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BEVEZETÉS 

 

A DNS-t adenin, timin, guanin és citozin bázisok építik fel. Uracil csak elvétve fordul elő 

benne: akkor, ha a DNS polimeráz hibát vét és dUTP-t használ fel dTTP helyett a DNS 

szintéziséhez, vagy akkor, ha egy-egy citozin bázis elveszíti amin csoportját (dezaminálódik). 

A citozin dezaminálódása révén keletkezett uracil más információt hordoz, mint a citozin, így 

egy ilyen esemény a genetikai kód megváltozását eredményezheti és mutációt okozhat. 

Kétféle mechanizmus óvja a DNS-t az uracil jelenlététől, egyrészt a dUTP-t bontó dUTPáz 

megelőzi a beépülését, másrészt az uracil-DNS glikozilázok eltávolítják a „hibás” bázist. 

Mindkét folyamat nagymértékben hozzájárul a DNS-en kódolt genetikai információ 

megőrzéséhez. Doktori értekezésemben az uracil-DNS megjelenésének lehetőségeit 

vizsgáltam ecetmuslicában.  
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IRODALMI HÁTTÉR 

 

A DNS-t különböző kémiai és fizikai hatások módosíthatják és megváltoztathatják a 

szerkezetét, valamint a benne kódolt genetikai információt, így károsodáshoz, DNS hibák 

kialakulásához vezethetnek. A DNS-ben lévő uracil bázist a legtöbb organizmus sejtjei 

hibaként kezelik, és ún. DNS javító mechanizmus útján igyekeznek megszabadulni tőle. Az 

uracil eltávolításáért a bázis kivágáson alapuló DNS javítás (BER, base excision repair) 

felelős, melynek első lépését az uracil-DNS glikozilázok (UDG) végzik. A reakció során az 

UDG-ok elhasítják a pirimidin gyűrű és a dezoxiribóz közti N-glikozidos kötést. Ilyen 

enzimaktivitással emlősökben 4 különféle UDG enzimcsalád is rendelkezik: UNG, SMUG, 

TDG és MBD4. A legnagyobb katalitikus hatékonysággal bíró uracil-DNS glikoziláz  az 

UNG, mely egyaránt eltávolítja az uracilt mind dupla szálú, mind egyes szálú DNS-ből, 

illetve A:U és G:U bázispárokból. Az UNG számára tehát ugyanúgy szubsztrát a dUTP 

beépülése, és a citozin dezaminációja nyomán keletkező uracil. Ezzel ellentétben a SMUG 

főként G:U környezetből távolítja el az uracilt, míg a TDG és MBD4 enzimek az 5 metil-

citozin dezaminációja során létrejött hibát javítják.  

A citozin dezaminációja spontán lejátszódó folyamat és nem ismert olyan mechanizmus, ami 

ettől megvédené a bázisokat. Azonban a dUTP beépülése ellen a sejt a dUTP szint alacsonyan 

tartásával képes védekezni. Ezért a védőmechanizmusért a dUTPáz enzim felelős, ami 

elbontja a dUTP-t és termeli a dTTP prekurzorát, a dUMP-t, így szabályozza a dUTP és dTTP 

sejtbeli koncentráció-arányát A dUTPáz esszenciális az eddig vizsgált szervezetekben, 

hiányában felborul a dUTP/dTTP arány, és a DNS polimeráz dUTP-t is felhasználhat az új 

DNS lánc szintéziséhez. Ezért dUTPáz távollétében magas uracil tartalmú DNS keletkezik. 

Az uracil-hibákkal telitűzdelt DNS lánc komplex válasz reakciót vált ki a sejtben, melynek 

során a DNS javító mechanizmus, elsősorban az UNG, eltávolítja az uracilt és a DNS egyik 

szálán száltörést okoz. A száltörés és más válaszreakciók a sejt halálához vezethetnek.  

Meglepő módon ecetmuslicában nem fejeződik ki a dUTPáz a lárvális szövetekben. Lárva 

állapotban csak az imaginális szövetekből lehetett a dUTPáz fehérjét kimutatni. Talán még 

meglepőbb, hogy a legnagyobb katalitikus aktivitással rendelkező uracil-eltávolító enzim, az 

UNG génje hiányzik az ecetmuslica genomból. Így hasonló állapot alakulhat ki, mint a dut-, 

ung- E.coli törzsben, ahol magas a DNS uracil tartalma. Az ecetmuslica dUTPáz lokalizációja 

is eltér a humán sejtekben leírtaktól. A két dUTPáz izoforma közül az egyik feltehetőleg a 

nukleuszban, míg a másik a citoplazmában fordul elő, habár az eddigi adatok nem mutattak 

egyértelmű elkülönülést.  
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Doktori munkám során az uracil-DNS megjelenésének lehetőségeit vizsgáltam 

ecetmuslicában. A különböző biológiai problémák megválaszolására a következő kísérletes 

megközelítéseket alkalmaztam: 

 

1) Két Drosophila dUTPáz izoforma lokalizációjának vizsgálata, egy feltételezett nukleáris 

lokalizáció szignál (NLS) szekvencia funkciójának bizonyítása. 

• Konzervált dUTPáz NLS szekvencia azonosítása  

• Fluoreszcensen jelölt dUTPázt klónozása indukálható expressziós vektorba 

• Stabil expressziós Drosophila Schneider 2 sejtvonal létrehozása, a dUTPáz-eYFP 

fúziós fehérje lokalizációjának vizsgálata 

• dUTPáz-eYFP lokalizációjának nyomon követése a sejtciklus, illetve a magosztódások 

során Drosophila korai embrióban. 

2) Uracil-DNS által kiváltott sejtválasz vizsgálata Drosophila sejtkultúrában 

• Magas uracil szinttel rendelkező plazmid DNS által kiváltott válasz detektálása 

sejtkultúrában  

• Sejtválasz nyomon követése megváltozott UTP/dTTP arány mellett 

3) Uracil-DNS által kiváltott sejtválasz vizsgálata ecetmuslicában 

• Magas uracil szinttel rendelkező plazmid DNS által kiváltott válasz detektálása 

embrióban  

• Ecemuslica lárva és báb stádiumban alkalmazható dUTPáz csendesítésére alkalmas 

rendszer létrehozása  

• dUTPáz csendesítés hatásának vizsgálata, fenotípus jellemzése 

4) A DNS uracil tartalmának meghatározása különféle Drosophila mintákban 

• Uracil tartalom változásának követése az egyedfejlődés során 

• Lárvális és imaginális szövetekből nyert DNS uracil szintjének összehasonlítása 

• dUTPáz csendesítés és dUTP/dTTP arány eltolódása miatt kialakult uracil szint 

változásának vizsgálata 
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

dUTPáz-eYFP-t kódoló plazmidok létrehozása 

A 21 kDa és a 23 kDa dUTPázt kódoló szekvenciát a pRm-eYFP-N-C* Drosophila 

expressziós plazmidba klónoztam és így a pRmNDUT-eYFP (21 kDa dUTPáz) és pRmDUT-

eYFP (23 kDa dUTPáz) plazmidokat hoztam létre. A plazmidokról az expresszió nehézfém 

(réz) hozzáadásával indukálható. A dUTPáz fehérje a C terminálisán hordozza a fluoreszcens 

fehérjét. 

 

S2 sejtek transzfektálás és szelekciója 

A dUTPáz-eYFP plazmidokkal együtt szelekciós markert (puromicin rezisztencia) hordozó 

pPURO plazmidot is kotranszfektáltam Cellfectine reagenst alkalmazva. Stabil expressziós 

sejtvonalat puromicin szelekció mellett kaptam. 

 

dUTPáz-eYFP lokalizációjának vizsgálata S2 sejtvonalon 

A két Drosophila dUTPáz izoforma lokalizációját külön-külön, két sejtvonalon vizsgáltam. A 

dUTPáz-eYFP fúziós fehérjét (zöld) expresszáló sejteket 3% paraformaldehid oldatban 

fixáltam, majd a sejtek membránját 0.1% Triton-X 100 oldattal premeabilizáltam. A DNS-t 

DAPI-val (kék), az aktint rhodamin-phalloidinnel (piros) jelöltem meg. 

 

S2 sejt extrakt mikroinjektálása muslica embrióba 

A dUTPáz izoformák lokalizációját teljes sejtcikluson keresztül követtem nyomon muslica 

embrióban. Fluoreszcens dUTPáz-eYFP-t tartalmazó S2 sejtextraktot injektáltuk korai 

embriókba (4. stádium, 10.-13. sejtmagosztódás). Az osztódás fázisait az extraktba kevert és 

koinjektált rhodamin-tubulin (piros) jele alapján különítettem el. 

 

5’FU and FUdR hatásának detektálása Alamar blue esszével 

5’-fluorouracil (5’FU) és 5'-fluorodezoxiuridin (FUdR) drogok gátolják a timidilát szintáz 

enzimet, így felborítják a sejtbéli dUTP/dTTP szintet, több dUTP épülhet be a DNS-be, tehát 

megnövekszik a DNS uracil tartalma is. A drogok hatását Drosophila S2 és humán HeLa 

sejtekben hasonlítottam össze. A megnövekedett uracil tartalomra adott sejtválaszt Alamar 

blue proliferációs teszttel vizsgáltam. 
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U-plazmid esszé sejtkultúrában 

Drosophila és humán sejteket magas uracil tartalmú plazmiddal transzfektáltuk annak 

érdekében, hogy eldöntsük képesek-e a sejtek tolerálni és értelmezni a plazmidon kódolt 

információt. A plazmidok fluoreszcens fehérjét kódoltak, az expressiót fluoreszcens 

mikroszkóppal követtem nyomon.  

A magas uracil tartalmú plazmidot CJ236 ung-, dut- E.coli törzsben termeltettem, míg a 

normális plazmidot XL1Blue törzsben. 

 

U-plazmid esszé Drosophila embrióban 

Hasonlóan a sejtkultúrában kivitelezett esszéhez, magas uracil tartalmú plazmidot 

mikroinjektáltunk muslica embrióba. 

 

dUTPáz csendesítés 

Ecetmuslicában a dUTPáz csendesítését idéztem elő: a dUTPáz mRNS-re specifikus 

duplaszálú RNS expresszióját az UAS-Gal4 rendszerben indukáltam. Az Act5C-Gal4 driver a 

csendesítő konstrukció expresszióját mindenhol előidézi, míg a GMR-Gal4 a szem 

diszkuszban, az engrailed-Gal4/CyO a szárny diszkuszban aktív. Az UAS-IR x Act5C-Gal4 

/Cyo, GFP keresztezés utódnemzedékének 50%-a GFP markert expresszál lárva stádiumban, 

és CyO szárny fenotípust hordoz az imagó, ezekben nem történik meg a csendesítés. Az 

utódnemzedék másik fele nem mutatja az előbb említett markereket és megtörténik benne a 

dUTPáz csendesítése. A két csoport jól elkülöníthető mind lárva, mind imágó stádiumban. A 

nem-CyO imágók lecsökkent száma jelzi a csendesített gén jelentőségét az egyedfejlődés 

során. 

 

Uracil szintjének meghatározása ecemuslica mintákban 

RT-qPCR (real-time quantitative PCR) esszét alkalmaztam a DNS uracil szintjének 

meghatározására, amit Horváth András kollégám dolgozott ki. Az esszé két qPCR mérésből 

áll. Az egyik mérésben a teljes templátszám, míg a másikban az uracil-mentes templátszám 

meghatározása történik. A kettő arányából számítható ki a mintában lévő uracilt tartalmazó 

templátszám, illetve a templát hosszánk ismeretében az uracil előfordulásának gyakorisága. 
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EREDMÉNYEK 

 

Drosophila dUTPáz lokalizációja a sejten belül 
 

A dUTPáz-okra jellemző NLS szekvencia azonosítása 

A Drosophila dUTPáz 23kDa-os izoformája hordoz egy NLS szekvenciát (PAAKKMKID), 

mely homológiát mutat a humán c-myc és RanBP3 fehérjék NLS szekvenciájával, valamint 

egyaránt megtalálható más eukarióta dUTPáz szekvenciákban. Ezek az NLS-ek különlegesek 

abból a szempontból, hogy csak három pozitívan töltött aminosavat tartalmaznak a szignál 

közepén, továbbá semleges és savas oldalláncok is hozzájárulnak a sejtmagba irányító funkció 

betöltéséhez. Ezzel ellentétben a klasszikus NLS-ek esetében a szekvenciát felépítő kilenc 

aminosavból legalább öt bázikus. 

 
Drosophila dUTPáz lokalizációja S2 sejtekben 

S2 sejteken végzett vizsgálatok megmutatták, hogy a dUTPáz N-terminális régiója szükséges 

és elégséges a sejtmagi lokalizációhoz: a 23kDa-os izoforma nukleáris, míg a 21kDa-os 

dUTPáz, mely nem tartalmaz NLS-t, citoplazmatikus izoforma. A mitokondriumban a 

dUTPáz egyik izoformáját sem detektáltam. 

 

dUTPáz lokalizációja korai ecetmuslica embrióban a sejtmagosztódások során 

A két dUTPáz izoforma (23kDa és  21kDa) lokalizációjának változását követtem nyomon 

ecetmuslica embrióban a sejtmagosztódások során. Interfázisban a 23kDa-os izoforma a 

sejtmagban, a 21kDa-os izoforma a citoplazmában foglal helyet. Sejtmagosztódás kezdetével 

ez az állapot felborul és a két izoforma ellentétes irányú mozgása figyelhető meg. Meglepő 

módon a 21kDa-os izoforma beáramlik a sejtmagba, míg ez idő alatt a 23kDa-os izoforma a 

citoplazmába diffundál. Később az osztódás során, metafázisban és anafázisban a 21kDa-os 

izoforma akkumulációja figyelhető meg a kromoszómák körül a sejtmagnak megfelelő 

térrészben, és csak a telofázis alatt hagyja el a karioplazmát. A citokinézis végére visszaáll az 

interfázisban megfigyelt állapot, a 23kDa-os izoforma kizárólag a sejtmagban, míg a 21kDa-

os izoforma a citoplazmában foglal helyet. Megfigyeléseim alapján megállapítható, hogy a 

Drosophila dUTPáz lokalizációjának változása szigorúan a sejtciklus bizonyos fázisaihoz 

kötött és mindkét izoforma előfordulhat a sejtmagnak megfelelő térben, bár a sejtciklus eltérő 

stádiumában. 
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Uracil-DNS jelentősége Drosophila melanogaster-ben 

 

Magas uracil tartalmú plazmid DNS által kiváltott sejtválasz vizsgálata sejtkultúrában 

Abban az esetben, ha közel „uracil-mentes” plazmiddal transzfektáltam humán vagy muslica 

sejtvonalat, a plazmidon kódolt fluoreszcens fehérje szignálja megfigyelhető mindkét 

sejtvonalban. Ezzel szemben, ha „uracilos” plazmidot juttattam a sejtekbe, fluoreszcens jel 

csak a muslica sejtekben detektálható. Ez a kísérlet jól szemlélteti, hogy másként kezeli az 

uracil bázist tartalmazó DNS-t a muslica sejt, mint a humán sejt. 

 

5’FU és FUdR drogok által kiváltott sejtválasz vizsgálata sejtkultúrában 

5’FU és FUdR drogok (timidilát szintáz inhibitorok) hatására megnő a sejten belüli dUTP 

koncentrációja és eltolódik a dUTP/dTTP nukleotidok aránya, így a DNS uracil tartalma is 

megnő. A humán és muslica sejtek eltérő módon reagáltak a drogkezelésekre. Mindkét 

timidilát szintáz inhibitor gátolta a humán sejtek növekedését, míg a muslica sejtek tolerálták 

a kezelést. A kísérlet azt bizonyítja, hogy a muslica sejtek elviselik a dUTP gyakori 

beépülését a DNS-be. 

 

Magas uracil tartalmú plazmid DNS által kiváltott válasz vizsgálata muslica embrióban 

A sejtkultúrában tapasztalt eredményekkel egybehangzóan, a muslica embrióba injektált 

„uracilos” plazmidról átíródott és kifejeződött a fluoreszcens fehérje, és nem tapasztaltunk 

szembeötlő különbséget „uracil-mentes” és „uracilos” plazmiddal injektált minták között.  

 

dUTPase RNAi in Drosophila melanogaster 

Az aktin-Gal4 meghajtóval előidézett dUTPáz csendesítés hatására a dUTPáz fehérje szintje a 

detektálhatóság alá csökkent mind 3. lárva mind báb stádiumban. A csendesítés elsősorban az 

imaginális diszkuszok dUTPáz szintjét érintette, mivel a lárvális szövetek normál állapotban 

sem tartalmaznak dUTPázt. A dUTP-áz csendesített lárvákban nem tapasztaltam semmilyen 

ártalmas hatást, vagyis a dUTPáz hiánya a lárva stádium fejlődését sem zavarta meg. Ezzel 

szemben korai báb stádiumban a dUTPáz csendesítése letalitást okozott. Ezekben a bábokban 

nem ment végbe a feji primordium kifordulása (head eversion) és a csndesítés a további 

egyedfejlődést is gátolta. 
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A dUTPáz csendesítése jól szemlélteti, hogy a muslica sejtek uracil-DNS toleranciája nem 

általános érvényű, és organizmus-szinten leginkább a lárva stádiumra illetve lárvális 

szövetekre érvényes.  

 

Uracil tartalom mérése különböző muslica mintákban 

Elsőként kiemelném, hogy sikerült bizonyítanunk, hogy az ecetmuslica lárvális szöveteiben 

jelentősen megnő a DNS uracil tartalma, a legmagasabb értéket 3. lárva stádiumban éri el. 

Ennek oka a dUTPáz és a legnagyobb katalitikus hatékonysággal bíró uracil-DNS glikoziláz 

(UNG) aktivitás hiányával magyarázható. Mivel az UNG-ot kódoló szekvencia nemcsak a 

muslicából, de az összes megvizsgált teljes átalakulással fejlődő rovar (Holometabola) 

genomjából is hiányzik, az uracil-DNS általánosan előfordulhat a Holometabola lárvák DNS-

ében. Méréseim alapján uracil a DNS-ben az egyedfejlődés minden stádiumában megjelenik 

kivéve az embrióban. Az uracil felhalmozódása kifejezetten a lárvális szövetekre jellemző, az 

imaginális diszkuszok uracil-DNS tartalma sokkal alacsonyabb. dUTPáz csendesítés hatására 

ez az állapot megváltozik, és jelentősen megnő a diszkuszok DNS-ének is az uracil tartalma, 

jelezvén, hogy a DNS uracil szintje nagymértékben függ a dUTPáz aktivitásától (1. Táblázat). 

 

Sejtkultúrán végzett méréseim megerősítették, hogy az 5’-fluorouracil (5’FU) és az 5'-

fluorodezoxiuridin (FUdR) kezelés hatására megnövekszik a genomiális DNS uracil tartalma, 

és ezt az ecetmuslica eredetű Schneider 2 sejtvonal sejtjei jól tolerálják, azonban a humán 

sejtek nem. 

 

  Lárvális szövet Imaginális szövet 

dUTPáz szint nem detektálható magas V
ad 

típus Uracil-DNS szint ~19000 U/106 bases ~6000 U/106 bases 

dUTPáz szint nem detektálható nem detektálható 

Uracil-DNS szint ~12500 U/106 bases ~11000 U/106 bases  

dU
TPáz 

csendesítés Hatás, fenotípus életképes letális 

 

1. Táblázat. A DNS-ben található uracil mennyisége függ a dUTPáz jelenlététől  
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TÉZISEK 

 

A dUTPáz lokalizációja ecetmuslicában 

1. A Drosophila melanogaster dUTPáz NLS szekvenciája: PAAKKMKID. Ezt a 

szekvenciát csak a 23kDa-os Drosophila dUTPáz izoforma hordozza az N terminális 

régiójában. 

2. A dUTPázokra jellemző NLS szegmens egy konzervált szekvencia motívum az 

eukarióta dUTPázok között. 

3. Az ecetmuslica mitokondriuma nem tartalmaz dUTPázt, ellentétben a humán 

sejtekkel, amelyekben az egyik dUTPáz izoforma mitokondriális. 

4. A sejtciklus interfázisa alatt a 21kDa-os Drosophila dUTPáz a citoplazmában, a 

23kDa-os izoforma a sejtmagban van jelen. 

5. Mitózis során a 21kDa-os izoforma a sejtmagban halmozódik fel. 

6. A Drosophila dUTPázok lokalizációja függ a sejtciklustól és a sejtosztódás fázisától. 

1. Ábra. Az ecetmuslica dUTPáz lokalizációja függ az NLS jelenlététől és a sejtciklustól.    

Az NLS jelenléte szükséges a sejtmag pórus komplexen (NPC) keresztül végbemenő 

transzport folyamathoz, de a profázisban a komplex szétesik, így nem működik mitózis alatt. 
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Uracil-DNS  Drosophila melanogaster-ben 

1. Drosophila melanogaster képes tolerálni, elfogadni és értelmezni a magas uracil 

tartalmú DNS-t. 

2. Az ecetmuslica lárvális szöveteinek DNS-ében magas az uracil bázis szintje, ami a 

dUTPáz és az UNG hiányára vezethető vissza. A mért értékek összemérhetőek a dut-, 

ung- E.coli törzs genomiális DNS-ének uracil tartalmával, ami az irodalmi adatok 

alapján 3000-8000 uracil/ 106 bázis. 

3. Vad típusú ecetmuslicában az uracil jelenléte a DNS-ben minden fejlődési stádiumban 

lehetséges, kivéve embrió stádiumban. Tehát az uracil-DNS jelenléte nemcsak a lárva 

stádiumokra jellemző, de késői 3. lárvában a legmagasabb a DNS uracil szintje. 

4. A dUTPáz jelenléte nem esszenciális lárva stádiumban. 

5. dUTPáz csendesítés hatására uracil halmozódik fel az imaginális diszkuszokban, ami 

letalitást okoz korai báb stádiumban. Ekkor az egyedfejlődés leáll, még mielőtt a 

phanerocephalikus báb kialakulna. A dUTPáz szerepe és a nukleotidok 

koncentrációjának megfelelő szabályozása tehát nélkülözhetetlen az ecetmuslica 

egyedfejlődéséhez. 

6. A DNS uracil tartalma annak megfelelően változik a különböző szövetekben, hogy a 

dUTPáz aktivitás jelen van-e vagy sem. A dUTPáz csendesítése az imaginális 

diszkuszok uracil tartalmának megemelkedését okozza. 

7. 5’-fluorouracil (5’FU) és 5'-fluorodezoxiuridin (FUdR) kezelés felborítja a sejten 

belüli dUTP/dTTP arányt és megnő a DNS uracil szintje Drosophila Schneider 2 

sejtekben. 
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