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1. Bevezetés

A fehérjék kóros aggregációja több mint 20 humán betegségben játszik szerepet, ilyen
például az Alzheimer-, a Parkinson- vagy a Huntington-kór. Ezeknél a betegségeknél az
egyébként oldható fehérjék oldhatatlan szálakká aggregálódnak, melyek rendezett béta-
lemezes szerkezettel rendelkeznek, ezeket nevezzük amiloidszálaknak. Az aggregátumok
lerakódnak a központi idegrendszerben vagy a perifériás szövetekben, és különféle súlyos
tüneteket okoznak.

A vesedialízishez kötött amiloidózis (dialysis-related amyloidosis, DRA) a β2-mikro-
globulin (β2m) aggregációja miatt kialakuló betegség. A β2m egy minden magvas humán
sejt felszínén jelen lévő immunfehérje, a fő hisztokompatibilitási komplex-I (MHC-I) egyik
alegysége. A komplex disszociációja után a fehérje a vérbe kerül, majd a vesében lebomlik.
A hosszú ideig vesedialíziben részesülő betegek véréből a β2m nem tud kiválasztódni, így
több év kezelés után koncentrációja az egészséges érték sokszorosára nő. Ekkor a β2m
amiloid formában lerakódik az ízületekben és izmokban, súlyos mozgásszervi problémákat
okozva.

Mindmáig nem tisztázott, pontosan milyen tényezők játszanak szerepet a β2m ami-
loidképzésében fiziológiás körülmények között. A fehérje alacsony pH-n spontán képes
amiloidszálakká aggregálódni in vitro. Semleges pH-n azonban ez akkor sem következik
be, ha a fehérje koncentrációja többszöröse a DRA-s betegekben mért értékeknek. Mivel
a megemelkedett fehérjekoncentráció önmagában nem elég az amiloidképződéshez, feltéte-
lezhető, hogy egyéb, a szervezetben jelen lévő molekuláknak is szerepe van a folyamatban.
Az elmúlt években több vegyületről kimutatták, hogy képes kiváltani a β2m amiloidkép-
zését fiziológiás pH-n in vitro, ilyen például a réz, a kollagén vagy a glükózaminoglikánok.

2004-ben Yamamoto és munkatársai kimutatták, hogy az SDS semleges pH-n, a már
felnőtt szálak szonikálásával kapott magok jelenlétében képes indukáni a β2m amiloid-
képzését. Ez felvetette az SDS-hez hasonló felépítésű, az élő szervezetben előforduló lizo-
foszfolipidek esetleges szerepét a fehérje polimerizációjában. 2006 tavaszán kutatócsopor-
tunk felfedezte, hogy a lizofoszfatidsav (LPA), egy – a vérben jelen lévő – lizofoszfolipid
mediátor képes kiváltani a β2m amiloidképzését fiziológiás körülmények között, magok
jelenlétében in vitro. Ebbe a kutatásba bekapcsolódva célom a β2m–LPA kölcsönhatás
részleteinek felderítése lett, ennek a munkának az eredményei képezik a doktori dolgoza-
tom anyagát.



2. Célkitűzések

Munkánk célja a β2m–LPA kölcsönhatás részletes mechanizmusának felderítése volt.
A kutatás három fő téma köré összpontosult:

1. A munka első szakaszában az volt a célunk, hogy különböző biokémiai-biofizikai
módszerekkel minél alaposabban jellemezzük a β2m–LPA kölcsönhatást. Többek
között olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy hogyan befolyásolja az amiloidkép-
ződés mértékét az LPA koncentrációja, vagy hogy mi a kölcsönhatás sztöchiomet-
riája és egyensúlyi disszociációs állandója. Megvizsgáltuk továbbá, hogy az LPA
jelenléte milyen szerkezeti változásokat okoz a fehérjében, valamint hogy a lipid
monomer vagy micella formájában vesz részt a kölcsönhatásban. Ezeknek a kérdé-
seknek a megválaszolására olyan módszereket alkalmaztunk, mint a fluoreszcencia
és a CD spektroszkópia, a DSC, az ITC vagy a limitált proteolízis.

2. Folytatásként azt tűztük ki célul, hogy meghatározzuk az LPA fontosabb kötőhelyeit
a β2m felszínén. Először in silico dokkolási kísérleteket végeztünk, hogy megjósol-
juk a lehetséges kötőhelyeket. Majd a dokkolás eredményeit alapul véve irányított
mutagenezissel β2m variánsokat állítottunk elő, majd megvizsgáltuk, hogy a mutá-
ciók hogyan befolyásolják a fehérje LPA hatására történő destabilizációját, illetve
amiloidképzését. A fenti kísérleteket SDS-sel is elvégeztük, ami az LPA szerkezeti
analógjának tekinthető.

3. Végül arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az alacsony pH-n és a fiziológiás körül-
mények között, LPA jelenlétében növesztett amiloidszálak különböznek-e egymás-
tól. A szálak morfológiáját transzmissziós elektronmikroszkóppal tanulmányoztuk,
a szálak stabilitását Thioflavin T fluoreszcenciás mérésekkel vizsgáltuk, a szerkezeti
összehasonlítást FTIR spektroszkópiával végeztük.

3. Módszerek

A fehérjék előállítása és tisztítása: A β2m variánsokat irányított mutagenezissel
állítottuk elő. A rekombináns fehérjéket E. coli BL21(DE3)pLysS törzsében expresszál-
tuk. A fehérjéket anioncserélő kromatográfiával és gélszűréssel tisztítottuk. A fehérjeol-
datok tisztaságát SDS poliakrilamid gélelektroforézissel és electrospray ionizációs tömeg-
spektrometriával ellenőriztük.

A β2m polimerizációjának vizsgálata: Az amiloidszálak növesztését pH 2,5-n,
illetve fiziológiás pH-n, LPA vagy SDS jelenlétében végeztük. A polimerizációt amiloid-
magokkal indukáltuk.



Thioflavin T (ThT) fluoreszcencia: A β2m polimerizációját ThT fluoreszcenciás
mérésekkel követtük. Ez a festék specifikusan kötődik az amiloidszálakhoz, és az ilyenkor
mért fluoreszcencia intenzitás arányos a szálak mennyiségével.

8-anilinonaphtalene-1-sulfonic acid (ANS) fluoreszcencia: A monomer β2m
natív szerkezetének fellazulását ANS fluoreszcenciás vizsgálatokkal igazoltuk. Ez a fes-
ték a molekuák hidrofób felszínéhez kötődik, amit fluoreszcens jelnövekedés kísér, ezáltal
alkalmas a fehérjék molten globula jellegű konformációjának tanulmányozására.

Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia: A natív, monomer β2m LPA hatá-
sára bekövetkező szerkezeti változásait CD spektroszkópiával vizsgáltuk. Az amiloidszá-
lak kialakulását különböző koncentrációjú LPA jelenlétében szintén nyomon követtük CD
spektroszkópiás mérésekkel.

Transzmissziós elektronmikroszkópia: Az amiloidszálak morfológiai vizsgálatát
transzmissziós elektronmikroszkóppal végeztük. A mintákat 1% uranil-acetáttal festettük.

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC): Kalorimetriás kísérleteket folytat-
tunk, hogy kiderítsük, hogyan befolyásolja a natív, monomer β2m hődenaturációját kü-
lönböző koncentrációjú LPA jelenléte.

Izotermális titrációs kalorimetria (ITC): Az LPA kritikus micella koncentrációját
ITC mérésekkel határoztuk meg. Szintén ITC-vel vizsgáltuk a β2m–LPA kölcsönhatás
sztöchiometriáját és egyensúlyi disszociációs állandóját.

Limitált proteolízis: Szerettük volna megtudni, mi az a legalacsonyabb LPA kon-
centráció, amely már képes destabilizálni a natív β2m szerkezetét, ezért limitált proteolí-
zises vizsgálatokat folytattunk, mivel ez a módszer érzékeny a fehérjeszerkezet destabili-
zációjára. Az emésztést kimotripszinnel végeztük, mert a natív β2m viszonylag ellenálló
ezzel az enzimmel szemben.

Az amiloidszálak stabilitásának vizsgálata hőkezeléssel: Az amiloidszálak hő-
kezelés hatására bekövetkező disszociációját pH2,5-n növesztett szálakon tanulmányoz-
tuk. A szálakat különböző hőmérsékleteken inkubáltunk, a depolimeriztációt ThT fluo-
reszcenciás mérésekkel követtük.

Szálak stabilitásának vizsgálata pH7,4-n: Szerettük volna tudni, hogy vajon
az LPA jelenlétében növesztett szálak mennyire stabilak fiziológiás körülmények között.
Ezért a szálakat először többször átmostunk, majd különböző koncentrációjú LPA-t tar-
talmazó, illetve lipidmentes pufferben felvettük őket, és ThT fluoreszcenciás mérésekkel
követtük a depolimerizációjukat.

Kémiai keresztkötés: Hogy eldöntsük, hogy a β2m monomer vagy dimer (vagy
esetleg egyéb oligomer) formája vesz részt az amiloidképződésben, a fehérjét előinkubáltuk



LPA-val, majd kémiai keresztkötéses kísérleteket végeztünk DTSP-vel. A keresztkötést
SDS poliakrilamid gélelektroforézissel ellenőriztük.

FTIR spektroszkópia: A különböző körülmények között növesztett amiloidszálak
szerkezetét FTIR-spektroszkópiával tanulmányoztuk. Ez a módszer érzékeny a β-szerkezet
különbségeire, ezért alkalmas az amiloidszálak vizsgálatára. A szálak közötti a szerkezeti
különbségeket a spektrumok amid I csúcsának (1600–1700 cm−1) vizsgálatával tártuk fel.

Dokkolási számítások: Szerettük volna meghatározni az LPA és az SDS fontosabb
kötőhelyeit a β2m felszínén, ezért in silico dokkolási kísérleteket végeztünk. Az egyes
ligandummolekulákat vegyületenként 100 alkalommal dokkoltuk a fehérje felszínére, majd
az így kapott kötődési mintázat alapján elkészítettük az egyes molekulákra vonatkozó
sűrűségtérképet, és meghatároztuk a potenciális kötőhelyeket.

4. Eredmények és következtetések

I. A munka első szakaszában a β2m–LPA kölcsönhatás biokémiai és biofizikai paramé-
tereinek meghatározását tűztük ki célul. Kimutattuk, hogy az LPA szelektíven köl-
csönhat a β2m-nal, és elősegíti annak amiloidképzését fiziológiás körülmények között
in vitro, míg más, hasonló szerkezetű foszfolipidek (lizofoszfatidilkolin, szfingozin-
1-foszfát, szfingozilfoszforilkolin) nem váltottak ki ilyen hatást. Megállapítottuk,
hogy a szálképződés mértéke függ az LPA koncentrációjától, a szálképződés se-
bessége, valamint a végső ThT fluoreszcencia intenzitás 300 μM LPA hatására a
legnagyobb. CD spektroszkópiás, ANS fluoreszcenciás, valamint DSC mérésekkel
kimutattuk, hogy a β2m 300 μM LPA jelenlétében egy részlegesen kitekeredett, át-
meneti konformációt vesz fel, és ez a forma hajlamos leginkább az amiloidképzésre.
Mivel méréseink szerint az LPA kritikus micella koncentrációja 50 μM-nak bizo-
nyult, kísérleteinkben az LPA micellák formájában hatott kölcsön a monomer fe-
hérjével. ITC mérések alapján a β2m–LPA kölcsönhatás sztöchiometriája 1:30-nak
adódott. Irodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy 1 LPA micella 60 molekulá-
ból áll, így 1 micella 2 β2m molekulával hat kölcsön. A disszociációs egyensúlyi
állandóra 520±200 nM értéket kaptunk, ami erős kötődésre utal. További célunk
volt meghatározni azt a legalacsonyabb LPA-koncentrációt, amely képes a natív
β2m molekulák destabilizálására. Ebből a célból limitált proteolízises vizsgálatokat
végeztünk, mivel ez a módszer érzékenyen jelzi a fehérjeszerkezet fellazulását. Új
hasítási termékek megjelenését 25–50 μM LPA jelenlétében figyeltük meg. Mivel ez
az érték közel van a humán szérumban mért legmagasabb LPA-koncentrációkhoz,
ez a megfigyelés megerősíti, hogy az LPA-nak szerepe lehet a DRA kialakulásában.



Végül azt szerettük volna tudni, hogy az LPA milyen hatással van a már kialakult
amiloidszálak stabilitására. Korábban kimutattuk, hogy az alacsony pH-n növesz-
tett szálak magas hőmérséklet hatására disszociálnak, de bizonyos vegyületek, mint
például az SDS jelenléte képes megakadályozni a hőkezelés okozta depolimerizációt.
Ezeket az eredményeket felhasználva megvizsgáltuk, hogy vajon a különböző lipidek
képesek-e stabilizálni a szálakat. Megállapítottuk, hogy az LPA, hasonlóan az SDS-
hez, megvédi az amiloidszálakat a hőkezelés hatására bekövetkező disszociációtól,
míg más, hasonló szerkezetű foszfolipidek (lizofoszfatidilkolin, szfingozin-1-foszfát,
szfingozilfoszforilkolin) jelenléte nem befolyásolta a szálak stabilitását.

II. A munka folytatásaként célul tűztük ki az LPA, ill. szerkezeti analógja, az SDS
kötőhelyeinek meghatározását a fehérje felszínén. In silico dokkolási kísérletek alap-
ján feltételeztük, hogy a molekulák között elektrosztatikus kölcsönhatás jön létre,
amelyben az LPA ill. SDS negatív feji csoportjai és a β2m pozitív lizin és argi-
nin oldalláncai vesznek részt. Irányított mutagenezissel olyan fehérjéket hoztunk
létre, ahol egy-egy lizint, illetve arginint alaninra cseréltünk. A β2m variánsok
amiloidképzését ThT fluoreszcenciás mérésekkel, szerkezeti változásaikat CD spekt-
roszkópiával vizsgáltuk. Az eredmények igazolták, hogy a β2m N-terminálisa fontos
szerepet játszik az amiloidképződésben. Az LPA és az SDS kötődéskor feltehetően
képes fellazítani a polipeptid lánc N-terminálisát, ezzel destabilizálva a szerkezetet
és esetleg szabaddá téve a takarásban lévő β-lemezt is. Így olyan oldalláncok kerül-
hetnek a molekula felszínére, melyek hidrofób tulajdonságai hajlamosítják a fehérjét
az aggregációra. Ez összhangban áll azokkal az irodalmi adatokkal, melyek szerint a
β2m olyan változatai, amelyeknél az N-terminális 6-9 aminosavval rövidebb, spontán
képesek amiloidot képezni semleges pH-n.

III. Végül arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a fiziológiás körülmények között nö-
vesztett szálak különböznek-e az alacsony pH-n keletkező szálaktól. Megállapítot-
tuk, hogy a kétféle amiloid morfológiájában, stabilitásában és szerkezetében is eltér
egymástól. Feltételezzük, hogy a fiziológiás körülmények között, LPA jelenlétében
növesztett szálak közelebb állnak a betegekből izolált amiloidhoz.
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