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BEVEZETÉS 

Az eukarióta sejt felépítése a funkcionális szerveződés gyönyörű példája, melyben 

térben és időben szétváló folyamatok között a kommunikáció különböző mechanizmusok 

révén nyilvánul meg. A sejt belső szerkezete, melynek egyik fontos vázrendszere a 

mikrotubuláris rendszer, nem állandó, dinamikusan változik feladatai és környezete 

függvényében. A mikrotubuláris rendszer tubulin alegységekből épül fel, polimerizációja, 

dinamikus szerveződése révén alakul ki. A sejtváz felépítésében, transzportfolyamatokban, a 

sejtmozgásban, valamint sejtnyúlványok kialakulásában vesz részt számos más funkciója 

mellett. A konzervatív mikrotubuláris rendszer szerteágazó funkcióját egyrészt a hozzá nagy 

affinitással kötődő Mikrotubulus Asszociált Proteinek, másrészt a vele dinamikus 

kölcsönhatásokat kialakító más citoplazmatikus fehérjék határozzák meg. Ezen 

citoplazmatikus fehérjék csoportjába sorolhatók a glikolitikus enzimek, melyek a sejtek 

energiaháztartásában alapvető energiaforrás, a glükóz metabolizmusában játszanak szerepet. 

A glikolitikus enzimek a sejtek nagy kompartmentjeiben, ahol a fehérjekoncentráció magas, 

komplexeket képeznek egymással, kötődnek a sejtvázhoz, membránokhoz, de más 

metabolikus enzimekkel vagy fehérjékkel is képesek komplexeket létrehozni. Mindezen 

hatások jelentős funkcionális következményekkel járnak, melyek szerepet játszanak mind a 

fiziológiás, mind a patológiás szövetek energiatermelésében.  

A foszfofruktokináz (PFK), mely a glikolízis szabályozásában kulcsfontosságú enzim, 

tetramer formában aktív. Az izomszövetben előforduló izoforma azonban hígításra és 

metabolitok hatására inaktív formákra disszociál. Következésképpen mindazon hatások, 

melyek perturbálják az oligomer formák közötti egyensúlyt, alapvetően befolyásolják a PFK 

működésén keresztül a citoplazmatikus energiatermelést, azaz a sejten belüli ATP szintet. 

Munkacsoportunk és mások irodalmi adatai bizonyítják, hogy a citoszkeleton potenciális 

célpontja a glikolitikus enzimek asszociációinak. Agyszövetben a glükóz különösen jelentős 

energiaforrás, és a tubulin is fontos sejtváz alkotó. 

A Tubulin Polimerizációt Promotáló Protein (TPPP/p25), munkacsoportunk 

azonosította agyszövetben, mint egy eredendően szerkezet nélküli agy-specifikus fehérjét, 

melynek elsődleges kölcsönható partnere a mikrotubuláris rendszer. A humán proteom 

felfedezését követően világossá vált, hogy a hipotetikus fehérjék mintegy harmada nem 

rendelkezik jól-definiált harmadlagos szerkezettel. A szerkezet nélküliség, a rendezetlenség 

egy fehérjénél megengedheti a többszörös funkciót több kölcsönható partnerrel, vagy több 

tulajdonság együttes meglétét; de jelentheti a szabályozási folyamatok fokozott 
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érzékenységét a szerkezet érzékenysége miatt. A rendezetlen fehérjék olyan betegségek 

létrejöttében játszanak főszerepet, ahol a konformációs szabadság következményeként a 

biológiai rendszerekben extra stabilitású struktúrák jönnek létre a sejt, vagy a szövet számára 

káros hatással. Ennek hátterében aberráns fehérje-fehérje kölcsönhatások lehetnek, melyek 

aggregációhoz, zárványtestek kialakulásához vezetnek (konformációs betegségek). Ilyen 

jellemző szerkezet nélküli fehérjék a -amiloid, az -szinuklein, vagy a mutáns huntingtin.  

A TPPP/p25 normál agyszövetben az oligodendrocitákban fordul elő, melyeknek fő 

feladata az axonokat körülvevő mielin hüvely létrehozása, ami az fiziológiás 

ingerületátvitelhez nélkülözhetetlen. A jellegzetes bipoláris progenitor sejtek megkeresik a 

stabilizálódott axonokat és a differenciáció során létrehozzák a mielinhüvelyt. Koordinált 

módon, számos fehérje jelenik meg a mielinizáció során, az oligodendrociták sejtváza 

drasztikusan átalakul. A sejtváz átrendeződésben a mikrotubuláris rendszernek kulcsszerepe 

van. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 Doktori munkám célja egyrészt azon mikrotubuláris ultrastruktúrák jellemzése volt, 

amelyek citoplazmatikus, a mikrotubulushoz dinamikusan kötődő fehérjékkel történő 

kölcsönhatások révén alakulnak ki; másrészt ezen ultrastruktúrák funkcióinak vizsgálata, 

fiziológiás és patológiás folyamatokban betöltött szerepének molekuláris és sejtszintű 

elemzése volt. E célból jellemeztem  

i) a mikrotubuláris rendszer és egy fontos glikolitikus enzim, a PFK in vitro 

kölcsönhatásait, annak a kináz működésére és a mikrotubuláris rendszer 

struktúrájára gyakorolt hatásait; a kölcsönhatás specifikus effektorokkal való 

modulálását; 

ii) egy szerkezet nélküli fehérje, a TPPP/p25 kifejeződésének energiametabolizmusra 

gyakorolt molekuláris és sejtszintű hatását;  

iii) a mikrotubuláris rendszer és a TPPP/p25 kölcsönhatását, annak szerkezeti és 

funkcionális megnyilvánulásait ún. egy-sejtes kísérletekben;  

iv) az endogén TPPP/p25 szerepét az oligodendrociták mikrotubulus alapú 

nyúlványképzésében. 
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MÓDSZEREK 

 Tubulin preparálása szarvasmarhaagyból.  

 Fluoreszcencia anizotrópia mérések.  

 Foszfofruktokináz aktivitásmérés. 

 Tubulin polimerizációs követése turbidimetriával.  

 Kötődési vizsgálatok ülepítéses technikával. 

 Antiszérum előállítása és jellemzése. 

 Sejttenyésztés és differenciáció. 

 Humán sejtek tranziens transzfekciója fluoreszcens fúziós fehérjékkel. 

 Stabil sejtvonal előállítása, klónszelekció. 

 Mitokondrium membrán polarizáció jellemzése. 

 Primer oligodendrocita tenyészet előállítása. 

 Immunfluoreszcens vizsgálatok.  

 Mikroszkópos képanalízis.  

 

EREDMÉNYEK 

1. Megállapítottam, hogy a foszfofruktokináz potenciális célpontja a tubulin illetve 

polimerizált formájuk a mikrotubulus (MT). Kölcsönhatásuk egyrészt az aktív 

tetramer kináz inaktív dimerjeivel való kölcsönhatáshoz vezet, másrészt a 

mikrotubulusok periodikus keresztkötődéséhez, ami extra turbiditásnövekedéssel jár, 

a keresztkötött mikrotubuláris ultrastruktúrák létrejöttét, melyek a MT-okon asszociált 

inaktív dimér formák tetramerizálódása révén alakul ki, elekron mikroszkópiás 

felvételek bizonyították. A PFK kölcsönhatása MT-okkal a kináz aktivitáscsökkenését 

eredményezi. Az in vitro, izolált fehérjékkel végzett szerkezeti és funkcionális 

vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a MT-PFK kölcsönhatás affinitása (Kd) 

mikromólos nagyságrendű, ami azt mutatja, hogy a fiziológiás 

koncentrációviszonyoknál jelentős lehet a komplexképződés. Megállapítottam, hogy a 

PFK aktivátor típusú mediátor vegyületei, mint pl. az ATP vagy fruktóz-2,6-

biszfoszfát gátolják a PFK kötődését a tubulinhoz/MT-hoz, következésképpen 

modulálják a mikrotubulus struktúrák stabilitását, valamint a kináz eredő aktivitását, 

tehát a glikolizis sebességét. 

2. Vizsgáltam a TPPP/p25 rendezetlen fehérje glükóz metabolizmusra gyakorolt hatását 

élő humán sejtekben. Megállapítottam, hogy kifejeződése fokozza a mitokondriális 

membrán polarizációját, azaz pozitívan hat a sejt energia állapotára. Összhangban 

ezen eredményekkel kimutattam, hogy a TPPP/p25-öt expresszáló sejtekben mind a 

glükóz lebontás sebessége, mind az ATP szint fokozott, a hatás kialakulásában fontos 

szerepe van a PFK aktiválódásának.  
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3. Bizonyítottam, hogy transzfektált HeLa sejtekben a TPPP/p25 potenciális 

intracelluláris célpontja a mikrotubuláris hálózat, kifejezett ko-lokalizációt mutat a 

mikrotubuláris hálózattal, keresztköti azokat, stabilizálja, ellenállóvá teszi anti-

mikrotubuláris ágensek depolimerizáló hatásával szemben. A proteoszóma gátlása a 

TPPP/p25 szint emelkedését eredményezi, tehát fehérje szintje a proteoszóma 

rendszeren keresztül szabályozódik.  

4. Az EGFP-TPPP/p25 túltermelése a mikrotubuláris váz átrendeződését okozza, új 

speciális ultrastruktúrák alakulnak ki: aggreszóma, a centroszóma régiójában, és a 

magkörüli keresztkötött mikrotubuláris hálózatból kialakuló ketrec (cage) struktúra. 

Antitesteket jellemezve és felhasználva, vizsgáltuk humán patológiás agyszöveti 

mintákban a TPPP/p25 előfordulását. A TPPP/p25 jellemzően az -

szinukleinopátiákra jellemző zárványtestekben fordul elő, igy a Parkinson kór esetén 

a Lewy testekben, MSA esetén pedig az oligodendrocitákban mutattuk ki. 

Ugyanakkor oligodendrogliómákban a TPPP/p25 nem fejeződik ki, miközben 

előfordulása normálállapotú oligodendrocitákban alapvető jelentőségű.  

5. Parkinson-kóros agyszöveti minták zárványtestjeiben a GAPDH-t, egy fontos 

glikolitikus enzim felhalmozódását is kimutattuk. Analóg módon, GAPDH 

lokalizációt azonosítottam TPPP/p25-alapú aggreszómát tartalmazó HeLa sejtekben, 

miközben a TPPP/p25-öt nem tartalmazó kontrol sejtek esetén a GAPDH homogén 

eloszlást mutatott.  

6. Bizonyítottam, hogy a TPPP/p25 szintje oligodendrocitákban a differenciáció során 

jelentősen megnő, a mikrotubulus vázzal mutat ko-lokalizációt, valószínűleg a 

mikrotubuláris rendszer által stabilizált nyúlványok kialakításában játszik alapvető 

szerepet. Kimutattam, hogy a differenciáció során mutatott TPPP/p25 szintnövekedés 

összefügg más olyan fehérjék kifejeződésével, melyek ismert markerei a folyamatnak, 

mint a mielin bázikus fehérje, vagy a IV típusú -tubulin. Megállapítottam, hogy a 

TPPP/25 kifejeződésének csökkentése specifikus mikroRNS-sel, azaz mir-206-tal az 

oligodendrocita differenciáció gátlását eredményezte.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A mikrotubuláris rendszer intracelluláris dekorációjában, ultrastruktúrái 

kialakulásában és szerteágazó fiziológiai funkcióik biztosításában a citoplazmatikus fehérjék 

dinamikus asszociációja, a statikusan kötődő, jól ismert MAP-ek hatásai mellett, fontos 

szerepet játszik. A mikrotubuláris váz dinamikus működése energiát igénylő folyamat, melyet 

a citoplazmatikus kompartmentben elsődlegesen a glükóz metabolizmusa biztosít a glikolízis 

révén. A glikolitikus enzimek mind szerkezeti, mind funkcionális jellemzői, beleértve az 

izoformák sejt-specifikus voltát, jól ismertek molekuláris szinten. Rendszer- és sejtszinten 

ezek a jellemzők kevésbé egyértelműek. Munkacsoportunk és más laboratóriumok az utóbbi 

évtizedben egyértelmű bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozólag, hogy a glikolitikus 

enzimek intracelluláris asszociációja, részben citoszkeletális kötődésük, jelentős tényező az 

energia, elsősorban az ATP szintézisének szabályozásában. Ezen kutatásokhoz, illetve 

koncepcionális elképzelések igazolásához járultak hozzá azok az in vitro eredményeim, 

melyek a PFK, mint a glikolízis szabályozásában kulcsfontosságú szerepet betöltő enzim 

összetett szabályozására vonatkoznak. Megmutattam, hogy a PFK komplex szabályozási 

mechanizmusában fontos tényező a kináz oligomerizációs állapotától függő katalitikus 

aktivitása, valamint a tubulin/mikrotubulus rendszerrel való asszociációja. Ez biztosítani 

képes egy mikrotubuláris rendszer által vezérelt rendszer szintű szabályozási mechanizmust a 

PFK aktivitásának modulálásán keresztül. A PFK-nak a glikolízis szabályozásában betöltött 

fontos szerepét mutatják sejtszinten kapott rendszerszintű eredményeim is, nevezetesen az, 

hogy egy szerkezet nélküli fehérje, a TPPP/p25 kifejeződése neuroblasztóma sejtekben 

stimulálja az energiametabolizmust, növeli az ATP szintet a glikolitikus fluxus aktiválódása 

révén.  

Eredményeim azt is bizonyították, hogy a tubulin/mikrotubulus-PFK kölcsönhatás 

mindkét részvevő számára következménnyel jár, azaz nemcsak PFK katalitikus működését 

befolyásolja, hanem heteroasszociációjuk stabil mikrotubuláris ultrastruktúrákat hoz létre.  A 

stabil, depolimerizációs hatásokkal szemben rezisztenciát mutató struktúrák a 

mikrotubulusokhoz asszociált dimer PFK molekulák tetramerizációja révén, periodikus 

keresztkötéseket létrehozva alakulnak ki. A mikrotubulus-PFK kölcsönhatás szerepe a 

glikolitikus folyamatban fontos. Rendszer szinten azonban további glikolitikus enzimek 

kölcsönhatását egymással, valamint a mikrotubuláris rendszerrel, illetve más citoplazmatikus 

struktúrával is figyelembe kell venni. Munkacsoportunk egy közelmúltban publikált 

eredménye arra mutat rá, hogy a glikolitikus enzimek heteroasszociációi 
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mikrokompartmentet létrehozva képesek Huntington-kóros transzgén egér 

betegségmodellben a károsodott agyi területen mért GAPDH aktivitásvesztést más 

glikolitikus enzimek aktivitásának növelésével túlkompenzálni. 

Kísérleteim (EGFP-TPPP/p25-öt transzfektálva HeLa, SK-N-MC sejtekbe) humán, 

élő és fixált sejtszintű vizsgálatok, arra az izgalmas kérdésre adtak sokrétű választ, hogy mit 

tesz élő sejtben egy szerkezet nélküli fehérje. Ezek a vizsgálatok fényt derítettek arra, hogy a 

TPPP/p25 elsődleges, kizárólagos citoszkeletális célpontja a mikrotubuláris rendszer, melyet 

„bundling” aktivitása révén stabilizál, ellenállóvá teszi depolimerizációs hatásokkal szemben.  

Ez a hatás nem gátolja meg a mikrotubuláris rendszer átrendeződését, mivel a kölcsönhatás 

dinamikus. Erre bizonyítékot Fluorecence Recovery After Photobleaching (FRAP) 

technikával kapott kísérleti adataink szolgáltattak, mely szerint a TPPP/p25 kicserélődése a 

mikrotubuláris hálózaton gyors (t1/2=5sec) volt.  

A TPPP/p25 elsődlegesen az agyszövetben, oligodendrocitákban fejeződik ki fehérje 

szinten. Vizsgálataim egyértelműen bizonyították, hogy a TPPP/p25 expressziója fokozódik a 

differenciáció, a mikrotubuláris alapú nyúlványok kialakulása során mely folyamatot 

specifikus mikroRNS-e, a miR-206, gátol. Ezen eredmények két fontos következtetést 

engednek levonni: egyrészt, a TPPP/p25 kulcsszereplője a mielinizációs folyamatnak, 

másrészt a TPPP/p25 kifejeződése poszttranszkripciós szinten modulálható. 

Kapcsolatot találtunk a TPPP/p25 és agyi patológiás folyamatok között, aminek 

kiinduló pontja az a kísérleti felismerésem volt, hogy a TPPP/p25 túlzott kifejeződése 

aggreszóma képződéséhez vezet. A TPPP/p25 szintjét az ubiquitin-proteoszóma rendszer 

szabályozza. Az aggreszóma képződés irodalmi adatok alapján hasonló mechanizmussal 

történik, mint a agyszövetben zárványtestek, pl. a Lewy-test keletkezése. Vizsgálataink 

bizonyították, hogy a TPPP/p25 felhalmozódik patológiás agyszövetek károsodott 

neuronjaiban, gliális sejtjeiben, az -szinukleinhez hasonlóan. A TPPP/p25 megjelenése 

zárványtestekben specifikusnak tekinthető Parkinson-kórra és más szinukleinopátiákra, míg a 

jelenség Alzheimer-kórra és más tauopátiák esetére nem volt jellemző. Tehát azon 

túlmenően, hogy a TPPP/p25-öt, mint új MAP fehérjét sikerült azonosítani, megállapítható, 

hogy ez a fehérje szinukleinopátiák potenciális biomarkere. Ez alapján az általam vizsgált 

sejtes rendszerek, vagy módosított változatuk alkalmasak lehetnek egyes neurodegeneratív 

betegségek korai folyamatainak molekuláris és sejtszintű vizsgálatára. 
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