolyásolják a mechanokémiai kapcsoltságot.    

A kísérleteinkben meghatározott, ssDNS-en elfoglalt kötőhely méretek szintén 

függetlenek voltak a csapdakoncentrációtól, a RecQ-dH konstrukció estében 13 ± 1, a BLM-

dWH konstrukció esetében 10 ± 1 nukleotidnak adódtak. Mindkét érték kismértékben 

kisebbnek adódott, mint a laborunk által hasonló módszerekkel meghatározottak22,23. Az 

értékek a steady-state ATPáz mérések során meghatározott kcat (VI.2.3 fejezet) és Kd, app (2. 

táblázat) értékek oligo-dT hosszfüggéséből meghatározottak közé estek. 

 Az <nATP> értékek a fehérjecsapda koncentrációjának emelésével csökkentek. Mivel a 

mérést csak néhány csapdakoncentráció mellett végeztem el, a csapdamentes <n0
ATP> érték 

meghatározása nem volt lehetséges. Azonban az adott csapda koncentrációknál mért <nATP> 

értékek a korábbi mérésekkel összeegyeztethetőek voltak (RecQ-dH: 2 mg/ml DxSO4: ~31, 3 

mg/ml DxSO4: ~26, 4 mg/ml DxSO4: ~23; BLM-dWH: 6 mg/ml heparin: ~22, 8 mg/ml heparin: 

~19 ATP/futás)22,23. 

  

VI.2.6. A HRDC domén jelenléte csökkenti a DNS-ről való disszociáció sebességét 

transzlokáció közben 

Az eddigi mérések alapján az a HRDC domén jelenléte a RecQ és BLM helikázok esetében is 

csökkenti a transzlokáció közben mérhető ATPáz aktivitást (kATP, trans), azonban a 

mechanokémiai kapcsoltságot (Ctrans) nem befolyásolja. Továbbá a domén az egyszeri 

transzlokációs futás során elvégzett ATPáz ciklusok számát (<n0
ATP>) nem befolyásolja. A ktrans 

= kATP, trans / Ctrans összefüggés alapján elmondható, hogy a HRDC domén jelenléte mindkét 
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fehérje esetében csökkenti a transzlokáció sebességét (3. táblázat), a várható futáshossz 

megváltoztatása nélkül (<nnt>
 = <n0

ATP> / Ctrans). Mivel a várható futáshosszt a transzlokáció 

sebessége és a transzlokáció közbeni disszociációs sebességi állandó hányadosa határozza 

meg (<nnt> = ktrans / koff, trans), a RecQ-dH konstrukció esetében a transzlokáció közbeni 

disszociáció sebességi állandójának feltételezhetően nagyobbnak kell lennie, mint a RecQ és 

RecQ* konstrukciók esetében mérhetőek.  

A fenti feltételezést kísérletesen igazoltam a RecQ konstrukciók segítségével. A 

fehérjék poli-dT molekuláról való disszociációs sebességi állandóját egyszeri futásos 

kísérletekben határoztam meg. A mérések során adott mennyiségű helikáz és helikázra 

nézve feleslegben adott poli-dT keverékét gyorskevertem a helikázra nézve telítési 

mennyiségű ATP-t és változó koncentrációjú DxSO4-ot tartalmazó oldattal stopped-flow 

készülékben. A reakciót az adott RecQ konstrukció triptofán fluoreszcencia emissziójának 

megváltozása révén követtem nyomon. Laborunk korábban kimutatta, hogy a vizsgált RecQ 

fehérje konstrukciók triptofán fluoreszcencia emissziója ssDNS-kötés hatására jelentősen 

lecsökken, ezzel szemben a DxSO4 kötődése csak kismértékű triptofán fluoresszencia 

emisszió csökkenést okoz99. (A jelenségért feltehetőleg a motordoménben található 

triptofán aminosavak felelősek, a DNS bázisok jelenlétében az oldalláncok környezetének 

megváltozása a fluoreszcencia emisszió csökkenését eredményezi.)  

A DxSO4 koncentrációkat a csapdázási hatékonysági kísérletek alapján úgy választottam 

meg, hogy minden esetben 100% közeli hatékonyságot érjek el (17. ábra A). A kapott 

kinetikai görbék a disszociációs folyamatok esetében várt exponenciális lefutást mutatták 

(19. ábra A).   

 

19. ábra A HRDC domén csökkenti az ssDNS-ről való disszociáció sebességét transzlokáció 

közben. A, A RecQ fehérjekonstrukciók (0,5 µM, jelen ábrán RecQ-dH) transzlokáció közbeni 

disszociációs kinetikáját a fehérje triptofán (Trp) aminosavainak fluoreszcencia emisszió változásának 
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nyomon követésével vizsgáltam. A mérés kezdetén a fehérjét poli-dT (25 µM, nt) molekulával 

inkubáltam, majd a mintához stopped-flow készülékben ATP-t (1 mM) és különböző mennyiségű 

DxSO4-ot tartalmazó oldatot gyorskevertem (az ábrán 0, 0,5, 3, és 6 mg/ml).  A RecQ helikáz 

konstrukciók Trp fluoreszcencia emissziója DNS-kötés hatására jelentősen lecsökken, míg a DxSO4 

kölcsönhatás csak kismértékben változtatja azt. A folytonos vonalak exponenciális függvényillesztést 

jelölnek. B, A megfigyelt sebességi állandók (kobs) DxSO4 koncentráció függése (RecQ fekete, RecQ* 

szürke, RecQ-dH beágyazott ábra piros). A folytonos vonal lineáris függvényillesztést jelöl. Az egyenes 

meredeksége az adott fehérje DxSO4 érzékenységét jelzi (RecQ: 2,0 ± 0,3; RecQ*: 1,1 ± 0,1 és RecQ-

dH: 0,04 ± 0,01 s-1 (mg/ml)-1). Az illesztett egyenes y-tengely metszete a csapdától mentes 

disszociációs sebességi állandó értékének felel meg (koff, trans, 3. táblázat). A csillaggal jelölt pontok 

ATP nélkül meghatározott kontroll értéket jelölnek. AU (arbitrary unit, tetszőleges egység)  

  

A megfigyelt disszociációs sebességi állandók mindhárom fehérjekonstrukció esetében 

lineárisan függtek a DxSO4 koncentrációtól (19. ábra B) a vizsgált koncentráció 

tartományban. Egyes DxSO4 koncentrációknál ATP-t nem tartalmazó kontroll kísérleteket is 

végeztem. A várnak és korábbi eredményeinknek megfelelően a kontroll kísérletekben 

megfigyelhető disszociációs sebességi állandók nagyobbak voltak, mint az adott DxSO4 

koncentrációnál ATP jelenlétében megfigyelt értékek22.  

A megfigyelt disszociációs sebességi állandók csapda koncentrációtól való függése a 

DxSO4, korábbi mérések során is kimutatott aktív (17. és 18. ábrák), a fehérjét ssDNS-ről 

„leválasztó” hatását jelzi. A RecQ-dH esetében, összhangban a konstrukció gyengült DxSO4 

kölcsönhatásával (17. ábra B), a megfigyelt disszociációs sebességi állandók kisebb 

mértékben függtek a DxSO4 koncentrációtól, mint a RecQ és RecQ* konstrukciók esetében. A 

DxSO4 koncentráció függés alapján a 0 fehérjecsapda koncentrációra vissza extrapolált 

disszociációs sebességi állandók (3. táblázat, koff, trans) a RecQ és RecQ* konstrukciók 

esetében hasonlónak adódtak és a RecQ fehérje esetében megegyeztek a korábban laborunk 

által mértekkel22. A RecQ-dH konstrukció esetében azonban kb. 3-szor magasabb értéket 

figyeltem meg. Ez alapján további igazolást nyert, hogy a HRDC domén az ssDNS-

transzlokáció processzivitásának és mechanokémiai kapcsoltságának befolyásolása nélkül 

csökkenti a RecQ fehérje transzlokációs és transzlokáció közbeni disszociációs sebességét is 

(3. táblázat). A hatás feltehetőleg a HRDC domén - motordoménekkel való kölcsönhatása 

révén jön létre, ezzel összhangban HRDC domén ssDNS-kötő képessége nem befolyásolja az 

ssDNS-transzlokáció kinetikáját. 
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VI.2.7.  A HRDC és WH domének nélkülözhetőek a BLM fehérje RAD51 nukleoprotein-szál 

lebontó aktivitásában 

Korábban kimutatásra került, hogy a BLM fehérje képes az ssDNS-hez kötődött humán 

RAD51 rekombináz nukleoprotein-szálainak lebontására, feltehetőleg transzlokációs 

aktivitása révén, azonban a járulékos domének szerepe ismeretlen a folyamatban28,116,117. A 

domének szerepének tisztázására kidolgoztam egy, a nukleoprotein-szál lebontás 

kinetikájának nyomon követésére alkalmas módszert. 

 A nukleoprotein-szál lebontásának eredményeként szabad ssDNS keletkezik. A 

módszer során a szabad ssDNS keletkezésének kinetikáját MDCC fluoreszcens festékkel jelölt 

E. coli SSB (ssDNS-kötő fehérje) fehérje segítségével követtem nyomon (20. ábra A)118. Az 

MDCC-SSB fehérje nagy affinitással kötődik az ssDNS-hez, kötés hatására az SSB fehérjéhez 

kovalensen kapcsolt MDCC festék fluoreszcencia emissziója megemelkedik118. 

 A mérés során előre létrehozott RAD51 nukleoprotein-szálakat BLM vagy BLM-dWH 

fehérjékkel inkubáltam, majd az elegyet stopped-flow készülékben a helikázra nézve telítési 

koncentrációjú ATP-vel és a DNS-re, illetve RAD51-re nézve feleslegben lévő MDCC-SSB 

fehérjével gyorskevertem. A mérésben az MDCC-SSB fehérje ssDNS csapdaként is viselkedik, 

jelenléte gátolja a RAD51 fehérje disszociáció utáni visszakötését. 

 

20. ábra A BLM helikáz mag önállóan képes a RAD51 nukleoprotein-szálak lebontására. A, 

A nukleoprotein-szál lebomlásának nyomon követése MDCC-SSB fehérje segítségével stopped-flow 

készülékben történt.  Az MDCC-SSB fehérje nagy affinitással, specifikusan kötődik az ssDNS-hez. A 

fehérje fluoreszcencia emissziója ssDNS-kötés hatására megemelkedik. Az SSB ssDNS-kötése 

meggátolja a RAD51 disszociáció utáni visszakötését. Ezek alapján az MDCC-SSB fluoreszcencia 

emisszió változása révén a helikáz nukleoprotein-szál lebontó aktivitása során keletkező ssDNS 

mennyisége nyomon követhető. B, A mérés kezdetén előre, dT54 (150 nM) molekulán, inkubáció 

révén létrehozott RAD51 (2,8 µM, az ábrán Rad51-ként jelöltem) nukleoprotein-szálakhoz BLM 
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(fekete) vagy BLM-dWH (kék) fehérjekonstrukciót (200 nM) adtam.  Ezután a mintához stopped-flow 

készülékben ATP-t (2 mM) és MDCC-SSB-t (1 µM, az ábrán SSB* jelöli) tartalmazó oldatot kevertem 

és nyomon követtem az MDCC-SSB fluoreszcencia emissziót. Az ábrán a kontroll kísérletek 

összetételét is feltüntettem, az oldatok keverését „x” jelzi. AU, tetszőleges érték. 

 

 A kinetikai lefutások mindkét konstrukció esetében egy gyors és egy lassú 

exponenciális fázist tartalmaztak (20. ábra B). A lassú fázis megfigyelt sebességi állandója a 

BLM-dWH konstrukció esetében (0,20 ± 0,01 s-1) BLM konstrukcióénál (0,13 ± 0,02 s-1) 

kismértékben gyorsabbnak adódott. Az első, gyors fázis a BLM helikázt és/vagy ATP-t nem 

tartalmazó kontroll kísérletek alapján az MDCC-SSB és a mérés kezdetén kis mennyiségben 

jelen lévő, szabad ssDNS kölcsönhatásából ered. A második fázis feltehetőleg a helikáz által 

katalizált nukleoprotein-szál lebontást jelzi, mivel az ATP vagy BLM fehérje hiányában 

végzett kontroll kísérletekben a lassú fázis sebessége jelentősen kisebbnek adódott. A 

kontroll kísérletekben megfigyelhető lassú fázis a RAD51 fehérjék spontán, lassú 

disszociációjából eredhet119. 

 A transzlokációs kísérletekkel együtt megállapítható, hogy a WH és HRDC domének 

nem játszanak szerepet nukleoprotein-szálak lebontásában. A BLM fehérje transzlokációs 

aktivitása elegendő a nukleoprotein-szálak lebontásához, ezzel összhangban az emelkedett 

transzlokációs sebességgel rendelkező BLM-dWH fehérje (3. táblázat) gyorsabban katalizálta 

a folyamatot.  Az érdekesség kedvéért megjegyezném, hogy az emberi RECQ5 fehérje, mely 

természetes formában nem tartalmazza sem a WH, sem a HRDC domént, nem képes 

hatékony dsDNS szélszétválasztásra, ám képes a RAD51 nukleoprotein-szálak lebontására 

27,63.    

 

VI.3. A HRDC és WH domének szálszétválasztásban betöltött szerepe 

VI.3.1. A HRDC domén kismértékben, míg a WH domén nagymértékben járul a dsDNS 

kölcsönhatáshoz és a DNS-szálszétválasztás hatékonyságához 

A fehérjekonstrukciók DNS-szálszétválasztó aktivitásának vizsgálatához egy, az egyik végén 

két ssDNS-túlnyúlással rendelkező fluoreszcein fluoreszcens festékkel jelölt, villás DNS- 

szerkezetet használtam (21 nt hosszú ssDNS karok + 33 bp dsDNS, 7. táblázat). A RecQ 

helikázok a tompa végű dsDNS szálainak szétválasztására csak gyengén képesek, 

aktivitásukhoz 3’ ssDNS-túlnyúlásra van szükség, melyhez a helikáz kötődhet. A túlnyúlással 
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rendelkező szerkezetek közül a RecQ helikázok képesek a villás DNS-t hatékonyan 

széttekerni30,66.  

Első lépésként meghatároztam a helikáz konstrukciók affinitását a villás DNS 

szerkezethez nukleotidtól mentes állapotban. A mérést a jelölt DNS-molekula fluoreszcencia 

anizotrópia –helikáz kötésre történő– változásának mérésével követtem nyomon (21. ábra) 

egyensúlyi kísérletekben.  

A kötési görbéket a 2.4 egyenlet (Hill összefüggés) segítségével analizáltam. A RecQ 

konstrukciók esetében a Hill együttható 1 körüli értéknek adódott, a BLM konstrukció 

esetében kismértékű kooperativitás figyelhető meg (Hill együttható: 1,5 ± 0,2) a DNS-

kötésben, azonban a többi BLM konstrukció esetében kooperativitás nem tapasztaltam.  

A legkisebb disszociációs egyensúlyi állandót (Kd, villás DNS, 2. táblázat), azaz a legnagyobb 

kötési affinitást a villás DNS szerkezethez a RecQ konstrukció esetében figyeltem meg. A 

mutáns konstrukciók affinitása az ssDNS szerkezeteknél is tapasztalt,  RecQ* ≈ RecQ-dH >> 

RecQ-dWH sorrendben csökkent (21. ábra A, 2. táblázat). 

 

21. ábra A WH domén nélkülözhetetlen a villás DNS szerkezet kötéshez és dsDNS –

szálszétválasztáshoz. A-B, A RecQ (A) és BLM (B) fehérjekonstrukciók fluoreszcein festékkel jelölt 

(az ábrán csillag jelöli) villás DNS szerkezethez (10 nM, 21 nt ssDNS karok + 33bp dsDNS) való 

kötődését egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia titrálás segítségével követtem nyomon. A folytonos 

vonalak a 2.4 egyenlet (Hill összefüggés) illesztését mutatják. A meghatározott disszociációs 
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egyensúlyi állandók (Kd, villás DNS) a 2. táblázatban találhatóak. C, A helikáz fehérjekonstrukciók 

szálszétválasztó aktivitását különböző fehérje koncentrációk mellett (RecQ konstrukciók 0-100 nM, 

BLM konstrukciók 0-1 μM) fluoreszcensen jelölt villás DNS szerkezet (3 nM) segítségével 2 mM ATP 

mellett határoztam meg. A reakciók EDTA (40 mM) + SDS (0,1 %) oldattal való leállítása után (15 perc, 

BLM konstrukciók 37°C) a mintákat 12%-os poliakrilamid gélen futattam, a fluoreszcensen jelölt DNS- 

molekulák gélszkenner segítségével kerültek kimutatásra (az ábrán RecQ fehérjével végzett kísérlet 

látható). D-E, A reakció idő leteltével szétválasztott dsDNS arányának fehérje koncentráció függése az 

egyes RecQ (D) és BLM (E) fehérjekonstrukciók estében. A folytonos vonalak hiperbolikus függvény 

illesztés eredményei, a fél maximális értékhez tartozó fehérje koncentrációk a szövegben találhatók. 

(RecQ, BLM fekete; RecQ* szürke, RecQ-dH, BLM-dH piros; RecQ-dWH és BLM-dWH kék) 

 

A RecQ-dWH konstrukció estében a kötés nem volt kimutatható, hasonlóan az ssDNS-sel 

végzett mérésekhez (12. ábra). A BLM fehérje a RecQ konstrukciónál gyengébben kötötte a 

villás DNS szerkezetet, a BLM-dH konstrukció kismértékű, míg a BLM-dWH jelentős affinitás 

csökkenést mutatott (21. ábra B, 2. táblázat). A fenti eredmények alapján a HRDC domén 

DNS-kötő képessége és jelenléte csak kismértékben befolyásolja a villás DNS szerkezet 

kötését, azonban a WH domén nélkülözhetetlen az erős kötéshez. 

A következőekben a fehérjék szálszétválasztási képességét hasonlítottam össze a villás 

DNS szerkezeten. A kísérlet során egy adott mennyiségű villás DNS-hez a helikázra nézve 

telítési mennyiségű ATP jelenlétében változó mennyiségben adtam eltérő koncentrációban 

helikáz konstrukciót. A reakciót 15 percig hagytam futni, majd SDS (nátrium-dodecil-szulfát) 

és EDTA (etiléndiamin-tetraecetsav) oldat segítésével leállítottam a DNS-szálszétválasztást. A 

reakció termékeket, azaz az ssDNS-szálakat a villás DNS szerkezettől DNS-re natív 

poliakrilamid gélelektroforézis segítésével választottam el. Gélszkenner készülék segítségével 

a Cy3 fluoreszcens festék révén, mind a villás DNS szerkezet, mind a jelölt ssDNS-szál a gélből 

kimutatható, mennyiségük denzitometrálással meghatározható. 

A RecQ, RecQ* és RecQ-dH konstrukció esetében a szálszétválasztás hatékonysága 

csak kismértékben volt eltérő (21. ábra C). A villás DNS szerkezet felének reakció idő alatt 

történő szétválasztásához a legkevesebbet a RecQ (0,6 ± 0,1 nM) konstrukcióból, majd a 

RecQ* (0,9 ± 0,1 nM) és RecQ-dH (1,3 ± 0,1 nM) konstrukciókból kellett adni. A RecQ-dWH 

konstrukció gyenge szálszétválasztási aktivitást mutatott, feltehetőleg gyenge DNS-affinitása 

miatt (2. táblázat). A BLM konstrukció estében a fél maximális telítettség eléréséhez a RecQ 

konstrukcióknál több (11 ± 10 nM) fehérjére volt szükség, a BLM-dWH szálszétválasztási 
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hatékonysága a BLM konstrukcióhoz képest közel 7-szeresen gyengült (fél telítés: 74 ± 10 

nM) (21. ábra D). A BLM-dH fehérjével a mérést még nem végeztem el.  

Megállapítható, hogy a szálszétválasztás hatékonysága az egyes konstrukciók villás DNS 

szerkezethez való affinitásával párhuzamosan változott (2. táblázat), a WH doménnek a 

szálszétválasztás hatékonyságának meghatározásában kulcsszerepe van.   

 

VI.3.2. A HRDC domén lassítja a szálszétválasztás sebességét, a mechanokémiai 

kapcsoltságot azonban nem befolyásolja  

A szálszétválasztás kinetikájának meghatározásához egyszeri futásos kísérleteket végeztem 

el a RecQ konstrukciókkal. Az egyszeri futásos körülményt a jelölt fluoreszcens DNS-szál 

szekvenciájával megegyező, de jelöletlen ssDNS-szál (villás csapda (54 nt), 7. táblázat) 

alkalmazásával állítottam elő. A kísérlet során nagymennyiségben jelen lévő ssDNS 

csapdaszál meggátolja, hogy a fehérje –miután disszociált az általa a mérés kezdetén 

megkötött villás DNS-molekuláról– további szálszétválasztást tudjon végezni. A csapdaszál 

jelenltéte ezen felül meggátolja, hogy a mérés közben keletkező szabad, fluoreszcensen 

jelölt ssDNS-szál újra párosodjon és a mérés eredményét torzítsa. 

A kísérletben adott mennyiségű villás DNS-molekulát feleslegben adott RecQ 

konstrukcióval inkubáltam, majd a reakciót az ATP és csapdaszál egyidejű mintához adásával 

indítottam. A reakciót eltérő időközönként SDS és EDTA oldat segítségével állítottam le. Az 5 

másodpercnél rövidebb reakció idők estében a mérést quenched-flow készülékkel végeztem 

(a készülék működésének leírása a VIII.11.1 fejezetben található), az 5 másodpercnél 

hosszabb reakció idők esetében kézi keverést és leállítást alkalmaztam. A reakció termékek 

mennyiségének meghatározása az előző kísérletekben leírtak alapján történt.  

A lefutások lag kinetikát mutattak, a késleltetett jelváltozás mellett egy gyors, és egy 

lassú szálszétválasztási fázist tapasztaltunk (22. ábra A-B).  
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22. ábra A HRDC domén a mechanokémiai kapcsoltság befolyásolása nélkül lassítja a 

dsDNS-szálszétválasztás sebességét. A, A RecQ fehérjekonstrukciók esetében a dsDNS-

szálszétválasztás sebességét egyszeri futásos kísérletek során határoztam meg. A kísérletekben adott 

RecQ konstrukciót (100 nM) fluoreszceinnel jelölt (csillag) villás DNS-sel (30 nM) inkubáltam, a 

reakciót ATP (3 mM) és csapda ssDNS-szál (3 μM) egyidejű hozzáadásával indítottam. A reakciókat 

eltérő időpillanatokban (0 - 150 s) EDTA (40 mM) + SDS (0,1 %) oldattal állítottam le. Az 5 s-nál 

rövidebb reakció idők esetében a mérést quench-flow készülék segítségével végeztem, a hosszabb 

időpontoknál kézi keverést és leállítást alkalmaztam. A mintákat 12%-os poliakrilamid gélen futattam, 

a fluoreszcensen jelölt DNS-molekulák gélszkenner segítségével kerültek kimutatásra (az ábrán egy, a 

RecQ-dH fehérjével végzett kísérlet látható). A kontroll kísérlet (- jel) nem tartalmazott enzimet, a 

mintához 150 s leteltével adtam a leállító oldatot.  B, A szálszétválasztási kísérletek időbeli lefutása az 

adott RecQ helikáz konstrukciók esetében. A folytonos vonalak a 10. egyenlet illesztését mutatják, a 

meghatározott paraméterek a 4. táblázatban találhatóak. C, Az adott RecQ fehérjekonstrukció 

PK/LDH-kapcsolt kísérletekben meghatározott steady-state ATPáz aktivitásának kcat paraméterei dT54, 

poli-dT és villás DNS jelenlétében. (RecQ fekete, RecQ* szürke, RecQ-dH piros) 

 

Az adatok elemzésére az Ali és munkatársai által hasonló mérések analizálására kidolgozott 

n-lépés kinetikai modellt alkalmaztam (10. egyenlet)120,121. A modell alapja, hogy a DNS-

szálszétválasztás kinetikáját n darab egymást követő, azonos sebességi állandójú (kkin), 

sebesség-meghatározó lépés szabja meg121. A modell segítségével meghatározható a 

szálszétválasztás makroszkopikus sebessége (kunw).  A lag + gyors fázis kinetika a RecQ 

fehérje esetében egyezést mutatott a más labor által FRET (Förster-típusú rezonancia 

energia-átadás jelenség) technikát alkalmazó kísérletekben tapasztaltakkal76.   

Eredményeink alapján a szálszétválasztás sebessége a RecQ* és RecQ-dH konstrukció 

esetében gyorsabbnak adódott, mint a RecQ fehérjénél tapasztalt érték (4. táblázat). A 

RecQ* konstrukció esetében kunw értéke a RecQ és RecQ-dH konstrukciók értékei közé esett. 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=393&UserID=4889&AccessCode=B38AA334BCF7455D9AD459893DD8ED65&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=393&UserID=4889&AccessCode=B38AA334BCF7455D9AD459893DD8ED65&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=361&UserID=4889&AccessCode=7C5297BCB6D14458A91942CCC831E524&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=290&UserID=31640&AccessCode=20CF2056FFF24AEFB050015448B5EDBF&CitationSuffix=
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Ez alapján a szálszétválasztás sebességét a HRDC domén ssDNS-kötő képessége és a domén 

jelenléte kölcsönösen befolyásolja (szemben az ssDNS-en való transzlokáció sebességével).   

A kinetikai görbék mindegyike tartalmazott egy lassú fázist is (22. ábra B). Hasonló 

lassú fázis megjelenését tapasztalták korábban a RecBCD és UvrD helikázokkal végzett 

kísérletekben is122,123. Mindkét fehérje esetében feltételezték, hogy a fehérjék egy része a 

szálsztéválasztás szempontjából nem eredményes módon kötődik a DNS-hez, ezen 

enzimeknek egy lassú, sebesség-meghatározó lépésen kell átmenniük a szálszétválasztás 

megkezdéséhez120,122,123. A lassú fázis sebessége (k2, 4. táblázat) a RecQ* és RecQ-dH 

fehérjék esetében közel 6-szor gyorsabbnak adódott, mint a RecQ konstrukció esetében, 

jelezve, hogy a folyamatban a HRDC domén ssDNS-kötő képessége szerepet játszik.  

A BLM fehérje esetében Swan és munkatársai kimutatták steady-state ATPáz és DNS-

szálszétválasztás kísérletek segítségével, hogy a HRDC domén jelenléte nélkül a fehérje 

szálszétválasztási sebessége nagymértékben lecsökken az ATPáz aktivitás párhuzamos 

emelkedése mellett84. Ez alapján feltételezték, hogy a HRDC domén a BLM helikáz esetében 

–feltehetőleg a motordoménnel való kölcsönhatások révén– szerepet játszik az ATPáz 

aktivitás és a szálszétválasztás közti szoros mechanokémiai kapcsoltság kialakításában84. 

A HRDC domén szálszétválasztás mechanokémiai kapcsoltságában betöltött szerepét a 

fenti eredmények fényében megvizsgáltam a RecQ helikáz esetében. A makroszkopikus 

szálszétválasztási sebesség (kunw, mely a fenti kísérletekből ismert) és a szálszétválasztás 

közbeni ATPáz aktivitás (kATP, unw) sebességének segítségével a mechanokémiai kapcsoltág 

(Cunw = kATP, unw / kunw) meghatározható. A kATP, unw érték meghatározását steady-state PK/LDH-

kapcsolt kísérlet segítségével végeztem. Az adott RecQ konstrukció (10 nM) ATPáz aktivitását 

nagy feleslegben (10 µM) adott jelöletlen villás DNS-szubsztrát mellett mértem meg. Az 

érték a RecQ és RecQ* konstrukciók esetében hasonlónak adódott, azonban a RecQ-dH 

konstrukció esetében emelkedett értéket tapasztaltam összhangban az ssDNS-molekulák 

jelenlétében mért ATPáz aktivitással (22. ábra C, 2. és 4. táblázat). A mechanokémiai 

kapcsoltság (Cunw) az eredmények alapján mindhárom konstrukció esetében 1 ATP/bp körüli 

értéknek adódott. A RecQ* konstrukció esetében Cunw a másik két konstrukciónál 

meghatározotthoz képest kisebbnek adódott. Ennek oka, hogy HRDC domén ssDNS-kötő 

képességének megszüntetése az ATPáz aktivitást kisebb mértékben befolyásolta, mint a 

szálszétválasztás sebességét.  
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Összességében a RecQ helikáz HRDC doménje a szálszétválasztás sebességét a 

mechanokémiai kapcsoltság jelentős befolyásolása nélkül lassítja. Azonban a lassító hatás a 

HRDC domén ssDNS-kötő képességétől is függ. 

 

VI.3.3. A WH domén elősegíti a processzív szálszétválasztást, a HRDC domén megállásokat 

és ingázást idéz elő 

A fehérje konstrukciók DNS-szálszétválasztó aktivitását az egyedi molekulák szintjén is 

megvizsgáltuk, egymolekula mágnes csipesz eljárás segítségével. A vizsgálatokat 

együttműködő partnerünk laborja végezte (Dr. Keir C. Neuman, NIH, USA). Szemben az eddig 

bemutatott sokmolekula mérésekkel az eljárás során egyedi molekulák viselkedését 

követhetjük nyomon, így képet kaphatunk a mintában lévő heterogenitásról és a 

felbontásnak köszönhetően a szálszétválasztás mikroszkopikus lépéseiről. A mágnes csipesz 

eljárás részletes bemutatása az Anyagok és módszerek VIII.11.2 fejezetében található.  

Röviden összefoglalva, a módszer segítségével egy, az egyik végén felszínhez, másik 

végén mágneses gyöngyhöz rögzített dsDNS-molekula helikáz általi széttekerését valós 

időben néhány bp felbontással lehet nyomon követni 18,144. A mérés során a mágneses 

gyöngyre adott mágneses húzóerő hat, mely erő a bázisok szétválasztásához nem elég. 

Amennyiben a bázispárok a helikáz aktivitás révén szétválnak, a húzóerő miatt a DNS-

molekula jobban „megnyúlik” és a mágneses gyöngy pozíciója a felszínhez képest 

megváltozik. A pozícióváltozásból a szétvált bázispárok száma meghatározható18,144.     

Elsőként a vizsgálatokat egy 174 bázispárból álló hajtű szerkezettel rendelkező DNS-

molekulával (hajtű DNS, 23. ábra A) végeztük el telítési ATP (1 mM) koncentráció mellett. A 

RecQ és BLM helikázok hajtű DNS szálszétválasztását futás közbeni gyakori megállások és 

egyes dsDNS szakaszok ismételt szétválása és visszapárosodása jellemezte (ingázás). Hasonló 

ingázó, ismétlődő szálszétválasztást a közelmúltban kimutattak az emberi BLM fehérjére és 

két növényi RecQ helikázra is (Arabidopsis thaliana RecQ2 és RecQ3)125-127. Az ingázásnak 

köszönhetően a hajtű hosszasan széttekert állapotban maradt, a jelenség a hajtű csúcsánál a 

lefutások 70 – 100%-ban megfigyelhető volt (23. ábra B, 5. táblázat).     

   Megdöbbentő módon a RecQ* konstrukció esetében, melyben az Y555A pontmutáció 

jelentősen gyengíti a HRDC domén ssDNS-kötő képességét73, a megállások és az ingázás 

sokkal ritkábban voltak megfigyelhetőek (5. táblázat). Az enzim miután processzív futása 

során elérte a hajtű csúcsát a RecQ konstrukciónál nagyobb valószínűséggel disszociált a 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=304&UserID=31644&AccessCode=4E3838F20024410F8053F0D3FD32B21B&CitationSuffix=
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DNS-ről ingázás helyett. A disszociációt a hajtű szerkezet hirtelen visszaalakulása jelzi (23. 

ábra B). A HRDC domén csonkolt RecQ-dH és BLM-dH konstrukciók esetében a megállások és 

az ingázás még ritkábban voltak megfigyelhetőek.  A RecQ-dWH és BLM-dWH konstrukciók 

képesek voltak ugyan szálszétválasztásra, de a szálszétválasztás processzivitása jelentősen 

lecsökkent a többi konstrukcióhoz képest. A kísérletek időbeli lefutásából meghatározható a 

szálszétválasztás átlagos sebességese (átlagsebesség, 23. ábra C-D, 5. táblázat), mely a 

szálszétválasztás megkezdésétől a teljes hajtű széttekeréséig eltelt idő alapján számolt érték. 

Meghatároztuk továbbá a szálszétválasztás sebességét az egyes megállások között (lépés 

sebesség, 23. ábra C-D, 5. táblázat) és a medián futáshosszt (23. ábra D, 5. táblázat).      

 

 

23. ábra A HRDC domén jelenléte ingázó dsDNS-szálszétválasztó aktivitást eredményez. A, 

Az egymolekula mágnes csipesz mérésekben használt DNS hajtű szerkezet (174 bp hosszú dsDNS 

hajtű), nem méretarányos sematikus ábrája. A DNS 3’-biotinilált ssDNS vége egy streptavidin 

fehérjével borított 2,8-µm átmérőjű mágneses gyöngyhöz lett kapcsolva.  A DNS-molekula másik fele, 

az 5’ végén digoxigeninnel jelölt dsDNS-en “nyélen” keresztül az áramlási kamra antidigoxigeninnel 
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borított tárgylemezére kötődött. Egy mágnes pár segítségével a gyöngy felfelé húzásával a DNS-

molekulát megfeszítettük. Az egyedi gyöngyök pozíció változásának nyomon követésével 

meghatározható a szétvált bázispárok száma az egyedi DNS-molekulákban. B, Mintapéldák a helikáz 

fehérjekonstrukciók hajtű DNS-en mutatott aktivitásaink időbeli lefutására. Minden kísérletben 

számos dsDNS-szálszétválasztási esemény figyelhető meg, melyeket a szétválasztott bázispárok 

mennyiségének emelkedése jelez. A helikáz DNS-ről való disszociációját a szétválasztott bázispárok 

mennyiségének hirtelen lecsökkenése jelzi az ssDNS-szálak gyors újrapárosodása miatt. A 

szálszétválasztás közben gyakori megállások figyelhetőek meg, továbbá a RecQ és BLM helikáz 

konstrukció esetében (legfelső panel, fekete) egyes szakaszokban – jellemzően a hajtű csúcsán – 

nagymértékű ingadozás tapasztalható a szétválasztott bp mennyiségében (pl. RecQ esetében a 150 – 

190 s közötti szakasz). Az ingadozást mutató szakasz kinagyított ábráján (beágyazott ára) dsDNS-

szálszétválást és anellációt jelző (kék nyíl) fázisok (kb. 5-10 bp amplitúdóval) váltakozása figyelhető 

meg a helikáz disszociációja és az azt követő (piros nyíl) teljes hajtű visszaalakulás előtt. Az ingadozás 

mértéke az alapvonalban, azaz az érintetlen hajtű szerkezet esetében jelentősen kisebb, jelezve a 

folyamat helikáz aktivitáshoz való kapcsoltságát. A fázisok váltakozása miatt a helikáz ezen, összetett 

dsDNS-szálszétválasztó aktivitás ingázásnak neveztük el. C, A szálszétválasztás átlagsebességének és a 

„lépési” sebességnek meghatározása a lefutásokból a RecQ-dH konstrukció példáján. A 

szálszétválasztás kezdeti pozíciójára és a disszociációig elért maximális pozícióra illesztethető egyenes 

meredekségeként határoztuk meg az átlagsebességet (vastag fekete vonal). A lépési sebesség a 

megállások közötti szálszétválasztás sebességét jelöli, meghatározása egy lépés kereső algoritmus 

segítségével történt (vékony fekete vonal). D, A meghatározott átlagsebességek, lépési sebességek 

eloszlása és a futás hossz eloszlása. A processzivitás becslésének érdekében a futáshossz eloszlás 

paneleken az egyedi lefutások során maximálisan szétválasztott bp mennyiségének eloszlása 

normalizált, kumulatív eloszlás formájában van bemutatva. A folytonos fekete vonal a sebesség 

eloszlásokra illesztett Gauss-függvényt jelzi, a szaggatott vonal a futáshossz eloszlás medián értékét 

mutatja (5. táblázat).  

 

 A RecQ és BLM fehérjék esetén az átlagsebesség jelentősen kisebbnek adódott, mint 

a többi konstrukció esetén. Ennek oka, hogy mindkét helikáz konstrukció szálszétválasztási 

aktivitása megállásokkal és ingázással tarkított, hiszen a lépési sebesség hasonlónak adódott 

a RecQ és BLM konstrukciók csoportjain belül. A lépés sebesség kismértékben gyorsult a 

RecQ-dH és RecQ-dWH konstrukciók estében (5. táblázat), a HRDC domént nem tartalmazó 

BLM konstrukciók esetében 1.5 - 2-szeres gyorsult lépési sebességet tapasztaltunk.  
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 A medián futáshossz a RecQ* és RecQ-dH fehérjék esetében kb. 1,5-ször nagyobbnak 

adódott, mint a RecQ konstrukciónál. A BLM és BLM-dH processzivitása hasonló. A RecQ-

dWH és BLM-dWH esetében a medián futáshossz jelentősen lecsökkent, jelezve a WH 

domén processzivitási faktor szerepét. 

  

VI.3.4. A HRDC domén a „leválasztott” szállal hat kölcsön 

A fenti eredmények alapján, feltételezhetővé vált, hogy a szálszétválasztás közbeni 

megállásokat és az ingázást a HRDC domén valamelyik, a szálszétválasztás során újonnan 

keletkezett, ssDNS-szakaszhoz való kötése okozta. A hajtű szerkezetben, mindkét ssDNS-szál 

feszített, ezért a HRDC domén bármelyikhez való kötése a helikáz haladását gátolhatja. Hogy 

meghatározzuk, hogy a HRDC melyik szállal hat kölcsön, méréseinket elvégeztük egy ssDNS 

„hézagot” tartalmazó dsDNS szerkezeten is (24. ábra A). Ebben a szerkezetben csak a helikáz 

által haladószálként (amin a motordomén szálszétválasztás közben halad) köthető DNS-szál 

feszített. Amennyiben DNS-szálszétválasztás közben a HRDC domén haladószállal való 

kölcsönhatása okozza a megállásokat, akkor azokat jelen kísérletben is tapasztalni fogjuk. A 

„leválasztott” (haladószállal komplementer) ssDNS-szállal való kölcsönhatás esetén nem 

várunk megállásokat, mivel a szál feszítetlen és szabadon mozoghat.  

 Eredményeink alapján a HRDC domén a leválasztott szállal hat kölcsön. A hézagos 

DNS szerkezeten végzett mérésekben sem a RecQ, sem a RecQ-dH fehérjéknél nem 

tapasztaltunk gyakori megállásokat vagy ingázást (24. ábra B). Ezzel összhangban, a RecQ 

fehérje átlagsebessége és a lépési sebessége hasonlónak adódott (24. ábra C, 5. táblázat), 

szemben a hajtű DNS-en végzett kísérletekben tapasztaltakkal. A RecQ-dH fehérje esetében 

a hézagos DNS-en mindkét sebesség azonosnak adatott és kismértékben gyorsabbak voltak, 

mint a RecQ-nál tapasztalt értékek.  
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24. ábra A dsDNS-szálszétválasztás közbeni megállások és az ingázás a DNS geometriájától 

és a HRDC doméntól függ. A, A hézagos DNS szerkezet sematikus, nem méretarányos ábrája. B, A 

RecQ és RecQ-dH konstrukciók hézagos DNS-en megfigyelhető aktivitását szemléltető ábra. C, A RecQ 

és RecQ-dH konstrukciók átlagsebességének eloszlása. A folytonos vonalak Gauss-függvény illesztését 

jelölnek. A meghatározott paraméterek az 5. táblázatban találhatóak. (RecQ fekete, RecQ-dH piros) 

 

VI.4. A doménfelépítés szerepe az összetett DNS szerkezetek feldolgozásában 

VI.4.1. A HRDC domén jelenléte lehetővé teszi a RecQ és BLM helikázok számára a D-hurok 

szerkezetek irányított, hatékony lebontását 

A RecQ helikázok az egyszerű dsDNS-szerkezetek szálainak szétválasztása mellett képesek 

összetett szerkezetű, kettőnél több szálból álló, sokszor elágazásokat tartalmazó DNS-

molekulák szétszedésére is27,66. Az emberi BLM fehérje esetében kimutatták, hogy a kettős 

Holliday szerkezetek felbontásában a HRDC doménnek kulcsszerepe van, feltehetőleg a 

szerkezethez való kötés elősegítése révén101. A RecQ és BLM helikázok képesek a 

rekombináció során szálinvázióval létrejövő D-hurok szerkezet (4-6. ábrák) felbontására is, 

azonban a D-hurok felbontás mechanizmusa és a doménfelépítés szerepe a folyamatban 

ismeretlen27,64,116,117. A következő kísérletek során e két kérdésre kerestem a választ. 

 A D-hurok szerkezet szétszedésének vizsgálatára Gyimesi Mátéval közösen 

kidolgoztunk egy in vitro enzim kinetikai eljárást, mely során egy száinváziót tartalmazó, 4-

szálú D-hurok DNS-szerkezet (DL4, 25. ábra A, 6. táblázat) szétszedése közben a köztitermék 

DNS-szerkezetek keletkezését és lebomlását is nyomon tudtuk követni az időben. A DL4-

molekula szerkezetileg hasonló az in vivo szálinvázió folyamata során (ssDNS 3’ végének 

dsDNS-be történő „támadásával”) kialakuló rekombinációs D-hurok szerkezetekhez. A DL4-

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=301&UserID=31644&AccessCode=F6AA63796DD84717BCCC9FF980A0D31D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=285&UserID=31640&AccessCode=AB8AF1D5C6404F1F9AE8E633396CFB52&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=86&UserID=4889&AccessCode=8E97CB6640BB4E82B305196EBA8958CC&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=301&UserID=31644&AccessCode=F6AA63796DD84717BCCC9FF980A0D31D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=506&UserID=4810&AccessCode=D631E4EEABF14785ADE9F8513C8D5A9B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=506&UserID=4810&AccessCode=D631E4EEABF14785ADE9F8513C8D5A9B&CitationSuffix=
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molekula esetében a támadó szál (41 nt) 5’ vége Cy3 fluoreszcens festékkel jelölt. A 

szálinvázió 21 bp hosszú és a molekula teoretikusan nem tartalmaz ssDNS-régiót. 

A kísérletek a VI.3.2 fejezetben bemutatott, villás DNS szálszétválasztás sebességét 

vizsgáló kísérletekhez hasonlóan történt. A kísérlet kezdetén a DL4 szerkezetet (30 nM) adott 

RecQ vagy BLM fehérjekonstrukcióval (100 nM; illetve a RecQ-dWH esetében 3 µM) 

inkubáltam. A RecQ helikázok a komplex DNS szerkezethez nagy affinitással kötődnek, ezzel 

összhangban kontroll kísérletekben igazoltam, hogy a DL4 szerkezet az alkalmazott 

fehérjekoncentrációk mellett nagyrészt helikáz-kötött állapotba fordul elő az inkubációt 

követően (lásd később).   

A kialakult fehérje-D-hurok komplexhez telítési koncentrációjú ATP-t (3 mM) és nagy 

feleslegben (3 µM, illetve 6 µM a RecQ-dWH esetében) ssDNS csapdaszálat adtam. Az ssDNS-

csapdaszál a DL4 szerkezet Cy3-jelölt ssDNS-szálával megegyező nukleotid szekvenciájú, de 

jelöletlen ssDNS-molekula volt (DL4 csapda, 6. táblázat). A ssDNS-csapdaszál jelenléte gátolja 

a szétszedett DNS szerkezetek jelölt ssDNS-szállal való újrapárosodását, továbbá gátolja a 

disszociált helikáz molekulák DL4 szerkezetekhez (és a reakció köztitermékekhez) való 

visszakötését. A reakciókat különböző időpontokban EDTA és SDS segítségével állítottam le, 

majd a DNS-molekulákat egymástól 12%-os natív poliakrilamid gélen gélelektroforézis 

segítségével választottam el. A jelölt ssDNS-szálat és az azt tartalmazó DNS-szerkezeteket 

gélszkenner segítségével mutattam ki a gélből, mennyiségüket denzitometrálással 

határoztam meg. 

Minden helikáz konstrukció esetében a kísérlet során négyféle DNS-molekula jelenlétét 

figyeltem meg, melyekek koncentrációja az időben változott (25. ábra A). A kimutatott DNS-

molekulák szálösszetételét a DL4-et felépítő DNS-szálak különböző kombinációiból 

létrehozott DNS-molekulák poliakrilamid gélben való elektroforetikus futási sajátságai révén 

határoztam meg (25. ábra B). Az összehasonlítás alapján (25. ábra A-B) a kísérletek során a 

DL4-molekulán és az egyszálú DNS-en kívül, a háromszálú DL3 és kétszálú 3T DNS-molekulák 

jelennek meg. Megjegyzem, hogy a DL4 preparátumban a DL4-molekula mellett a másik 

három DNS-szerkezet is jelen volt. Ezek jelenélte a mérést nem zavarta, sőt a későbbiekben 

részletezett kinetikai elemzés paramétereinek robusztus meghatározását kezdeti 

koncentrációjuk ismerete elősegítette. Kontroll kísérletek segítségével kimutattam továbbá, 

hogy a DNS-szerkezetek koncentrációjának időbeli változása a mérések során helikáz 

aktivitáshoz (azaz az ATP és a helikáz közös jelenlétéhez) kapcsolt.  
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A RecQ konstrukció által katalizált reakcióban (C) a DL4 szerkezet (fekete) 

koncentrációja a 3T (kék) szerkezet megjelenésével egyidejűleg gyorsan csökkent. (25. ábra 

C) A 3T szerkezet egy adott koncentrációig akkumulálódott, majd ssDNS (szürke) 

keletkezéssel kapcsoltan lassan bomlott le. A DL3 (piros) szerkezet a DL4 szerkezettel 

megegyező sebességgel bomlott le.  

 

25. ábra A HRDC domén a RecQ helikáz D-hurok szétszedési aktivitását a szálinváziók 

lebontása felé irányítja. A, A DL4 szerkezet sematikus ábrája, szálinváziót képző támadószál (41 nt) 

5’ végén található Cy3 festéket csillag jelöli. A szálinvázió 21 bp hosszú. A sematikus ábra alatt egy, a 

RecQ helikáz konstrukcióval (100 nM) 3 mM ATP és 3 µM ssDNS csapdaszál mellett végzett DL4 (30 

nM) szétszedési kísérlet elektroforetogramja látható. B, A DL4 molekulát alkotó ssDNS-szálak (D1, D2, 

D3, D4) kombinációjából létrejövő DNS szerkezetek (30 nM) elektroforetogramja. Mindkét kísérlet 

mintáit 12% DNS-re natív poliakrilamid gélen futtattam. A Cy3 jelölt DNS-molekulákat gélszkenner 

segítségével mutattam ki, mennyiségüket denzitometrálással határoztam meg. Az DL4 szétszedés 

kísérletek (A) során a DL4 szerkezet mellett csak a 3T, DL3 és ssDNS-molekulák fordultak elő. C-H, 

Példák a DL4 szerkezet szétszedésének kinetikájára a RecQ (C), BLM (D), RecQ* (E), BLM-dH (F), 

RecQ-dH (G) és BLM-dWH (H) esetében. A mérések mind 30 nM DL4, 100 nM enzimet, 3 mM ATP és 

3 µM csapdaszálat tartalmaztak. A folytonos vonal az I panelen bemutatott kinetikai modell globális 

illesztését mutatja. Az I panelen látható modell két DL4 szétszedési útvonalat feltételez, az irányított 

lebontás és a kétlépéses lebontás útvonalait. Az irányított lebontás útvonalán első lépésben a 

szálinvázió lebontása, kP1 látszólagos sebességi állandóval történik meg, a keletkező 3T molekula kP2 

látszólagos sebességi állandóval alakul ssDNS-é. A kétlépéses lebontás útvonalán a szálinvázió DL3 
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köztiterméken keresztül két lépésben, kN1 és kN2 látszólagos sebességi állandóval történik meg. 

Minden kísérletet (C-H) 6 ismétlésben végeztem el, a kinetikai modellillesztést minden kísérletre 

külön végeztem, a meghatározott (5. táblázat) paramétereket átlagoltam.  Az ábrán az enzimet nem 

tüntettem fel, mivel a modell az enzimkötés konfigurációjától és a sztöchiometriától független.  A D-I 

panelek estében a DL4 szerkezet fekete, a DL3 szerkezet piros, a 3T szerkezet kék és az ssDNS szürke 

színnel van jelölve.   

 

A BLM konstrukció esetében a 3T szerkezet akkumulációja kevésbé volt megfigyelhető gyors 

lebomlásának köszönhetően (25. ábra D). A DL3 szerkezet a DL4 szerkezetnél látszólag 

lassabban bomlott le, továbbá mindkét folyamat sebessége lassabb volt a RecQ estében 

megfigyelhetőnél. A RecQ* fehérjekonstrukció (25. ábra E) esetében a reakcióprofilja a RecQ 

konstrukcióéhoz hasonló volt, jelezve ezzel, hogy a HRDC domén ssDNS-kötő képessége a 

folyamatban nem játszik szerepet.  Azonban a RecQ-dH konstrukció (25. ábra G) esetében a 

folyamat jelentősen eltért a RecQ és RecQ* esetében tapasztaltaktól. A DL4 szerkezet két jól 

elkülönülő fázisban bomlott le, a második fázis sebessége a 3T lebomlási sebességével 

mutatott hasonlóságot. A DL3 szerkezet lebomlása a RecQ és RecQ* esetében tapasztaltnál 

lassabbnak adódott. Hasonló módon a BLM-dH (25. ábra F) konstrukció esetében a DL4 

lebomlás kétfázisú volt szemben a BLM-nél tapasztaltakkal. A DL3 köztitermék egy ideig 

akkumulálódott, majd ssDNS keletkezése mellett lassú lebomlást mutatott. A RecQ-dWH 

fehérje egyik DNS-szerkezet szétszedésére sem volt képes, a BLM-dWH fehérje esetében 

tapasztaltunk ugyan aktivitást (25. ábra H), ám ez gyengébbnek adódott, mint a többi BLM 

konstrukcióé. A BLM-dWH reakcióprofilja a BLM-dH konstrukcióval mutatott hasonlóságot.  

A legegyszerűbb kinetikai modell alapján, mely képes a fenti megfigyelések egyidejű 

magyarázatára, a DL4 molekula lebomlása két útvonalon mehet végbe (25. ábra I). A 25. 

ábra  I panel baloldali útvonalán (Irányított lebontás útvonala) első lépéseként a szálinvázió 

szétszedés történik meg (kP1 látszólagos sebességi állandóval), mely során 3T DNS-szerkezet 

keletkezik. A következő lépés során a 3T szerkezet szézszedése révén ssDNS keletkezik (kP2 

látszólagos sebességi állandóval).  A 25. ábra I panel jobb oldali útvonalán a szálinvázió 

szétszedése két lépés során megy végbe (kN1 és kN2 látszólagos sebességi állandókkal).  A 

irányított szétszedés útvonalának első lépése a sejtben kialakuló szálinváziók szétszedésének 

feleltethető meg, ezzel szemben a kétlépéses útvonal első lépése a sejtben a D-hurok 

szerkezet kiterjesztését eredményezheti3.  
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A látszólagos sebességi állandók és a DL4-fehérje komplexek kezdeti, irányított 

útvonalban résztvevő frakciójának értékét (f1) a fent vázolt modell globális kinetikai 

illesztésével végeztük. A modell bármely elemének elhagyása esetén az illesztés az 

adatpontoktól nagyfokú eltérést mutatott, jelezve ezzel, hogy modellünk tovább már nem 

egyszerűsíthető. 

A kísérletek legfontosabb eredménye, hogy a HRDC domént tartalmazó 

fehérjekonstrukciók (RecQ, BLM, RecQ*) esetében erős eltolódás tapasztalható az irányított 

lebontás útvonal irányába (5. táblázat), szemben a HRDC domént nem tartalmazó 

konstrukciókkal (RecQ-dH, BLM-dH, BLM-dWH). Feltételezhető, hogy a HRDC domént 

tartalmazó konstrukciók a DL4-molekulához egy, a szálinvázió szétszedés szempontjából 

kedvező, irányultságban kötődnek. Az irányult kötődést a HRDC domén jelenléte és nem az 

ssDNS-kötő képessége határozza meg.  

A HRDC domén által irányított D-hurok-kötésen felül kimutatható továbbá, hogy 

minden RecQ konstrukció esetében a szálinvázió lebontásának irányában kinetikai eltolódás 

is fenn áll (kP1 >> kN1) (5. táblázat). Általánosságban elmondható, hogy a BLM fehérje 

esetében a 3T lebontáson kívül minden lépés látszólagos sebességi állandója kisebbnek 

adódott, mint a RecQ helikáznál tapasztaltak. A BLM és RecQ helikázok működése közti apró 

mechanisztikus különbségeket jelezheti továbbá, hogy a RecQ helikáz estében a DL3 

szerkezet lebontás gyorsabb (kN2), mint a 3T szerkezet lebontása (kP2), de a BLM fehérje 

esetében a két lépés látszólagos sebességi állandója hasonló.   

 

VI.4.2. A HRDC domén kismértékben, a WHD jelentősen hozzájárul a D-hurok 

szerkezetekkel kialakított kölcsönhatásokhoz 

A DL4 kísérleteket eredményeinek alátámasztására további független kísérleteket is 

elvégeztem. Első körben megvizsgáltam a csapdaszál hatását a folyamatra. A csapdaszálat a 

reakció során nem tartalmazó kísérletben (26. ábra A-B) minden DNS-szerkezet gyorsan 

lebomlott és ssDNS-é alakult, jelezve ezzel, hogy a csapdaszál jelenléte jelentősen lassítja a 

reakciók sebességét. Az 5-szörös csapdaszál koncentrációt (15 µM) tartalmazó kísérletekben 

(26. ábra C-D) a kinetikai lefutások profilja nem tért el a 3 µM csapdaszálat alkalmazó 

kísérletekben tapasztaltaktól (25. ábra C-D), de a kinetikai modell illesztésével 

meghatározott látszólagos sebességi állandók szisztematikusan csökkentek. Azonban, az 

illesztésből kapott f1 paramétert, vagyis a két D-hurok lebontó útvonal közti megoszlást (25. 
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ábra I), a csapdakoncentráció emelése nem változtatta meg. A csapdaszál jelenléte a 

folyamatot két módon befolyásolhatja, egyrészt meggátolja az enzimek DNS szerkezetekhez 

való visszakötését, másrészt aktívan is befolyásolhatja a DNS szerkezetekről való disszociáció 

sebességét. A két eshetőséget, mivel a csapdaszál a kinetika profilt nem változtatta meg, 

nem vizsgáltam tovább.  

Azonban megvizsgáltam a helikáz konstrukciók 3T és DL3 DNS-szerkezetek 

lebontásának kinetikáját, tisztított 3T és DL3 preparátumok segítségével is. A kísérleti 

elrendezés és a komponensek koncentrációja (RecQ-dWH és BLM-dWH fehérjék esetében 3 

µM enzim és 6 µM csapdaszál volt jelen) megegyezett a DL4 kísérleteknél írtakkal (25. ábra). 

A kinetikai lefutásokban (27. ábra E-H) egy exponenciális fázis figyelhető meg. Az 

exponenciális függvényillesztésből meghatározott látszólagos sebességi állandók (k3T, kDL3) 

hasonlónak adódtak a DL4 kísérletek esetében modellillesztéssel meghatározottakhoz (3. 

táblázat, k3T – kP2, kDL3 – kN2). 

 

26. ábra A szálinváziók HRDC domén irányította lebontását kontroll kísérletek is 

megerősítik. A-B, Példák a RecQ (A) és BLM (B) BLM fehérjék (100 nM) DL4 szétszedés kinetikájára 

csapdaszálat nem tartalmazó reakciókban. A reakciók leállítása után a mintákhoz 3 µM csapdaszálat 

adtam, hogy meggátoljam a szétszedett DNS-szálak visszapárosodását. A folytonos vonalak a reakció 

pontokat kötik össze a követhetőség érdekében. C-D, Példák a RecQ (C) és BLM (D) BLM fehérjék DL4 

szétszedés kinetikájára megemelt csapdaszál koncentráció (15 µM) mellett. Az A-D panelek esetében 

a reakciók (fehérje 100 nM, DL4 30 nM, 3 mM ATP) és értékelésük a 25. ábránál leírtak szerint 

történt. A folytonos vonalak a 25. ábra I paneljén bemutatott kinetikai modell illesztését mutatják. Az 

A-D panelek estében a DNS szerkezetek színezése a 25. ábrán használttal megegyező. E-F, A DL3 (E) 



 
 

71 

szerkezetek RecQ (E) és BLM (F) helikáz konstrukciók általi szétszedésének kinetikája. G-H, A 3T DNS 

szerkezetek RecQ (G) és BLM (H) helikáz konstrukciók általi szétszedésének kinetikája. A kísérletek a 

DL4 szétszedési kísérlettekkel azonos módon lettek elvégezve és értékelve. A mérések a RecQ-dWH 

és BLM-dWH konstrukciókkal végzetteken kívül 30 nM DL3 vagy 3T molekulát, 100 nM enzimet, 3 

mM ATP és 3 µM ssDNS csapdaszálat tartalmaztak. A RecQ-dH és BLM-dWH kísérletek estében 3 µM 

enzimet és 6 µM ssDNS csapdaszálat alkalmaztam. A folytonos vonalak exponenciális függvény 

illesztését mutatják, a meghatározott paraméterek az 5. táblázat találhatók.  

 

A RecQ helikázok esetében k3T és kDL3 értéke a RecQ ≥ RecQ* > RecQ-dH ≥ RecQ-dWH 

sorrendben csökken. A DL3 szerkezetet a RecQ konstrukciók a 3T szerkezetnél gyorsabban 

szedték szét. A BLM konstrukciók esetében k3T és kDL3 sebessége hasonlónak adódott, 

azonban a BLM konstrukciók mindkét DNS szerkezetet a RecQ helikáznál lassabban szedték 

szét, összhangban az DL4 (25. ábra C-H) és egymolekula szálszétválasztás (23. ábra) 

kísérletekkel (5. táblázat). A látszólagos sebességi állandók mindkét molekula (3T és DL3) 

esetében a BLM> BLM-dH ≥ BLM-dWH sorrendben változtak.  

A 3T molekula estében a reakció amplitúdók 100% szétválaszott DNS értékhezhez 

tartottak minden helikáz konstrukció esetében, jelezve ezáltal, hogy a 3T szerkezetben 

található 20 bp szétválasztásához elegendő a konstrukciók processzivitása. A DL3 szerkezet 

esetében az amplitúdó csak a RecQ és RecQ* estében érte el a 100%-ot, a RecQ-dH estében 

csökkent amplitúdót tapasztaltam, ez a csökkenés a RecQ-dWH esetében még 

legjelentősebb. A BLM konstrukció esetében az amplitúdók a BLM > BLM-dH > BLM-dWH 

sorrendben csökkentek, hasonló amplitúdó csökkenés figyelhető meg a DL4 kísérletek során 

az ssDNS keletkezésében (25. ábra).  

Érdemes megjegyezni, hogy az amplitúdók a DL4 kísérletekben meghatározott f1 

paraméterrel mutatnak hasonlóságot (5. táblázat, DL3 és DL4 (f1)). Ez alapján feltételezhető, 

hogy a helikázok legalább két eltérő konfigurációjú kölcsönhatást képesek a DL3 molekulával 

kialakítani, melyek közül az egyik a DL3 lebontás szempontjából nem eredményes. A HRDC 

domén a kötési konfigurációk közti megoszlást befolyásolja, jelenléte a (produktív) 

szálinvázió lebontás számára kedvező konfiguráció irányába tolja el az egyensúlyt. A fentiek 

alapján a kimutatott két DL4 lebontási útvonalat (25. ábra I) a különböző kötési 

konfigurációk kialakulásának lehetősége okozza és az útvonalak megoszlását a HRDC domén 

jelenléte befolyásolja.   
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A nem 100%-hoz tartó amplitúdók magyarázatának második lehetősége, hogy a mérés 

kezdetén a DNS-molekulák nincsenek helikázzal telítve. Ezt a lehetőséget megvizsgáltam a 

fehérjék a 3T, DL3 és DL4-molekulához való affinitásának mérésével. Az egyensúlyi 

disszociációs állandókat ss54-FLU-molekula jelenlétében végzett egyensúlyi, kompetitív 

fluoreszcencia anizotrópia kísérletek segítségével határoztam meg (27. ábra A-F). A 

mérésekben állandó koncentrációjú ss54-FLU-molekula (12. ábra és 6. táblázat) egyensúlyi 

fluoreszcencia anizotrópiáját követtem nyomon eltérő mennyiségű 3T, DL3 és DL4 

jelenlétében. A direkt titrálási kísérletek nem voltak megoldhatóak. Mindhárom DNS-

szerkezet fluoreszcencia anizotrópiája (feltehetőleg a Cy3 fluoreszcens festék sajátságainak 

köszönhetően) szabad állapotban is magas volt, elérte teoretikusan meghatározható 

maximum anizotrópia határértéket.  

A kompetitív titrálásokból 3.1 egyenlet segítségével meghatározott egyensúlyi 

disszociációs állandók alapján mind a RecQ, mind a BLM fehérje erősen kötődik a DL4 és DL3 

szerkezethez (2. táblázat).    

 

27. ábra A RecQ és BLM konstrukciók a D-hurok szerkezethez erősen kötődnek. A-F, 

Kompetitív, egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia titrálások, melyekben a RecQ helikázok ss54-FLU 

DNS-kötését emelkedő koncentrációjú 3T (kék), DL3 (piros) vagy DL4-molekulákhoz (fekete) 

(kompetitor) versenyeztettem. A mérésekben az ss54-FLU-molekula koncentrációja állandó volt, a 

molekula fluoreszcencia anizotrópiáját követtem nyomon, mely helikáz kötődés hatására 

megemelkedik (12. ábra C-D). A mérésekben résztvevő enzimek és az ss54-FLU koncentrációt a 
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paneleken tüntetem fel. A folytonos vonalak a 3.1 egyenlet illesztését mutatják, a meghatározott 

paraméterek a 2. táblázatban találhatóak. Megjegyezném, hogy a kompetitív titrálások esetében az 

disszociációs egyensúlyi állandó nem egyezik meg az 50%-os jelcsökkenéshez tartozó kompetítor 

koncentrációval. G, A RecQ helikáz konstrukciók (100 nM, RecQ fekete, RecQ* szürke, RecQ-dH piros) 

Trp fluoreszcencia emissziójának változása a 3T-kötés hatására. A folytonos vonalak az 1.5 egyenlet 

illesztését jelzik.    

 

A RecQ fehérjekonstrukciók a 3T-molekulához, szemben a BLM konstrukciókkal, 

meglepően gyenge affinitást mutattak, ami szemben áll a 3T szétbontás kísérletek alapján 

várt erős kötéssel. A különbség okán megvizsgáltuk a RecQ konstrukciók 3T-molekulához 

való kötését triptofán (Trp) fluoreszcencia változást nyomon követő, direkt egyensúlyi 

titrálások segítségével is. A RecQ konstrukciók Trp fluoreszcenciája DNS-kötés hatására 

csökken (27. ábra G)99. A mérés alapján a RecQ konstrukciók a vártnak megfelelő erős kötést 

mutatták. Feltételezéseink szerint a különbség abból adódik, hogy a kompetitív titrálás 

mérésekben a RecQ helikáz konstrukciók képesek az ss54 és 3T szerkezettel hármas 

komplexet alkotni. Az ss54-FLU komplexből való leszorításához nagy mennyiségű 3T DNS 

szükséges, ami látszólagos gyenge kötést eredményez. 

A RecQ esetében a HRDC domén ssDNS-kötő képessége nem, de jelenléte 

kismértékben emeli a DL3 és DL4-molekulákkal való kölcsönhatást. A mérést gyenge ss54-

FLU kötése miatt a RecQ-dWH fehérjével nem végeztem el. 

A BLM esetében a HRDC domén nem, de a WH domén hozzájárul a DL3 és DL4 

szerkezetek kötéséhez. A 3T kölcsönhatás erőssége mind a RecQ, mind a BLM 

fehérjekonstrukciók esetében a villás DNS-molekulához való kölcsönhatás erősségével 

hozható párhuzamba. A HRDC domén ssDNS-kötő képessége kismértékben befolyásolja a 3T 

affinitást a RecQ helikázban, feltehetőleg a WH domén jelentősen hozzájárul a kötéshez. A 

BLM esetébe az affinitást a HRDC domén kismértékben a WH domén azonban jelentősen 

befolyásolta.  

A mérések alapján kijelenthető, hogy a D-hurok lebontás vizsgálatok kiindulásakor a 

DNS-molekulák nagyrészt helikáz kötött állapotban voltak.   
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VI.5. A HRDC domén által irányított D-hurok szétszedés és dsDNS-szálszétválasztás 

közbeni ingázás nélkülözhetetlen az illegitim rekombináció gátlásához  

A jelen fejezetben ismertetett eredmények Ferenczi Veronika doktori munkájának részét 

képezik. Ezeket az eredményeket azért közlöm, mert a fentebb ismertett biofizikai méréseink 

fontos élettani vonatkozásaira világítanak rá. Az adatok értelmezését Ferenczi Veronikával 

közösen végeztük. 

 A HRDC és WH domének, a RecQ helikáz in vivo funkcióiban betöltött szerepének 

felderítése érdekében a vad típusú recQ gént tartalmazó E. coli MG1665 törzs (WT, wild-

type, vad típusú törzs) mellett létrehoztuk a következő mutáns baktériumtörzseket: a recQ 

helikáz gént nem tartalmazó ΔrecQ törzset, továbbá a vad típusú RecQ fehérje helyett 

RecQ*, RecQ-dH vagy RecQ-dWH fehérjekonstrukciót expresszáló recQ*, recQ-dH és recQ-

dWH törzseket (7. táblázat). Első lépésként megvizsgáltuk a RecQ mutációk hatását a törzsek 

osztódására. A mérés során az adott törzsek LB táptalajban való növekedését az oldat optikai 

denzitásának változásán keresztül követtük nyomon (28. ábra A). A WT, recQ* és recQ-dH 

törzsek növekedési görbéje között nem találtunk lényegi eltérést. A recQ-dWH törzs 

növekedése a logaritmikus fázis végére a többi törzshöz képest kismértékben lelassult. A 

kísérletek alapján a RecQ helikáz funkciói a sejtosztódás folyamatában nélkülözhetőek. 

 A következőekben túlélési kísérletek segítségével megvizsgáltuk a RecQ helikáz 

doménfelépítésének szerepét az UV és nitrofurantoin DNS-károsító ágensek által okozott 

DNS-hibák javítási folyamataiban. Az UV-sugárzás pirimidin dimerek képződését okozza 

többnyire a dsDNS egyazon szálán3,128. A nitrofurantoin ezzel szemben a dsDNS-szálak között 

hoz létre keresztkötéseket129. Mindkét hibaforma a DNS replikáció leállását okozhatja3. A 

korábbi megfigyelésekkel összhangban a ΔrecQ törzs a WT törzshöz képest emelkedett UV-

érzékenységet mutatott130 (28. ábra B, 8. táblázat). A recQ-dWH törzs esetében az 

érzékenység a ΔrecQ törzshöz képest tovább emelkedett.  A recQ* és recQ-dH törzsek 

esetében az UV-érzékenység a WT törzzsel mutatott hasonlóságot. Hasonlóképp a ΔrecQ 

törzs, korábbi mérésekkel egyezően, a WT törzshöz képest emelkedett NIT-érzékenységet 

mutatott131 és hasonló emelkedett érzékenység volt megfigyelhető a recQ-dWH törzs 

esetében is.  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=316&UserID=4889&AccessCode=4A74C8C8017F4792B55965FDB7BB627E&CitationSuffix=
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28. ábra A HRDC domén nélkülözhetetlen az illegitim rekombináció gátlásban (Ferenczi 

Veronika adatai). A, A vad típusú MG1655 (WT) (fekete), ΔrecQ (narancssárga), recQ* (szürke), 

recQ-dH (piros) and recQ-dWH (kék) E. coli törzsek növekedési görbéje. B-C, Az E. coli törzsek UV (B) 

vagy nitrofurantoin (C) dózisfüggő túlélés görbéje.  Az LD50 (median lethal dose, félhalálos dózis) 

értékek meghatározására a Hill egyenletet alkalmaztuk.  D, Az egyes törzsek esetében a λ fág Spi- 

módszer segítségével megfigyelhető illegitim rekombinációs (IR) események gyakorisága UV-nélkül 

vagy UV-kezelés (50 J/m2) mellett. Az alsó táblázatban az egyes bakteriális törzsekben expresszálódó 

fehérjekonstrukciók a dolgozat korábbi fejezeteiben, in vitro biofizikai mérésekben meghatározott 

aktivitásait szemléltetem. +: az aktivitás jelen van, 0: az aktivitás nincs jelen, (0): gyenge aktivitás.  A 

meghatározott paraméterek a 8. táblázatban találhatóak. 

 

A recQ* és WT baktérium törzsek NIT-érzékenysége között nem találtunk különbséget 

(28. ábra C, 8. táblázat). A recQ-dH baktériumtörzs emelkedett, de a recQ-dWH és ΔrecQ 

törzsnél kisebb NIT-érzékenységet mutatott.  Érdemes megjegyezni, hogy a mind a WT, mind 

a recQ* baktériumtörzsek esetében a NIT túlélésgörbék kooperatív NIT hatást jeleztek, a 

sejtek relatív túlélése egy adott NIT koncentráció elérése után hirtelen csökkent. Ez a 

kooperatív hatás a RecQ-dH konstrukciót expresszáló törzs (és a ΔrecQ, recQ-dWH törzsek) 
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estében nem megfigyelhető meg, azaz a kooperativitás a HRDC domén jelenlétével, de nem 

a domén ssDNS-kötő képességével áll összefüggésben.  

Korábban az E. coli baktérium esetében a Spi- λ fág genetikán alapuló, kísérleti eljárás 

segítségével kimutatták, hogy RecQ fehérje központi szerepet játszik az illegitim 

rekombinációs (IR) események gátlásában35. Normális esetben, a baktériumban lizogén 

(bakteriális genomba beépült) fázisban lévő λ fág a lítikus fázisba lépéskor hely specifikus 

rekombináció segítségével vágódik ki132. Ritka esetekben illegitim rekombinációs kivágódási 

események olyan fág változatokat hoznak létre melyekből a red és gam gének hiányoznak. 

Az eljárás során az IR gyakoriság meghatározásának alapját a red és gam géneket nem 

tartalmazó fágok mennyiségi meghatározása adja35. A vad típusú λ fág nem képes az 

úgynevezett P2 lizogén baktériumok fertőzésére. Azonban a red és gam géneket nem 

tartalmazó mutáns λ fágok (spi- fenotípus (sensitive to P2 inhibition –, P2 általi gátlásra nem 

érzékeny)) képeseket szaporodni és plakkokat kialakítani P2 lizogén baktérium szőnyegen142. 

P2 és nem P2 lizogén baktériumtörzsek segítségével plakk-analízissel meghatározható a Spi- 

és vad típusú λ fágok titere, hányadosuk adja meg az IR gyakoriságot142.     

Az IR gyakoriság UV-kezelés nélküli esetben 10-9 nagyságrendű értéknek adódott 

minden törzsnél, UV-besugárzás hatására az IR gyakoriság jelentősen megemelkedett. UV- 

besugárzás nélkül meglepő módon a korábbi munkákkal ellentétben nem tapasztaltunk 

emelkedett IR gyakoriságot a ΔrecQ törzsben35,130. Azonban az UV-besugárzás mellett 

végzett kísérletekben a ΔrecQ törzs IR gyakorisága százszorosra emelkedett a WT törzshöz 

képest, a korábbi munkákkal összhangban35,130. Hasonlóan emelkedett IR gyakoriságot 

tapasztaltunk a recQ-dWH törzs esetében is.  Megdöbbentő módon a recQ* és recQ-dH 

baktériumtörzsek esetében az IR gyakoriság a magasabbnak adódott még a ΔrecQ törzsnél 

tapasztalhatónál is (28. ábra D, 8. táblázat).  

Ezen eredmények alapján a RecQ helikáz funkciója elengedhetetlen az IR gyakoriság 

csökkentésében. Az in vitro kísérletek alapján gyenge helikáz aktivitással rendelkező RecQ-

dWH fehérjekonstrukció az IR gyakoriságot nem képes csökkenteni. A RecQ* 

fehérjekonstrukció, mely az in vitro kísérletek alapján hatékony a szálinváziók 

szétszedésében, de nem mutat ingázást szálszétválasztás során az IR gyakoriságát növeli. Az 

IR gyakoriságát még nagyobb mértékben emeli a RecQ-dH konstrukció jelenléte. A RecQ-dH 

konstrukció az in vitro mérések alapján hatékony a dsDNS-szálszétválasztásban, de nem 
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képes a szálinváziók hatékony szétszedésére és nem mutat ingázást a szálszétválasztás 

során. 

VII. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

VII.1. A moduláris doménfelépítés lehetővé teszi a DNS geometriájának 

érzékelését és a geometriafüggő összetett aktivitások kialakulását a DNS átalakítás 

során 

Biofizikai méréseink eredményei alapján felállítottunk egy mechanisztikus modellt melyben a 

HRDC domén motordoménnel és DNS-sel való dinamikus kölcsönhatásai, továbbá a WH 

domén DNS-szerkezet-specifikus kölcsönhatásai alakítják ki a mérésekben megfigyelt 

ingázással tarkított dsDNS-szálszétválasztó aktivitást és az irányított D-hurok lebontást (29. 

ábra). Modellünkben a WH domén szálszétválasztás közben processzivitási faktorként 

szerepel a dsDNS-sel kialakított stabilizáló kölcsönhatásai révén (29. ábra A,1 és B,1). E 

feltételezett szerep egybevág a WH domént nem tartalmazó (RecQ-dWH és BLM-dWH) 

fehérjekonstrukciók egymolekula kísérletekben tapasztalt, csökkent szálszétválasztó 

processzivitásával (23. ábra, 5. táblázat), a csökkent villás DNS szálszétválasztás 

hatékonysággal (21. ábra) és a különböző DNS szerkezetekhez mutatott gyengült DNS 

affinitással (12., 14. és 27. ábrák, 2. táblázat). A megfigyelésekkel összhangban a WH domén 

szerepét számos DNS-sel kölcsönható fehérjében kimutatták a dsDNS-hez való kötésben27,89. 

Ezen felül a RecQ helikáz család tagjainak WH doménjében található egy kiemelt 

fontosságú β-hajtű szerkezet (8. és 9. ábrák), mely a feltételezések szerint a dsDNS 

bázispárok szétválasztásához nélkülözhetetlen egyes tagoknál27,83,85. A humán RECQ1 és 

WRN fehérjék estében a β-hajtű csúcsán elhelyezkedő aromás aminosav kölcsönhat a 

bázispárból kifordított nukleotiddal, mutációja a helikáz aktivitást nagymértékben 

csökkenti27,83,85. Ezzel szemben a BLM és E. coli RecQ fehérjék esetében a WH domén β-hajtű 

csúcsa nem tartalmaz aromás aminosavat27 és eredményeink alapján a bázispárok 

szétválásának katalizálásához az egész domén nélkülözhető. Ezt támasztja alá, hogy a helikáz 

aktivitás sebességét a WH domén jelenléte nem befolyásolta sem az egymolekula 

mérésekben (23. ábra, 5. táblázat), sem a 3T szerkezet szétválasztását vizsgáló kísérletekben 

(26. ábra, 5. táblázat).  
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Szálszétválasztás közben a HRDC domén a leválasztott (a helikáz által sínként használt 

szállal komplementer szál) ssDNS-szállal (és feltételezhetően a RecA motordoménekkel) 

alakít ki dinamikus kölcsönhatást (29. ábra A,1). Az elképzelést támogatja, hogy a hajtű DNS 

szétválasztása közben RecQ és BLM fehérjék esetében megfigyelhető megállások és ingázás 

gyakorisága a HRDC domén ssDNS-kötő képességének megszüntetésével (Y555A mutáció a 

RecQ* fehérjekonstrukcióban73) vagy a teljes HRDC domén hiányában csökken (RecQ-dH és 

BLM-dH) (23. ábra, 5. táblázat). Továbbá a hézagos DNS szerkezeten ingázás és megállás alig 

figyelhető meg (24. ábra, 5. táblázat).   

A hajtű DNS-sel végzett kísérletekben a HRDC domén a RecQ és BLM helikáz 

konstrukció processzivitását és szálszétválasztó aktivitásának átlagsebességét jelentősen 

csökkentette, feltehetőleg a leválasztott szállal való kölcsönhatás okozta megállások és 

ingázás miatt (5. táblázat). A HRDC–leválasztott ssDNS-szál kölcsönhatás lehetőségét 

támasztja alá továbbá, hogy a villás DNS szerkezeten megfigyelhető dsDNS-szálszétválasztás 

sebessége a HRDC domén ssDNS-kötő képességétől is függött (22. ábra, 4. táblázat), 

azonban a HRDC domén az erős ssDNS-kötésben és az ssDNS-en elfoglalt kötőhely méret 

meghatározásában nem játszik szerepet (12., 14. és 27. ábrák, 2. és 3. táblázat).  

A HRDC domén a BLM fehérje térszerkezeti modellje alapján a RecA motordoménekkel 

is kölcsönhathat szálszétválasztás és ssDNS-transzlokáció közben (8. ábra D)82,84. Az 

elképzelést támogatja, hogy a HRDC domén jelenléte –szemben a domén ssDNS-kötési 

képességével– csökkenti az dsDNS-szálszétválasztás közben megfigyelhető ATPáz aktivitást 

(22. ábra, 4. táblázat). A BLM fehérje esetében kimutatták, hogy a HRDC domén egyazon 

felszíne vesz részt az ssDNS-sel és motordoménekkel kialakított kölcsönhatásokban82,84,96. Ez 

alapján a két kölcsönhatás kölcsönösen kizárja egymást, a HRDC domén feltételezhetően az 

ssDNS- vagy motordomén-kötött állapotok között dinamikus mozog. A dinamikus 

kölcsönhatást feltehetőleg a HRDC domént a WH doménnel összekötő hajlékony hurok régió 

teszi lehetővé30,66.  

Leválasztott ssDNS-szál távollétében, pl. ssDNS-transzlokáció során a HRDC domén a 

motordoménekkel hat kölcsön (29. ábra A,2 és B,2). Ezt támasztja alá, hogy a HRDC domén 

jelenléte, a fehérjék transzlokáció közbeni ATPáz aktivitását csökkentette, míg a HRDC 

ssDNS-kötő képessége nem befolyásolta azt (13., 15. ábra, 2. és 3. táblázat). Az elképzelést 

szintén alátámasztja, hogy a HRDC domén az erős ssDNS-kötés kialakításában és a helikáz 

ssDNS-en elfoglalt kötőhely méretének meghatározásában nem játszik szerepet (12. és 14. 
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ábrák, 2. táblázat). Eredményeink alapján a feltételezett HRDC-motordomén kölcsönhatás az 

ATPáz aktivitás lassításán keresztül lassítja az ssDNS-transzlokáció sebességét, a 

mechanokémiai kapcsoltság befolyásolása nélkül (15. és 18. ábra, 3. Tábláza). A 

kölcsönhatás a helikáz transzlokációs processzivitására nincs hatással (17. ábra), mivel a 

domén jelenléte transzlokáció közbeni disszociációs sebességet (19. ábra, 3. táblázat) a 

transzlokáció sebességével kapcsoltan, azonos mértékben lassítja. Feltételezhetően a HRDC 

domén hiányában megfigyelhető kismértékű DNS affinitás csökkenés a RecQ-dH (mind RecQ 

és RecQ* fehérjékhez képest) és BLM-dH konstrukciók esetében, az ssDNS-ről való 

disszociációs sebesség megemelkedésének köszönhető. Ezzel összhangban a HRDC domén 

jelenléte, szemben az ssDNS-kötő képesség hiányával, lassítja a helikáz ssDNS végekről való 

disszociációjának sebességét is (15. ábra, 3. táblázat). 

Az E. coli RecQ helikáz esetében, ssDNS-transzlokáció közben a WH domén kölcsönhat 

az ssDNS-szállal, azonban a BLM fehérje esetében ez kölcsönhatás nem jön létre. Ezt 

támasztja alá, hogy a RecQ helikáz estében a WH domén hiánya az ssDNS affinitást 

jelentősen csökkentette ATP jelenlétben és távollétében is (12. és 14. ábra, 2. táblázat).  A 

WH domén-ssDNS kölcsönhatás a RecQ helikáz esetében feltehetőleg növeli a transzlokáció 

processzivitását. Ezt támasztja alá, hogy WH domén az ssDNS-aktivált ATPáz aktivitás 

sebességére nincs hatással, továbbá a domén hiányában is megmaradt a RecQ (és BLM) 

helikázra jellemző szoros mechanokémiai kapcsoltság (13., 15., és 18. ábrák, 3. táblázat). 

Ezen eredmények alapján a WH domén a transzlokáció sebességét nem befolyásolja, 

azonban korábbi eredményeink rávilágítottak, hogy a domén hiánya a RecQ helikáz esetében 

nagymértékben megnöveli a DNS-ről való disszociációs sebességet128. Várhatóan a fenti két 

eredmény alapján a RecQ helikáz ssDNS-transzlokációs processzivitása jelentősen lecsökken 

a WH domén hiányában.  

A BLM helikáz esetében a WH domén az ssDNS-sel kialakított kölcsönhatásokban nem 

vesz részt. Ezt támasztja alá, hogy a domén hiánya nem csökkentette az ssDNS affinitást és 

csak kismértékben változtatta meg a helikáz ssDNS-en elfoglalt kötőhely méretét (12. és 14. 

ábrák, 2. és 3. táblázatok) (Megjegyezném, hogy az ss54-FLU molekulához a BLM-dWH 

fehérje gyengébben kötődött, azonban e DNS-molekula feltételezhetően képes dsDNS 

régiókat tartalmazó másodlagos szerkezet kialakítására. A csökkent affinitás feltételezhető, 

hogy a másodlagos szerkezethez való affinitás csökkenését jelzi). A fentiekkel összhangban a 
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WH domén hiánya nem változtatja meg sem a mechanokémiai kapcsoltságot, sem a 

transzlokációs processzivitást (17. és 18. ábrák, 3. táblázat) a BLM helikáz esetében. 

 

 

 

29. ábra A RecQ helikázok működésének mechanisztikus modellje. A, Modell a RecQ/BLM 

helikázok hajtű DNS szerkezeten való aktivitásának bemutatására. A helikáz –szálszétválasztás 

szempontjából kedvező– dsDNS-kötő konfigurációja során a WH domén (kék háromszög) a helikáz 

mag (zöld) „előtti” dsDNS-szakasszal hat kölcsön (1. állapot). A HRDC domén (narancs kör) tranziens 
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kölcsönhatás kialakítására képes a „leválasztott” ssDNS szakasszal (megállást idézhet elő) vagy a RecA 

motordoménekkel. A hajtű csúcsának elérésekor, azaz a DNS-szerkezet teljes széttekerése után, a 

helikáz a konfigurációja az ssDNS-transzlokációnak megfelelő módon változik: a WH domén a RecQ 

esetében a helikáz esetében ssDNS-t köt (BLM esetében nem), a HRDC domén a motordoménekkel 

hat kölcsön (2). A helikáz ssDNS-en való továbbhaladása lehetővé teszi a hajtű –helikáz mögötti– 

újraformálódását (3). A WH domén dsDNS-kötési preferenciája és mozgékonysága miatt 

feltételezhető, hogy képes (a RecQ helikáz esetében az ssDNS elengedése után (4)) az újonnan 

kialakult hajtű szerkezet kötésére, ez alkalommal azonban a helikáz mögött (5). Az így kialakult 

kedvezőtlen konfiguráció elősegítheti a motordomének újraalakuló hajtű előtti ssDNS-szakaszról való 

disszociációját. A motordomének disszociáció utáni (6), a folyamat során kezdeti haladószálhoz való 

kötése visszaállítja a kiindulási, kedvező konfigurációt (1). A motordomének átkötését a HRDC domén 

leválasztott szállal való kölcsönhatása elősegíti. B, Modell a lokális dsDNS-szakaszok bázispárjainak 

ingázással történő szétválasztására. A dsDNS-szakasz szétválasztása után (1, azonos az A panel 1 

állapotával) a helikáz az ssDNS-transzlokációra jellemző konfigurációt veszi fel (2, azonos az A panel 2 

állapotával). A WH domén helikáz mögött újraformálódó dsDNS-szakaszhoz való kötése (3, azonos az 

A panel 5) révén kialakuló kedvezőtlen konfiguráció a motordomének ssDNS-szálváltását 

eredményezi, mely során kialakul a kiindulási állapot (4, azonos az A panel 5-1 lépéseivel). Mind az A, 

mind a B panelek esetében a lépések ciklikus ismétlődése ingázó aktivitást eredményez. C, Modell a 

HRDC domén szálinvázió lebontás irányába mutató helikáz-D-hurok kölcsönhatásban betöltött 

szerepére. A HRDC domén kölcsönhatása a D-hurok elágazási pontjával a szálinvázió lebontás 

szempontjából kedvező kötési konfiguráció kialakítását segítheti.     

 

A fentiek alapján, a WH domén ssDNS kölcsönhatása összefüggést mutat a RecQ 

helikázok ssDNS-transzlokációs processzivitásával. A RecQ helikáz esetében a WH domén 

stabilizálja az ssDNS és dsDNS interakciókat is, ezzel összhangban a fehérje transzlokációs 

processzivitása korábbi mérésekben magasabbnak adódott, mint a BLM helikázé, mely 

fehérje esetében a WH domén nem hat kölcsön az ssDNS-sel22,23. 

A BLM és RecQ helikázzal hajtű DNS szerkezeten végzett egymolekula mérésekben 

megjelenő ismétlődő szálszétválasztás jelzi, hogy amint az ssDNS-en haladó enzim mögött a 

dsDNS újraformálódik, a motordomén képes a hajtű ellentétes oldalán található ssDNS-

szakaszra átkötni és az újraformálódott dsDNS-szakaszt szétválasztani (23. ábra). A folyamat 

lépései különálló DNS-szálakból felépülő dsDNS-molekula esetében szálváltást 

eredményeznek (a dsDNS hajtűt csak egy DNS-szál alkotja, így a szálváltás elnevezés e 

molekula esetében nem állja meg a helyét). A szálváltás lépéseit feltehetőleg a WH domén 
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dsDNS-hez való nagy affinitása teszi lehetővé. A transzlokációnak megfelelő konfigurációban 

lévő helikáz esetében (29. ábra A,2 és B,2) a WH domén újraformálódott dsDNS-hez való 

kötése a helikáz mögött kedvezőtlen konfigurációt alakít ki (29. ábra A,4-5 és B, 3). A WH 

domén helikáz mögött kialakuló dsDNS-hez való kötését valószínűleg a domén 

„mozgékonysága” teszi lehetővé. Szerkezet vizsgálatok alapján a WH domén DNS-kötés 

hatására a motordoménekhez viszonyítottan nagyjából 90°-ban elfordulhat87. A WH domén-

dsDNS kölcsönhatás során kialakuló kedvezőtlen konfiguráció feltehetőleg elősegíti a 

motordomének ssDNS-ről való disszociációját (29. ábra A,6) és a kedvező konfigurációban 

való visszakötését (29. ábra A,1-6 és B,4), melyből az újraformálódott dsDNS-szakasz 

szétválasztása elindulhat (29. ábra A,1 és B,1).   

A szálváltás folyamatát a HRDC domén leválasztott ssDNS-szállal való kölcsönhatása 

segíti (29. ábra A,5-6 és B,3-4), feltehetőleg a motordomének kedvező konfigurációban való 

visszakötésének előremozdításával. Ezt támasztja alá, hogy a HRDC domén ssDNS-kötő 

képességének megszüntetésével vagy a domén hiányában az ingázás (szálváltás) gyakorisága 

jelentősen lecsökken a szálszétválasztást követő disszociáció esélyének növekedése mellett 

(23. és 24. ábrák, 5. táblázat).   

A fent vázolt modellt nem csak RecQ helikázok esetében lehet alkalmazni. Modellünk 

alapján szálváltásra képes bármely olyan helikáz mely ssDNS-kötő motordoménjén kívül 

rendelkezik egy elkülönült dsDNS-kötőhellyel is. A szálváltó aktivitást a RecQ helikázokon 

kívül125-127 kimutatták az SF1 szupercsaládba tartozó bakteriális UvrD133 és az SF2 

szupercsaládba tartozó hepatitisz C vírus NS3 helikáz esetében is134. Mindkét enzim 

rendelkezik járulékos dsDNS-kötő doménekkel, továbbá az UvrD helikáznál megfigyelték12, 

hogy a járulékos dsDNS-kötő domén a motordémekhez képest jelentősen el tud mozdulni, 

hasonlóan, mint ahogy azt a RecQ WH doménje esetében feltételeztük. 

A RecQ helikázok az egyszerű dsDNS-szerekzetek mellett képesek a D-hurok szerkezet 

hatékony szétszedésére is27,30,66. A homológ rekombináció folyamata során kialakuló D-hurok 

szerkezetben egy DNS-molekula ssDNS-szakasza (támadó szál) a szálinvázió folyamata során 

„bebújik” egy másik DNS-molekula dsDNS-régiójába (4. ábra)3. Eredményeink alapján a D-

hurok hatékony szétszedésének alapját az adja, hogy a helikáz a HRDC domén révén a D-

hurok szerkezettel preferenciálisan olyan konfigurációban hat kölcsön, mely lehetővé teszi a 

szálinvázió megszüntetését. 
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Ezt támasztja alá, hogy a HRDC domént nem tartalmazó fehérjekonstrukciók esetében 

a szálinváziók szétszedésének preferenciája megszűnik (25. ábra, 5. táblázat). Mivel a 

folyamatra a HRDC domén ssDNS-kötő képessége nincs hatással, két eshetőséget 

feltételezhetünk.  

Az első feltételezés szerint a HRDC domén az ssDNS-kötő felszíntől eltérő kölcsönható 

felszínnel kötődik a D-hurok valamelyik szerkezeti eleméhez, pl. egy elágazási ponthoz. A 

HRDC-D-hurok kölcsönhatás a helikáz szálinvázió lebontás irányának megfelelő orinetációba 

való kötését segíti elő (29. ábra C).  

A második lehetőség, hogy a HRDC domén –pl. a motordoménnel való kölcsönhatás 

révén– a RecQ helikázok szálinvázió lebontására specifikus konformációját stabilizálja.  

Méréseinkkel összhangban a BLM fehérje esetében kimutatásra került, hogy a HRDC 

domén nélkülözhetetlen kettős Holliday szerkezek feloldásában is101. A kettős Holliday 

szerkezet a D-hurokhoz hasonlóan DNS-elágazásokat tartalmaz, így összeségében 

feltételezhető, hogy a HRDC domén ezen elágazások felismerését és irányított kötését teszi 

lehetővé.  

 

VII.2. A doménfelépítés által kialakított geometriafüggő aktivitások in vivo szerepe 

Az alábbiakban áttekintjük, hogy a felderített DNS geometriafüggő összetett aktivitások 

milyen módon járulnak hozzá a RecQ helikázok in vivo aktivitásaihoz.  A RecQ helikázok, főleg 

az E. coli típusú doménfelépítéssel rendelkező családtagok, több DNS-hibajavító útvonalban 

is részt vesznek, ráadásul az egyes útvonalakban több lépésben is kulcsszereplők3,28. Az E. 

coli RecQ helikáz vagy a humán BLM fehérje pl. a homológ rekombinációs útvonalak korai 

lépéseiben és az elakadt replikációs villák újraindításakor feltehetőleg kanonikus dsDNS-

helikáz aktivitása révén egyszerű dsDNS szerkezeteket választ szét3,28. Azonban a RecQ 

helikázok a HR folyamat későbbi lépései során összetett DNS szerkezetek feldolgozását –pl. 

D-hurok vagy kettős Holliday kereszt– végzik (5. ábra)28. A funkcionális sokrétűséggel 

összhangban azt tapasztaltuk, hogy a doménfelépítés megváltozása a különböző sejtes 

folyamatokra eltérően hatott.  

Az E. coli esetében a RecQ fehérje nélkülözhetőnek stressz mentes környezetben a 

baktérium szaporodásához. Erre utal, hogy a recQ gént nem tartalmazó baktériumtörzs 

növekedési sebessége a vad típusú törzsével megegyező volt (28. ábra). Azonban, az UV-
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sugárzással vagy NIT molekulával előidézett stresszszel szembeni toleranciában a RecQ 

helikáznak fontos szerepe van130,131. A recQ gént nem tartalmazó baktériumtörzs UV- és NIT- 

érzékenysége jelentősen megemelkedett a vad típushoz képest131 (28. ábra, 8. táblázat). UV- 

sugárzás hatására DNS-szálon belüli keresztkötött pirimidin dimerek keletkeznek, a NIT-

molekula ezzel szemben a DNS-szálak keresztkötését okozza128,129. A két hibatípust a sejtben 

eltérő javítási útvonalak ismerik és dolgozzák fel3. Azonban e hibák közös jellemzője, hogy 

amennyiben nem kerülnek javításra a replikáció elakadást okozzák3. Az elakadt replikációs 

villák DNS kettős száltöréssé alakulhatnak, vagy ssDNS-hézagokat hozhatnak létre. Mindkét 

hibatípus javítása végbe mehet homológ rekombináció segítségével3,50. Az E. coli 

baktériumban a homológ rekombináció főként a RecBCD néven ismert útvonalon zajlik135, 

azonban létezik egy alternatív útvonal is (RecF)136, melynek tagja a RecQ helikáz. 

Eredményeink és a fenti okfejtés alapján a RecQ helikáz szerepet játszik az elakadt 

replikációs villák és az azzal kapcsolt DNS-hibák javításában (a RecF útvonal részeként). 

Feltételezések szerint a RecQ helikáz a RecF útvonal korai lépései során a dsDNS-száltörések 

helyén az DNS 5’ ssDNS szálának visszaemésztésében játszik szerepet a RecJ exonukleázzal 

karöltve59,137. Eredményeink alapján a folyamathoz elégséges a RecQ fehérje „kanonikus” 

helikáz aktivitása. Erre utal, hogy a HRDC domén ssDNS-kötő képességét megszüntető 

pontmutációt tartalmazó RecQ fehérjét (RecQ*), vagy a HRDC domént nem tartalmazó RecQ 

helikázt (RecQ-dH) expresszáló baktériumtörzsek esetében változatlan vagy csak 

kismértékben növekedett DNS-károsító ágenssel szembeni érzékenység tapasztaltunk (28. 

ábra, 8. táblázat). Azonban, a WH domént sem tartalmazó fehérje konstrukciót (RecQ-dWH) 

expresszáló baktériumtörzs esetében az érzékenység jelentősen megemelkedett, hasonlóan 

a RecQ fehérjét egyáltalán nem tartalmazó bakteriális törzsnél tapasztaltakhoz (28. ábra, 8. 

táblázat). (Emlékeztetőül, biofizikai méréseinkben alapján a RecQ* fehérje képes a 

szálinváziók lebontására, de szálszétválasztás közben nem mutat ingázást. A RecQ-dH fehérje 

nem mutat ingázást és a szálinváziók lebontására sem képes, azonban erős dsDNS-

szálszétválasztó aktivitással rendelkezik. A RecQ-dWH fehérje konstrukció nem képes 

processzív dsDNS-szálszétválasztásra sem.)   

Az összetett aktivitásoknak feltehetőleg a HR folyamatok minőségellenőrzésében van 

szerepe pl. az illegitim rekombináció gátlása révén. Az illegitim rekombináció egyes 

elképzelések szerint rövid homológ DNS szakaszok helyi bázispárosodásából létrejövő 

szerkezeteken (pl. D-hurok) keresztül megy végbe3,35,130. A RecQ helikázok szerepe az 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=321&UserID=31640&AccessCode=19A222827AD7444BBAC9EF5CC234D59C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=321&UserID=31640&AccessCode=19A222827AD7444BBAC9EF5CC234D59C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=321&UserID=31640&AccessCode=19A222827AD7444BBAC9EF5CC234D59C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=316&UserID=4889&AccessCode=4A74C8C8017F4792B55965FDB7BB627E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=299&UserID=31644&AccessCode=C6675A44DB53461781D8DD777D12AE4F&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=297&UserID=31644&AccessCode=AB7A435E877544A4AF0033BDBAD3FFC6&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=283&UserID=31644&AccessCode=D2777DB2F3FC4EE191DC77CE64DABD21&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=296&UserID=31644&AccessCode=1904374AAD4D47FAA60F4F6470BB1A83&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=316&UserID=4889&AccessCode=4A74C8C8017F4792B55965FDB7BB627E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=316&UserID=4889&AccessCode=4A74C8C8017F4792B55965FDB7BB627E&CitationSuffix=
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illegitim rekombináció gátlásban feltehetőleg e DNS szerkezetek szétszedésében rejlik. Ezt 

támasztja alá, hogy a ΔrecQ és recQ-dWH törzs esetében az illegitim rekombináció 

gyakorisága jelentősen megemelkedett a vad típushoz képest (28. ábra, 8. táblázat). 

Meglepő módon a recQ* törzs esetében az IR rekombinációs gyakoriság ΔrecQ és recQ-dWH 

törzseknél magasabbnak adódott, ez a különbség tovább nőtt a recQ-dH törzsnél. Ez alapján 

mind a szálinváziók lebontásának képessége, mind az ingázás nemcsak hogy külön-külön is 

nélkülözhetetlenek az illegitim rekombináció gátlásban, de hiányuk még jelentősen elősegíti 

is azt.  

Az illegitim rekombináció gyakoriságának RecQ* és RecQ-dH fehérje által okozott 

emelkedése három okra vezethető vissza. 

 Az illegitim rekombináció gyakorisága csak UV-kezelés hatására különbözött a törzsek 

között (28. ábra D). Ez alapján feltételezhető, hogy a folyamatban az UV-sugárzás hatására 

létrejövő elakadt replikációs villák és az azokból keletkező DSB-k játszanak szerepet3. Az 

ingázás hiányában a RecQ* és RecQ-dH fehérjekonstrukciók a dsDNS-t hatékonyan és 

processzíven választják szét (21-24. ábrák, 5. táblázat). Feltételezhető, hogy e fehérjék a DSB 

javítás szálvisszaemésztés lépése során a vad típusú enzimhez képes hosszabb támadószálat 

hoznak létre130. A támadószál növekedett hossza elősegítheti az illegitim rekombinációt.  

Feltételezhetjük továbbá, hogy RecQ-dH fehérje aktivitása stabilizálja az IR 

köztitermékeket, mivel a fehérje nem képes a szálinváziók irányított szétszedésére. Sőt nagy 

eséllyel a helikáz a D-hurok szerkezettel oly módon hat kölcsön, hogy az a szálinvázió 

kiterjesztését segíti elő.  

A harmadik lehetőség esetén a fenti két aktivitás együttesen okozza az emelkedett 

illegitim rekombinációs gyakoriságot. Az elképzelés szerint a RecQ helikázok ingázó 

aktivitásuk és a szálváltás miatt nem képesek a hosszú szálinváziók szétszedésére, de a rövid 

inváziókat hatékonyan szétválasztják. Ez lehetőséget adhat a legitim és illegitim 

folyamatokhoz vezető szálinváziós szerkezet megkülönböztetésére. Azon szálinváziók melyek 

megfelelő homológ régiók között alakultak ki hosszabbak, mint a nem homológ régiók között 

lokális bázispárosodással kialakult szerkezetek.  Elképzelésünk alapján a HRDC domén által 

irányított, orientált D-hurok kölcsönhatás a szálinváziók „megtalálásához” és hatékony 

feldolgozásához járul hozzá, míg az ingázás lehetőséget ad a szálinváziók 

minőségellenőrzésére.  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=316&UserID=4889&AccessCode=4A74C8C8017F4792B55965FDB7BB627E&CitationSuffix=
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Összefoglalva eredményeinket elmondhatjuk, hogy a konzervált E. coli RecQ típusú 

doménfelépítés lehetővé teszi a helikáz számára a DNS geometriájának folytonos 

„érzékelését” és a pillanatnyi DNS geometriától függő komplex aktivitások kialakulását a DNS 

átalakítása közben.  A WH és HRDC domének DNS-sel és a fehérje egyéb részeivel kialakított 

kölcsönhatásai lehetővé teszik a RecQ helikázok számára számos DNS-szerkezet 

feldolgozását, mely elengedhetetlen a precíz DNS-hibajavításhoz. 
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VIII. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

VIII.1. Reagensek 

A reagenseket a Sigma-Aldrich cégtől vásároltuk, amennyiben nincs másképp megjelölve. Az 

ATP-t a Roche Applied Science cégtől szereztük be.  Az MDCC (7-dietilamino-3((((2-

maleimidil)etil)amino)karbonil)kumarin) fluoreszcens festéket az Invitrogen cégtől rendeltük. 

A DNS koncentráció meghatározása fotometriával történt, az oligo-dT és poli-dT molekulák 

koncentrációjának meghatározásához az ε260 = 8400 M-1 cm-1 nt-1, a nem azonos 

nukleotidokból felépülő DNS-molekulákhoz az ε260 = 10300 M-1 cm-1 nt-1  moláris extinkciós 

koefficienst használtam. A DNS koncentrációk, amennyiben másként nincsenek feltüntetve, 

molekulára vonatkoztatva vannak megadva. Amennyiben a DNS-molekulát felépítő egységek 

koncentrációját adom meg a mértékegység mellett az nt (nukleotid) vagy bp (bázispár) jelet 

tüntetem fel.   

 

VIII.2. Fehérjék klónozása, termelése és tisztítása 

VIII.2.1. Az E. coli RecQ fehérjekonstrukciók előállítása 

A vad típusú E. coli RecQ fehérjét (1 - 610. aminosav (aa)) kódoló DNS-szakasz klónozását 

laborunkban korábban Sarlós Kata elvégezte. A recQ gén teljes szakasza restrikciós helyeket 

tartalmazó primerekkel (upstream: NcoI, downstream: LguI (SapI)), PCR eljárás segítségével 

lett amplifikálva az E. coli MG1655 törzs genomjából. A génszakasz a „klasszikus” restrikciós 

hasítás + ligálás alapú klónozással lett beillesztve a pTXB3 (New England Biolabs) plazmid 

NcoI és LguI klónozó helyei közé. A RecQ*, RecQ-dH és RecQ-dWH fehérje konstrukciók 

kódoló DNS szakaszát tartalmazó plazmidok elkészítéséhez fentebb leírt plazmidot 

használtam templátként. Az Y555A pozícióban pontmutáns RecQ fehérje (RecQ*) plazmid 

konstrukcióját a QuikChange (Agilent Technologies) módszer segítségével állítottam elő.  A 

RecQ-dH fehérje konstrukciót (1 - 523. aa) kódoló plazmid elkészítéséhez a recQ gén 1 - 

1569. bázispárig, míg a RecQ-dWH (1 - 414. aa) fehérje konstrukcióhoz a 1 - 1242. bázispárig 

terjedő DNS szakaszt szaporítottam fel PCR (polimeráz-láncreakció) eljárással az NcoI 

restrikciós helyet tartalmazó upstream és LguI restrikciós helyet tartalmazó downstream 

primerek és Pfu DNS polimeráz (Promega) segítségével. A DNS szakaszok szintén pTXB3 

plazmidba lettek klónozva az NcoI és LguI klónozó helyek közé. A létrehozott konstrukciókat 

DNS-szekvenálással ellenőriztük. A pTXB3 plazmid klónozó helye után upstream 
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megtalálható a Mycobacterium xenopi GyrA intein fehérjét és Bacillus circulans kitináz 

fehérje kitinkötő doménjét kódoló génszakaszok. A klónozás során a RecQ konstrukciókat 

kódoló génszakaszokat STOP kodon nélkül illesztettük a plazmidba, így átíródás után a 

fehérjekonstrukciók C-terminálishoz kapcsolódva megtalálhatóak az intein és kitinkötő 

domének. 

A fehérjetermeléshez a RecQ génkostrukciókat tartalmazó plazmidokat E. coli BER2566 

(New England Biolabs) kompetens sejtbe transzformáltam, majd a sejteket 6 liter 2YT (16 g/l 

pepton (Oxoid), 5 g/l élesztőkivonat (Oxoid) és 5 g/l NaCl) táptalajban, 150 µg/ml ampicillin 

antibiotikum hozzáadásával 37°C-on OD600 = 0,3-ig növesztettem rázatás mellett (250 

fordulat/perc). Ezután a sejtkultúrákat 18°C-ra hűtöttem, és a fehérjék termelését 0,2 mM 

végkoncentrációban adott IPTG-vel (izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranozid) indítottam el 

(indukáltuk). Az expresszió 16 órán át tartott.  

A termeltetést követő fehérje tisztítási lépések 4°C hőmérsékleten történtek. A 

sejteket centrifugálással (Beckman JLA-9,100 rotor, 9000 rpm, 20 perc) összegyűjtöttem, 

majd újraszuszpendáltam CH pufferben (50 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 1 mM EDTA (etilén-

diamin-tetraecetsav), 10 (v/v)% glicerin, 0,1 (v/v)% Triton X-100, pH = 8). A sejteket ezután 

szonikátor segítségével feltártam, majd a sejttörmeléket centrifugálással (Beckman JA-20 

rotor, 18000 rpm, 30 perc) távolítottam el. A felülúszót előzőleg CH pufferrel egyensúlyba 

hozott kitin oszlopon tisztítottam. A RecQ C-terminálisához fuzionált kitinkötő domén nagy 

affinitással kötődik a kitinhez. A nem specifikusan kötődött fehérjéket további, CH pufferel 

való mosással eltávolítottam, majd 50 mM ditiotreitolt (DTT) tartalmazó CH pufferben állni 

hagytam az oszlopot éjszakára. A redukálószer hatására az intein domén lehasad a RecQ 

konstrukciók C-terminálisáról és az immár intein és kitinkötő doménektől mentes fehérje az 

oldatba kerül és CH pufferel eluálható az oszloptöltetről. Eddig a pontig minden megegyezik 

az összes RecQ fehérjekonstrukció tisztítása, azonban a további lépések eltérnek az alább 

részletezett módon. 

A vad típusú (RecQ) és a pontmutáns (RecQ*) fehérjéket heparin oszlopon (GE 

Healthcare) tisztítottam tovább. A heparin polimer szerkezetében hasonlít a DNS 

cukorfoszfát gerincéhez, így a legtöbb DNS-kötő fehérje kölcsönhatásba lép vele. A 

kölcsönhatás az oldat ionerejének növelésével megszüntethető.  A heparin oszlopot 200 mM 

NaCl-t tartalmazó HP pufferrel (50 mM Tris-HCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, pH = 7,5) 

egyensúlyba hoztam, majd felvittem rá a fehérjeoldatot.  A fehérjét 10 oszloptérfogatnyi (50 
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ml), lineáris, 200 mM – 1 M NaCl + HP puffer gradienssel hoztam le az oszlopról (1 ml/perc 

sebességgel) ÄKTA Start rendszer (GE Healthcare) segítségével.  

Mivel RecQ-dH és a RecQ-dWH fehérje konstrukciók nem kötődtek a heparin 

oszlophoz még abban az esetben sem, ha a NaCl koncentrációt O-ra csökkentettem, ezeket a 

konstrukciókat anioncsere kromatográfiával tisztítottam tovább.  A CH oszlopról eluált RecQ-

dH vagy RecQ-dWH fehérjeoldatot M puffer ellenében dializáltam (50 mM Tris-HCl, 0,1 mM 

EDTA, 1 mM DTT, 10 (v/v)% glicerin, pH = 7,5) majd az oldatot M pufferel egyensúlyba 

hozott 1 ml-es MonoQ (5/50 GL) oszlopra (GE Healthcare) vittem fel. A fehérjék elúciója 50 

ml térfogatú, lineáris 0 – 1M NaCl + M puffer gradienssel történt ÄKTA Explorer FPLC 

rendszer (GE Healthcare) segítségével. 

A tisztított fehérjéket tároló puffer (50 mM Tris-HCl, 0,1 mM EDTA, 200 mM NaCl, 1 

mM DTT, 10 (v/v)% glicerin, pH = 7,5) ellenében dializáltam. Dialízis után a fehérjék 

koncentrációját Bradford módszere alapján határoztam meg ismert koncentrációjú BSA 

(marha szérum albumin) fehérje oldatot használva a mérés kalibrálásához. A fehérjék 

tisztaságát SDS-PAGE (nátrium-dodecil-szulfát – poliakrilamid gélelektroforézis) eljárással 

ellenőriztem. Általában a tisztítás végére 1-2 mg, >95 % tisztaságú fehérjét kaptunk. A 

fehérjéket folyékony nitrogénben fagyasztottam és tároltam.  

 

VIII.2.2. A humán BLM fehérjekonstrukciók előállítása 

A dolgozatban BLM-nek a teljes hosszúságú humán BLM fehérje (1 - 1417. aminosav (aa)) 

egy olyan rövidebb fehérje konstrukcióját nevezem, mely tartalmazza a RecQ helikázokra 

jellemző konzervált doméneket (642 - 1290. aa), de nem tartalmazza a BLM-re egyedileg 

jellemző N- (1 – 642. aa) és C- terminális régiókat (1290 - 1417. aa). A félreértés elkerülése 

érdekében, a teljes hosszúságú BLM fehérjét minden esetben teljes hosszúságú BLM-ként 

említem.  

A BLM (642 - 1290. aa), BLM-dWH (642 - 1077. aa) és BLM-dZB (642 - 1005. aa) 

konstrukciók DNS kódoló szakaszának pTXB3 plazmidba való klónozását korábban Gyimesi 

Máté már elvégezte.  Az klónozási eljárása megegyezett a RecQ-nál részletezett módon. 

Templátul egy, a teljes hosszúságú, intron mentes BLM gént tartalmazó plazmid szolgált, 

melyet Dr. Lumir Krejci (Masaryk Egyetem, Csehország) laborjától kaptunk. A BLM-dH (642 - 

1191. aa) konstrukció klónozását pTXB3 plazmidba a RecQ konstrukciók elkészítésnél 
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részletezett módon végezetem, a klónozás templátja a BLM konstrukciót tartalmazó plazmid 

volt, felszaporítva a BLM szakasz 1 - 1647. bázispárjáig tartó szakasz lett. 

A BLM fehérje konstrukciók termeltetése és tisztítása a vad típusú RecQ helikázhoz 

hasonlóan történt, az alábbiakban csak az eltéréseket részletezem. BLM-dZB 

fehérjekonstrukció preparálását Gyimesi Máté végezte, a többi konstrukció preparálását 

mindketten végeztük. 

A BLM fehérjék E. coli Rosetta törzsben lettek termeltetve, a 2YT táptalaj 34 µg/ml 

klóramfenikol antibiotikumot is tartalmazott az ampicillin mellet. Érdekes megjegyzés, hogy 

minden BLM konstrukció tisztítható volt heparin oszlopon szemben a RecQ-dH és RecQ-dWH 

konstrukciókkal. A BLM konstrukciókat heparin oszlop után egy kation-csere kromatográfiás 

lépéssel is tovább tisztítottuk. A fehérjéket egy CM (20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 0,1 mM 

EDTA,  1 mM DTT, 10 (v/v)% glicerin, pH = 8) pufferel egyensúlyba hozott 5 ml-es HiTrap CM 

FF (GE Healthcare) oszlopra vittük fel. A fehérje elúció 20 ml-es, 150 mM – 1 M NaCl + CM 

puffer gradienssel történt. 

Általában a tisztítás végére a BLM, BLM-dH és BLM-dWH konstrukciókból 2 mg, > 95 % 

tisztaságú fehérjét kaptunk. A BLM-dZB fehérje mennyisége 0,1 mg körül alakult, mivel a 

fehérje jelentős része a sejt feltárás után kicsapódva a sejttörmelékkel együtt a centrifugálás 

során leülepedett.    

 

VIII.2.3. Az E. coli SSB és MDCC-SSB (fluoreszcensen jelölt egyszálú DNS-kötő fehérje) 

fehérjék előállítása 

A vad típusú, címke nélküli E. coli SSB (ssDNS-kötő fehérje) fehérjét kódoló pET21b 

expressziós vektor munkám kezdetekor már rendelkezésre áll laborunkban (Dr. Keir C. 

Neuman, NIH, USA). Ebből a vektorból kiindulva QuikChange eljárással készítettem el az SSB 

G26C pontmutáns fehérjét138 kódoló új plazmid konstrukciót, melyet elkészítése után DNS 

szekvenáltatással ellenőriztem. A fehérjetermeléshez az SSB G26C konstrukciót tartalmazó 

plazmidot E. coli BER2566 kompetens sejtbe transzformáltam, a fehérjetermeltetés 

körülményei megegyeztek a vad típusú RecQ-nál leírtakkal.  

A fehérjetisztítási lépések 4°C hőmérsékleten történtek és megegyeztek az SSB és az 

SSB G26C esetében. A sejteket centrifugálással (Beckman JLA-9,100 rotor 9000 rpm, 20 perc) 

való összegyűjtése után „lízis” pufferben (50 mM Tris-HCl, 200 mM NaCl, 15 mM spermidin-

trihidroklorid, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 10 % szacharóz, 1 mM PMSF 
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(fenilmetánszulfonilfluorid), pH = 8,3) vettem fel. Az oldathoz 200 µg/ml végkoncentrációban 

lizozim enzimet adtam, majd 50 perc lassú kevertetés után a sejteket szonikálásnak vetettem 

alá.  Az oldatban található sejttörmeléket centrifugálással (Beckman JA-20, 13,000 rpm, 50 

perc) távolítottam el. A felülúszóhoz cseppenként PoliminP-t (polietilénimin, 10 %, pH 7,0) 

adtam 0,4 (v/v) %-os végkoncentrációban a DNS és a hozzá kötődött fehérjék kicsapásához. 

15 perces inkubáció után az oldatot centrifugáltam (Beckman JA-20, 8000 rpm, 20 perc, 4°C) 

és a pelletet újra homogenizáltam 100 ml TGE + 0,4 M NaCl pufferben (50 mM Tris-HCl, 1 

mM EDTA, 1 mM DTT, 20 (v/v)% glicerin, pH = 8,3). A megemelt NaCl koncentráció hatására 

az SSB oldatba kerül a DNS-PoliminP komplexből. Ez után a kicsapódott frakció eltávolítására 

30 perces inkubáció után az oldatot ismét centrifugáltam (Beckman JA-20, 8000 rpm, 20 

perc). A felülúszót elválasztottam a pellettől és 16 g (27 %-os telítettség) szilárd ammónium-

szulfátot adtam hozzá. Az SSB ennél az ammónium-szulfát koncentrációnál reverzibilisen 

kicsapódik, míg a szennyező fehérjék nem. A kicsapódott fehérjét centrifugálással (Beckman 

JA-20, 13,000 rpm, 30 perc) gyűjtöttem össze. A pelletet 50 ml TGE + 0,3 M NaCl pufferben 

feloldottam majd az oldatot újra centrifugáltam (Beckman JA-20, 13,000 rpm, 30 perc). A 

felülúszót HP + 50 mM NaCl puffer ellenében dializáltam. 

A dializált oldatot ÄKTA Start rendszer segítségével heparin oszlopon tisztítottam 

tovább. A fehérjét HP + 50 mM NaCl puffer előre egyensúlyba hozott heparin oszlopra 

vittem fel, majd 50 mM – 1 M NaCl + HP puffer gradienssel (50 ml) hoztam le. Az 

összegyűjtött SSB fehérjét tartalmazó frakciókat HP + 100 mM NaCl puffer ellenében 

dializáltam. Ezután a fehérjét MonoQ anioncsere oszlopon tisztítottam tovább ÄKTA 

Explorer FPLC rendszer segítségével. A fehérjét 100 mM – 1 M NaCl + HP puffer gradiens 

segítségével eluáltam. Az SSB-t tartalmazó frakciókat tároló pufferben dializáltam. A fehérje 

koncentrációjának meghatározása, tisztaságának ellenőrzése és tárolása a vad típusú RecQ-

val megegyező módon történt. A preparálás általában kb. 200 mg fehérjét eredményezett. 

A vad típusú SSB fehérje nem tartalmaz egyetlen cisztein aminosavat sem, ezáltal a 

G26C pont mutációval bevitt cisztein lehetővé teszi a fehérje hely specifikus jelölését 

ciszteinnel (tiol csoporton) reagáló fluoreszes festékekkel. Jelen esetben az SSB fehérjét 

MDCC festékkel jelöltem fel. A jelölés előtt frissen kiolvasztottam 35 mg fehérjét, majd a 

fehérjeoldatból gáztalanított, DTT mentes jelölő pufferrel (50 mM Tris-HCL, 1 mM EDTA, 500 

mM NaCl, 20 (v/v)% glicerin, pH = 7,5) egyensúlyba hozott PD10 gélszűrő oszlop segítségével 

(GE Healthcare) eltávolítottam a DTT-t. Az SSB-t tartalmazó frakciókat összegyűjtöttem majd 
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az oldathoz DMSO-ban (dimetil-szulfoxid) oldott MDCC-t adtam az SSB tetramer 

koncentrációjához képest 200-szoros feleslegben (SSB monomerre nézve 50-szeres felesleg).  

A jelölési reakció szoba hőn 3 órán keresztül zajlott folyamatos kevertetés mellett argon gáz 

alatt. Az inkubáció után az oldatban lévő kis mennyiségű csapadék eltávolításához asztali 

centrifugát használtam (13 000 rpm, 5 perc), majd a felülúszót tároló pufferrel egyensúlyba 

hozott PD10-es oszlopon gélszűrtem, hogy a jelölt fehérjét elválasszam a festéktől. A jelölt 

SSB fehérjét (MDCC-SSB) tartalmazó frakciókat összegyűjtés után tároló puffer ellenében 

dializáltam. A fehérje koncentráció meghatározása a Bradford módszer szerint történt, a 

jelölési arány megállapításához az MDCC koncentrációt fotometriával az ε430 = 46800 M-1 cm-

1 extinkciós koefficienst felhasználva határoztam meg. A jelölési arány 0,8 és 1,1 mol festék / 

mol SSB monomer közé esett minden preparátum esetén. A jelölt fehérjét folyékony 

nitrogénben fagyasztottam gömbökké és tároltam felhasználásig.  

 

VIII.2.4. Az E. coli MDCC-PBP (fluoreszcensen jelölt foszfátkötő fehérje) előállítása 

Az E. coli foszfátkötő fehérjéje A197C pontmutáns konstrukcióját (PBP) kódoló plazmid már 

rendelkezésre állt a laborunkban. A fehérje Brune és munkatársai közleménye alapján lett 

előáálítva115. A PBP fehérje preparálását és fluoreszcens jelölését Sarlós Kata és Nagy 

Nikolett végezték. A PBP-t kódoló plazmid az ANCC75 E. coli törzsbe lett transzformálva. A 

transzformált sejtek 12 μg/ml tetraciklin mellett 6l magas foszfáttartalmú (640 μM) minimál 

táptalajban (120 mM Tris-HCl, 80 mM NaCl, 20 mM KCl, 20 mM NH4Cl, 3 mM Na2SO4, 2 g/l 

glükóz, 10 μM FeSO4, 0,2 mM MgSO4, 0,2 mM CaCl2, 100 mg/l arginin, 50 mg/l leucin, 40 

mg/l hisztidin, 30 mg/ml triptofán, 20 mg/l metionin, 20 mg/ml adenozin, pH = 7,2) lettek 

növesztve OD600 = 2 fényelnyelésig 37°C-on. Növesztés után a magas foszfáttartalmú táptalaj 

alacsony (64 μM) foszfáttartalmú „minimál” táptalajra lett cserélve.  Az alacsony foszfát 

koncentráció indukálja a PBP kifejeződését, az expresszió 18 órán át zajlott 37°C-on. 

A tisztítás lépések 4°C-on történtek. A sejtek összegyűjtés után ozmotikus roncsolással 

lettek feltárva, oly módon, hogy először magas cukortartalmú oldatban (30 mM Tris-HCl, 0,1 

mM EDTA, 20 % szacharóz, pH = 7,5) majd centrifugálás után vízben lettek felvéve.  A feltárt 

oldat centrifugálás (Beckman JA-20 rotor, 18000 rpm, 30 perc) utáni felülúszója Q pufferrel 

(10 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl2) egyensúlyba hozott Q-Sepharose FF (fast flow) anioncsere 

oszlopra (100 ml térfogatú) lett tisztítva.  A fehérje 0 – 200 mM NaCl + Q puffer gradienssel 

(1 l) lett eluálva.  A fehérjét tartalmazó frakciók összegyűjtés után ultraszűrő oszlop (Amicon 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=141&UserID=4889&AccessCode=762EBA75FD4D48F08DD8720FCCCB00B3&CitationSuffix=
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Ultra 10 kDa, Merc) segítségével 200 µM koncentrációra lettek töményítve. A fehérje mellett 

lévő foszfátszennyezés 1 egység / µl bakteriális purin-nukleotid-foszforiláz (PNP) és 30 mM 7-

metil-guanozin (7MG) hozzáadásával eltávolításra került.  

Az MDCC-vel történő jelölés 25°C-on történt, a fehérjéhez 2-szeres moláris feleslegben 

lett adva a DMSO-ban oldott festék. A reakció 30 percen át zajlott folyamatos kevertetés 

mellett. A jelölt fehérje (MDCC-PBP) szabad festéktől való elválasztása ismételt Q-Sepharose 

FF anioncserével történt. A fehérje 0 – 50 mM NaCl + Q puffer gradienssel (600 ml) lett az 

oszlopról eluálva. A fehérjét 200 µM koncentrációra lett töményítve ultraszűrő oszlop 

segítségével, tisztasága SDS-PAGE eljárás lett ellenőrizve. A fehérje és festék koncentráció 

meghatározása fotometriával történt, a fehérje koncentráció meghatározáshoz az ε280 = 

60880 M-1 cm-1 míg a festék koncentráció meghatározáshoz az ε430 = 46800 M-1 cm-1 

extinkciós koefficienst használtuk. A jelölési arány 0,7 és 1 mol festék / mol PBP közé esett 

minden preparátum esetén. A jelölt fehérjét folyékony nitrogénben lett fagyasztva 

cseppenként. A tisztítás és jelölés után közel 200 mg, >95% tisztaságú MDCC-PBP-t kaptunk. 

 

VIII.2.5. A humán RAD51 rekombináz előállítása 

A vad típusú, címke nélküli humán RAD51 rekombinázt kódoló plazmid laborunkban már 

rendelkezésre állt (Dr. Lumir Krejci, Masaryk Egyetem, Csehország). A fehérjét Gyimesi Máté 

és Molnár Eszter állították elő. A fehérje kifejeztetést E. coli BLR törzsben végeztük, a 

sejteket 2YT táptalajban (12 l) növesztettük ampicillin (150 µg/ml) és klóramfenikol (34 

µg/ml)  mellett  OD600 = 0,8-ig, majd 1 mM IPTG-vel indukáltuk a fehérje expressziót. Az 

expresszió 4 órán keresztül tartott, az idő leteltével a sejteket összegyűjtöttük majd 

nitrogénben való fagyasztás után -80°C tároltuk. 

A sejteket felolvasztás után szonikálással tártuk fel S pufferben (50 mM Tris-HCl,  1 M 

KCl, 0,5 mM EDTA, 1 mM DTT, 10 % szacharóz, 0,01 (v/v)% Triton-X100,  pH = 7,5), majd 

ultracentrifugálást követően (Beckman 55Ti rotor, 35000 rpm, 120 perc) a felülúszóban levő 

RAD51-et ammónium-szulfáttal kicsaptuk (44 %-os telítettség, 0,24 g/ml). Kicsapás után az 

oldatot több ciklusban lecentrifugáltuk (Beckman JA-20 rotor, 17000 rpm, 30 perc) a 

felülúszót körönként leöntve, majd a pelletet 150 ml K pufferben (20 mM K2HPO4 (dibázikus), 

0,5 mM EDTA, 1 mM DTT, 10 (v/v)% glicerin, 0.01 (v/v)% Triton X-100, pH = 7,4) vettük 

vissza. A fehérjét ezután Q-Sepharose FF anioncsere oszlopon tisztítottuk tovább ÄKTA Start 

rendszer segítségével. A fehérjét lineáris, 400 ml 200 - 600 mM KCl + K puffer gradienssel 
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eluáltuk. Az összegyűjtött frakcióat 100 mM KCl + K pufferben dializáltuk, majd a fehérjét 

tovább tisztítottuk 100 mM KCl + K pufferrel egyensúlyba hozott hidroxiapatit oszlopon (Bio-

Scale Mini, Bio Rad) szintén az ÄKTA Start rendszer segítségével. A fehérjét 120 ml lineáris, 

60 - 260 mM KH2PO4 + K puffer gradienssel eluáltuk az oszlopról. Az eluálódott fehérjét 

összegyűjtöttük és 50 mM KCl + K pufferben dializáltuk, majd 50 mM KCl + K pufferrel 

egyensúlyba hozott MonoQ anioncsere oszlopon tisztítottuk tovább ÄKTA Explorer rendszer 

segítségével.  A fehérjét 30 ml, lineáris 200 - 450 mM KCl + K pufferr gradienssel eluáltuk az 

oszlopról. A fehérjét ultraszűrő membrán segítségével (Amicon Ultra 10 kDa) 1 mg/ml 

koncentrációra töményítettük, majd folyékony nitrogénben lefagyasztottuk. A fehérje 

koncentrációja Bradford módszere szerint lett meghatározva. Tisztaságát SDS-PAGE 

eljárással ellenőriztük. A termelés és tisztítás 5-10 mg, >95% tisztaságú fehérjét 

eredményezett.    

  

VIII.3. DNS-szubsztrátok 

VIII.3.1. DNS-szubsztrátok készítse egyedi molekula (mágnes csipesz) mérésekhez 

A hajtű DNS-molekula készítését Dr. Keir C. Neuman (NIH, USA) laborjában végezték. Első 

lépésként elkészítették a pKZ1 plazmidot azáltal, hogy a pET28b (New England Biolabs) 

plazmid klónozó helyén 198-as pozícióban megtalálható BamHI hasító helyét felhasználva 

beillesztettek egy 44 bp hosszúságú kettősszálú DNS szakaszt, mely két BbvCI hasító helyet 

tartalmaz egymástól 33bp távolságra. Ezután PCR reakció segítségével a pKZ1 plazmidot 

használva templátként felszaporították a 4550 és 368 pozíció közé eső szakaszt. A felhasznált 

upstream primer a 4550 pozícióra illeszkedett és 5’ végén digogxigenin jelölt volt, a 

downstream primer a 368-as pozícióra illeszkedett és 5’ vége BsaI hasító helyet tartalmazott. 

A keletkezett terméket tisztítás után a BsaI és Nt. BbvCI restrikciós nukleázokkal (New 

England Biolabs) emésztették 16 órán keresztül 37°C –on. A BsaI hasítás eredményeként 3’ 

ssDNS-túlnyúlás keletkezett a molekulán. A BbvCI nukleáz viszont csak az egyik szálon hasítja 

a kettősszálú DNS-t, így az emésztett molekula egyik szálán egy 33 bp hosszúságú léziókkal 

határolt szakasz keletkezett. Ezután a DNS-molekulát 20 percen keresztül 80°C-on tartották, 

majd szobahőmérsékletűre hűtötték nagy feleslegben adott, a 37 bp hosszúságú DNS 

szakasszal komplementer, egyszálú DNS jelenlétében. Végeredményül a DNS-molekulán egy 

33 nukleotid hosszúságú egyszálú régió (hézag) keletkezett. Ezután a DNS-molekula 3’ 

túlnyúlásához egy 5’ egyszálú DNS-túlnyúlással rendelkező 4 nukleotid hosszúságú oligo-dT 
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hurokban végződő 12 bp hosszúságú kettősszálú szakaszt ligáltak. Végezetül a 37 nukleotid 

hosszú egyszálú DNS-szakaszhoz egy 87 nukleotid hosszúságú oligonukleotidot ligáltak, 

melynek 5’ végen 33 nukleotid komplementer volt a 37 nukleotidból álló szakasszal, a 

komplementer szakasztól 3’ vég irányában csak dT nukleotidokból állt és 3’ vége biotin jelölt 

volt.     

 A 37 nukleotid hosszúságú egyszálú hézagot tartalmazó lineáris 2,5 kbp hosszúságú 

DNS-molekula előállítása szintén a pKZ1 plazmidból kiindulva történt. A plazmid 4550 és 

1677 pozíciói között elhelyezkedett szakasz lett PCR segítségével felszaporítva. Az upstream 

primer (4550 pozícióra illeszkedik) 5’ végén biotinnal, míg a downstream primer (1677 

pozícióra illeszkedik) 5’ végén digoxigeninnel volt jelölve. A PCR terméken az egyszálú, 37 

nukleotidból álló egyszálú DNS-szakasz létrehozása a hajtű DNS-molekulánál részletezett 

módon történt.  

 

VIII.3.2. DNS-szubsztrátok készítése „sokmolekula” mérésekhez 

Minden két- vagy több-szálú DNS-molekulát (6. táblázat), az egymolekula mérésekben 

használtakat leszámítva, az alábbi módon készítettem el. A megfelelő egyszálú DNS 

oligonukleotidokat 400 µl-es reakció térfogatban ekvimolárisan, 20 µM végkoncentrációban 

kevertem DNS pufferben (50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, pH = 7,5). Az oldatot forrásban lévő 

vízfürdőbe helyeztem 5 percig, majd hagytam, hogy a víz szobahőmérsékletűre visszahűljön. 

A szobahőmérsékletű oldatot DNS pufferrel 2 ml-re hígítottam. A keletkezett kettős vagy 

többszálú DNS-frakciókat MonoQ anioncsere oszlopon választottam el ÄKTA Explorer 

rendszeren. Az elúció lineáris, 0,1 – 1M NaCl koncentrációt tartalmazó 50 mM Tris-HCl (pH = 

7,5) puffer gradienssel történt. Az oszlopról eluálódó DNS-t jelöletlen DNS esetén 260 nm-es 

hullámhosszon, fluoreszceinnel jelölt DNS esetén 494 nm-es, míg Cy3 (cianin3 fluoreszcens 

festék) festék jelölés esetén 550 nm-es hullámhosszon is detektáltuk. A DNS-t tartalmazó 

frakcióik tisztaságát natív poliakrilamid gélen futtatva ellenőriztük. A gélből kimutatás 

jelöletlen DNS-nél GelGreen festékkel történt, jelölt esetén Typhoon gélszkennerrel a 

fluoreszcein és Cy3 fluoreszcencia emissziója alapján. A tisztított DNS-molekulát ultraszűrő 

membrán (Amicon Ultra, 3,5 kDa) segítségével mentesítettem a sótól TE (10 mM Tris-HCl, 1 

mM EDTA, pH = 8) puffert használva. Koncentráció meghatározás után a DNS-molekulákat -

80°C-on tároltam 50 µl-es adagokban fagyasztva. Az M13 fág ssDNS preparálás a 

referenciában139 leírtak szerint történt. 
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VIII.4. Steady-state ATPáz mérés (PK/LDH-kapcsolt módszer) 

A steady-state ATPáz aktivitás nyomon követése fotometriával történt a piruvát kináz - laktát 

dehidrogenáz (PK/LDH) - kapcsolt módszer segítségével. A mérés SF50 (50 mM Tris-HCl, 50 

mM NaCl, 1 mM DTT, 50 µg/ml BSA, pH = 7,5) pufferben történt, továbbá a következő 

összetevőket tartalmazta: 14 egység / ml PK, 20 egység /ml LDH, 1 mM foszfoenolpiruvát, 

200 μM NADH (nikotinamid-adenin-dinukleotid)). A mérés során amennyiben ATPáz aktivitás 

van jelen, a keletkező ADP foszforilációja mellett a PK/LDH-kapcsolt reakció révén a NADH 

oxidálódik és 340nm-en mért fényelnyelése (ε340 = 6220 M−1cm−1) lecsökken. A reakció során 

Shimadzu UV-2101PC spektrofotométer segítségével követtük nyomon a fényelnyelés 340 

nm-es hullámhosszon. A mérések 25°C-on történtek, amennyiben másképp nem jelölöm.  

 

VIII.5. Egyensúlyi fluoreszcencia mérések 

Az egyensúlyi fluoreszcencia mérések Spex Fluoromax spektrofluoriméterrel lettek 

kivitelezve.  A RecQ helikázzal végzett mérések során 100 nM RecQ fluoreszcencia 

emisszióját követtem nyomon különböző mennyiségű 3T DNS-szubsztrát jelenlétében BSA 

mentes SF50 pufferben 37°C-on. A RecQ-ban található aromás aminosavak fluoreszcenciáját 

280 nm hullámhosszú fénnyel gerjesztettem és az emissziós spektrumot 300 – 400 nm-ig 

terjedő hullámhosszon vettem fel. Mivel a DNS jelentős fényelnyeléssel rendelkezik a 280 

nm-es hullámhosszon, csökken a fehérjét érő gerjesztő fény mennyisége, azaz érvényesül az 

úgynevezett belső szűrő hatás, mellyel a mérést korrigálni kell. A korrigáláshoz elvégeztem a 

méréseket az adott 3T DNS koncentrációk mellett oly módon, hogy a RecQ helikáz helyett a 

mérés a DNS-sel nem kölcsönható 400 nM NATA (N-acetil-L-triptofánamid) molekulát 

tartalmazott.  A NATA spektrális tulajdonságai nagyon közeliek a peptid kötésben résztvevő 

triptofán aminosavéhoz, ezáltal jól modellezik azt. A kontroll mérés során a NATA normalizált 

fluoreszcencia emissziója lineárisan csökkent a 3T koncentráció növelésével. A kapott 

kalibrálós egyenes segítségével korrigálni lehet a RecQ-val végzett kísérletekben kapott 

normalizált fluoreszcencia emissziót.  

A MDCC-SSB fehérjével végzett kontroll mérések során a fehérje (50 nM) gerjesztési és 

emissziós spektrumát vettem fel SF50 pufferben különböző ssDNS (dT54 vagy dT72) 

koncentrációknál 25°C-on. A gerjesztési spektrum felvételekor a fluoreszcencia emissziót 473 

nm-es hullámhossznál detektáltam, miközben a gerjesztési hullámhossz 350 – 455 nm-ig 
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változott 1 nm-es léptékkel. Az emissziós spektrum felvételekor a gerjesztési hullámhossz 

435 nm volt, az fluoreszcens emissziót a 450 – 550 nm-ig terjedő hullámhossz tartományban 

detektáltam 1 nm-es léptékkel változtatva a hullámhosszt. A mérést elvégeztem különböző 

mennyiségű ssDNS jelenlétében is. Az ssDNS fényelnyelése a mérés során alkalmazott 

gerjesztési hullámhossz tartományban elhanyagolható, ezáltal nem zavarja a kivitelezést. A 

MDCC-SSB preparátumok ssDNS kötés hatására ~6-szoros fluoreszcencia emisszió 

növekedést mutattak.  

 

VIII.6. Fluoreszcencia anizotrópia mérések 

Az egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia mérések SF50 pufferben történtek 25°C-on 

(amennyiben másképp nem jelölöm) Synergy H4 Hybrid (BioTek) többfunkciós microplate 

olvasó segítségével. A direkt titrálási kísérletekben 10 nM jelölt DNS-molekula fluoreszcencia 

anizotrópiája volt nyomon követve (ss54-FLU, dT54-Cy3 vagy villás DNS, 6. táblázat) 

emelkedő koncentrációjú fehérje jelenlétében.  A kompetitív titrálási kísérletek esetében 

különböző koncentrációjú Cy3-jelölt DL4, DL3 vagy 3T szubsztrátokat használtam, hogy a 

mérésekben állandó koncentrációban alkalmazott ss54-FLU molekulával versengjen az adott 

helikáz konstrukcióhoz való kötésben. A mérés során az ss54-FLU molekula anizotrópiáját 

követtem nyomon.   

 

VIII.7. DNS-szálszétválasztási kísérletek 

VIII.7.1. Többszöri futás DNS-szálszétválasztás kísérletek 

A kísérlet során 10 µl-es térfogatban zajlott H pufferben (30 mM Tris-HCl, 100 mM KCl, 1 mM 

DTT, 50 µg/ml BSA, 20 mM kreatin foszfát, 20 µg/ml kreatin kináz, pH = 7,5) 37°C-on. A 

reakció oldat 3 nM DNS-szubsztrátot, 2 mM ATP-t és 2,4 mM MgCl2-t tartalmazott. A 

reakciót különböző koncentrációban adott helikázzal indítottam el. A reakció az indítást 

követően 15 percig zajlott, a leállításhoz EDTA-t (40 mM végkoncentrációban) és kezelő 

puffert (10 mM Tris–HCl, 40 mM EDTA, 60 (v/v)% glicerin, 0.075 % Orange G, 0.83 % SDS, pH 

= 7,5) adtam az oldathoz. A mintát további 3 percig 37°C-on inkubáltam. Ezt követően az 

oldatban lévő DNS- molekulákat gélelektroforézissel választottam el 12 %-os, fehérjére és 

DNS-re nézve is natív poliakrilamid gélen TBE pufferben (89 mM Tris-HCl, 89 mM bórsav, 20

mM EDTA, pH = 7,5). A futtatás 4°C-on történt. A fluoreszcensen jelölt DNS-molekulák 

detektálása Typhoon TRIO+ (Amersham Biosciences) gél szkenner segítségével történt. Az 
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adott DNS-szubsztrátnak vagy termékeknek megfelelő sávok intenzitásának meghatározása 

denzitometrálással történt a GelQuant Pro (DNR Bio Imaging Ltd.) program segítségével. 

 

VIII.7.2. Egyszeri futás DNS-szálszétválasztás kísérletek 

Az egyszeri futásos kísérletekben 30 nM végkoncentrációban inkubáltam a különféle DNS- 

szubsztrátokat 100 nM (külön jelzem amennyiben eltér) helikázzal 25°C-on 5 percig H 

pufferben. A reakciót, villás DNS esetében 25°C-on, DL4, DL3 vagy 3T szubsztrátok esetében 

37°C-on ATP-t (3mM), MgCl2-t (3 mM) és csapda DNS-szálat (3uM) tartalmazó H pufferrel 

való keveréssel indítottam. 

 A csapda DNS-szál szekvenciája minden DNS-szubsztrát esetében megegyezik az adott 

szubsztrát jelölt DNS-szálának szekvenciájával, azonban nincs fluoreszcensen jelölve.  A DNS-

szubsztráthoz képest 100-szoros mennyiségben adott csapda DNS-szál jelenléte meggátolja, 

hogy a szálszétválasztás során keletkezett jelölt egyszálú DNS visszapárosodjon a 

komplementerszállal. Továbbá a csapdaszál jelenléte biztosítja az egyszeri futásos körülmény 

kialakítását, azáltal hogy meggátolja a helikáz DNS-szubsztráthoz való újbóli kötését és 

széttekerését miután a helikáz a szálszétválasztási „futás” befejeztével disszociált az 

inkubációs fázisában, a mérés kezdetén megkötött DNS-molekuláról.      

A reakciót az indítás után előre meghatározott időpontokban állítottam le a többszöri 

futásos kísérletnél leírt oldatokkal. A villás DNS-szubsztrát esetében az 5 másodpercnél 

rövidebb reakciók kivitelezéséhez a kísérletet quench-flow (RQF-3, KinTek) készülék 

segítségével végeztem (a quench-flow módszerről rövid ismertető az Anyagok és módszerek 

VIII.11.1 fejezetében található). Az 5 másodpercnél hosszabb időpontok esetében a reakciót 

kézi keveréssel indítottam és állítottam le. A reakció leállítása után az oldatot további 3 

percig a mérési hőmérséklettel azonos hőmérsékleten inkubáltam, majd jégen tároltam a 

következő lépésekig.  A minták futtatása, a DNS-szubsztrátok és termékek detektálása és 

denzitometrálása a többszöri futásos kísérletekkel azonos módon történt. 

 

VIII.7.3. Szálszétválasztás nyomon követése mágnes csipesz készülékben 

Az egymolekula mágnes csipesz méréseket Dr. Keir C. Neuman laborja végezte. A mérések 

során a DNS-molekulákat az 5’ digoxigenin végénél fogva az áramlási cella felszínéhez 

rögzítették, míg a hajtű DNS esetén a molekula 3’ egyszálú DNS végén, az egyszálú „hézagot” 

tartalmazó DNS-molekula esetén a másik 5’ végen található biotinon keresztül egy 2,8 µm-es 
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mágneses gyöngyhöz rögzítették.  Az áramlási cellához rögzítéshez 0,3 nM DNS-molekulát 

inkubáltak 32 ng anti-digoxigenin ellenanyaggal 50ul térfogatban 1X PBS (10 mM Na2HPO4, 

1,8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, pH = 7,4; Invitrogen) pufferben 1 órán át 

szobahőmérsékleten.  A keveréket ezután az áramlási cellába jutatták és egy éjszakán át 4°C-

on inkubálták. Az anti-digoxigenin ellenanyag hozzátapad (adszorbeálódik) az üveg 

felszínéhez, ezáltal rögzítve a DNS-t. A nem kötődött DNS-t 200 µl mosó puffer (PBS + 0,04 

(v/v) % Tween-20, 0,3 % BSA) az áramlási cellán való átáramoltatásával távolították el. 

Ezután 20 µl, 20-szoros hígítású streptavidin burkolt mágneses gyöngyöt mostak az áramlási 

cellába és 1 órán át inkubálták cellát.  A streptavidin burkolt gyöngy a DNS-hez kapcsolt 

biotin molekulához kapcsolódik, a streptavidin-biotin kölcsönhatás révén. A nem 

kapcsolódott gyöngyöket 1 ml mosó puffer átáramoltatásával távolították el.  

 A felszínhez és a gyöngyhöz rögzített DNS-molekulák közül a megfelelő kiválasztása az 

mágneses gyöngyre kifejtett erőhatás függő hosszváltozás profil alapján történt. Megfelelő 

DNS találása után az áramlási cellába 200 µl RecQ-BLM puffert (30 mM Tris-HCl, 50 mM 

NaCl, 5 mM MgCl2, 0,3 % BSA, 0,04 (v/v) % Tween-20, 1 mM DTT, pH = 8) mostak. A mosás 

után az adott RecQ vagy BLM konstrukció 200 µl térfogatban, 50 – 500 pM koncentrációban 

lett bemosva. A hajtű DNS-en végzett adatgyűjtés 8 pN, míg az egyszálú hézagot tartalmazó 

DNS esetén 13 pN erő mellett történt, mindkét DNS-szubsztrát esetén 1 mM ATP volt jelen. 

A RecQ vagy BLM konstrukció katalizálta szálszétválasztás nyomon követése valós időben a 

gyöngy háromdimenziós pozíciójának monitorozásával (60 Hz mintavételezési frekvencia) 

történt kamera és képanalizáló szoftver segítségével. A mérés közben egy a felszínhez ragadt 

gyöngyöt is nyomon követtek a hő mozgással való korrigálás érdekében. A szálszétválasztás 

hatására megváltozik a DNS hossza és ez által a gyöngy pozíciója, a gyöngy felszíntől való 

távolságának megváltozása a „féregszerű lánc” modell segítségével szétválasztott bp 

mennyiségre lett átváltva18.  

 A szálszétválasztás időbeni lefutásának értékelésére egy T statisztikai teszten alapuló 

lépés kereső algoritmust használtak140. Az algoritmus segítségével meghatározható a 

szálszétválasztás sebessége megállások közözz, a megállások helye és időtartama. A 

makroszkopikus szálszétválasztási sebesség meghatározásához egyenest illesztettek a 

kezdeti szálszétválasztási pozíció és a maximális szálszétválasztási pozíció közötti 

szakaszokra.  

 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=304&UserID=31644&AccessCode=4E3838F20024410F8053F0D3FD32B21B&CitationSuffix=
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VIII.8. Gyorskinetikai mérések megállított áramlás (stopped-flow) módszerrel 

Az ATP-ből hidrolízis során felszabaduló foszfát (Pi) mennyiségét az MDCC-PBP fehérje 

fluoreszcencia emissziójának foszfátkötés hatására való megváltozásából határoztuk meg. A 

méréseket a KinTek SF-2004 stopped-flow készülékkel végeztem (a stopped-flow, magyarul 

megállított áramlás, eljárásról további leírás az Anyagok és módszerek VIII.11.1 fejezetben 

található). Az egyszálú DNS-ből és kötött rekombináz fehérjékből álló nukleoprotein-szálak 

helikáz általi lebontását vizsgáló kísérletekben a keletkező egyszálú DNS mennyiségét 

követtük nyomon MDCC-SSB fehérje segítségével BioLogic SFM 300/400 stopped-flow 

készülékkel. A kísérleti leírásoknál minden esetben a reakcióban lévő komponensek keverés 

utáni koncentrációit adom meg, a mérések SF50 pufferben történtek.  

A Pi felszabadulást nyomon követő mérések esetében a puffer a kezdeti foszfát 

szennyezés eltávolításának érdekében 150 µM 7-metilguanozint (7MG) és 0,1 egység/ml 

purin-nukleotid-foszforilázt (PNP) tartalmazott. A PNP enzim az oldatban található Pi 

molekulák felhasználásával irreverzibilisen foszforilálja a 7MG-t, így használatukkal az 

pufferből és reaktánsokból eredő kezdeti Pi szennyezés eltávolítható (30 perc inkubációval a 

mérés előtt). Magát a mérést a 7MG és PNP jelenléte nem zavarja, mert a foszforilálás 

sebessége a használt koncentrációk esetén nagyságrendekkel lassabb, mint fehérjék ATPáz 

aktivitásának sebessége vagy a MDCC-PBP fehérje foszfátkötési sebessége a mérés során.  

A MDCC-PBP és MDCC-SSB fluoreszcenciát 436 nm-es hullámhosszú fénnyel 

gerjesztettem, a fluoreszcencia emissziót 455 nm-nél nagyobb hullámhosszú fényt áteresztő 

szűrő segítségével követtem nyomon (455 nm long path filter, Comar Optics).  

A MDCC-PBP kísérletekben a fluoreszcencia emisszió értékeket kalibráló mérés 

segítségével Pi koncentrációra váltottam át. A kalibrálás során a mérésekben használt 

koncentrációjú MDCC-PBP-t (3 µM, amennyiben nem jelzem külön) különböző 

koncentrációjú Pi oldattal kevertem össze. A Pi minták 7MG-t és PNP-t nem tartalmazó SF50 

pufferben lettek elkészítve gyári Pi standard oldatból (Sigma).  Az MDCC-PBP esetében az 

SF50 puffer mellett a 7MG és PNP koncentrációja a méréseknél használt mennyiség 2 

szerese volt. Az MDCC-PBP és Pi oldatokat 1:1 arányban kevertem a készülékben.   

Az egyszeri-futásos transzlokáció mérések esetében fehérjecsapdát alkalmaztam az 

egyszeri-futásos körülmények kialakításához. A BLM helikáz konstrukciók esetében a 

fehérjecsapda heparin (Sigma), a RecQ helikáz konstrukció esetében dextrán-szulfát (DxSO4) 

volt. A heparin és a DxSO4 szerkezetükben a DNS cukorfoszfát gerincéhez hasonlító poli-
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anionok, ezáltal a legtöbb DNS-kötő fehérje képes hozzájuk kötődni. A mérések előtt a 

heparin és DxSO4 50 mg/ml koncentrációban steril, desztillált vízben lett beoldva, majd két 

körben SF50 puffer ellenében lett dializálva (3500 Da tömeg alatt áteresztő dialízis 

zacskóban, Serva). 

 

VIII.9. In vivo kísérletek 

Az következőekben részletezett in vivo kísérletekhez szükséges baktérium törzsek előállítása 

és a kísérletek Ferenczi Veronika doktori munkájának részét képezik.  

 

VIII.9.1. Baktériumtörzsek  

A mutánst recQ géneket hordozó baktériumtörzsek előállítása a Red/ET rekombinációs 

eljárás141 (GeneBridges) segítségével történt a MG1655 törzsből kiindulva. (WT, vad típusú 

törzsként szerepel a dolgozatban) (7. táblázat). Az MK1830 törzs esetében a recQ gén 

kiütésre került a genomból (ΔrecQ) Az MK555 törzs a Y555A pontmutáns recQ fehérjét 

kódoló gént tartalmazza a vad típusú gén helyett (recQ*) Az MK1569 és MK1239 törzsek 

esetében a recQ gén 1569 - 1830 bp (recQ-dH) és 1239 - 1830 bp (recQ-dWH) régiói törölve 

lettek. A recQ-dH gént hordozó törzs az in vitro kísérletekben használt RecQ-dH fehérjével 

azonos hosszúságú HRDC domént nem tartalmazó RecQ konstrukciót expresszálja, mely az 1 

- 523. aminosavakból áll. A recQ-dWH gént hordozó törzs az in vitro kísérletekben használt 

RecQ-dWH fehérjénél egy aminosavval rövidebb, a HRDC és WH doméneket nem tartalmazó 

RecQ konstrukciót expresszálja, mely így az 1 - 413. aminosavakból áll.   

 

VIII.9.2. Növekedés vizsgálat, UV és NIT túlélés vizsgálat 

Az adott E. coli törzs (7. táblázat) növekedési görbéjének felvételéhez egy éjszakán át 

növesztett kultúrából  Luria-Bertani (LB) táptalajba (10 g/l pepton, 10 g/l élesztőkivonat, 5 g/l 

NaCl) oltottuk úgy, hogy a 600 nm-es hullámhosszon spektrofotométerrel mért optikai 

denzitás (OD600 ) 0,01 legyen. A kultúrát ezután 37°C-on rázatás mellett növesztettük és 

adott időpontokban megmértük az OD600 értéket.  

Az UV-túlélési vizsgálatokhoz a sejteket 4 x 108 sejt / ml koncentrációig növesztettük LB 

táptalajban. A kultúra egy része 106 szorosára lett hígítva, majd a higított kultúrából LB 

lemezekre (LB táptalaj + 12 g/l agar) 1-1 ml lett szélesztve. A lemezek ezután 254 nm 

hullámhosszú, eltérő dózisú UV-fénnyel lettek UVP CX-2000 készülékben besugározva.  A 
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besugárzás után a lemezek 37°C-on lettek egy éjszakát inkubálva, másnap a lemezeken 

kinőtt kolóniákat megszámoltuk.  

A nitrofurantoin (NIT) túlélési vizsgálatok hasonlóan történtek az UV-túlélési 

vizsgálatokhoz, azzal a különbséggel, hogy a higított kultúrából különböző koncentrációjú 

nitrofurantoint tartalmazó LB lemezekre szélesztettünk és kihagytuk az UV-besugárzást.  A 

nitforufantoin dimetil-formamid-ban (DMF) lett beoldva, az LB lemezek egységesen 0,06 

(v/v) % DMF-et tartalmaztak. Kontrollként a kísérlet elvégzésre került 0,06 (v/v) % DMF-et, 

nitrofurantoin nélkül, tartalmazó LB lemezekkel is.  

 

VIII.9.3. Illegitim rekombinációs frekvencia meghatározása SPI- fág módszerrel 

Az adott E. coli törzset fertőző λ fág illegitim rekombinációs gyakoriságának meghatározására 

a Prof. Hideo Ikeda és munkacsoportja által kifejlesztett Spi- módszer segítségével történt 

35,142. A lizogén, λ fággal fertőzött E. coli törzsek (7. táblázat) előállításához a vad típusú vagy 

recQ mutáns E. coli sejteket T-táptalajban (10 g/l bacto tripton (Difco), 5 g/l NaCl, 10 mM 

MgSO4, 20 g/l  maltóz) 37°C-on 7x108 sejt/ml koncentrációra növesztettük. A növesztett 

sejtekhez, a sejt koncentrációhoz képest kétszeres koncentrációban (azaz a fertőzés 

multiplicitása (MOI) 2 volt), HI1165 E. coli törzsből izolált λcI857 fágot kevertünk, majd a 

keveréket 30°C-on 30 percig inkubáltuk. A λcI857 fág törzs hőmérséklettől függően vált a 

lizogén (genomba épült) és lítikus (genomból kivágódott) állapotok között. A Prof. Hideo 

Ikeda laborjától kapott HI1165 E. coli törzs genomja tartalmazza a λcI857 fágot35. A fág 

HI1165 sejtekből való izoláláshoz 42°C-os 15 perces hősokkal indukáltuk a lítikus állapotot.   

A λcI857 fággal fertőzött sejteket T lemezekre (T táptalaj + 12 g/l agar) szélesztettük, a 

lemezeket 30°C-on egy éjszakán át inkubáltuk. A kinőtt telepek közül véletlenszerűen 

választott kolóniákat T-táptalajban felnövesztettünk, majd kultúra egy részén ellenőriztük a 

fág beépülését. Az ellenőrzéshez a sejteket 42°C-on 15 percig hősokkoltuk majd 37°C-on 

tartva rázatás mellett (250 fordulat/perc) nyomon követtük az OD600 értéket. Amennyiben a 

fág beépült a genomba a hősokk hatására lítikus állapotba kerül, kivágódik a genomból, 

replikálódik majd burokfehérjékbe való csomagolódás után a gazdasejtet roncsolva a 

környezetbe kerül. A sejtek roncsolódásának következményeként az oldat optikai denzitása 

csökken, tehát az OD600 érték időbeni csökkenése jelzi a sikeres fág beépülést. A lizogén λ 

fággal fertőzött törzseinket nitrogénben való fagyasztás után -80°C-on tároltuk. 
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A Spi- λ fágok keletkezésének frekvenciájának vizsgálatához, a lizogén λ fággal fertőzött 

törzseinket 4x108 sejt /ml koncentrációra növesztettük λYP táptalajban (10 g/l bacto tripton, 

10 g/l élesztőkivonat, 2,5 g/l NaCl, 1,5 g/l NaHPO4, 0,18 g/l MgSO4) 30°C-on rázatás mellett. 

Az UV-fény hatását vizsgáló méréseknél 5 ml sejtkultúrát 254 nm hullámhosszú UV-fénnyel 

(50 J/m2) sugároztunk be UVP CX-2000 készülék segítségével. A sejteket ezután 42°C-on 15 

percen keresztül hősokkoltuk, hogy indukáljuk a beépült fágok lítikus állapotba váltását. A 

sejteket ezután 37°C-on 2 órán keresztül rázattuk (250 fordulat/perc), az inkubáció leteltével 

a táptalajba került fágokat centrifugálással választottuk el sejttörmeléktől.  

A teljes λ fág titer meghatározásához a fágot tartalmazó felülúszóval az YmeI E. coli 

törzset, míg a Spi- λ fág titer meghatározásához a WL95 E. coli törzset fertőztük.  Az YmeI 

baktériumtörzs nem lizogén, azaz a λ fág nem képes a genomba épülni, így a fertőzést mindig 

lítikus állapot követi. A WL95 E. coli törzs P2 lizogén, azaz genomja tartalmazza a P2 fágot 

beépülve35. A P2 fág jelenléte meggátolja a red+ és gam+ genotípusú λ fág sejtben történő 

szaporodását. Azonban a red- és gam- genotípusú mutáns λ fág (Spi- fenotípus (sensitive to 

P2 inhibition –, P2 általi gátlásra nem érzékeny)) képes szaporodni a P2 lizogén WL95 

sejtekben. Spi- fágok a λ fág sejtből illegitim rekombinációval történő kivágódás esetén 

keletkezhetnek142.  

A titer meghatározás során a fág törzsoldat különböző hígításait adtuk YmeI vagy WL95 

sejtkultúrákhoz.  30 perc inkubáció után az YmeI keverékhez YmeI agar táptalajt (10 g/l bacto 

tripton, 4 g/l NaCl, 4 g/l agar) a WL95 keverékhez WL95 agar táptalajt (10 g/l triptikáz pepton 

(Difco), 4 g/l NaCl, 4 g/l agar) adtunk. A keverékeket ezután 12 g/l agart tartalmazó YmeI 

vagy WL95 táptalaj lemezekre szélesztettük. Egy éjszakás 37°C-on történő inkubáció után a 

lemezeken megjelenő plakkokat leszámoltuk. Az egy sejtből átlagosan kiszabadult λ fág 

mennyiséget (burst size) a teljes fág titer és a baktérium titer hányadosaként határoztuk 

meg, a hányados általában 18-82 között mozgott. Az illegitim rekombináció gyakoriságát (IR) 

a Spi- fág titer és a teljes fág titer hányadosaként számoltuk ki.  

 

VIII.10. Adatok értékelése 

A dolgozatban az adatok átlag ± SEM (középérték közepes hibája, standard hiba) formában 

szerepelnek melyek általában 3 ismételt mérésből lettek számolva, kivételt jelentenek azok 

az ábrák melyeken bemutatási célból egy mérési sorozat szerepel. Az adatok elemzéséhez és 

bemutatásához az OriginLab 8.5 (Microcal corp.) szoftvert használtam. A gélek 
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denzitometrálása a GelQuant Pro szoftver segítségével történt (DNR Bio Imaging). A mágnes 

csipesz mérésekből származó adatok értékelésére kollaborátorunk egy, az Igor Pro 

(WaveMetrics) szoftverhez saját kezűleg írt, lépés kereső algoritmust használt. A kinetikai 

analízisre és modellillesztésre a KinTek Global Kinetic Explorer 4.0 programot használtam143. 

  

VIII.11. Metodológiai ismertető 

VIII.11.1. Stopped-flow és Quenched-flow technikák 

A stopped-flow (megállított-áramlás) és a quenched-flow (kioltásos-áramlás) elnevezés két, a 

tranziens enzim-kinetika területén széles körben felhasznált, gyorskeverési eljárást és 

gyakran az eljáráshoz használt készülékek nevét takarja.  

A stopped-flow készülék lehetővé teszi 2 (vagy készüléktől/felépítéstől függően akár 

több) reakcióelegy gyorskeverését és az adott reakció valósidejű nyomon követését 

minimális keverés utáni holtidővel (0,25 - 3 ms) (30. ábra). A stopped-flow készülékkel a 

gyorskeverésnek és a rövid holtidőnek köszönhetően nyomon tudjuk követni az akár 300 - 

1000 s-1 sebességű reakciókat is, szemben kézi keveréses eljárásokkal.   

A dolgozatban a reaktánsok minden esetben 1:1 térfogat arányban lettek egymáshoz 

keverve, ezáltal a csak az egyik fecskendőben jelenlévő összetevők keverés utáni (post-mix) 

koncentrációja minden esetben a fele lesz a keverés előtti (pre-mix) koncentrációnak. A 

mérésekben a post-mix koncentrációkat tüntetem fel, amennyiben nincs másképp jelölve. 

A stopped-flow készülékben legelterjedtebben valamilyen a reakcióhoz kapcsolódó 

optikai jelet (abszorbancia, fluoreszcencia, fluoreszcencia anizotrópia, stb.) detektálnak. A 

dolgozatban szereplő kísérletek esetében a reakciók közbeni fluoreszcens emisszió változást 

követtem nyomon.  

 A quenched-flow készülékben a keverés után a reaktánsokhoz meghatározott idővel 

egy további, úgynevezett kioltó vagy leállító reagenst keverünk a reakció leállításának 

érdekében (30. ábra). Az eljárás jelentős hátránya, hogy egy keverés során a reakció 

lefutását nem tudjuk nyomon követni, csak az adott reakció idő leteltével létrejövő állapotot 

detektálhatjuk.  Az reakció időbeni lefutása pontról-pontra nyomon követhető a reakció idő 

változtatásával, azonban ezek elvégzése időigényesebb, mint a stopped-flow eljárás. További 

hátrány, hogy a leállító reagens műtermékeket eredményezhet.  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=329&UserID=4889&AccessCode=7F6A838C520F4247BBC4A93CFE5EFFA2&CitationSuffix=
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30. ábra A stopped-flow és quench-flow készülékek vázlatos felépítése. A legegyszerűbb 

felépítésű stopped-flow készülék (A) esetében egy motor segítségével az ábrán A-val és B-vel jelölt 

két oldat állítható mennyisége a mintatartó fecskendőkből nagy sebességgel egy közös 

keverőkamrán keresztül pl. egy küvettába lökhető. A motor megállása után a fékező fecskendőnek 

(vagy az annak szerepét kiváltó szelepnek) köszönhetően a folyadékáramlás leáll. A reakció a 

keverést követően megindul a minta küvettába áramlása után (holtidő) lehetőség van a valós idejű 

optikai jeldetektálásra. A quench-flow (B) készülék esetében A és B oldatok a keverő kamráig tartó 

csőszakaszokban találhatók (narancs és zöld szín).  Útválasztó kapcsolók segítségével a mintát 

tartalmazó csőszakaszokhoz „toló” puffert tartalmazó fecskendők csatlakoztathatók. Motor 

segítségével a toló puffer „meglökésével” a minták keverő kamrában keverednek és az úgynevezett 

késleltető szakaszba kerülnek. A reakció a keverést követően a késleltető szakaszban zajlik, majd 

leállításra kerül „leállító oldat” segítségével, mely szintén a motor lökésekor egy fecskendőből 

áramlik a késleltető szakasz utáni keverőhöz. A reakció idő a minta késeltető szakaszban eltöltött 

idejével szabályozható (pl. különböző csőhossz alkalmazásával). A leállított minta összegyűjthető és a 

készüléktől független eljárásokkal vizsgálható. Saját készítésű ábra.        

 

A quenched-flow eljárás egyik előnye, hogy nincs közvetlenül a mérés idejéhez és 

magához a készülékhez kötött jeldetektálás. A reakció termékek és kiindulási anyagok 

mennyiségének meghatározására (az adott mérési pontban) számos analitikai eljárást 
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alkalmazhatunk, így használható az eljárás olyan esetekben is ahol nincs, vagy nagyon kicsi az 

reakcióhoz kapcsolt optikai jelváltozás. Továbbá eljárástól függően kimutathatunk olyan 

reakció köztitermékeket is, melyeket optikai jelváltozással nem tudnánk (pl. D-hurok 

felbontási kísérletek, Eredmények VI.4. fejezet) 

A dolgozatban a reaktánsok minden esetben 1:1 térfogat arányban lettek egymáshoz 

keverve.   

 

VIII.11.2. Mágnes csipesz eljárás 

A mágnes csipesz készülékkel a dolgozatban egyedi dsDNS-molekulák helikáz általi 

széttekerését vizsgáltuk. A technika lényege, állandó- vagy elektro- mágnesek segítségével 

erőt (≤ 1 nN) lehet kifejteni szelektíven mágneses anyagokra, többnyire egy a vizsgálandó 

molekulához kötött mágneses gyöngyre (31. ábra)144. A technikát leggyakrabban egyedi 

DNS- molekulák méretváltozásának nyomon követésére használják.  A vizsgálni kívánt, 

mágneses gyöngyhöz kötött DNS-molekula egyik részét egy áramlási cella alsó feléhez 

rögzítik, majd a gyöngyre a mágnesek segítségével adott, állandó húzóerőt fejtenek ki. Az 

áramlási cellába fecskendők segítségével lehet a reaktánsokat bejuttatni/kimosni.  

A mérés során a mágneses gyöngy horizontális pozícióját valós időben követik nyomon 

optikai rendszer segítségével, azáltal, hogy a gyöngyre világított kollimált (párhuzamosított) 

LED fény gyöngyön való szórásából adódó diffrakciós képet CCD kamerával detektálják. A 

diffrakciós mintázat a gyöngy és a mikroszkóp objektív fókusz közötti távolsággal változik. A 

pozíció (és az elmozdulás) valós időben meghatározható hossz mértékegységben néhány 

nm-es pontossággal képanalizáló program és kalibráló, diffrakciós képsor segítségével.  

 A gyöngyre kifejtett erő a mágneses mező erejétől (elektromágnes esetében a 

pólusokon átfolyó áramerősséggel állítható) és a mágnesek és a gyöngy közötti távolságtól 

függ144. 

 

 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=44&UserID=4889&AccessCode=799C2B331843480DBABBD4EE173700E1&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=44&UserID=4889&AccessCode=799C2B331843480DBABBD4EE173700E1&CitationSuffix=


 
 

107 

 

31. ábra A mágnes csipesz készülék vázlatos felépítése (vertikális metszet).  A készülék alapja 

egy inverz mikroszkóp. A mágneses gyöngyhöz kapcsolt vizsgálati minta (pl. egy DNS-molekula), egy 

tárgylemezekből készült áramlási cellába kerül rögzítésre. Az áramlási cella felépítése lehetővé teszi a 

cellában lévő oldat összetételének változtatását. Az áramlási cella felett helyezkednek el a mágnesek, 

melyek a gyöngyre húzóerőt fejtenek ki. A gyöngyöt a mágnesek közötti résen át LED fénnyel 

világítják, a szóródott fény által létrehozott diffrakciós mintázatot objektív és CCD (Charged-coupled 

device, töltés-csatolt eszköz) kamera segítségével rögzítik. Saját készítésű ábra. 

 

A mágneses kölcsönhatás egyik előnye, hogy a mágnesek által a gyöngyre kifejtett erő 

a köztük lévő távolságtól a mérés szempontjából elhanyagolható mértékben (kb. 10-6 pN nm-

1) függ144. A mérésben a gyöngy pozíciójának megváltozása a hozzá rögzített molekula 

méretváltozásától függ, ez a gyakorlatban nem haladja meg a néhány µm-t, így a mérés 

során a gyöngyre és a mintára ható erő állandónak tekinthető. 

A dolgozatban nem került felhasználásra, de megemlíteném a technika egy további 

előnyét. A mágneses gyöngyre a mágnesek forgatásával nyomatékot lehet kifejteni, ezáltal a 

gyöngyhöz kötött DNS-molekula topológiáját a forgás révén változtathatjuk (pl. úgynevezett 

„supercoil” (szuperhurok) szerkezetek hozhatunk létre) vagy a topológia (pl. topoizomeráz 

enzimek működése következtében) megváltozását követhetjük nyomon.   

 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=44&UserID=4889&AccessCode=799C2B331843480DBABBD4EE173700E1&CitationSuffix=
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VIII.11.3. Az ssDNS-transzlokáció és DNS-szálszétválasztás jellemzésére szolgáló 

kinetikai paraméterek 

A helikáz enzimek egy L hosszúságú egyszálú DNS szakaszon n darab kinetikai ciklus során 

haladnak végig, hasonló módon egy L hosszúságú kettősszálú DNS szakaszt n kinetikai ciklus 

során választanak szét.  Az enzimek egy kinetikai ciklus során adott számú nukleotidot 

haladnak vagy adott számú bázispárt választanak szét NTP hidrolízishez kapcsolva.  

Ez alapján definiálhatjuk a (makroszkopikus) transzlokációs vagy szálszétválasztási 

lépéshosszt, azaz az egy ATPáz ciklus során átlagosan megtett nukleotidok számát (s, 32. 

ábra) vagy szétválasztott bázispárok számát. A makroszkopikus léphossz helyett gyakran 

használatos az azzal reciprokos összefüggésben álló mechanokémiai kapcsoltság értéke (32. 

ábra, Ctrans vagy Cunw, hidrolizált ATP/ megtett nt vagy szétválasztott bp) (C = 1/s). 

Hasonlóképp definiálhatjuk a kinetikai lépéshosszt is, azaz a kinetikai ciklus során –két 

sebesség-meghatározó lépés közt - megtett nukleotidok vagy szétválasztott bázispárok 

számát. A kinetikai lépéshossz egyes esetekben nem egyezik meg a mikroszkopikus, avagy 

elemi ciklus során megtett nt vagy szétválasztott bp mennyiségével. A kinetikai lépéshossz és 

a mikroszkopikus lépéshossz eltérésének oka az elemi ciklusok nem uniformális mivoltából 

eredhet.  

A transzlokációs vagy szálszétválasztási aktivitás (makroszkopikus) sebességét ktrans 

(megtett nt/s) és kunw (szétválasztott bp/s) sebességekkel jellemezzük. A transzlokáció vagy 

szálszétválasztás közbeni ATPáz aktivitás sebessége a kATP, trans és kATP, unw (ATP/s) 

sebességekkel jellemezhető (32. ábra).  A fenti sebességek között a következő összefüggés 

áll fenn: ktrans =  kATP, trans / Ctrans és hasonlóan kunw =  kATP, unw / Cunw. A makroszkopikus 

sebességeket kifejezhetjük továbbá a kinetikai lépéshossz (nt vagy bp/kinetikai lépés) és a 

kinetikai lépés sebességi állandójának (kinetikai lépés/s) szorzataként.  

A helikáz enzim ssDNS-ről vagy dsDNS-ről való disszociációját a koff, trans és koff, unw 

sebességi állandókkal írhatjuk le.  Használatosak továbbá a DNS végre jellemző disszociációs 

(koff, end) sebességi állandó és a helikáz DNS végen mutatott ATPáz aktivitásának sebessége 

(kATP, end) is, mivel a helikáz enzimciklusa az ssDNS vég elérése után megváltozhat. 
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32. ábra Az ssDNS-transzlokációt jellemző paraméterek. A kék ellipszis a helikáz enzimet 

szimbolizálja. L az egyszálú DNS szakasz hossza (nt). b a helikáz ssDNS-en elfoglalt kötőhely mérete 

(nt). s a makroszkopikus lépéshossz (megtett nt / hidrolizált ATP). C a mechanokémiai kapcsoltság, 

hidrolizált ATP / megtett nt). ktrans a transzlokáció sebessége (nt/s), kATP, trans a transzlokáció közbeni 

ATPáz aktivitás sebessége (ATP/s). A DNS-szálról a helikáz koff, trans sebességi állandóval disszociál.  

<nnt> az átlagos futáshossz, <nATP> egy futás során átlagosan megtett ATPáz ciklusok száma. P a 

processzivitást jelöli. koff, end a DNS végről való disszociáció sebességi állandója. kATP, end a DNS végen 

történő ATPáz aktivitás sebessége. Módosított ábra Sarlós és munkatársai illetve Gyimesi és 

munkatársai nyomán22,23.   

 

Egy helikáz enzim egy transzlokációs vagy szálszétválasztási futás során átlagosan adott 

számú <nnt> nukleotidot tesz meg vagy adott számú <nbp> bázispárt választ szét. <nnt> vagy 

<nbp> kiszámítható a ktrans / koff, trans vagy kunw / koff, unw sebességi állandók hányadosaként. 

Hasonló módon megadható az egyszeri futás során átlagosan hidrolizált ATP-molekulák 

száma (<nATP>) is: <nATP> = <n> / C  = kATP,trans / koff, trans vagy kATP,unw / koff, unw.    A helikáz 

enzimek transzlokációs vagy szálszétválasztási készségének jellemzésére gyakran használatos 

a processzivitási érték (P) is. A processzivitás egy valószínűségi érték, mely megadja, hogy a 

helikáz milyen eséllyel tesz transzlokációs vagy szálszétváasztási lépést. Ennek fényében Ptrans 

= ktrans / ktrans + koff, trans vagy Punw = kunw / kunw + koff, unw.  P és <n> között a következő kapcsolat 

áll fenn: P = <n> / (<n> + 1) vagy átrendezve <n> = P/(1-P).    

  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
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XII. FÜGGELÉK 

XII.1. Egyenletek 

XII.1.1. Másodfokú kötési egyenlet 

Két, reverzibilisen kölcsönható molekula esetében ([E] és [S]) a tömeghatás törvénye alapján 

a disszociációs egyensúlyi állandó (Kd) az alábbi módon írható fel: 

     1
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k

k
E S ES



    

(1.1) 
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ahol [E], [S] és [ES] az egyensúlyi koncentrációkat jelölik és k1 és k-1 a kötés és a disszociáció 

sebességi állandói. A reakció során az egyensúlyi koncentrációkat nem ismerjük, ezért ezeket 

kifejezzük a bemérési koncentrációkkal ([E]T és [S]T): 
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A kifejezett összefüggéseket felhasználva: 

(1.2)    
         

 
T T

d

E ES S ES
K

ES

  
  

Az egyenlet kibontva és nullára rendezve: 
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A másodfokú megoldó képletet alkalmazva:  
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A mérés során [ES] koncentrációját nem közvetlenül határozzuk meg, hanem általában a 

telítettségi megoszlással (Y, ha a mérések során [E]T koncentrációja volt állandó: Y = [ES] / 

[E]T) arányban változó jelet mérünk. Ezáltal a mérésekre a következő függvényt illesztjük: 
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A az amplitúdó, azaz a 100%-os telítési arányhoz tartozó jel és az alapvonal (s) különbsége. 

Az 1.4 egyenletet módosítva meghatározható a kölcsönhatás sztöchiometriája (n, mol E / 

mol S)    
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(1.5)  
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XII.1.2. A hiperbolikus illesztés 

A XII.1.1. fejezetben részletezett másodfokú kötési modell egyszerűsíthető amennyiben a 

mérés során teljesül, hogy [S] ≈ [S]T.  Ennél a feltételnél az 1.1-es egyenlet a 

következőképpen alakul:     
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Az egyenlet [ES]-re kifejezve: 

(2.2)             
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Az 1.4 egyenletnél részletezett megfontolások alapján a mérésekre az alábbi függvényt 

illesztettük: 
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A az amplitúdó, azaz a 100%-os telítési arányhoz tartozó jel és az alapvonal (s) különbsége. 

 

A 2.3-as összefüggés n kooperativitási taggal kiegészített változata a Hill-egyenlet: 

(2.4)     
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n a kooperativitási tag, amennyiben n > 1 pozitív kooperativitás áll fent a kötőhelyek között, 

azaz az egyik kötőhellyel való kölcsönhatás létrejötte segíti a következő kötőhelyhez való 

kötést. n = 1 esetben a kötőhelyek függetlenek egymástól, n < 1 esetben a negatív 

kooperativitás áll fent. Megjegyezném, hogy n nem jelzi közvetlenül a kölcsönhatás 

sztöchiometriáját.  

  

XII.1.3. Egyenlet a kompetitív, egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópia titrálás mérésekhez 

A mérésekben megfigyelt, ss54-FLU DNS-ből származó fluoreszcencia anizotrópiát (A) a 

következő egyenlet írja le 
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(3.1)  helikáz . 54 54    1ss ssA f A f A       

, melyben Ahelikáz.ss54 a helikáz.ss54-FLU komplex, Ass54 a szabad ss54-FLU DNS fluoreszcens 

anizotrópiáját jelöli.   f a telítettségi hányados: [helikáz.ss54-FLU]/[ss54-FLU]össz. 

Wang és munkatársai alapján145 a helikáz.ss54-FLU komplex koncentrációja egy adott 

kompetítor (3T, DL3 vagy DL4 DNS-molekula) koncentrációnál ([kompetítor]össz) az alábbi 

összefüggés alapján alakul 

(3.2)  
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mely összefüggésben 
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Kss54 a helikáz-ss54-FLU kölcsönhatás disszociációs egyensúlyi állandója, Kkompetítor a helikáz-

kompetítor kölcsönhatás disszociációs állandója. Annak érdekében, hogy csökkentsem az 

illesztés bizonytalanságát, Ass54, Ahelikáz.ss54 és Kss54 paramétereket külön mérésekben 

határoztam meg, az illesztés során ezeket az értékeket rögzítettem. 

 

XII.1.4. Másodfokú egyenlet a steady-state ATPáz aktivitás DNS koncentrációfüggésének 

analíziséhez 
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az összefüggésben kbazális a helikáz ATPáz aktivitása DNS távollétében,  kcat (a katalitikus 

állandó) a telítési mennyiségű DNS jelenlétében megfigyelhető maximális ATPáz aktivitás, 

[E]T az enzim bemérési koncentrációja, n a heliáz-DNS kölcsönhatás sztöchiometriája (mol 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=370&UserID=4889&AccessCode=BBCAE8B4179E42EBA05523F0E00F403E&CitationSuffix=
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helikáz/mol DNS), [DNS]T a DNS bemérési koncentrációja és Kd,app a helikáz – DNS 

kölcsönhatás látszólagos disszociációs egyensúlyi állandója ATP hidrolízis közben. A 

összefüggés azon a feltétezésen alapszik, hogy az ATPáz aktivitás közben egyensúly alakul ki 

a DNS-kötött és DNS-mentes helikáz molekulák között. Ezt az egyensúlyt az 1. egyenlet írja 

le.  

 

XII.1.5. A steady-state ATPáz aktivitás Kd,app paraméterének oligo-dT hosszfüggésének 

analízisére használt függvény 

A steady-state ATPáz aktivitás közbeni helikáz-DNS kölcsönhatás látszólagos egyensúlyi 

disszociációs állandójának (Kd, app) meghatározása az adott oligo-dT hosszoknál az 4. egyenlet 

segítségével a steady-state ATPáz aktivitás ssDNS koncentráció függéséből történt.  A 

standard Gibbs-féle szabadenergia változást (ΔG0) az egyes oligo-dT hosszoknál (L) az (L) = –

RT ln Kd, app (L) képlet alapján számoltam, mely képletben R az egyetemes gázállandó és T az 

abszolút hőmérséklet. Az alábbi egyenlet azon az elképzelésen alapul, hogy a helikáz – ssDNS 

kötés közbeni ΔG0 arányos a helikázzal kölcsönható egyszálú DNS szakasz hosszával.  Ez 

alapján ΔG0 abszolút értéke lineárisan növekszik az oligo-dT hosszal (L) addig, amíg L egyenlő 

nem lesz a helikáz egyszálú DNS-en elfoglalt kötőhely méretével (b). Ennél a hossznál jön 

létre a maximálisas elérhető specifikus kölcsönhatás a helikáz és az ssDNS-molekula között, 

mely meghatározza a ΔG0
spec értéket. Az egyenletbe bevezettük továbbá a ΔG0

nonspec 

paramétert, tekintetbe véve, hogy L = 0-ra visszavetítve ΔG0 értéke nem nulla. A modell 

alapján ΔG0 állandó marad az L > b tartományban.  
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XII.1.6. A steady-state ATPáz kcat paraméter oligo-dT hosszfüggésének analízisére használt 

függvény  

Az egyenlet a laborunk által korábban kidolgozott modellen alapszik22,23. Röviden 

összefoglalva, a steady-state ATPáz aktivitás kcat paraméterét a DNS-en való haladás 

(transzlokáció) közbeni ATPáz aktivitásának (kATP, trans) és az enzim a DNS 5’ végén végzett 

ATPáz aktivitásának (kATP, end) súlyozott átlaga fogja meghatározni. A kcat paramétert 

befolyásolja ezen felül az egyszálú DNS hossza (L, nt egységben kifejezve), az enzim DNS-en 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
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elfoglalt mérete (b, nt egységben kifejezve), a makroszkopikus lépéshossz (s, megtett nt / 

hidrolizált ATP egységben kifejezve), és a helikáz disszociációs sebességi állandója az ssDNS 

5’ végéről (koff, end). A dolgozatban a makroszkopikus lépéshossz helyett a mechanokémiai 

kapcsoltsági arány értékét (C) adom meg, C = 1/s. 
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XII.1.7. A csapdázási hatékonyság számítása 

A csapdázási hatékonyság megállapításához a RecQ helikáz poli-dT által aktivált steady-state 

ATPáz aktivitást több DxSO4 koncentrációnál megmértem.  A kapott ATPáz aktivitásokat a 

következő összefüggés alapján csapdázási hatékonyságra (%-ban kifejezve) váltottam át. 

 

(7)    4 4
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A képletben kcat, poli-dT a DxSO4-tól mentes telítő mennyiségű poli-dT által aktivált ATPáz 

aktivitást jelöli, kcat, DxSO4 a DxSO4-tal szaturált RecQ ATPáz aktivitását jelöli DNS távollétében. 

A csapdázási hatékonyság – DxSO4 koncentráció összefüggésből hiperbola illesztésével 

határoztuk meg a fél-maximális csapdázási hatékonysághoz szükséges DxSO4 koncentrációt. 

 

XII.1.8. Egyenlet a poli-dT mentén történő transzlokáció processzivitásának csapda 

koncentrációtól való (DxSO4) függésének analizálására  

Az egyszeri transzlokációs futás közben megtett ATPáz ciklusok átlagos száma (<nATP> ([T])) 

és a csapda koncentráció közötti összefüggést az alábbi képlet adja meg22:  
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melyben <n0
ATP> és <nT

ATP> az átlagos ATPáz ciklusok száma 0 és telítési csapda koncentráció 

mellett [T] a DxSO4 csapda koncentrációja, K’d a DxSO4 és RecQ közötti kölcsönhatás 

látszólagos egyensúlyi disszociációs állandója.  

 

XII.1.9. Egyenlet az egyszeri transzlokációs futás közbeni Pi felszabadulás amplitúdójának 

oligo-dT hosszfüggés analízisére 

Az egyszeri transzlokációs futás közbeni Pi felszabadulás amplitúdójának oligo-dT hossztól 

való függésének elemzésére az alábbi, laborunkban korábban kidolgozott modellt 

használtam22,23,114. 
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Arand (L) a véletlen pozícióból induló L hosszúságú oligo-dT DNS-en való egyszeri 

transzlokációs futásból eredő Pi felszabadulás amplitúdója (mol Pi/mol RecQ, megegyezik az 

ATP fogyással), <nATP> az egyszeri transzlokációs futás során megtett ATPáz ciklusok átlagos 

száma, C az ATPáz aktivitás és transzlokáció közötti mechanokémiai csatolási arány  

(hidrolizált ATP-molekula/ megtett nt), b a helikáz ssDNS-en elfoglalt látszólagos kötőhely 

mérete.  

 

XII.1.10. Egyenlet a szálszétválasztás sebességének meghatározására egyszeri futásos 

kísérletekből 

A modell alapja, hogy a szálszétválasztási kísérlet során a teljesen széttekert DNS-molekulák 

keletkezésének a kinetikáját n darab egymást követő, azonos sebességi állandójú (kkin), 

sebesség-meghatározó lépés határozza meg120,121. Ez alapján adott időpillanatban a teljesen 

szétválasztott DNS mennyisége (U(t)) az alábbi egyenlet szerint alakul: 
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Az egyenletben A és B a gyors és lassú fázisok amplitúdója (széttekert DNS frakcióként 

kifejezve), k2 a lassú fázis megfigyelt sebességi állandója.  A függvény illesztésekor n 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
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paramétert rögzítve tartottuk, értékét az egyes illesztésnél változtattuk 1-től indulva 10-ig 

véve az egész számokat. Az illesztés során a többi paraméter szabadon változhatott. Az 

illesztés „jóságát” jelző χ2 érték az n = 4 esetben volt a legkisebb az illesztések során, így 

feltehetőleg 4 kinetikai lépéssel történik meg a villás-DNS széttekerése.   

 A látszólagos kinetika lépéshossz (széttekert bázispárok száma / kinetikai lépés) a L/n 

összefüggés alapján számítható, mely összefüggésben L a helikáz által széttekerendő dsDNS 

szakasz hossza (bp egységben). Az általunk használt villás-DNS szerkezet 33 bp hosszúságú 

dsDNS szakasszal rendelkezik. Azonban mivel a DNS kettőszálú vége képes a spontán 

széttekeredésre, L értéke ennél a hossznál kisebb. A dsDNS olvadási hőmérsékletére 

kidolgozott számítási módszer segítségével meghatározható a spontán szétvált bázispárok 

hossza egy adott hőmérsékleten146. Az olvadási hőmérséklet számítás szerint a villás DNS 

esetében az utolsó 8 bp 25°C-on 50% valószínséggel képes a spontán szétválása, ez alapján a 

L = 33 – 8 = 25 bp-nek adódik. Így a kinetikai lépéshossz kerekítve 6 bp / kinetikai ciklusnak 

adódik. (ssDNS-transzlokáció során a kinetikai lépéshosszt korábban 5 nt / kinetikai 

ciklusnak113)  

A 4. táblázatban szereplő, makroszkopikus szálszétválasztási sebességet (kunw, bp/s) 

kkin és a kinetikai lépésméret szorzataként közelítettem.  

A teljesség kedvéért megjegyezném, hogy valójában az illesztés során kapott kkin a 

szálszétválasztás sebességi állandójának (kkin, valós) és a szálszétválasztás közbeni disszociációs 

sebességi állandónak (kdis) az összege. A disszociációs sebességi állandót nem határoztuk 

meg, azonban értéke egy processzív (P = kkin, valós / kkin, valós + kdis) enzim esetében jóval kisebb, 

mint a szálszétválasztás sebessége. Ez alapján az illesztésből számolt kunw paraméter a 

szálszétválasztás makroszkopikus sebességének felső határa.    
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XII.3. Rövidítésjegyzék 

3'- DNS 3' vég, hidroxi csoport 
5'-  DNS 5' vég, foszfát csoport 
7mG 7-metil guanozin 
ADP adenozin-difoszfát 
ATP adenozin-trifoszfát 
BLM humán BLM helikáz, RecQ homológ 
bp bázispár 
BSA Bovine serum albumin; marha szérum 

albumin 
CCD charge-coupled device, töltés-csatolt eszköz 
Cy3 cianin3, 2-[(E,3Z)-3-(1,3-dihidroindol-2-

ilidén)prop-1-enil]-3H-indol-1-ium 
DL D-loop, D-hurok 
DMF dimetil-formamid 
DNS dezoxiribonukleinsav 
DSB double-stranded break, kettős száltörés 
DSBR double-stranded break reapir, kettős 

száltörés javítás 
dT dezoxi-timidin 
DTT 1,4-Ditio-DL-treitol 
DxSO4 dextrán-szulfát 
EDTA  etilén-diamin-tetraecetsav 
FLU fluoreszcein, 3',6'-dihidroxispiro[2-

benzofurán-3,9'-xantén]-1-on 
FRET Förster-típusú rezonancia energia-átadás 

jelenség 
HCl sósav 
HJ Holliday junction, Holliday kereszt 
HRDC Helikáz és RNáz D C-term. domén  
IPTG izopropil β-D-1-tiogalaktopiranozid 
IR illegitim rekombináció 
KCl kálium-klorid 
Kd disszociációs egyensúlyi állandó 
kDA kilodalton 
LB Luria-Bertani táptalaj 
LDH laktát dehidrogenáz 
M mol/liter 
M13 DNS M13 bakteriofág egyszálú cirkuláris DNS 
MDCC 7-dietilamino-3-[N-(2-

maleimidoetil)karbamoil]kumarin 
MgCl2 magnézium-klorid 
MgSO4 magnézium-szulfát 
MOI multiplicity of infection, fertőzés 

multiplicitása 
NaCl nátrium-klorid 
NAD+ nikotinamid-adenin-dinukleotid 
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NADH redukált nikotinamid-adenin-dinukleotid 
NATA N- acetil-L-triptofánamid 

NMR nukleáris mágneses rezonancia 
nt nukleotid 
NTP nukleozid-trifoszfát 
OB domén oligonukleotid/oligoszacharid kötő domén 
OD optikai denzitás 
PAGE poliakrilamid gélelektroforézis 

PBP E. coli PBP foszfátkötő fehérje 
PBS phosphate-buffered salin, foszfát puffer 
PCR polimeráz-láncreakciós eljárás 
PEP foszfoenol-piroszőlősav 
Pi foszfát 
PK piruvát kináz 
PMSF fenilmetilszulfonil-fluorid 
PNP purin nukleotid foszforiláz 
PoliminP polietilénimin 
RAD51 humán RAD51 rekombináz fehérje 
RecA E. coli RecA rekombináz fehérje 
RecQ E. coli RecQ helikáz 
RECQ1-5 humán RECQ1-5 helikáz, RecQ homológok 
RNS ribonukleinsav 
RPA human Replication protein A; humán 

Replikációs fehérje A 
RQC RecQ C-terminális domén 
SAM Sterile Aplha Motif, csak alfa motívum 
SAXS Small Angle X-ray Scattering, kis szögű 

röntgen diffrakció 
SDS nátrium-dodecil-szulfát 
SDSA synthesis-dependent strand annealing; 

szintézis-függő szálanelláció 
SEM standard hiba 
SF helikáz szupercsalád  
SSB egyszálú DNS-kötő fehérje  
SUMO Small Ubiquitin-like Modifier; kis, ubikvitin 

szerű módosító 
TopoIII egyes típusú topoizomeráz III 
Tris-HCl 2-amino-2-hidroximetil-propán-1,3-diol - 

hidrogén-klorid 
Triton-X 4-oktilfenol polietoxilát 
U unit, egység 
UV ultraviola  
WH winged-helix, szárnyas hélix 
WRN humán WRN helikáz, RecQ homológ 
ε extinkciós együttható 
ZB zinc-binding, cink-kötő 
  



 
 

134 

XII.4. Táblázatok 

1. táblázat. A RecQ helikázok elérhető térszerkezeti modelljei 

Fehérje PDB kód
a
 Ligandum Referencia 

„teljes fehérje”    

E. coli RecQ 1OYW Zn
2+

 Bernstein, Keck 200371 

 1OYY Zn2+, ATPγS, Mn2+ Bernstein, Keck 2003
71

 

C. sakazakii RecQ 4TMU Zn
2+

,
 
dsDNS+3’ssDNS-túlnyúlás Manthei, Keck 201587 

D. radiodurans RecQ 4Q47 Zn2+, ADP Chen, Chen 2014
86

 

 4Q48 Zn2+ Chen, Chen 201486 

humán RECQ1 4U7D Zn
2+

, dsDNS+3’ssDNS-túlnyúlás Pike, Gileadi 201585 

 2V1X Zn2+, ADP, Mg2+ Pike, Gileadi 200983 

 2WWY Zn2+, dsDNS+3’ssDNS-túlnyúlás Pike, Gileadi 2009
83

 

humán BLM 4CGZ Zn2+, dsDNS+3’ssDNS-túlnyúlás, ADP Newman, Gileadi 2015
82

 

 4CDG Zn2+, ADP Newman, Gileadi 201582 

 4O3M Zn2+, dsDNS+3’ssDNS-túlnyúlás, ADP Swan, Bertrand 201484 

    

izolált WH domén    

humán BLM 3WE2 - Kim, Kitano 2013
100

 

 3WE3 - Kim, Kitano 2013100 

 2MH9* - Park, Choi 2014147 

humán WRN 3AAF dsDNS Kitano, Hakoshima 201090 

 2AXL* - Hu, Xi 200574 

izolált HRDC domén    

E. coli RecQ 1WUD - Bernstein, Keck 200573 

D. radiodurans HRDC1 2MA1* - Liu et al. nem publikált 

D. radiodurans HRDC3 2RHF - Killoran, Keck 2008
148

 

P. gingavalis RecQ 3IUO - Stein et al. nem publikált 

S. cerevisiae Sgs1 1D8B* - Liu, Sattler 199972 

humán BLM  2KV2* - Kim, Choi 2010
96

 

 2RRD* - Sato, Kitano 201097 

humán WRN 2E1E - Kitano, Hakoshima 200798 

 2E1F - Kitano, Hakoshima 200798 

 2DGZ* - Abe et al. nem publikált 

a A fehérjeszerkezetek többségét röntgenkrisztallográfia segítéségével határozták meg, az 

NMR (nukleáris mágneses rezonancia) módszer segítségével oldatban meghatározott 

térszerkezeteket * jelöli.  
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http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=374&UserID=4889&AccessCode=BD7D38CAF6CE4F77BBB3C5AA18829C63&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=374&UserID=4889&AccessCode=BD7D38CAF6CE4F77BBB3C5AA18829C63&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=356&UserID=4889&AccessCode=CC1D8994E16442D5A7DB3F6CB66D26CD&CitationSuffix=
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2. táblázat. DNS-kötés és ATPáz aktivitás  

 

a Fluorszcencia anizotrópia mérésekből.  

b Kompetitív fluoreszcencia anizotrópia mérésekből. 

c Trp fluoreszcencia mérésekből. 

d dT54 koncentrációfüggő PK/LDH-kapcsolt ATPáz mérésekből, zárójelben az ATP 

koncentrációfüggő ATPáz mérések eredményei. 

e PK/LDH-kapcsolt ATPáz mérésekből, a zárójelben lévő adatok MDCC-PBP mérésekből 

származnak. 

f Az adatok Sarlós és munkatársai közleményéből származnak22.  

g Az adatok Gyimesi és munkatársai közleményéből származnak23. 

h MDCC-PBP mérésekből meghatározva.   

DNS kölcsönhatás 

 RecQ RecQ* RecQ-dH RecQ-dWH BLM BLM-dH BLM-dWH 

Kd, dT54-Cy3 (nM) 
a
 34 ± 4 38 ± 3 91 ± 18 > 3000 49 ± 7 45 ± 5 84 ± 15 

Kd, ss54-FLU (nM) a 16 ± 4 40 ± 6 70 ± 20 > 3000 74 ± 14 61 ± 16 520 ± 30 

Kd, villas DNS (nM) a 30 ± 4 46 ± 2 60 ± 2 > 3000 64 ± 4 100 ± 32 500 ± 81 

Kd, 3T (nM) b 180 ± 30 

(20 ± 6)c 

200 ± 20 

(40 ± 4)c 

1000 ± 100 

(42 ± 2)c 

- 

- 

24 ± 2 

 

39 ± 3 

 

430 ± 70 

 

Kd, DL3 (nM) b 8 ± 1 8 ± 4 20 ± 5 - < 1 < 1 56 ± 7 

Kd, DL4 (nM) b 8 ± 2 6 ± 1 26 ± 4 - < 1 < 1 56 ±  13 

Kd,app,dT54
 (nM) d   1,2 ± 0,2 3,1 ± 0,3 2,2 ± 0,3 233 ±  37  3,3 ± 0,2 2,6 ± 0,2 2,7 ± 0,1 

ndT54,ATP (mol 

helikáz/mol dT54) 
d

 

2,1 ± 0,2 2,2 ± 0,1 1,8 ± 0,3 - 2,6 ± 0,2 2,8 ± 0,2 2,7 ± 0,1 

kötőhely méret (nt) e 
28 ± 2 

(18 ± 2) f 

27 ± 3 

 

27 ± 2 

(13 ± 1) 

19 ± 3 

 

19 ± 1 

(~13) g 

22 ± 4 

 

16 ± 1  

(10 ± 1) 

        

ATPáz aktivitás 

kbasal (s
-1) e  0,21 ± 0,08 

(0,32 ± 0,01) 

0,22 ± 0,04 

(0,30 ± 0,01) 

0,26 ± 0,08 

(0,38 ± 0,01) 

0,14 ± 0,06 

 

0,22 ± 0,01 

 

0,3 ± 0,01 

 

0,27 ± 0,08 

 

KATP (µM) e 16 ± 2 46 ± 11 22 ± 6 23 ± 3 15 ± 1 11 ± 1 13 ± 1 

kcat, dT54
 (s-1) d  27 ± 2 

(32 ± 1) 

29 ± 1 

(36 ± 4) 

59 ± 1 

(68 ± 3) 

52 ± 2 

(51 ±) 

23 ± 1 

(26 ± 2)  

34 ± 4 

(34 ± 4) 

36 ± 5 

(32 ± 2) 

kcat, poli-dT
 (s-1) e  35 ± 2 

(40 ± 1) 

32 ± 1 

(37 ± 1) 

88 ± 5 

(72 ± 1) 

64 ± 2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

kcat,DxSO4
 (s-1) h 0,57 ± 0,01 0,64 ± 0,01 0,95 ± 0,02 - - - - 
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3. táblázat. ssDNS-transzlokáció paraméterei 

     RecQ    RecQ*   RecQ-dH   RecQ-dWH       BLM BLM-dH   BLM-dWH 

Ctrans (m. kapcsoltság, 

hidrolizált ATP/ 

transzlokált nt) a 

1,0 ± 0,1 

(1,1 ± 0,2) b 

1,0 ± 0,1 

 

1,0 ± 0,1 

(1,0 ± 0,1) 

1,0 ± 0,3 

 

0,9 ± 0,1 

(0,8 ± 0,1) c 

1,0 ± 0,1 

 

0,8 ± 0,1 

(0,9 ± 0,1) 

kATP,trans (transzlokáció 

közbeni ATPáz aktivitás 

sebessége, s-1) a 

32 ± 1; 35 ± 4  

(29 ± 1) 

37 ± 1 

(30 ± 6) 

54 ± 1 

(70 ± 2) 

47 ± 2 

 

28 ± 2 

 

37 ± 3 

 

40 ± 5 

 

ktrans (transzlokációs 

sebesség, nt/s) d 

32 ± 1 
 

(26 ± 1) 

37 ± 5 

(30 ± 7) 

54 + 1 

(70 ± 7) 

47 ± 5 

 

29 ± 2 

 

37 ± 7 

 

45± 8 

 

koff, trans
 (DNS-ről való 

disszociáció sebességi 

állandó transzlokáció 

közben, s
-1

) 
e
 

0,35 ±  

0,14  

0,34 ± 

0,13 

0,92 ± 

0,05 
- ~0,2 c - - 

<n0
ATP> (ATPáz ciklusok 

átlagos száma egyszeri 

futás során) f 

41 ± 5 37 ± 7 56 ± 1 - >25g - >22g 

<nnt> (transzlokált 

nukleotidok átlagos 

száma egyszeri futás 

során) h 

41 ± 6, ~110 b,i 

(74 ± 29;  

91 ± 36) 

37 ± 8 

(88 ± 40; 

108 ± 44) 

56 ± 6 

(58 ± 3; 

76 ± 8) 

- 

~49 c,i 

(145 ± 10) 

 

- - 

P (processzivitás) j 0,976; 0,991 b,i 0,973 0,987 - 0,98 c,i - - 

kATP, end (s-1) a 16 ± 1 16 ± 1 51 ± 0,1 42 ± 0,6 5,6 ± 0,5 21 ± 6 24 ± 7 

koff, end (s
-1) a 3,2 ± 0,2 1,9 ± 0,1 3,8 ± 0,1 8,4 ± 2,2 2,7 ± 0,3 5 ± 1 7 ± 3 

        

a PK/LDH-kapcsolt kísérletek, zárójelben az MDCC-PBP kísérletek eredményei.  

b Az adatok Sarlós és munkatársai közleményéből származnak22. 

c Az adatok Gyimesi és munkatársai közleményéből származnak23. 

d ktrans  = kATP, trans / Ctrans; PK/LDH-kapcsolt kísérletekből származtatva, a zárójelben szereplő 

adatok MDCC-PBP mérésekből származnak. 

e TRP fluoreszcencia mérésekből. 

f MDCC-PBP mérések (poli-dT, DxSO4 koncentrációfüggés). 

g MDCC-PBP mérések (8 mg / ml heparin, M13 fág cirkuláris ssDNS).  

h <nnt>  = <n0
ATP> / Ctrans vagy zárójelben <nnt> =  ktrans / koff,trans.  

i MDCC-PBP, oligo-dT hosszfüggő kísérletek.  

j P = <nnt> / (<nnt> + 1).  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=229&UserID=4889&AccessCode=45FD5EE827584A9AB1E73E5FAD5E2E8E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=420&UserID=4810&AccessCode=0&CitationSuffix=
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4. táblázat. A RecQ helikázkonstrukciók ATPáz és szálszétválasztási aktivitásainak 

paraméterei villás DNS-szubsztráton  

 

 

a Egyszeri futásos szálszétválasztási kísérletekből meghatározva.  

b PK/LDH-kapcsolt ATPáz mérésből meghatározva.  

c 
Cunw = kATP, unw / kunw. 

  

 RecQWT RecQ* RecQ-dH 

kkin (kinetikai lépés sebességi állandója, s-1) a 5,3 ± 1,1 8,2 ± 1,5 10,1 ± 2,2 

kunw (szálszétválasztás sebessége, bp/s) a 33 ± 7 51 ± 9 63 ± 12 

k2 (lassú fázis sebességi állandója, s-1) a 0,009 ± 0,002 0,059 ± 0,012 0,064 ± 0,015 

kATP,unw (ATPáz aktivitás sebessége 

szálszétválasztás közben, s-1) b 
33 ± 2 38 ± 1 62 ± 2 

Cunw (m. kapcsoltság, hidrolizált ATP / 

szétválasztott bp) c 
1,0 ± 0,2 0,75 ± 0,12 1,0 ± 0,2 
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5. táblázat. Szálszétválasztás és D-hurok feloldás 

Mágnes csipesz egymolekula DNS-szálszétválasztás mérések  

 RecQ RecQ* RecQ-dH RecQ-dWH BLM BLM-dH BLM-dWH 

Átlagsebesség 

(bp/s) a 

5,0 ± 2,6 

(70 ± 2) 

48 ± 0,3 

 

47 ± 1 

(97 ± 2) 

78 ± 1 

 

5,5 ± 0,7 

 

24 ± 1 

 

25 ± 1 

 

Lépés sebesség 

(bp/s) 
a
  

83 ± 2 

(90 ± 2) 

82 ± 1 

 

87 ± 1 

(97 ± 2) 

96 ± 2 

 

53 ± 3 

 

99 ± 4 

 

74 ± 5 

 

Ingázás 

(előfordulás %) b 
100 53 21 - 75 18 14 

Medián 

Futáshossz (bp) 
a
  

104 ± 4 

(94 ± 2) 

143 ± 1 

 

157 ± 1 

(237 ± 11) 

47 ± 1 

 

110 ± 13 

 

116 ± 1 

 

69 ± 5 

 

DL3 és 3T DNS-szálszétválaszás amplitúdói és D-hurok felbontás irányultság megoszlása (%) 

3T  95 ± 1 97 ± 2 99 ± 2 94 ± 2 93 ± 3 98 ± 1 90 ± 3 

DL3 98 ± 1 99 ± 1 76 ± 1 11 ± 1 77 ± 1 56 ± 2 30 ± 1 

DL4 (f1) 
c,d  86 ± 3 83 ± 6 40 ± 3 - 80 ± 2 30 ± 5 17 ± 4 

DL4, DL3 és 3T DNS-szálszétválasztás sebességi állandói (s-1) 

k3T 
  

0,038 ± 

0,004 

0,026 ± 

0,002 

0,012 ± 

0,001 

0,015 ± 

0,004 

0,059 ± 

0,008 

0,014 ± 

0,003 

0,009 ± 

0,001 

kDL3  > 0,1 > 0,1 
0,032 

 ± 0,03 

0,026 ± 

0,001 

0,022 ± 

 0,001 

0,014 ± 

0,001 

0,007 ± 

0,002 

DL4 kP1 c 
0,19  

± 0,04 

0,072  

± 0,021 

0,22  

± 0,07 
- 

0,029 ± 

0,010 

0,039 ± 

0,016 

0,037 ± 

0,008 

DL4 kP2 c 
0,0081 ± 

0,0014 

0,010 ± 

0,002 

0,0082 ± 

0,0008 
- 

0,056 ± 

0,029 

0,014 ± 

0,003 

0,010 ± 

0,019 

DL4 kN1 
c 

0,033 ± 

0,013 

0,0091 ± 

0,0023 

0,014 ± 

0,002 
- 

0,0018 ± 

0,0007 

0,0041 ± 

0,0013 

0,0013 ± 

0,0002 

DL4 kN2 
c 

0,26  

± 0,08 

0,065 ± 

0,015 

0,084 ± 

0,012 
- 

0,0064 ± 

0,0027 

0,0036 ± 

0,0003 

0,0016 ± 

0,0007 

- nem maghatározott 

a A zárójelben lévő adatok a hézagos DNS-szubsztráton lettek meghatározva. 

b Hajtű DNS-szubsztrát adatok. Lefutások száma melyben a hajtű teljesen szétvált és ingázás 

történt a hajtű csúcsán / összes lefutás száma melyben a hajtű teljesen szétvált. 

c A 25. ábra I panelén bemutatott modell segítségével D-hurok felbontó kísérletekből 

meghatározva. (kP1: DL4 → 3T, kP2: 3T → ssDNS, kN1: DL4 → DL3, kN2: DL3 → ssDNS) 

d A D-hurok felbontás irányába kötött helikáz / összes kötött helikáz. 
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6. táblázat. A kísérletekhez felhasznált oligonukleotidok a 

név Szekvencia (5´-3´) 

D1 
GACGCTGCCGAATTCTACCAGTGCCTTGCTAGGACATCTTTGCCCACCTGCAGGT

TCACCC 

D2 
GGGTGAACCTGCAGGTGGGCGGCTGCTCATCGTAGGTTAGTTGGTAGAATTCG

GCAGCGTC 

D3 Cy3-TAAGAGCAAGATGTTCTATAAAAGATGTCCTAGCAAGGCAC 

D4 TATAGAACATCTTGCTCTTA 

ss54-FLU 
TCCTTTTGATAAGAGGTCATTTTTGCGGATGGCTTAGAGCTTAATTGCGCAACG -

Fluoreszcein 

ss54b 
CGT TGC GCA ATT AAG CTC TAA GCC ATC CGC AAA TTT TTT TTT TTT TTT 

TTT TTT' 

villás csapda  TCCTTTTGATAAGAGGTCATTTTTGCGGATGGCTTAGAGCTTAATTGCGCAACG 

DL4 csapda  TAAGAGCAAGATGTTCTATAAAAGATGTCCTAGCAAGGCAC 

villás DNS ss54-FLU + ss54b 

3T D3 + D4 

DL3 D1 + D2 + D3 

DL4 D1 + D2 + D3 + D4 

 

a A dsDNS-t alkotó régiók félkövér betűtípussal vannak kiemelve. 
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7. táblázat. Az in vivo kísérletekben használt E. coli törzsek 

Törzs Genotípus Forrás 

YmeI supE supF Ikeda labor a 

WL95 supE supF metB trpR hsdR tonA (P2) Ikeda labor 

HI1165 λ cI857 Ikeda labor 

MG1655 F– λ– ilvG– rfb-50 rph-1 CGSC b 

MK1830 MG1655 ΔrecQ Kovács labor c 

MK555 MG1655 recQ* (Y555A pont mutáns) Kovács labor 

MK1239 MG1655 recQ-dWH (1239-1830 bp törölve) d Kovács labor 

MK1569 MG1655 recQ-dH (1569-1830 bp törölve) Kovács labor 

MK1655λ MG1655 λcI857 Kovács labor 

MK1830λ MG1655 ΔrecQ λcI857 Kovács labor 

MK555λ MG1655 recQ* λcI857 Kovács labor 

MK1239λ MG1655 recQ-dWH λcI857 d Kovács labor 

MK1569λ MG1655 recQ-dH λcI857 Kovács labor 

 

a A törzset Dr. Hideo Ikedától kaptuk35.  

b Cell Genetic Stock Center (cgsc.biology.yale.edu). 

c A baktériumtörzseket laborunkban Ferenczi Veronika állította elő. 

d A gén által kódolt fehérje az in vitro kísérletekben használt RecQ-dWH fehérjénél egy 

aminosavval rövidebb (413 aminosav hosszú).  

  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=76&UserID=4889&AccessCode=18A3AAD496DD4DCB8ED2A5C329B90DBF&CitationSuffix=
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8. táblázat. Az UV- és nitrofurantoin- túlélés kísérletek eredményei és az illegitim 

rekombináció frekvenciája (Ferenczi Veronika adatai) 

 

 WT (MG1655) ΔrecQ recQ* recQ-dH recQ-dWH 

LD50 (UV-besugárzás, 

J/m2) a 

26 ± 3 

(2,2 ± 0,5) 

19 ± 1 

(2,0 ± 0,3) 

24 ± 3 

(2 ± 0,4) 

26 ± 2 

(2,4 ± 0,5) 

14 ± 1 

(2,2 ± 0,2) 

LD50 (nitrofurantoin, 

µg/ml) a 

3,4 ± 0,4 

(> 20)  

1,3 ± 0,1 

(3,7 ± 0,7) 

3,3 ± 1,5 

(> 15) 

2,5 ± 0,4 

(3,0 ± 1,2) 

0,9 ± 0,1 

(2,6 ± 0,3) 

Spi- frekvencia /10-9 b  
1,4 ± 0,1 

(25 ± 7) 

1,3 ± 0,1 

(120 ± 10) 

1,6 ± 0,1 

(220 ± 70) 

2,4 ± 0,1 

(1600 ± 500) 

2,9 ± 0,2 

(110 ± 30) 

 

a A zárójelben lévő paraméterek a mérési pontokra illesztett Hill egyenlet Hill együtthatói 

(28. ábra B-C). 

b A zárójelben szereplő értékek UV-besugárzás (50 J/m2) mellett történt kísérletekből 

származnak, a besugárzás eltérő módon történt (Anyagok és módszerek, VIII.9.2. és VIII.9.3. 

fejezetek), mint a túlélési kísérletek esetében.  

 

 




