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BEVEZETÉS  

 

Az eukarióta sejtek vázának egyik fő alkotóeleme a tubulin heterodimerekből álló 

mikrotubulus (MT), mely a sejtben igen sokrétű feladatot lát el. A váz-funkció mellett szerepe 

van a sejten belüli transzportban, a sejt mozgatásában és a sejt osztódásában is. Mindezeket a 

különböző funkciókat nem egyedül, hanem egy finoman hangolt rendszer részeként, sokféle 

fehérjével kölcsönhatva tölti be. A MT-hoz kötődő fehérjék legjellemzőbb és legismertebb 

csoportja az ún. Mikrotubulushoz Asszociált Proteinek (MAP-ek), melyek igen különbözőek 

lehetnek. Például stabilizálják/destabilizálják a MT-okat, vagy a MT-ok szupramolekuláris 

szerkezetét befolyásolják, esetleg segítik a MT mentén lejátszódó transzportfolyamatokat. 

Azonban a jól ismert strukturális és motor MAP-ek mellett a mikrotubuláris rendszer 

szabályozásához igen fontosak a MT-okkal dinamikus kölcsönhatásokat létesítő ún. oldható, 

citoplazmatikus fehérjék, melyek csak átmenetileg kötődnek a MT-okhoz.  

Ilyen citoplazmatikus fehérje a nemrégiben felfedezett TPPP/p25 (Tubulin Polymerization 

Promoting Protein/p25) is, melynek a mikrotubuláris rendszerre kifejtett hatását az 

Enzimológiai Intézetben fedezték fel Dr. Ovádi Judit kutatócsoportjában. Leírták, hogy a 

TPPP/p25 legnagyobbrészt az agyban előforduló fehérje, amely kölcsönhat a tubulinnal: in 

vitro aberráns MT képződést indukál, valamint kötegeli a taxollal stabilizált MT-okat 

{Hlavanda, 2002 #14}. Több olyan tulajdonságát is kimutatták a TPPP/p25-nek, (hőstabilitás, 

magas pI, az aminosavsorrend alapján jósoltnál sokkal alacsonyabb -hélix tartalom) amelyek 

arra utaltak, hogy a TPPP/p25 is a rendezetlen fehérjék közé sorolható. 

Megállapították továbbá, hogy a TPPP/p25 egy új fehérjecsalád első tagjának tekinthető, mert 

az elsődleges szerkezete különbözik minden addig izolált fehérje szerkezetétől, viszont 

hasonlóságot mutat több, TPPP/p25-szerű, hipotetikus fehérjével is. 

In vivo immunhisztokémiai és konfokális mikroszkópos vizsgálatok azt mutatták, hogy a 

TPPP/p25 feldúsul az -szinuklein tartalmú Lewy-testekben a Parkinson kór és a Diffúz 

Lewy-testes betegség esetében, valamint a kialakuló gliális zárványokban a Multiszisztémás 

atrófia esetén, ami felveti a TPPP/p25 szerepét a szinukleinopátiák patogenezisében. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

Doktori munkám során célul tűztem ki a TPPP család fehérjéinek szerkezeti és funkcionális 

jellemzését különféle elméleti és kísérleti módszerekkel, ezen belül is különösképpen a 

következőket: 

- A TPPP családba tartozó fehérjék szekvenciális összehasonlítását, és annak 

vizsgálatát, hogy ez a szekvenciában tapasztalható hasonlóság mennyire érhető tetten a 

TPPP/p25-szerű fehérjék konkrét, szerkezeti-, ill. funkcionális tulajdonságaiban. 

- A TPPP/p25-el kölcsönható fehérjék feltérképezését, továbbá az azonosított 

kölcsönható partnerek esetében a kölcsönhatások további in vitro és in vivo 

kísérletekkel történő jellemzését, a kölcsönhatások minél pontosabb megismerésén 

keresztül pedig a TPPP/p25 fiziológiás és patológiás szerepének vizsgálatát. 

- Annak meghatározását, hogy a TPPP/p25 mely régiója tehető felelőssé a különböző 

kölcsönható partnerekhez, első sorban a tubulinhoz, valamint egyéb ismert, vagy a 

munka során ismertté váló fehérjékhez való kötődésért, hogy később ezen ismeretek 

birtokában lehetővé váljon a kialakuló kölcsönhatásokat szelektíven befolyásolni. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: 
 

Fehérjék preparálása: 

A tubulint marhaagyból preparáltam, Na és Timasheff módszere alapján. A kalmodulint 

szintén marhaagyból, Gopalakrishna és Anderson módszere szerint. A TPPP fehérjéket és az 

-szinukleint pedig rekombináns technikával, E.coli baktériumból állítottam elő. 

 

Cirkuláris Dikroizmus (CD) spektroszkópia 

A TPPP fehérjék CD spektrumát a 190-280 nm-es hullámhossz-tartományban vizsgáltam. A 

spektrumokat felvettem a hőmérséklet függvényében, valamint tubulin illetve trifluoretanol 

jelenlétében is, továbbá meghatároztam a fehérjékben a másodlagos szerkezeti elemek 

arányát. 

 

Affinitáskromatográfia  

Humán rekombináns TPPP/p25-öt kötöttem brómciánnal aktivált Sepharose 4B gyantához, 

majd az oszlopra marhaagyból származó citoszolikus sejtextraktumokat vittem fel. A kötődött 
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fehérjéket elúció és SDS-PAGE gélen történt elválasztás után tömegspektroszkópiával 

azonosítottuk.  

 

Limitált proteolízis: 

A TPPP fehérjék szerkezeti tulajdonságairól, kompaktságáról információt adó proteolitikus 

érzékenységüket meghatározandó tripszin IV-el és kimotripszinnel végeztem a homológok 

limitált emésztését. A TPPP/p25 tubulint kötő régiójának meghatározásához szubtilizinnel és 

kimotripszinnel végzett részleges proteolízist, ezt követően pedig szedimentációs kísérleteket 

alkalmaztam. A tubulin TPPP/p25-öt kötő régiójának meghatározásához a tubulin C-

terminális részét szubtilizinnel hasítottam le. Az -szinuklein TPPP/p25-öt kötő régiójának 

meghatározásához pedig tripszint alkalmaztam emésztőenzimként. 

 

Western-blot analízis 

Az SDS-PAGE gélből a fehérjéket Immobilon P
SQ

 membránra transzferáltam át. A 

membránokat blokkolás után a kérdéses fehérje ellen termeltetett elsődleges ellenanyaggal 

immunizáltam. Az antigén-antitest kölcsönhatás kialakulását a megfelelő, peroxidázzal jelzett 

másodlagos ellenanyaggal való inkubálás után ECL (enhaced chemiluminescence) előhívó 

reagenssel, röntgenfilmen tettem láthatóvá. A minták kvantitatívvá tételéhez ismert 

mennyiségű, exogén fehérje segítségével kalibráló sort készítettem, majd az előhívott 

blottokat denzitometráltam. 

 

Turbiditásmérés: 

A dimer tubulin MT-sá történő polimerizációját turbiditásméréssel követtem, 350 nm-en, 

Cary 100 (Varian) spektrofotométerrel, 37
o
C-on, taxol jelenlétében, ill. rekombináns humán 

TPPP/p25 hozzáadásával indukálva.  

 

Szedimentáció: 

A szedimentációs kísérletek során az intakt, ill. emésztett TPPP homológokat, fehérje 

fragmenseket tubulinnal, és/vagy MT-sal inkubáltam, 37°C-on, majd a felülúszókat (F) és a 

csapadékokat (Cs) centrifugálással elválasztottam. Az így kapott mintákat Tris-tricine SDS-

PAGE gélen elválasztottam.  
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ELISA: 

A 96 lyukú ELISA lemezen TPPP/p25-öt immobilizáltam. A szabadon maradt kötőhelyek 

blokkolása után a lyukakba különböző koncentrációban -szinukleint ill. emésztett -

szinuklein fragmenst adtam, és így inkubáltam a lemezt. A kötődött -szinukleint anti- -

szinukleinnel, majd pedig megfelelő, peroxidázzal konjugált másodlagos ellenanyaggal 

történőimmunizálással mutattam ki.. Az immunreakciót o-fenilén-diamint és hidrogén-

peroxidot tartalmazó oldattal tettem láthatóvá. A reakciót H2SO4 hozzáadásával állítottam le. 

A lemezt 490 nm-en olvastam le, Wallace Victor 2 multiplate reader segítségével. 

 

Pepscan analízis: 

Az analízishez a TPPP/p25 10 tagú, egymással 5 aminosavanként átfedő, kovalensen (a 96 

lyukú ELISA lemezzel kompatibilis módon elrendezett) polietilén rudacskákhoz, ún. 

“tűhegyekhez” kötött peptidjet használtam. A módszer validálásához a tűhegyeket ismert 

epitópú (a TPPP/p25 186-204-ig terjedő peptidje ellen termeltetett) ellenanyaggal inkubáltam, 

majd megfelelő, peroxidázzal konjugált másodlagos ellenanyagot tartalmazó pufferrel történő 

inkubálás után előhívtam a lemezt, az ELISA módszernél ismertetett módon. A megfelelő 

peptidhez kötődött ellenanyag színreakciót ad. A kölcsönható partnerekhez való kötődésért 

felelős régió meghatározásához a kísérletet elvégeztem -szinuklein hozzáadásával is. Ekkor 

a blokkolás után -szinukleint tartalmazó pufferrel is inkubáltam a tűhegyeket, és anti- -

szinuklein ellenanyaggal, majd a megfelelő, peroxidázzal konjugált ellenanyaggal 

immunizáltam a tűhegyeket. 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 

1. BLAST analízissel nukleinsav szinten azonosítottam és klónoztam 2 rövidebb, a 

TPPP/p25-höz hasonló fehérjét, a TPPP/p20-at és a TPPP/p18-at. A TPPP/p20 

jelenlétét marha agyban fehérje szinten is igazoltuk: egy kb. 20 kDa-os fehérjét 

mutattunk ki a TPPP/p25 részlegesen tisztított frakciójában, marhaagyból történő 

izolálás során. Ezt a fehérjét LC/MS/MS analízissel vizsgálva olyan 

fehérjefragmensek jelenlétét igazoltuk, melyek megfelelnek az ezidáig csupán a 

nukleinsav szekvencia alapján feltételezett TPPP/p20 fehérje szarvasmarha 

homológjának. 
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2. Kimutattam, hogy bár a TPPP fehérjék szekvenciájuk alapján jelentős homológiát 

mutatnak (a páronkénti hasonlóság TPPP/p25 és TPPP/p20 között 81%; TPPP/p25 és 

TPPP/p18 között 75%; TPPP/p20 és TPPP/p18 között 81%), és egy új fehérjecsaládba 

sorolhatók, mégis a limitált proteolízis, a CD spektroszkópia, a differenciál pásztázó 

kalorimetria, és a 
1
NMR vizsgálatok egyöntetűen azt mutatták, hogy jelentős 

szerkezeti különbségek vannak az izolált fehérjék között: a TPPP/p25 a 

legrendezetlenebb, míg a TPPP/p18 a legrendezettebb a homológok közül.  

 

3. Megállapítottam, hogy ezt a különbséget csak részben okozza a TPPP/p20-ból és a 

TPPP/p18-ból hiányzó, a TPPP/p25-ben pedig igen rendezetlen, 42 aminosavból álló 

N-terminális farok rész. Mivel a TPPP/p20 és a TPPP/p18 is különbözik a TPPP/p25 

N-terminálist nem tartalmazó, csonkolt mutánsától, valamint a legjelentősebb 

különbség a TPPP/p20 és a TPPP/p18 között tapasztalható, ezért a homológok 

szekvenciájában található aminosav-eltéréseknek is fontos szerepük van a fehérjék 

tulajdonságainak kialakításában.  

 

4. A szerkezeti különbségek a három homológ eltérő funkciójában is megmutatkoznak. 

CD és felületi plazmon rezonancia (SPR) mérések segítségével megmutattam, hogy in 

vitro mindhárom humán TPPP fehérje kötődik a tubulinhoz, a kölcsönhatások 

erőssége azonban igen különböző. (A kölcsönhatás disszociációs állandója 0,3 μM-

nak adódótt a TPPP/p25, 1 μM-nak a TPPP/p20, míg 2,5 μM-nak a TPPP/p18 

esetében) A szedimentációs és a transzmissziós elektronmikroszkóppal végzett 

kísérletek azt mutatták, hogy a TPPP/p25 és a TPPP/p20 képes a taxollal stabilizált 

MT-okhoz kötődni, és a MT szálak kötegelését indukálni, míg a TPPP/p18 nem 

mutatott ilyen aktivitást. Ez a különbség in vivo még kifejezettebb. a TPPP/p18 a 

TPPP/p25-tel és a TPPP/p20-szal ellentétben nem kolokalizál a MT-rendszerrel. Ez 

arra enged következtetni, hogy valószínűleg fiziológiás körülmények között a 

TPPP/p18-nak nem a MT az elsődleges kölcsönható partnere a sejtben. 

 

5. A TPPP/p25 kölcsönható partnereinek feltérképezésére marhaagyból előállított 

sejtmentes extraktumokat vizsgáltam affinitáskromatográfiával. Ezzel a módszerrel 23 

fehérjét azonosítottam: 

MAPK 1, SET protein, Foszfatáz 2A inhibitor, Kalmodulin, NCK-asszociált protein, 

14-3-3 protein (γ,δ), Tubulin (β), Aktin (α,β) GAPDH, Glutamát dehidrogenáz, ATP 

citrát liáz, HSP 90, HSP 70 kDa protein 8, HSP 60 kDa, TER ATPase, Szinapszin I a 
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és b, α-szinuklein, Mielin bázikus fehérje, Elongációs faktor α, Karioferin β3 és β1, 

Nukleolin, p53 indukálható protein 121 (CYFIP2), LanC-szerű fehérje 1 

Funkcióik alapján a kölcsönható partnerek között tehát különböző szerkezeti, 

jelátvilteli, (pre)szinaptikus, transzlációs/riboszomális, gliális, illetve a sejt 

metabolizmusában szerepet játszó enzimek és fehérjék találhatók. Néhány fehérje 

esetében (GAPDH, CaM, MAPK1, -szinuklein, β tubulin, HSP 90, Mielin bázikus 

fehérje) a kialakuló kölcsönhatást független módszerrel is igazoltam. Ezek közül 5 

fehérje esetében (GAPDH, MAPK1, CaM, -szinuklein, β tubulin) további 

kísérletekkel jellemeztem a kialakuló kölcsönhatásokat, megerősítve funkcionális 

jelentőségüket.  

 

6. Megmutattam, hogy az affinitás oszlopon kötődött GAPDH mennyisége nem függ 

jelentős mértékben a felvitt extraktumban jelen levő mikrotubuláris fehérjéktől, ill. 

azok hiányától, tehát a TPPP/p25 és a GAPDH kölcsönhatása közvetlen, nem a 

tubulinon keresztül történik. Kimutattam viszont, hogy a TPPP/p25 és a GAPDH 

közötti kölcsönhatás érzékeny a NAD
+
 jelenlétére és az ionerőre. 

 

7. In vitro kísérletek során a TPPP/p25-öt sikerült foszforilálni a MAPK1-el, továbbá 

kimutattuk, hogy a foszforiláció funkcionális következményekkel is jár: kb. 3 mol Pi 

beépülése TPPP/p25 fehérjénként teljesen meggátolja, hogy a TPPP/p25 kifejtse a 

tubulin-polimerizációt indukáló hatását. Az eredmények arra utalnak, hogy a 

különböző kinázoknak, így a MAPK-nak is szerepe lehet az agyszövetben a MT 

rendszer szerveződésére (a MAPK esetén a TPPP/p25 tubulin polimerizációját 

elősegítő, és a MT-kat keresztkötő (kötegelő) hatásán keresztül.) 

 

8. Kimutattam, hogy a tubulin TPPP/p25-tel kiváltott polimerizációjának kezdeti 

sebessége a jelen lévő kalmodulin koncentrációjának függvényében csökken. Ez 

alapján feltételezhető, hogy a jelen lévő CaM verseng a tubulinnal a TPPP/p25-höz 

való kötődésért. A kölcsönhatás jellemzését SPR módszer segítségével is elvégeztük. 

 

9. Szklerózis Multiplex (SM) betegek liquormintáit vizsgálva megállapítottam, hogy a 

TPPP/p25 koncentrációja szignifikánsan magasabb a betegek esetében a kontrollokhoz 

képest: az 50 g/L feletti TPPP/p25 koncentráció az SM-ben való potenciális 

érintettségre utal, ezért a TPPP/p25 a SM egy lehetséges, új diagnosztikus markere. 
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10. A TPPP/p25-ön levő tubulin kötő régió keresése során homológiakeresést és limitált 

proteolízist követő kötődési (szedimentációs) kísérleteket végeztem, valamint 

vizsgáltam a TPPP/p25 mesterségesen előállított, N-terminálison csonkolt 

TPPP/p25( 3-43) változatának és a TPPP/p20 tubulinhoz való kötődésének 

jellemzőit. A kísérletek alapján megállapítottam, hogy a TPPP/p25 163-187-ig terjedő 

szakasza, ami az ún. tau-MAP tubulin-kötő motívummal homológ, szerepet játszik a 

TPPP/p25-tubulin kötődésben is. Megmutattam, hogy az erősen bázikus és rendezetlen 

N-terminális farok résznek is fontos szerepe van a kölcsönhatás során. 

Megállapítottam, hogy a TPPP/p25 – tubulin/MT kölcsönhatásban a TPPP/p25 nagy 

valószínűséggel a MT felszíni, C-terminális régiójához kötődik, hasonlóan a tauhoz és 

a MAP2c-hez, de nem csupán az utolsó, kb. 20 aminosavból álló hipervariábilis 

részhez, hiszen ha azt szubtilizinnel eltávolítottam, a TPPP/p25 még mindig képes volt 

(bár csak kisebb mértékben) a MT-hoz kötődni.  

 

11. Az -szinuklein–TPPP/p25 kölcsönhatás tekintetében ún. „Pepscan” analízis 

segítségével megmutattam, hogy a TPPP/p25 kb. 147-166-ig terjedő szakasza játszik 

szerepet az -szinukleinhez való kötődésben. Végül az -szinuklein TPPP/p25-öt kötő 

doménjéről limitált proteolízist követő ELISA kísérletekkel megállapítottam, hogy az 

-szinuklein C-terminális, 102-140-ig terjedő szakasza képes kötődni a TPPP/p25-

höz, a kötő régiót tehát ezen belül kell feltételeznünk. A kötő régiók ismeretében olyan 

gyógyszerjelölt molekulák kifejlesztésére nyílik lehetőség, melyek a kialakuló 

kölcsönhatásokat szelektíven befolyásolni tudják. Ennek különösen a patológiás 

folyamatok esetében van nagy jelentősége. 
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