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Bevezetés 
 
Az aktomiozin ATPáz rendszer alapvető szerepet tölt be minden eukarióta sejben: A 

membrántranszport, sejtosztódás, sejtmozgások, sejt kontrakció, orgenellum- és vezikula 

szállítás mind az aktomiozin rendszer összehangolt működésén alapulnak. Számos miozin 

típus specializálódott ezen szerteágazó funkciók betöltésére, de minden miozin osztályban az 

alapvető szerkezeti tulajdonságok és a működési mechanizmus hasonló. Minden miozinra 

igaz, hogy az aktin mint allosztérikus aktivátor játszik szerepet az ATPáz ciklusában. 

Azonban az aktin aktiváció mechanizmusa máig felderítetlen kérdés maradt:  

1. Nem ismertük pontosan, hogy milyen szerkezeti elemek vesznek részt az aktomiozin 

kölcsönhatás kialakításában, illetve stabilitásában? Részleteiben felderítetlen maradt, hogy a 

kötés hatására milyen szerkezeti változások következnek be a miozin aktinnal kölcsönható feji 

részében, továbbá, hogy az itt bekövetkező szerkezeti változások hogyan adódnak tovább a 

molekula többi része felé? 

2. Felderítetlen maradt az a fontos kérdés, hogy a miozin ATPáz ciklusában aktin távollétében 

mely lépés a sebességmeghatározó? Ebből következően szintén kérdés maradt, hogy az 

aktinal való kölcsönhatás közvetlenül mely lépést gyorsítja? Ezen kérdések megválaszolása 

azért is fontos, mert eldönthetné, hogy a miozinok mely működési mechanizmus szerint 

funkcionálnak: vajon a Brown-racsni működési elv vagy a feszültség-kiváltotta konformációs 

átalakulás működési mechanizmus igaz rájuk? 

Az aktomiozin kölcsönhatási felszínen elhelyezkedő számos szerkezeti elem aktin kötésben 

játszott szerepét már korábban vizsgálták. Az aktin kötő árok és a kardiomiopátiás hurok 

közelében elhelyezkedő loop 4 aktin-kötő szerepe azonban mindezidáig kérdéses maradt. A 

loop 4 egy konzervatív felszíni hurok, mely minden miozinban megtalálható a felső 50 kDa-

os alegységben és a legtöbb esetben tartalmaz töltött aminosavakat. Az aktomiozin 

kölcsönhatás kialakulásának modellje értelmében a komplex kialakításában fontos szerepet 

töltenek be az elektrosztatikus kölcsönhatások, azaz a kölcsönható felszíneken elhelyezkedő 

töltött aminosavak. Továbbá proteolítikusan emésztett szívizom miozin S1 loop 4-éről 

kimutatták, hogy aktin jelenlétében a limitált triptikus emésztés esetén érintetlen maradt. 

Azóta azonban egymásnak ellentmondó eredmények láttak napvilágot a loop 4 aktin kötésben 

betöltött szerepéről: Root és munkatársai által kivitelezett dinamikus dokkolási kísérletekben 

a loop 4-et, mint lehetséges kölcsönható felszínt jelezték. Coureux és munkatársai a loop 4-et, 
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mint egy korábban nem vizsgált hurkot említik, amely valószínűleg kölcsönhat az aktinnal. 

2004-ben Holmes és munkatársai a miozin V cryo-EM képanalízében a loop 4-et, mint az 

aktin kötő felszín valószínűsíthető részét említik. Egy másik munkában kimutatták, hogy a 

loop 4 proteolítikus emésztése megszüntette az aktin aktiváló hatását az ATPáz aktivitásra és 

az aktomiozin affinitást 100-szorosan lecsökkentette. A loop 4 körüli bizonytalanságot tovább 

bonyolította, hogy a 2005-ben Geeves és munkatársai által publikált atomi modell szerint a 

loop 4 nem tűnik az aktinnal kölcsönható szerkezeti elemnek. Ezzel ellentétben Shestakov és 

munkatársai a loop 4 szerepét az erős aktin kötő állapotokban feltételezték. Egy 2007-ben 

publikált cikk szerint a miozin Ib-ben a loop 4-nek tropomiozin függő szabályzó szerepe van 

az aktin kötésben. 

Holmes és munkatársai által a csirke vázizom miozin S1 kristályszerkezetének cryo-EM 

denzitogramba illesztése azt mutatta, hogy a konzervált E373, melynek Dictyostelium 

homológja az E365 oldallánc közvetlen kontaktusban van az aktin miozin-kötő felszínén 

elhelyezkedő bázikus oldalláncokkal (K326, K328 és R147), melyekkel komplex sóhidat 

alkot.  

Munkám során vizsgáltuk a loop 4 aktin-kötésben játszott szerepét, a konzervált savas 

oldallánc (E365) funkcióját a kölcsönhatás erősségének befolyásolásában, továbbá a loop 4 

alapjánál elhelyezkedő fenilalanin (F359) esetleges szerkezet stabilizáló hatását. 

 

A felszíni szerkezeti elemek által kialakított gyenge aktomiozin kölcsönhatás konformációs 

változásokat vált ki a motor doménben, melyek erős aktin-kötést eredményeznek. Az 

aktomiozin kölcsönhatás ezen gyenge-erős átmenetét az eredményes munkaütem feltételeként 

tartották számon. Az erős aktin kötésre leginkább jellemző konformációs változás az aktin-

kötő árok záródása, melyet kristályszerkezetek és spektroszkópiai módszerek is 

alátámasztottak. Megoldatlan volt azonban hogy ez a záródás egy dinamikus egyensúly része 

vagy egy irreverzibilis lépés –e? Továbbá nem rendelkeztünk információval arról, hogy az 

egyes nukleotid- illetve aktin-kötött állapotokban az árok egy állapotban van –e jelen vagy 

több állapota között egyensúly áll fenn? Kiaknázva az EPR technika lehetőségeit vizsgáltuk 

az árok mozgások dinamikáját, amely hangsúlyozza a spektroszkópiai módszerek előnyeit a 

“merev” szerkezeti adatokkal szemben. 

 

A kezdetben gyenge majd erős aktin-kötés hatására bekövetkező konformációs változások 

továbbadódnak a miozin disztális régiói felé. Az így létrejövő aktin kötés a miozin bazális 
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(aktin nélküli) aktivitását 100-szorosára gyorsítja. Az aktin aktivátor funkciójának a miozin 

ATPáz ciklusában a sebesség meghatározó lépésen kell kifejtenie a hatását.  

Az ATPáz ciklusban a foszfát felszabadulási lépésnek különös figyelmet szenteltek, mivel ezt 

a lépést gondolták a ciklus sebesség meghatározó lépésének, továbbá úgy gondolták, hogy ez 

a lépés együtt jár a kereszthíd ciklus erőgeneráló lépésével. Ezen állításokkal ellentétben 

Trentham korábban javasolt modellje értelmében a gyors foszfát felszabadulási lépést 

megelőzi egy lassú izomerizációs lépés. Ezt a feltételezést látszott kísérletesen is 

alátámasztani, mikor Mannherz és munkatársai kimutatták egy kis mennyiségű radioaktívan 

jelölt M*.ATP populációt megjelenését miután nagy mennyiségű 32P-jelölt foszfátot adtak 

miozin II S1.ADP komplexhez. Ebben a munkában kimutatták, hogy az izomerizációs lépés 

az M**.ADP.Pi és az M*.ADP.Pi állapotok között lassú, de reverzibilis, továbbá a foszfát 

bekötődése az M*.ADP állapothoz egy gyenge kötési folyamat. Három évvel később 

újraértékelték korábbi eredményeiket, mivel azt találták, hogy a 32P beépülésében megfigyelt 

telítődés csupán a foszfát koncentrációjának növelésével fellépő ionerő növekedésének az 

eredménye. Továbbá Bagshaw és Trentham szerint a foszfát felszabadulása megelőzi az ADP 

felszabadulását, habár hasonló eredményhez vezetne, ha azt feltételeznénk, hogy az 

M*.ADP.Pi állapotból az ADP felszabadulás kinetikája és hőmérsékletfüggése hasonló, mint 

az ADP felszabadulása az M*.ADP állapotból. Ezért a termékek felszabadulásának sorrendje 

továbbra is bizonytalan maradt.  

Egy másik érdekes kérdése a foszfát felszabadulás körüli problémakörének a foszfát 

felszabadulási lépés szerkezeti nehézsége az M*.ADP.Pi komplexről, amikor az ADP még 

kötött az aktív helyhez. Az M**.ADP.Pi analóg állapotok (M**.ADP.Vi 1VOM, 

M**.ADP.BeFx 1MMD) szerkezeti és számítógépes vizsgálatai alapján a foszfát leválását 

fizikailag különböző szerkezeti elemek és az ADP maga is akadályozza a „bejárati ajtón” 

(’front door’) keresztül történő távozásban. Ezen eredmények vezettek a foszfát felszabadulás 

„hátsó ajtó” (’back door’) mechanizmusának létrejöttéhez, amely a foszfát leválásához egy 

alternatív utat feltételezett.  

Tehát a kísérletes bizonyítékok a sebesség meghatározó lépések azonosítására még 

mindezidáig hiányoztak. Ez azonban egy alapvető kérdés, hiszen az aktin aktiválásnak 

közvetlenül a sebesség meghatározó lépésre kell kifejtenie hatását. Továbbá a sebesség 

meghatározó lépés azonosítása meghatározná, hogy a miozinok mely működési mechanizmus 

szerint funkcionálnak?  
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A korábban publikált W501+ konstrukció érzékeli az erőkar mozgását, azonban nem érzékeny 

a nukleotid-kötési lépésre. Ezzel ellentétben a W129+ érzékeny jelzőnek bizonyult a 

nukleotid-kötési lépésekre, míg az erőkar régió konformáció változási lépéseire érzéketlen 

maradt. Ez a két konstrukció lehetővé tette számunkra, hogy a ligand kötési illetve 

felszabadulási lépéseket az izomerizációs (erő-kar kilendülés) lépéstől függetlenül 

vizsgálhassuk.  

 
Célkitűzések 
 

1.  Loop 4-mutáns miozin motor domén konstrukciókat állítottunk elő, hogy meggyőző 

adatokat szolgáltassunk a loop 4 aktomiozin kölcsönhatásban betöltött szerepéről, továbbá 

a hurok hegyén elhelyezkedő konzervatív savas karakterű oldallánc funkciójáról.  

  EPR kísérleteket terveztünk az aktomiozin komplex létrejöttére bekövetkező aktin-kötő 

árok mozgások vizsgálatára, hogy kiderítsük, vajon a záródás egy irreverzibils vagy 

egyensúlyi lépés-e, illetve, hogy az aktin-kötő árok a különböző nukleotid- illetve aktin 

kötött állapotokban egyetlen szerkezeti állapotban fordul-e elő? 

 

2. W501+ és W129+ egy triptofánt tartalmazó mutánsok alkalmazásával célul tűztük ki a 

miozin ATPáz ciklusában a hidrolízis után bekövetkező nagy konformációs átalakulás, 

illetve a termék-felszabadulási lépések szétválasztását. Ezzel közvetlen kísérletes 

bizonyítékot szolgáltathatnánk a sebesség-meghatározó lépés azonosítására. Ezen 

kérdések megválaszolása fontos, hogy meghatározhassuk: a miozinok vajon a Brown-

racsni vagy a feszültség indukálta konformáció–változási működési mechanizmussal 

működnek –e? Ez felfedné az aktin aktiváció eddig ismeretlen mechanizmusát.  

 

Alkalmazott módszerek 

 
- Protein engineering: genom DNS izoláció (Dictyostelium), klónozás, mutagenezis                       

   (MD és HMM konstrukciók; E365Q, ∆AL, F359A, W501+_HMM, 

   E365Q_HMM, ∆AL_HMM) 

- Fehérje expresszió:  

Dictyostelium discoideum (MD és HMM konstrukciók; 416C/537C, W501+, 

W129+, E365Q, ∆AL, F359A, W501+_HMM, E365Q_HMM, ∆AL_HMM) 
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- Fehérje tisztítás: Ni-NTA affinitás kromatográfia (FPLC) 

- Fehérjék kémiai módosítása: aktin N-(1-pyrene)iodoacetamid-jelölése 

- Steady-state kinetika:  

 Bazális és aktin aktivált ATPáz aktivitás mérés fotometriásan 

(PK/LDH-kapcsolt enzimreakcióval)   

 Trp fluoreszcencia spektrumok és időbeli változás követése 

- Gyorskinetikai módszerek: fluoreszcens stopped-flow mérések (KinTek-2004, 

BioLogic SFM-300/400) 

- Akto-MD koszedimentáció ATP jelenlétében ultracentrifugálással 

- In vitro motilitás teszt 

  

Eredmények (tézisek) 

 
1. A loop 4-hiányos (∆AL) mutáns aktin kötési disszociációs konstansa 2,1-szeres 

emelkedést mutatott rigor állapotban, 3,6-szorost ADP kötött állapotban és 8,1-szerest 

ATP állapotban összehasonlítva a kontrollként használt W501+ konstrukció értékeivel. 

2. A fenti hatások az aktin-miozin disszociáció sebességi állandójának megnövekedésének

 eredményeként jöttek létre. 

3. A konvencionális miozin aktin-kötő árkának két konformációs állapota van (~15 Å és ~25 

Å), melyek az összes vizsgált állapotban dinamikus egyensúlyban állnak egymással. 

4. Az aktin-kötés a rövid távolságú (zárt) populáció irányába tolja el az egyensúlyt, míg a 

nukleotid-kötés a hosszú távolságú (nyitott) populáció felé. 

5. A W501+ és W129+ konstrukciók alkalmazásával lehetővé vált az ATP hidrolízist követő 

lassú izomerizációs lépés és a termékfelszabadulási lépések szétválasztása. 

6. A miozin II bazális ATPáz ciklusának sebesség meghatározó lépéseként az izomerizációs 

lépést azonosítottuk, amely lépés ebből következően a ciklus aktin által közvetlenül 

gyorsított lépése. 

7. A termékek felszabadulásának sorrendje aktin hiányában: az ADP szabadul fel elsőként, 

és ezt követi a gyors foszfát-felszabadulási lépés. Az ellenkező irányban kialakuló fluxus 

elhanyagolható. 

8. Az erőgeneráló lépés az aktinhoz kötött M.ADP.Pi állapotok között történik meg annak 

ellenére, hogy ezek gyenge aktin kötő állapotok, míg az aktinról levállt állapotokon 
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keresztül elhanyagolható mértékű fluxus áramlik, így elkerülve az eredménytelen 

enzimciklusokat.  

 

Következtetések 
 

1.  Kimutattuk, hogy a loop 4 egy funkcionális aktin kötő hely, amely az aktomiozin 

stabilizálásában vesz részt. Ebben fontos szerepet jósoltak a hurok hegyén elhelyezkedő 

konzervált savas oldalláncnak, amely az aktin bázikus oldalláncaival egy komplex sóhídat 

alakítana ki. Kísérletesen bizonyítékokat szolgáltattunk ezen feltételezés megerősítésére és 

kimutattuk, hogy a loop 4 stabilizáló szerepe miozin II-ben kifejezetteb a gyenge aktin 

kötő állapotokban.  

2.  Kimutattuk továbbá a miozin aktin-kötő árok mozgásának dinamikus egyensúlyi 

modelljét, melyben a nyitott és a zárt konformációjú állapotok között minden vizsgált 

állapotban egyensúly áll fenn. A populációk részleges megoszlása nukleotid-kötött 

állapotokban azonban a nyitott állapot felé van eltolva, és a zárt állapot a legpopuláltabb 

az aktomiozin rigor komplexben. 

3.  Munkánk legfontosab eredménye, hogy szétválasztottuk az ATP hidrolízis lépést követő 

lassú izomerizációs lépést az azt követő termék-felszabadulási lépésektől. Továbbá 

kimutattuk, hogy ez az izomerizációs lépés a bazális ATPáz ciklus sebesség meghatározó 

lépése. Ez az erőkar kilendüléssel járó lépés, mely aktinhoz kötötten az erőgeneráló lépést 

képzi, és aktin kötött állapotban irreverzibilissé válik. Ebből következően az aktin 

közvetlenül az izomerizációs/erőgeneráló lépést gyorsítja. 

4.  Továbbá kimutattuk, hogy az M.ADP.Pi állapotok gyenge aktin-kötő tulajdonságai 

ellenére is a meghatározó fluxus aktinhoz kötötten áramlik még kis aktin koncentrációk 

esetén is. Így az erőkar-kilendülés, mely az erőgeneráló lépést képzi aktinhoz kötötten 

történik meg elkerülve a jelentős eredménytelen enzimciklusok kialakulását. 

5.  Kimutattuk, hogy Dictyostelium miozin II-ben a termékek felszabadulásának sorrendje 

aktin hiányában: ADP szabadul fel elsőként és ezt követi a gyors foszfát felszabadulási 

lépés. Ezek az eredmények felvetik, hogy az ún. „hátsó ajtó” hipotézis nem szükségszerű 

a termékek felszabadulási mechanizmusának magyarázatára. 

 

Összefoglalásként elmondhatom, hogy a miozin feszültség-kiváltotta konformációs átalakulás 

működési mechanizmus szerint működik, ahol a feszültség az aktin kötésből magából 

származik. Érdekes módon az erőgeneráló lépés gyenge aktin-kötött állapotokban történik, 
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mégis elkerüli az eredménytelen enzimciklusok kialakulását. Szerkezeti elemek, amelyek 

stabilizálják ezen gyenge aktin-kötő állapotokat ezért alapvető szerepet játszanak az 

aktomiozin ATPáz ciklusban. Ilyen szerkezeti elem a loop 4, melyről kimutattuk gyenge 

aktin-kötést stabilizáló hatását.  
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