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1 Bevezetés és célkitőzések 

Irodalmi adatok alapján ismert, hogy minden eddig vizsgált állati és bakteriális szervezetben, 

kivéve néhány teljes átalakulással fejlıdı rovart, kimutatható az uracil-DNS glikoziláz enzim. 

Ez a fehérje a DNS-ben található uracilt kimetszi, és bázismentes helyet hagy hátra [1]. Így az 

uracil-DNS glikoziláz enzim jelenlétében nem jöhet létre stabil uracil-tartalmú DNS. Az 

ecetmuslica genomjából azonban hiányzik az uracil-DNS glikoziláz szekvencia, ezért az 

ecetmuslicában létrejöhet uracil-tartalmú DNS, a megfelelı nukleotid arányok (dUTP-szint 

jelentıs emelkedése) esetén [2]. Csoportunk egyik korábbi közleményében kimutattuk, hogy a 

Drosophila lárvákban hiányzik a dUTPáz nevő enzim, ami a sejtbeli dUTP szintet alacsonyan 

tartja [3]. A dUTPáz hiányában emelkedı dUTP szint tehát a lárvában valóban uracil-tartalmú 

DNS megjelenéséhez vezethet. 

Mi lehet a szerepe az ecetmuslica lárvákban megjelenı uracil-tartalmú DNS-nek? Közismert, 

hogy a teljes átalakulással fejlıdı rovaroknál a lárvaállapotot követı bábállapot során a lárva 

szövetei programozott sejthalál (apoptózis) útján lebomlanak, és anyagot szolgáltatnak a 

bábban kifejlıdı felnıtt légy (imago) számára. A lárvaszövetek programozott sejthalál útján 

történı lebomlásának indító, vagy felerısítı jelét adhatja, ha a lárvális szövetekben 

kettısszálú DNS törések következnek be. A kettısszálú DNS törés ugyanis rendkívül erıs 

apoptotikus jelnek számít [4]. Egy uracil-tartalmú DNS-t endonukleáz módon mindkét szálon 

hasító enzim könnyen generálhat nagyszámú DNS törést az uracil-tartalmú DNS-en. A 

folyamat megfelelı szabályozásához egyértelmően szükséges az is, hogy az uracil-DNS-t 

bontó endonukleáz csak a bebábozódás elıtt, vagy közvetlenül azután fejezıdjön ki a 

rovarban. 

Egy korábbi irodalmi hipotézissel összhangban , úgy gondoljuk, hogy Drosophilában az 

uracil-DNS sértetlenül megırzıdhet a harmadik lárva stádium végéig, amikor egy általunk 

újonnan azonosított uracil-specifikus DNS degradáló faktor (UDE) el nem kezd termelıdni. 

Doktori munkám két fı célkitőzése így szorosan kapcsolódik a leírt hipotézishez. Egyrészt 

vizsgálni kívántam az UDE fehérje szerkezet- funkció összefüggéseit számos csonkított és 

hely specifikus mutáns konstrukció létrehozásával. 

Másrészt, megkíséreltem kvalitatív, fél-kvantitatív és kvantitatív eljárásokat kidolgozni és 

alkalmazni az ecetmuslica különbözı fejlıdési állapotaiból izolált genomi DNS uracil 

tartalmának kimutatására, annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a teljes átalakulással 

fejlıdı rovarok metamorfózisa során végbemenı biokémiai folyamatok megértéséhez. 
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2 Alkalmazott módszerek 

2.1 A Drosophila genomi DNS uracil tartalmának kimutatása során alkalmazott 

módszerek 

Kísérleteimhez Oregon-R vad típusú Drosophila melanogaster törzset tartottam fenn, ezen 

belül embriókat, késıi 3. stádiumú („vándorló”) lárvákat és felnıtt legyeket (imágó) 

győjtöttem. A mérések során kontrollként használt uracil-tartamú DNS elıállítását CJ236 dut-

/ung-, míg a normál plazmid DNS-ét XL1-Blue (vad típusú) E. coli törzsekben pSUPERIOR-

puro plazmid szaporításával végeztem. 

Az uracil tartalom meghatározásakor három módszert alkalmaztam: 

1. Agaróz assay: A kontroll plazmidokat és a preparált genomi DNS-t UNG és/vagy APE 

enzimmel kezeltem. Az UNG enzim elhasítja a glikozidos kötést, az ennek következtében 

keletkezı abázikus helyeket az APE ismeri fel és elvágja. A keletkezı DNS-száltörések 

agaróz gélen detektálhatóvá válnak. 

2. Aldehid reaktív próba (ARP): A kontroll plazmidokat és a preparált genomi DNS-t UNG-

vel kezeltem a biotinált hidroxilamint tartalmazó ARP reagens jelenlétében. Az UDG kezelés 

hatására létrejött AP-helyeket csepp-bloton detektáltam torma peroxidázzal konjugált 

sztreptavidinnel. 

3. HPLC-MS módszer:  

a: A DNS mintákat UDG enzimmel emésztettem, majd a felszabaduló uracil koncentrációját 

folyadékkromatográfiás elválasztás után a keletkezı fragmentionokra jellemzı 

molekulatömeg szelekció alapján tömegspektrométerrel határoztam meg. 

b: A preparált genomi DNS-eket elıször ez esetben is UDG-vel kezeltem majd a felszabaduló 

uracilt 4-brómmetil-7-metoxikumarinnal (BrMMK) reagáltattam. A derivátum négy 

ionterméke közül a mérések során a 232 m/z-ő iont követtem. 

2.2 Az UDE fehérje szerkezet és funkció vizsgálata során alkalmazott módszerek 

A teljes hosszúságú UDE fehérjét és az irányított mutagenezissel elıállított csonkított és a 

pontmutáns fehérjéket rekombináns módon BL21 (DE3) ung-151 pLysS sejtekben termeltem. 

A fehérjék tisztítását Ni-NTA oszlopon végeztem manuálisan vagy AKTA kromatográfiás 

rendszeren. A fehérje in silico elemzése során az UDE fehérjével homológ szekvenciákat 

Tblastp és genomi BLAST programmal azonosítottuk, a szekvenciák összerendezését a 

CLUSTAL W programmal végeztük. A fehérjék jellemzo paramétereit PROTPARAM 
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programmal határoztuk meg. Az UDE fehérje aminosav szekvenciája alapján az IUPred, 

DISOPRED, RONN szerkezeti rendezetlenséget jósoló programokat használtam.  

2.2.1 Az UDE szerkezetének vizsgálata 

A domén szervezıdési vizsgálatokat limitált proteolízissel hajtottam végre, az alkalmazott 

proteázokat (tripszin, kimotripszin, Asp-N endoproteináz) a PEPTIDCUTTER program 

segítségével választottam ki. Ezen kívül expresszálható domének rövid idıintervallum alatti 

azonosítása céljából a random mutáción alapuló stratégiák közül az exonukleáz III 

degradáción alapuló ESPRIT módszert alkalmaztam. Az ESPRIT módszer egy új DNS 

könyvtár-alapú nagy hatékonyságú technika, amit az EMBL-ben (European Molecular 

Biology Laboratory) dolgoztak ki. Az UDE szerkezeti modellezését együttmőködı 

partnereink, J. Bujnicki és J. Kosinski végezték el a GeneSilico Metaserveren, majd a 

negyedleges szerkezet részleges predikciója érdekében elvégezték az 1A és 1B motívumok de 

novo modellezését ROSETTA programmal. A prediktált másodlagos szerkezeti elemek 

igazolására CD spektroszkópia méréseket hajtottam végre. 

2.2.2 A rekombináns UDE funkciójának karakterizálása 

2.2.2.1 A fehérje katalitikus aktivitásának jellemzése 

A fehérje uracil-DNS degradáló aktivitását kezdetben normál és uracil-tartalmú plazmid 

DNS-en vizsgáltam, majd az eredményt agaróz gélen detektáltam. Az UDE uracil-DNS 

glikoziláz aktivitásának kizárására két független módszert az AP-helyek detektálására 

alkalmas Aldehid reaktív próbát és az esetlegesen keletkezı uracil kimutatására szolgáló 

HPLC-MS-t alkalmaztam. Az UDE által katalizált reakció termékét az egyik DNS szál 5’ 

végén radioaktívan jelölt 75 nukleotid hosszú szintetikus oligonukleotidokon, melyek az 

uracil bázist a 30. pozícióban tartalmazták a jelölt illetve néhány esetben a jelöletlen DNS 

szálon, nagymérető denaturáló poliakrilamid gélen vizsgáltam. Késıbb az általunk 

optimalizált aktivitás teszthez az 5’-végen Cye3 fluoreszcens festékkel jelölt 60 nukleotidból 

álló, az uracil bázist a 30. pozícióban tartalmazó kettısszálú és egyesszálú oligonukleotid 

szubsztrátokat használtam. A reakciótermékeket szintén denaturáló poliakrilamid gélen 

választottam el. A fehérje katalitikus helyének térképezésekor a generált pontmutáns fehérjék 

DNS-hasító képességét vizsgáltam. Az UDE RNáz aktivitását in vitro szintetizált 471 

nukleotidból álló kettısszálú RNS-en végeztem. 
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2.2.2.2 Az UDE homológ karakterizálása Tribolium castaneumban 

Az in silico prediktált génterméket Western blot módszerrel a rekombináns UDE ellen 

termeltetett poliklonális antiszérummal vizsgáltuk. A fiziológiás Tribolium fehérjének 

megfelelı csonkított Drosophila UDE izoformát hidroxilaminnal állítottam elı, amely az 

N111 és a G112 aminosavak közötti peptidkötést hasítja. A teljes hosszú UDE és a C-

terminális fragmens natív molekula tömegét analitikai gélszőréssel illetve analitikai 

ultracentrifugával határoztam meg. A kísérletekbıl származó eredmények sugallta szerkezeti 

modellt PyMol programmal készítettem el. 

2.2.2.3 Az UDE nukleinsav kötı képességének vizsgálata 

A teljes hosszú UDE és a csonkított UDE izoforma affinitását normál és uracil-tartalmú 

oligonukleotidok illetve normál és uracil-tartalmú plazmid DNS felé elektroforetikus 

mobilitás teszt során ellenıriztük. A teljes hosszú, a csonkított és a pontmutáns fehérjéken 

fluoreszcencia spektroszkópia méréseket is végeztem. A mérés során egyre növekvı 

mennyiségő uracil-tartalmú és normál, egyesszálú illetve kettısszálú oligonukleotiddal 

titráltam a fehérjéket.  

2.2.2.4 Az UDE nukleinsav tartalmú frakciójának jellemzése 

Az UDE-nukleinsav komplexet DNázzal, RNázzal és Proteináz K-val kezeltük, hogy 

azonosíthassuk a kötött nukleinsav méretét. A rekombináns UDE fehérjével együtt tisztított 

RNS tartalom azonosítása céljából reverz transzkripción alapuló valós idejő PCR technikát 

alkalmaztunk. Az endogén UDE RNS tartalmát lárva extrakt analitikai gélszőrésével 

ellenıriztük. Az UDE fehérje kifejezıdését a Drosophila melanogaster különbözı fejlıdési 

stádiumaiban Western bloton követtük.  

3 Tudományos eredmények 

3.1 A Drosophila genomi DNS uracil tartalmának kimutatásához kapcsolódó 

eredmények 

1. A kidolgozott és optimalizált agaróz assay segítségével sikeresen kimutattam, hogy a 

lárvális genomi DNS a felnıtt légy genomi DNS-éhez képest tartalmaz detektálható 

mennyiségő uracilt. 

2. Az elızınél jóval érzékenyebb ARP módszerrel is igazoltam, hogy a 3. stádiumú lárva 

genomi DNS-e a kettıs mutáns E .coli törzsben termelt plazmid DNS-sel összehasonlítható 

mennyiségő uracilt tartalmaz. 
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3. A kvalitatív módszereket követıen megkezdtem a lárva DNS uracil tartalmának 

mennyiségi meghatározását a HPLC-vel kapcsolt tömegspektrometriával. Az eljárás 

érzékenységét és szelektivitását tovább növeltük uracil származékok létrehozásával. A 

derivatizálási reakció azonban még további optimalizálásra vár. 

3.2 Uracil -DNS degradáló faktor szerkezet-funkció vizsgálatához kapcsolódó 

eredmények 

1. Az UDE termelését E .coli (DE3) BL21ung-151 sejtekben optimalizáltam pLysS plazmid 

szigorú kontrollja mellett az endogén UNG szennyezés elkerülése érdekében. 

2. Az UDE fehérje in silico elemzése során csak teljes átalakulással fejlıdı rovarok 

genomjában találtunk homológ szekvenciákat. A szekvenciák összerendezésével öt konzervált 

motívumot azonosítottunk, melyek közül az elsı kettı kiterjedtebb és általában két kópiában 

van jelen. A már azonosított konzervált motívumokat használva a homológiakereséshez, az 

UDE nem mutatott rokonságot az eddig leírt nukleázokkal és uracil-DNS-t felismerı 

fehérjékkel. 

3. Limitált proteolízissel azonosítottam a fehérje doménszerkezetét. Megállapítottam, hogy a 

2-3-4 motívumok kompakt részét alkotja az UDE-nak. A DNS kötés pedig védelmet 

biztosított a konzervált 1A és 1B motívumok mentén vagy a DNS kötés indukálta 

konformációs változások vagy az egyébként exponált hasító helyek elfedésével. 

4. Az ESPRIT módszer segítségével több tízezer random UDE konstruktot generáltam. Az 

expresszió és oldhatóság szempontjából legjobbnak bizonyult 96 klón közül kristályosítás 

céljára kilenc konstruktot választottam ki, melyek közül öt esetben új doménhatárokat sikerült 

azonosítanom.  

5. Az UDE szerkezeti predikciója és de novo modellezése során azt találtuk, hogy az 1A és 

1B motívumokat három alfa-hélix alkotja azonos topológiával és relatív orientációval. A 

prediktált másodlagos szerkezeti elemeket CD spektroszkópia mérésekkel igazoltam. 

6. A fehérje uracil-DNS-re szigorúan specifikus, egyesszálon hasít és aktivitásához nem 

igényli hozzáadott kétértékő fémionok jelenlétét. 

7. Az UDE más uracil-DNS-en aktív enzimekhez képest jóval alacsonyabb hatékonyságúnak 

bizonyult. 

8. Aldehid reaktív próbával és HPLC-MS eljárással igazoltam, hogy az UDE nem katalizálja a 

glikozidos kötés hasítását. 

9. Megállapítottuk, hogy a fiziológiás Tribolium castaneumban talált UDE homológ valóban 

nem tartalmazza a többi rovarban talált fehérjékben meglévı N-terminális szegmenset. 
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10. Az in vitro elıállított csonkított izoforma megırizte DNS-kötı képességét, valamint 

specifikus uracil-DNS hasítását, de csak egyesszálú szubsztráton mutatott aktivitást. 

11. Az analitikai gélszőréssel és ultracentrifugával elvégzett kísérletekbıl származó 

eredmények azt támasztják alá, hogy a teljes hosszú UDE natív monomert, míg a csonkított 

UDE izoforma natív dimert képez (1. ábra). 

 

 

1. ábra: A Drosophila melanogaster UDE alkotta pszeudodimer és a Tribolium 

castaneumban azonosított UDE homológ alkotta homodimer szerkezeti modellje. 

 

12. Az UDE mutáció analízise során azonosítottam az 1B motívumban található lizint (K137), 

amely az UDE katalitikus funkciójához szükséges.  

13. EMSA módszerrel megállapítottuk, hogy az UDE hasonló affinitással képes kötni a 

normál és uracil-tartalmú oligonukleotidot is, függetlenül attól, hogy a ligand egyesszálú vagy 

kettısszálú oligomer. 

14. A fluorimetriás kísérletek azt mutatták, hogy a vad típusú és a mutáns UDE fehérjék közel 

hasonló disszociációs állandóval jellemezhetı módon kötıdnek a normál és az uracil-tartalmú 

oligonukleotidokhoz. 

15. Kimutattam, hogy az UDE fehérje és a normál illetve uracil-tartalmú oligonukleotidok 

által létrehozott komplexek különbözı spektrális tulajdonsággal jellemezhetık. Az UDE 

fehérje tehát képes különbséget tenni a normál és az uracil-tartalmú DNS között (2. ábra). 

16. A csonkított UDE mutánsokkal végzett fluorimetriás kísérletek azt bizonyították, hogy a 

DNS kötésben és ezen felül az uracil-tartalmú illetve a normál DNS megkülönböztetésében 

mind az 1A és 1B valamint a 4. motívumok egyaránt részt vesznek (3. ábra). 
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2. ábra: A vad típusú fehérje kettısszálú uracil-tartalmú és kettısszálú normál 

oligonukleotiddal végzett titrálás során detektált emissziós spektruma. 

 

17. Az UDE-nukleinsav komplex vizsgálata során azt találtuk, hogy az UDE fehérje a 

tisztítása során jelentıs mennyiségő RNS-t hoz magával.  

18. Az RT-PCR kísérlet az UDE mRNS és a 23S riboszómális fehérje V. doménjének 

jelenlétét is igazolta az UDE-RNS komplexben. Azt is megfigyeltük, hogy az endogén UDE 

jelentıs része szintén RNS-sel komplexálódik. 

19. Western bloton az UDE fehérje bebábozódáshoz kötött expressziós mintázatot mutatott. 

 

 

3. ábra: A teljes hosszúságú UDE DNS-el alkotott komplexének feltételezett modellje. 
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4 Összefoglalás 

A Drosophila lárvákban hiányzik két DNS hibákat javító enzim, az uracil-DNS glikoziláz és a 

dUTPáz enzim, az ecetmuslicában így létrejöhet uracil-tartalmú DNS. Célul tőztem ki az 

uracil-DNS kimutatását Drosophila lárvális szövetekben.   Összehasonlítottam a lárvákból és 

felnıtt egyedekbıl izolált genomi DNS-t, miután UNG-gal és APE-val - a BER mechanizmus 

tagjaival- kezeltem ıket. A lárvális genomi DNS-ben jelentıs degradációt detektáltam. 

Továbbá alkalmaztam egy még érzékenyebb módszert, az aldehid reaktív próbát, mellyel 

szintén kimutattam, hogy a lárvális DNS uracilt tartalmaz. A Drosophila szövetek uracil 

tartalmának mennyiségi meghatározására megkezdtem egy szintén érzékeny és szelektív 

analitikai módszer a HPLC-vel kapcsolt MS optimalizálását. 

A bebábozódáskor kifejezıdı uracil-DNS degradáló faktor (UDE) által felismert uracil a 

DNS-ben a Drosophila egyedfejlıdésben jelátviteli szerepet tölthet be. Az UDE nem mutat 

hasonlóságot más uracil-DNS-t kötı faktorral és nem ismert homológ fehérjeszerkezet vagy 

funkció sem. A különbözı proteázokkal elvégzett limitált proteolízissel szemben kiterjedt 

DNS-kötés által védett szegmenset azonosítottam az N-terminális konzervált 1A és 1B 

motívumok mentén, míg a C-terminális konzervált 2-3-4 motívumokból álló rész kompaktnak 

bizonyult. Az N-terminális végén csonkolt (elsı motívum nélküli) fehérje képes stabilan 

feltekeredni. Vörös lisztbogárban (Tribolium castaneum) ez a csonkolt forma van jelen, mely 

megırzi specificitását és katalitikus aktivitását. A fehérje uracil-DNS-re specifikus, 

egyesszálú uracil-tartalmú DNS-t hasít, és aktivitásához nem igényli hozzáadott kétértékő 

fémionok jelenlétét. Az UDE DNS kötı szegmenseinek karakterizálása során azonosítottam 

egy konzervált lizint (K137) a konzervált 1B motívumban, mely esszenciálisnak bizonyult a 

fehérje DNS-hasító funkciójához. Az elektroforetikus mobilitás tesztek azt igazolták, hogy az 

UDE hasonló affinitással kötıdik a normál és az uracil-tartalmú oligonukleotidhoz is. A 

fehérjék triptofán fluoreszcenciáján alapuló kötıdési analízis viszont azt mutatta, hogy a 

DNS-sel alkotott komplexben a fehérje képes különbséget tenni az uracil és a timin bázis 

között. Emellett az is kiderült, hogy az UDE fehérjével együtt tisztított nukleinsav a 

fehérjéhez szorosan kötıdı RNS. Ecetmuslica báb extraktban ilyen RNS-függı UDE 

komplexálódást figyeltünk meg, ami az RNS kötés fiziológiás jelentıségére utal. 

Az UDE fehérje tehát egy új fehérjecsalád képviselıje, amely a metamorfózishoz kapcsolódó 

uracil-DNS degradációjában vesz részt. 
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