
Eukarióta dUTPázok szerkezet- és funkcióvizsgálata oldatfázisban  
 

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei  
 

Dubrovay Zsófia 
okleveles vegyész 

 

Témavezető: 

Dr. Vértessy G. Beáta 
Az MTA doktora, tudományos tanácsadó 

 

Doktori iskola vezető: 

Prof. Erdei Anna 

Az MTA levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár 

 

Doktori program vezető: 

Prof. Gráf László 

Az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár 

 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Szerkezeti Biokémia Program 

 
Készült: 

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetének 

Genom Metabolizmus és DNS javítás csoportjában 

2009 

 

 



Köszönetnyilvánítás 

 

 
 Elsőként szeretném kifejezni köszönetemet témavezetőmnek, Dr. Vértessy Beátának, hogy 

megteremtette a lehetőséget és az inspiráló közeget munkámhoz, valamint szakértelmével, ösztönző 

erejével és hasznos tanácsaival segítette munkámat a kutatási folyamat során.  

 Köszönöm kollégáimnak, a csoport többi tagjának a fehérje előállításban, tisztításban 

végzett munkájukat, építő tanácsaikat, hozzászólásaikat: Zagyva Imrének, Dr. Kovári Júliának, 

Dr. Barabás Orsolyának, Dr. Beke Angélának, Dr. Takács Enikőnek, Németh (Pongrácz) 

Veronikának, Muha Villőnek és Nagy Ágnesnek.   

 Köszönettel tartozom az NMR-es mérések lehetővé tételéért és az eredmények 

kiértékelésében való segítségért Prof. Perczel Andrásnak és Dr. Gáspári Zoltánnak. 

 Hálásan köszönöm a tömegspektrometriás méréseket Dr. Hunyadi-Gulyás Évának.  

 Köszönöm Dr. Ágoston Csabának és Koch Lászlónak, a Környezetvédelmi Intézet 

munkatársainak az ICP-AES méréseket. 

 Köszönöm az Enzimológiai Intézet volt és jelenlegi igazgatójának, Prof. Friedrich 

Péternek és Prof. Závodszky Péternek, hogy az Intézetben dolgozhattam. 

 Köszönettel tartozom korábbi diplomamunka témavezetőmnek, Prof. Szalay Péternek a 

szemléletmódért és az elméleti alapokért, amiket tőle tanultam. 

 Köszönöm a Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási Osztálya dolgozóinak az inspiráló 

közeget, hasznos tanácsaikat: Prof. Szántay Csabának, Balogh Gábornak, Dr. Béni Zoltánnak 

és Dr. Szakács Zoltánnak. 

 Köszönöm családomnak, kisfiaimnak, Gergőnek és Bulcsúnak, hogy megértéssel 

viseltettek irántam munkám során, barátaimnak, akik lelkiekben támogattak, mellettem álltak, 

ösztönöztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



1. Bevezetés 

 
 A dezoxiuridin-trifoszfát nukleotido-hidroláz (dUTPáz) enzim esszenciális mind a 

prokariótákban, mind az eukarióta szervezetekben, sőt sok vírus is kódolja genomjában saját 

dUTPázát. Az enzimet kódoló gén nullmutációja több fajban letális. Eme enzim a dUTP dUMP-vé 

és pirofoszfáttá való hidrolízisét katalizálva hozzájárul a dUTP/dTTP megfelelően alacsony arány 

fenntartásához a sejtben. Meghiúsítván az uracil beépülését a DNS-be, annak egységét biztosítja, 

hiányában létrejön az ún. timinmentes sejthalál. Az enzim gátlása vírussal fertőzött ill. rákos 

sejtekben azok halálához vezet, ezért a dUTPáz új célpont lehet antivirális ill. antitumor hatású 

gyógyszerek tervezésében. A megfelelő gyógyszertervezés fontos feltétele az enzim katalitikus 

mechanizmusának, illetve különböző evolúciós utakon fejlődött dUTPázok közti különbségek 

ismerete. Célunk volt felderíteni a különböző fejlettségi fokokon álló dUTPázok katalitikus 

mechanizmusa és szerkezete közti kapcsolatot.  

 Mivel a homotrimer dUTPáz enzimcsalád tagjainak mérete 60 kDa körüli, nagy méretük 

miatt a rendelkezésünkre álló 500 Mz-es NMR készüléken teljes háromdimenziós 

szerkezetmeghatározásuk nem volt lehetséges. Röntgenkrisztallográfia segítségével ugyan 

nyerhetünk atomi felbontású szerkezetet, ezek azonban nem mindig árulnak el mindent a molekula 

in vivo állapotáról, mivel a sejtben a folyamatok oldatfázisban zajlanak. Márpedig a fehérjék 

működésében természetszerűleg a dinamika a meghatározó: minden működésben, legyen az 

enzimatikus katalízis, vagy ligandumkötés, a fehérje mozgására, oldalláncok vagy a főlánc 

elmozdulására van szükség. Ezért a szubsztrát – enzim (C-terminális kar) kölcsönhatások 

vizsgálatára, valamint az eukarióta dUTPázok kooperativitására vonatkozó feltételezések 

alátámasztására az oldatfázisú NMR spektroszkópiát választottam, amely meglehetősen érzékeny 

molekuláris kölcsönhatások, dinamika vizsgálatára. 

  A szerkezet - funkció kapcsolatában igen jelentős szerepe van a fémion-kofaktornak, 

esetünkben Mg2+-ionnak, így ennek szerepének vizsgálatát rendkívül fontosnak tartottuk. Meglepő 

ugyanis, hogy a dUTPáz katalízis hatékonyságát a fémion csak egy nagyságrenddel növeli meg, 

míg ez más fémkofaktorral működő enzimek esetében általában több nagyságrend. Ezért vizsgáltam 

a különféle szempontok szerint kiválasztott fémionoknak az enzim katalitikus hatékonyságára és 

szerkezetére való hatását. 
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2. Célkitűzések 
 

Munkám elején három fő célt tűztem ki: 

• a szubsztrát és szubsztrátanalóg ligandumok kötődés hatásának vizsgálatát a dUTPáz flexibilis 

C-terminálisára, valamint az eukarióta dUTPázok kooperativitására vonatkozó feltételezések 

alátámasztását NMR spektroszkópiával és enzimkinetikai vizsgálatokkal 

• a fémionoknak az enzim szerkezeti stabilitására és katalitikus működésére gyakorolt hatásának 

tanulmányozását enzimkinetikai módszerekkel és CD spektroszkópiával  

• a pro- és eukarióta dUTPázok közti különbségek okainak tanulmányozását 

 

 

3. Vizsgálati módszerek 
 

A fehérjéket rekombináns módon baktériumokkal termeltettük.  A feltárt baktériumsejtekből kinyert 

fehérjét ioncserélő és gélszűrő oszlopon tisztítottam. A dUTPáz tisztaságát SDS (nátrium-dodecil-

szulfát) gélelekroforézissel ellenőriztem. A fehérjekoncentrációt Bradford módszerrel határoztam 

meg. Az enzim aktivitását a folyamatos spektrofotometriás aktivitásmérő módszerrel követtem. Az 

oldatok fémionmentességéről ICP-AES (induktív csatolású plazma atomemissziós spektroszkópia) 

technikával győződtünk meg. A fehérjemolekula bomlását MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionization Time of Flight) tömegspektrometriával zártuk ki. A dUTPáz flexibilis C-

terminális szakaszának ligandumkötődésben kifejtett szerepét többdimenziós NMR (mágneses 

magrezonancia) spekroszkópiával vizsgáltam. A különféle szempontok szerint kiválasztott 

fémionok enzimszerkezetre gyakorolt hatását CD (cirkuláris dikroizmus) spektroszkópiával 

vizsgáltam. 
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4. Tudományos eredmények 

 
A dUTPázok szerkezet- és funkcióvizsgálata során a következő új megállapításokat tettem:  

 

1. Kutatócsoportunk limitált tripszinolízises kísérleteinek eredményét (1) alátámasztva 

bebizonyítottam, hogy a Drosphila dUTPáz esetében a dUTP-vel izosztérikus α,β-imido-dUTP, sőt, 

dUDP és a termék dUMP feleslegben való hozzáadása hatására a konzervált 5. motívumot 

tartalmazó C-terminális flexibilitása nagymértékben csökkent, az aktív helyhez rendeződött (2).  

 

2. A szubsztrátnak és szubsztrátanalóg ligandumoknak (dUMP, dUDP, α,β-imido-dUTP) az enzim 

aktív centrumának konformációjára gyakorolt hatását NMR spektroszkópiával követtem. 

Mindhárom ligandummal titrálási sort vettünk föl (1H-15N HSQC spektrum minden titrálási 

lépésben). A kísérletből azt a meglepő eredményt kaptam, hogy már 50% -os telítésnél az éles jelek 

intenzitása 10 % alá csökkent, tehát egy ligandum hozzáadására a homotrimeren belüli mindhárom 

aktív hely konformációja megváltozik, α,β-imido-dUTP, dUDP sőt dUMP esetében is. Ennek az 

elméletnek még egy független módszerrel való igazolása céljából szubsztráttelítési görbét vettem 

föl. Az enzimkinetikát folyamatos spektrofotometriás módszerrel követtem. A paraméterillesztésből 

a Hill-koefficiens 2,8-nak adódott, mely erős kooperációra utal (2). 

 

3. Vizsgáltam különböző kétértékű fémionok hatását a prokarióta E. coli, és az eukarióta D. 

melanogaster dUTPáz katalitikus hatékonyságára. Az erre a célra különböző szempontok szerint 

kiválasztott kétértékű fémionokat a mérések eredményeképpen mindkét organizmusból származó 

enzim esetében három csoportba soroltam. Az első csoportba a Mg2+-hoz hasonlóan viselkedő 

fémionok tartoznak. Ezek a fémionok (Mn2+, Co2+, Ni2+) nagyságrendileg ugyanannyira növelték 

meg a kcat-ot és csökkentették a KM-et, mint a magnézium. A második csoportba a cink tartozik, 

mely nem okoz szignifikáns változást a kinetikai paraméterekben. A harmadik csoportba az 

alkáliföldfémionok tartoznak, természetesen a magnézium kivételével. Mindhárom idetartozó ion: 

Ca2+, Sr2+ és a Ba2+ csökkenti a kcat/KM kinetikai hatékonyságot a fémionmentes reakcióhoz képest. 

A kalciumion több szempontból is eltérően viselkedik, egyrészt eltér a hatása a stroncium- és a 

báriumionétól, ugyanis a kcat-ot csökkenti, míg a KM-et szintén csökkenti. Másrészt eltérő a 

kólibaktérium és az ecetmuslica dUTPázra gyakorolt hatása is, mivel a prokarióta dUTPáz 

specifikus aktivitását a kalcium felére, míg az eukarióta enzimét tizedére csökkentette (3).  
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4. Az eukarióta dUTPázok központi csatornájában található szerkezetstabilizáló magnéziumion és a 

korábban kiválasztott kétértékű fémionok hatását CD spektroszkópiával vizsgáltam. A fémionokat 

hatásuk szerint ismét három csoportba soroltam. Az első csoportba tartozó Mg2+, Co2+, Mn2+ és Ni2+ 

az ecetmuslica dUTPáz CD spektrumában jelentős ellipticitáscsökkenést okoztak, tehát a szerkezeti 

Mg2+ iont a kobalt-, mangán- és nikkelion képes helyettesíteni. A második csoportba tartozó Sr2+ és 

Ba2+ nem okoztak változást a spektrumban, nagy méretük és eltérő koordinációs preferenciájuk 

miatt a központi csatorna fémkötő helyén nem helyettesíthetik a fiziológiás magnéziumot. A 

harmadik csoportban egyedül lévő kalciumion kis effektust okozott. Az E. coli dUTPázhoz adva a 

fémionokat, a CD spektrumban semmilyen változást nem tapasztaltam (3).  
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5. Következtetések 
 

 Munkám első részében a dUTPáz flexibilis C-terminális szakaszának ligandumkötődésben 

kifejtett szerepét vizsgáltam NMR spekroszkópiával. Eredményeim alapján az ecetmuslica dUTPáz 

C-terminális szakasza a szubsztrát, sőt a termék hatására is elveszti flexibilitását, az aktív helyhez 

rendeződik. Ez szemben áll egy svéd kutatócsoport korábbi E. coli dUTPázzal kapott 

eredményeivel (Nord, J., Nyman, P.O., Larsson G. and Drakenberg, T., Febs Lett 492, 228-232 

(2001)). Így újabb bizonyítékot szolgáltattam a törzsfejlődésben eltérő szintet képviselő pro- és 

eukarióta enzimatikus szabályozás különbségeire, hiszen ha az enzim-termék komplexben is jelen 

van a zárt konformer, ez az alegységek közti kooperációra utal. 

 Munkám másik részében különböző kétértékű fémionok enzimszerkezetre és katalízisre való 

hatását tanulmányoztam. A fémion specificitás kutatása új távlatokat nyithat az aktív hely 

szerkezetének és a különböző törzsfejlődési útvonalakon létrejött élőlényekben található enzimek 

katalitikus mechanizmusai közötti különbségek felderítésében. A Ca2+ gátló hatása a pro- és 

eukarióta szervezetek dUTPázának enzimaktivitására valószínűleg szerkezetileg adott a 7-es 

koordinációs szám preferencia miatt, ám az eukarióták bonyolultabb szabályozási rendszere 

(kalciumion koncentrációváltozásának nagyobb szerepe pl. stressz, apoptózis folyamataiban) 

szükségessé tehette ennek az inhibíciós effektusnak a fölerősödését. Az ecetmuslica dUTPázban 

jelenlevő szerkezetstabilizáló magnéziumion magyarázatot adhat a kooperáció jelenségére is, 

valamint a kalciumion okozta enzimgátlásra is, hiszen a prokarióta dUTPázok szűk, apoláris 

központi csatornájába nem fér be fémion. 

Fehérjekrisztallográfiai alkalmazások szempontjából hasznos megfigyelést tettem. Eszerint a 

Co2+ és Ni2+ ionok a Mn2+-ionhoz hasonlóan funkcionálisan kompetens módon helyettesítik a 

fiziológiás Mg2+ kofaktort a dUTPáz aktív centrumában. A mangánion - mint kofaktor -  

magnéziumhoz hasonló hatása más enzimeknél is ismert, ezt gyakran kihasználják a 

röntgenkrisztallográfiában is: ezek, mint nehézatomok megkönnyítik a szerkezetmeghatározást. 

Megfigyeléseim szerint a Co2+ és Ni2+-ionok hasonló módon alkalmazhatók. 

 Összefoglalva, a fenti eredmények arra utalnak, hogy a pro- és eukarióta dUTPázok közti 

katalízisbeli különbségek többnyire szerkezetbeli különbségekre vezethetőek vissza. Ezek az 

eltérések megváltoztatják az alegységek közötti kommunikációt, lehetővé teszik a kooperativitás 

megjelenését az eukarióta dUTPázoknál, és módot adhatnak a Ca2+ ion által közvetített 

szabályozásra. 
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