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 1. ábra: az akto-miozin munka ciklusa. 

A miozin motor domén ATP kötése az 
aktin disszociációját okozza (1. lépés), amit 
az ATP indukált erőkar felhúzás követ (2. 
lépés). Az ATP hidrolízisét követően az 
aktin visszakötés (3. lépés) indukálja a 
hidrolitikus termékek felszabadulását és az 
erőkar lecsapását (4. lépés), amely az aktin 
filamentum mentén történő elmozdulást 
okozza. Lymn, R. W., és E. W. Taylor, 
1971. 

Bevezetés, kérdésfelvetés 
 

Szent-Györgyi Albert munkássága óta ismert, hogy az aktin és a miozin erősen 

kötődik egymáshoz MgADP kötött állapotban, míg MgATP-ben ez az interakció meggyengül. 

Ezen túlmenően a miozin nukleotid és aktin kötése általában véve antagonisztikus 

folyamatok, valamint az aktin mint allosztérikus aktivátor gyorsítja a miozin ATP-áz ciklusát. 

Az akto-miozin rendszer e tulajdonságai alapvető fontosságúak az aktin filamentum mentén 

történő mozgás létrehozásához, de kérdés, hogy a jelenségek hátterében ugyanaz az 

allosztérikus szabályozási folyamat áll-e. 

Ennek kiderítése érdekében vizsgáltuk a 

miozin motor domén távol eső funkcionális 

részeinek működését összehangoló 

allosztérikus kommunikációs folyamatokat.  

 

A miozin nukleotid és aktin kötésének 

antagonisztikus viszonya abban nyilvánul meg, 

hogy MgATP kötés hatására az akto-miozin 

komplex disszociál (1. lépés az 1. ábrán), 

illetve, hogy az aktin allosztérikus 

aktivátorként indukálja a foszfát és az ADP 

felszabadulását (4. lépés az 1. ábrán). Annak 

ellenére, hogy ezek a jelenségek régóta 

ismertek, a nukleotid-kötő zseb és az aktin-

kötő régió közötti kommunikáció molekuláris 

mechanizmusa mostanáig felderítetlen volt. Új 

szerkezeti eredmények azt mutatják, hogy a 

nukleotid-kötő zsebet alkotó switch 1 hurok 

térszerkezete kapcsolt lehet az aktin-kötő régió 

állapotaival, viszont a switch 1 hurok mozgását 

mostanáig nem vizsgálták.  

1. Kérdés: hogyan mozog a switch 1 régió a miozin ATP-áz ciklusa során? 

Működésével megmagyarázható-e a nukleotid által kontrollált aktin affinitás, illetve a 

nukleotid és az aktin kötés antagonisztikus viszonya? További kérdés, hogy a switch 1 hurok 



 

térszerkezet-változásán keresztül terjed-e az aktin kötés információja az erőkarra, amikor az 

aktin kötés az erőgenerálási lépést indukálja (4. lépés az 1. ábrán).  

 

Ahhoz, hogy megérthessük az erőgenerálási lépés aktin általi aktiválását, először azt 

kell megértenünk, hogy a MgATP hogyan indukálja az erőkar felhúzását (2. lépés az 1. 

ábrán).  A kristályszerkezetekből ismert, hogy az erőkar felhúzása a nukleotid-kötő zsebet 

alkotó switch 2 hurok térszerkezet-változásához kapcsolt. A switch 2 hurkot és az erőkart a 

relé helix és a konverter régió köti össze. In silico modellezéssel a relé-hélix libikóka-szerű 

mozgását azonosították az erőkar felhúzása közben. A modell alapján ez a mozgás alakítja át 

a switch 2 hurok záródását a konverter régió és az erőkar forgó mozgásává.  

2. Kérdés: igazolható-e kísérletesen, hogy a MgATP-indukált erőkar felhúzás közben 

a relé-hélix libikóka-szerű mozgása közvetíti a nukleotid-kötő zseb térszerkezet-változását az 

erőkarhoz? 

 

Kinetikai eredményeink azt mutatják, hogy amíg az erőkar mozgása MgATP 

jelenlétében egy gyors egyensúlyi folyamat, addig az ATP hidrolízisét követően, MgADP.Pi 

kötött állapotban az erőkar mozgása négy nagyságrenddel lassabb, és a miozin ATP-áz 

ciklusának sebesség-meghatározó lépése. Ez a lassú erőkar mozgás teszi lehetővé, hogy az 

aktin visszakössön a miozinhoz (3. lépés az 1. ábrán) mielött az erőkar lecsapna munkavégzés 

nélkül. Ez a jelenség egy hidrolízist követő térszerkezet-változást feltételez a nukleotid-kötő 

zseb környékén, amely lelassítja az erőkar mozgását MgADP.Pi kötött állapotban. A motor 

domén kristályszerkezetek in silico elemzése egyetlen különbséget mutatott a MgATP és 

MgADP.Pi kötött állapotok között: ATP hidrolízis hatására a relé-hélixben lévő Asn-475 

aminosav oldallánc elfordul, és a Tyr-573 aminosav oldallánccal alakít ki hidrogénhíd kötést. 

A feltételezés szerint az új interakció blokkolja a Tyr-573 aminosav mozgását az erőkar 

mozgása közben, ezzel lelassítja azt  MgADP.Pi kötött állapotban.  

3. Kérdés: Igazolható-e kísérletesen az Asn-475 és a Tyr-573 között kialakuló 

hidrogénhíd létrejötte, illetve a Tyr-573 szerepe az erőkar mozgás sebességének 

meghatározásában? 

 

Mivel a miozin ATP-áz ciklusának sebesség-meghatározó lépése az erőkar lecsapása 

MgADP.Pi kötött állapotban, az aktin mint allosztérikus aktivátor ezt a lépést gyorsítja 

leginkább az ATP-áz ciklus aktiválásakor (4. lépés az 1. ábrán). A jelenleg elfogadott 

térszerkezet-változás kaszkád alapján az aktin kötés úgy indukálja az erőkar lecsapását, hogy 



 

első lépésben a switch 1 hurok és a nukleotid-kötő zseb nyílását váltja ki, amely ezután a 

foszfát felszabadulását és az erőgenerálási lépést indukálja. Ezzel szemben, izomrostban 

végzett és egyedi molekula kísérletek azt mutatják, hogy az erőgenerálási lépés megelőzi a 

foszfát felszabadulást.   

4. Kérdés: hogyan aktiválja a MgADP.Pi kötött és felhúzott erőkarú miozinhoz 

hozzákötő aktin a foszfát felszabadulása előtt bekövetkező erőkifejtő lépést? 

 

Célkitűzések 
 

Elsősorban az érdekelt minket, hogy az aktin-kötő régió hogyan kommunikál a 

nukleotid-kötő zsebbel és az erőkarral. Arra kerestük a választ, hogy milyen allosztérikus 

szabályozási folyamatok állnak az ATP-áz ciklus aktin általi aktiválása, illetve az 

antagonisztikus nukleotid és aktin kötés mögött. Mivel aktin távollétében az ATP-áz ciklus 

sebesség-meghatározó lépése az erőkar lecsapása, fontos, hogy megértsük az ATP-indukált 

erőkarmozgás közben történő szerkezeti átalakulásokat és az erőkarmozgás energetikáját 

meghatározó folyamatokat is. Összességében elmondhatjuk, hogy célunk a miozin motor 

domén funkcionális részeinek működését összehangoló allosztérikus szabályozási 

folyamatokat megértése a fent leírt kérdések megválaszolásával. .  

 

Kísérleti megközelítés 
 

A miozin motor domén működését szabályozó allosztérikus folyamatok vizsgálatára 

fluoreszcens szenzorokat helyeztünk el a vizsgált funkcionális részekben. Az így kapott 

fluoreszcens jeleket steady-state, egyensúlyi, illetve tranziens kinetikai módszerekkel 

vizsgáltuk a miozin működése közben. Ezzel a megközelítéssel meghatározhatóak a vizsgált 

funkcionális régió fluoreszcens állapotai, és karakterizálható a közöttük lévő egyensúlyok 

energetikája. Vizsgálható, hogy más funkcionális régiók hogyan hatnak a megfigyelt rész 

fluoreszcens állapotaira és átalakulásaira, illetve, a fordított hatású folyamatok is nyomon 

követhetőek. Ezekben a kísérletekben a miozin egyes részeiben indukált változásokat 

jellemeztük nukleotidok, nukleotid analógok, foszfát, Mg2+ és aktin kötés hatására, különböző 

kísérleti elrendezésben, a megválaszolandó kérdés függvényében.  

A kristályszerkezeteknek köszönhetően a kapott fluoreszcens állapotokat 

hozzárendelhetjük ismert térszerkezetekhez. A szerkezetek viszont nem adnak felvilágosítást 



 

a folyamatok sorrendjéről és energetikai következtetések sem vonhatóak le. Így 

megközelítésünk jól kiegészíti a szerkezeti adatokat. 

Olyan pontmutáns miozin motor domén konstrukciókat is előállítottunk, amelyekben 

bizonyos funkcionális részek közötti kommunikáció akadályozott. Ezek hatását a fent leírt 

megközelítés alkalmazásával jellemeztük, hogy a kicserélt aminosav oldalláncok feltételezett 

szerepét igazoljuk.  

 

Tézisek 
 

I. Tézis 

 

A nukleotid-kötő zsebet alkotó switch 1 hurok két funkcionális állapota révén képes 

érzékelni a nukleotid γ-foszfát jelenlétét, és a két állapot közötti egyensúlyi állandó határozza 

meg a miozin aktin affinitását. A termodinamikai modell, amely leírja a switch 1 régió 

állapotai közötti egyensúlyok eltolódását, alkalmazható más p-hurok NTP-ázok nukleotid-

kontrollált fehérje interakcióira is.  

  

Következtetés 

 

A nukleotid-kötő zsebet alkotó switch 1 hurok és az aktin-kötő régió térszerkezeti 

átalakulásainak kapcsoltságát a Dictyostelium miozin II motor domén switch 1 régiójában 

elhelyezett triptofán szenzorok használatával oldatban vizsgálatuk. Azonosítottuk a switch 1 

hurok két funkcionális állapotát, és azt találtuk, hogy a két állapot közötti átalakulás az aktin-

kötő régióban történő térszerkezeti átalakuláshoz kapcsolt. Modellünk molekuláris 

magyarázatot szolgáltat arra, hogy miért függ a miozin aktin affinitása a kötött nukleotid γ-

foszfátjának jelenlététől. 

   

II. Tézis 

 

A relé-hélix alátámasztásául szolgáló hidrofób aminosav klaszter (F481, F482, F652) 

nélkülözhetetlen a relé-hélix mozgásához, mely eredmény kísérletes igazolást nyújt a relé-

hélix feltételezett libikóka-szerű mozgására a miozin erőkar felhúzása közben. 

 



 

Következtetés 

 

 Olyan Dictyostelium miozin II mutánsokat hoztunk létre, amelyekben a relé-hélix 

libikóka alátámasztási pontja redukált. A mutációknak az erőkar mozgására gyakorolt hatását 

a relé-hélixben lévő triptofán szenzor segítségével vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatják, 

hogy az  alátámasztási pont elengedhetetlen relé-hélix libikóka-szerű billenéséhez, és így az 

erőkar felhúzásához. 

 

III. Tézis 

 

A Tyr-573 aminosav oldallánc részt vesz az erőkarmozgás energetikájának 

kialakításában, viszont szerkezeti eredmények alapján feltételezett szerepe az erőkarmozgás 

sebességének finomhangolásában nem igazolható egyértelműen kísérletes 

megközelítésünkkel. 

 

Következtetés 

 

Olyan Dictyostelium miozin II mutánst készítettünk (Y573F), amelyben a tirozin 

aminosav feltételezett működése gátolt, és ez a relé-hélixben lévő triptofán szenzor 

segítségével vizsgálható. Azt találtuk, hogy a mutációnak jelentős hatása van az erőkarmozgás 

egyensúlyi állandójára, de az egyensúly olyan mértékben tolódott el, hogy az erőkar felhúzás 

sebessége nem vizsgálható. Így egyértelműen nem igazolható, hogy az erőkar sebességének 

meghatározásában ennek a tirozinnak van-e szerepe.   

 

IV. Tézis 

 

Az aktin kötés a relé-hélix libikóka-szerű mozgását indukálva aktiválja a miozin 

erőkifejtési lépését egy az aktin-kötő régió és az erőkar között húzódó közvetlen 

kommunikációs útvonalon keresztül, és nem a nukleotid-kötő zseb és a switch 1 hurok 

kinyílásának indukálása révén. 

 



 

Következtetés 

   

Kristályszerkezetek elemzésével kidolgoztunk egy modellt, amely egy közvetlen 

kommunikációs útvonalat ír le az aktin-kötő régió és az erőkarhoz futó relé-hélix között. 

Hipotézisünk szerint, ezen útvonalon keresztül, a relé-hélix libikókát visszabillentve gyorsítja 

az aktin az erőkar mozgását, aktiválva az erőkifejtő lépést. Így megmagyarázható, hogy a 

nukleotid-kötő zseb kinyílása és a foszfát felszabadulás előtt megtörténik az erőgenerálási 

lépés. Szerkezeti modellünket mutációs analízissel támasztottuk alá. 
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