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BEVEZETÉS 

 

A daganatos megbetegedések korunk társadalmának egyik legnagyobb kihívásai. A 

daganatos betegségek terápiája 60 éves története során jelentıs változásokon ment át. A 

60-as években indult nagyszabású molekulaszőrési vizsgálatok eredményeként számos 

természetes eredető, sejtosztódásgátló molekulát azonosítottak. Ezen anyagok között 

voltak a vinca alkaloidok és a taxánok, amelyek felfedezésük óta már terápiás 

körülmények között is bizonyították hatékonyságukat. Ez a két azonosított 

sejtosztódásgátló vegyületcsoport felfedezése idején forradalminak számított, ugyanis az 

addig használt kemoterápiás készítményekkel ellentétben nem a sejtek DNS állományát 

károsítják, hanem a tubulin/mikrotubulus alkotta mitotikus orsóhoz kötıdve meggátolják a 

sejtosztódást. Ezen molekulák két képviselıje a Vinca roseusból izolált vinkrisztin és 

vinblasztin, melyek valóban megakadályozzák sejtosztódást. Komoly probléma azonban 

kemoterápiás alkalmazásuk során, hogy nem specifikusak, egyrészt nem csak a 

tumorsejteket támadják, másrészt a tubulin/MT rendszeren kívül más fehérjékhez is 

kötıdhetnek, ezáltal módosítják azok funkcióit. Az utóbbi évtizedben ezen molekulák 

toxicitását félszintetikus módosításokkal próbálták csökkenteni, ennek eredményeként 

jelentek meg az ún második generációs vinca alkaloidok.  

A KAR-2 

Az egyik ilyen ígéretes vinca alkaloid származék a KAR-2, amelyet a Richter 

Gedeon NyRt. kutatói a kutatócsoportunkkal együttmőködve állítottak elı és választottak 

ki számos újonnan szintetizált bisz-indol származék közül, mint ígéretes sejtosztódásgátló 

vegyületet. A molekula in vivo tesztekben hasonlóan hatékony sejtosztódásgátló ágensnek 

mutatkozott, mint a vinblasztin, a KAR-2 anyamolekulája ám annál jóval enyhébb toxikus 

mellékhatásokkal rendelkezik. 

Kutatócsoportunkban korábban kimutatták, hogy a vinblasztin és a vinkrisztin, 

ellentétben a KAR-2-vel, a mitotikus orsó fı alkotóelemén a tubulinon kívül, a Ca2+-

receptor fehérje CaM-hoz is kötıdik, és antagonistaként viselkedve gátolja annak 

mőködését. Ezzel ellentétben a KAR-2, bár kötıdik a CaM-hoz, korábbi tesztekben nem 

mutatott CaM antagonista hatást. 

 

 



3 
 

 A kalmodulin (CaM) 

A CaM az EF-hand-et tartalmazó fehérjék szupercsaládjába tartozó, 148 

aminosavat tartalmazó, 16 kDa tömegő Ca2+-receptor fehérje. A fehérje két, 

nagymértékben homológ globuláris doménnel rendelkezik, amelyet egy flexibilis régió köt 

össze. Mindkét globuláris domén 2-2 Ca2+- kötıhellyel rendelkezik. A Ca2+-kötés a 

fehérjében konformációváltozást idéz elı, amelynek köszönhetıen a globuláris 

domnénekben 1-1 hidrofób régió kerül a molekula felszínére. Ezek a Ca2+-kötés hatására 

kialakuló hidrofób régiók biztosítanak kötıfelszínt a célfehérjék számára. A kalmodulin az 

eukarióta sejtekben általánosan elıforduló fehérje, ismert célfehérjéinek száma több mint 

száz. A CaM számos életfolyamat szabályozásában vesz részt: hatását többnyire 

enzimekhez (pl kinázok) kötve fejti ki regulálva azok katalitikus aktivitását 

szabályozásában, de emellett még integráns része a sejtváznak is a sejtosztódás során. 

Számos olyan vegyület ismert amely a CaM mőködését felfüggeszti. Ezek a CaM 

antagonisták (pl. : trifluoperazin (TFP), calmidazolium, W-13) különbözı 

vegyületcsoportokba sorolhatók, ám valamennyiük közös jellemzıje, hogy a CaM C-

terminális hidrofób zsebébe kötıdve gátolják a célfehérjék CaM-hoz való kötıdését és 

ezáltal felfüggesztik a CaM reguláló funkcióját. 

 

CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

Doktori munkám célkitőzése az volt, hogy magyarázatot találjak arra, mi okozza a  

a vinblasztin származék KAR-2 igen elınyös farmakológiás tulajdonságait, és ezáltal 

közelebb kerüljünk a molekula egyedi hatásmechanizmusának felderítéséhez Munkám 

során a molekula CaM-nal való kölcsönhatásának vizsgálatára fókuszáltam, mivel 

kutatócsoportunk korábbi eredményei azt sugallták, hogy a két vinca alkaloid eltérı 

mértékő toxicitásának hátterében különbözı mértékő CaM gátló hatásuk áll. Ebbıl a célból 

mind szerkezeti mind pedig funkcionális illetve kötıdési vizsgálatokat kívántam végezni. 

A szerkezeti vizsgálatok során több módszer (röntgenkrisztallográfia, NMR illetve 

cirkuláris dikroizmus spektroszkópia) párhuzamos alkalmazásával terveztem jellemezni a 

KAR-2 molekula kötıhelyét a CaM-on és a kötıdési tulajdonságokat összevetni más CaM 

kötı molekulákéval. A kötıdési illetve funkcionális tesztek segítségével az kívántam 

vizsgálni, hogy a KAR-2, más ágensekkel összevetve milyen funkcionális hatást okoz a 

CaM által modulált folyamatokban. A tervezett vizsgálatok eredményei támpontként 

szolgálhatnak további hatékonyabb, enyhébb mellékhatású vinca alkaloidok szintéziséhez. 
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MÓDSZEREK 

 

• Fehérjék. Kísérleteimhez a CaM-t, a TPPP/p25-t, valamint a tubulint marhaagyból 

izoláltam. Az NMR mérésekhez az 15N-el jelzett CaM-t .rekombináns technikával minimál 

táptalajon termeltettem E. coli-ban és innen izoláltam. 

• Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia. A CD spektrumokat JASCO J-720 

spektropolariméter segítségével vettem fel. A méréseket 25 oC-on, pufferolt közegben, 200 

µM CaCl2 mellett végeztem 1 cm-es küvettában. A CaM koncentrációja 10 µM volt. 

• Foszfodiészteráz aktivitás mérés. A cAMP bomlását katalizáló enzimreakciót egy 

csatolt enzimrendszeren, segédenzimek segítségével követtem, melynek során NADH 

fogyását követtem spektrofotometriával 340 nm-en. 

• Kötıdési vizsgálatok felületi plazmon rezonancia segítségével. A méréseket 

Biacore X típusú készülékkel végeztem. A mérésekhez SA típusú, sztreptavidinnel borított 

chipet használtam. A chipre biotinilált CaM-t immobilizáltam, majd az így kialakított 

felszínre aldolázt vagy TPPP/p25-t injektáltam TFP vagy KAR-2 mellett és távollétében. 

• Fehérje kristályosítás. A CaM-KAR-2 kristályosítását függıcsepp módszerrel 

végeztem 24 lyukú kristályosító tálcán. Összesen 24 körülményt teszteltem, a 

kristályosításhoz 1 mM-os CaM oldatot és ekvimoláris mennyiségő KAR-2–t használtam. 

A vizsgált körülményekben a pH-t 4,6 és 4,8 között változtattam, kicsapószernek pedig 

PEG8000-et vagy PEG4000-et használtam a 26-32%-os koncentrációtartományban. A 

kristályt eredményezı körülménynél a kristályosítóoldat 50 mM Na-kakodilátot, (pH = 

4,7) 26% (w/v)-os PEG8000–t, 5 mM CaCl2–t és 10 mM MgCl2-t tartalmazott.. 

• Kristályszerkezet-meghatározás. A szerkezet meghatározását az ELTE TTK 

Kémia Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratóriumával kollaborációban végeztük. 

A röntgendiffrakciós méréseket dr. Harmat Veronika végezte Hamburgban a DESY 

szinkrotronban. A reflexiók indexelése valamint a tércsoport meghatározása az XDS 

program segítségével történt. A szerkezet meghatározását molekuláris helyettesítéssel 

végeztük, ehhez a CCP4 programcsomag MOLREP programját használtuk. A végsı 

szerkezetet modellépítési és szerkezetfinomítási lépések váltakozó alkalmazásával értem 

el. A szerkezet finomításához a REFMAC5 programot, modellépítéshez az O programot, a 

szerkezeti vízmolekulák azonosításához pedig az ARP szoftvert használtam Az atomi 

koordinátákat illetve az egyéb szerkezeti adatokat elhelyeztem a fehérjeszerkezet 

adatbankban (Protein Data Bank) az 1XA5 hozzáférési kód alatt 
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• NMR spektroszkópia. A mérés során az 15N-el jelölt, 1mM koncentrációjú 

rekombináns CaM-hoz 5 lépésben KAR-2-t adagoltunk másfélszeres feleslegig. Elsıként a 

tiszta CaM 15N-1H HSQC spektrumát vettük fel majd ugyanezt tettük minden egyes 

titrálási lépésnél. Az utolsó adag KAR-2 hozzáadása után HSQC-TCS és HSQC-NOE 

spektrumok felvételére került sor. A méréseket Dr. Perczel András kutatócsoportjával 

együttmőködésben végeztük. 
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EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 
 

1)  A CD spektroszkópia hatékony módszer a fehérjék szerkezeti változásainak 

vizsgálatára. Ezzel a módszerrel vizsgáltam a vinca alkaloidok és a TFP 

kölcsönhatását CaM-al. Kimutattam, hogy a KAR-2 képes a CaM-TFP 

komplexhez kötıdni. A kölcsönhatás során a KAR-2 csak az interdomén 

kötıhelyen található TFP molekulával kompetál, ugyanakkor a C-terminális 

hidrofób zsebbe kötıdı TFP kötıdését nem perturbálja. A KAR-2-vel ellentétben, 

a vinblasztin a C-terminális hidrofób zsebbe kötıdı TFP-t leszorítja, tehát a két 

vinca alkaloid a CaM különbözı doménjaival hat kölcsön. 

 

2)  CaM által aktivált foszfodiészteráz aktivitási teszt alkalmas a CaM hatását 

befolyásoló ágensek vizsgálatára. Igazoltam, hogy a vinblasztin, akárcsak a CaM 

antagonista TFP, képes a foszfodiészteráz CaM által történı aktiválását teljesen 

felfüggeszteni, bár a vinblasztin IC50 értéke a TFP-nél egy nagyságrenddel 

nagyobbnak mutatkozott (~60 illetve ~6 µM). Ugyanakkor, a KAR-2 maximális 

gátló hatása kb. 30 %-os gátlás volt, tehát a CaM részlegesen megtartotta aktiváló 

hatását. Érdekes módon a KAR-2 és a TFP egyszerre adásakor a KAR-2 

liberátorként viselkedett, azaz felfüggesztette a TFP gátló hatását. Ezen 

eredmények összhangban vannak a CD spektroszkópiás vizsgálatok eredményeivel 

mely szerint a KAR-2 verseng az antagonista TFP-vel a CaM-hoz való kötıdésért. 

Tehát a CaM KAR-2-vel komplexált állapotában is képes célfehérjéit megkötni és 

azok mőködését modulálni. 

 

3) Új módszert dolgoztam ki CaM-célfehérje kölcsönhatások vizsgálatára illetve 

CaM antagonista drogok hatékonyságának tesztelésére. A felületi plazmon 

rezonancia effektuson alapuló eljárás alkalmasnak bizonyult a CaM 

kölcsönhatásainak kvantitatív jellemzésére. A mérések során a felszínhez rögzített 

CaM aktív maradt, Ca2+ főggı módon volt képes célfehérjéjét, az aldolázt kötni. 

Az új módszerrel meghatározott CaM-aldoláz kölcsönhatás Kd-je (0,3 µM) jól 
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egyezett a korábban fluoreszcenciás módszerrel meghatározott értékkel. A CaM-

aldoláz kölcsönhatást TFP-vel és KAR-2-vel perturbálva azt tapasztaltam, hogy a 

TFP képes volt felfüggeszteni a kölcsönhatást, míg a KAR-2 csak részlegesen 

gátolta az aldoláz kötıdését CaM-hoz. Ezen eredmények összhangban voltak a 

foszfodiészteráz aktivitás mérésnél tapasztaltakkal. 

 

4)  Felületi plazmon rezonancia módszert alkalmazva jellemeztem a CaM-nak egy új 

célfehérjével, a TPPP/p25-el való kölcsönhatását. Az immobilizált CaM felett 

TPPP/p25-t áramoltatva, az oldott fehérje koncentráció függı mértékben kötıdött. 

Ellentétben az számos CaM célfehérjével, a TPPP/p25 Ca2+-mentes körülmények 

között is kötıdött CaM-hoz. Akárcsak az aldoláz esetén itt is megpróbáltam 

perturbálni a kölcsönhatást TFP-vel és KAR-2-vel de egyik molekula sem 

bizonyult hatékonynak, ez azt látszik igazolni, hogy a TPPP/p25 igen egyedi CaM 

kötıhellyel rendelkezik. Amennyiben TPPP/p25-el együtt egy másik célfehérjéjét 

a tubulint is injektáltam a felszínre, lecsökkent a kötıdött TPPP/p25 mennyisége: a 

felszínen lévı CaM és az oldott tubulin verseng a TPPP/p25-ért; ez alapján 

feltehetı, hogy a TPPP/p25 CaM és tubulin kötıhelye átfed.  

5) Sikeres kristálynövesztést követıen meghatároztam a CaM-KAR-2 komplex atomi 

felbontású (2,12 Å) szerkezetét. A kapott szerkezetrıl megállapítottam, hogy a 

KAR-2 bekötıdése hasonló zárt konformációt indukál a fehérjében, mint a TFP, 

azonban, a KAR-2 kötıhelye nem a célfehérjék és antagonisták elsıdleges 

kötıhelyének tekintett hidrofób zsebben van, hanem a két globuláris domén által 

létrehozott, korábban még nem azonosított, új kötıhelyen. Ez a régió átfed a CaM 

második TFP kötıhelyével, ez eredmény magyarázza a CD spektroszkópiás 

vizsgálatoknál tapasztalt szelektív TFP leszorítást. A CaM-KAR-2 komplex 

szerkezetének egy különleges sajátsága hogy a célfehérje felismerésben fontosnak 

tartott hidrofób zsebek KAR-2 hatására bezárulnak.  

6) A KAR-2 hatására a 15N-el jelölt CaM 2D NMR spektrumában 20 csúcs pozíciója 

változott meg jelentısen, ezek közül 10-10 található a fehérje N- illetve C-

terminális doménjében, tehát a KAR-2 az egész molekulára kiterjedı 

szerkezetváltozást indukált. Figyelembe véve, hogy a kémiai környezet 

megváltozása, tehát egy adott aminosavhoz tartozó csúcs elmozdulása, nemcsak a 
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KAR-2-vel való kölcsönhatás miatt történhet, hanem azért is, mert új kapcsolatok 

alakulnak ki a fehérjén belül, a két globuláris domén között. A 

röntgenkrisztallográfiás szerkezet ismeretében sikerült megállapítanom, hogy mely 

aminosavak kémiai eltolódása változott meg a KAR-2 kötıdését követıen 

kialakuló interdomén kölcsönhatások és melyeknek a KAR-2-vel való közvetlen 

kölcsönhatás révén. Az NMR spektroszkópiás vizsgálatok eredményeképpen 

kijelenthetı hogy a röntgenkrisztallográfiával kapott zárt konformáció nem csupán 

a kristályszerkezetre jellemzı tulajdonság, hanem a CaM-KAR-2 komplex oldott 

állapotban is ilyen konformációval rendelkezik.  

7) Eredményeim alapján felállítottam egy modellt, amely magyarázatot ad a KAR-2 

különleges viselkedésére a CaM-célfehérje/antagonista rendszerekben. A modell 

azon a felismerésen alapszik, hogy a KAR-2 egy eddig nem ismert interdomén 

kötıhelyhez való kötıdése révén a célfehérje-CaM-KAR-2 terner komplex 

kialakulása lehetıvé válik, és ebben a komplexben a CaM képes szabályozási 

feladatait ellátni. Eredményeim alapján valószínő, hogy a KAR-2 in vivo 

vizsgálatokban mutatott enyhébb nem kívántos toxicitásáért, legalábbis részben, a 

molekula és a CaM közötti új típusú kölcsönhatás a felelıs.  
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