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Bevezetés  

Dolgozatom az eukarióták egyik legkonzervatívabb fehérjéjéről, a 10 kDa-os dinein 

könnyű láncról (DLC), valamint két kötőpartneréről: a miozin-5a-ról és a p21-aktivált protein 

kinázról (Pak1) szól.  

A DLC-nek gerincesekben két paralógja ismert (DLC1 és DLC2), amelyek között 

csak 6 aminosav eltérés van (a 89-ből); eukarióta ortológjai között pedig  90% felett van a 

fehérjeszekvencia-azonosság. Ez a nagymértékű konzerváltság nem meglepő annak fényében, 

hogy a DLC-nek egyre több fehérjével való komplexét mutatják ki. Kötőpartnerei közül az 

nNOS, a Gephyrin és a GKAP a posztszinaptikus denzitásban találhatóak, míg az emlős 

NRF-1 és az ERα a transzkripció regulációjában játszanak szerepet. Az ATMIN, amely egy 

ATM kölcsönható protein, a magi transzportfolyamatokban vesz részt. Továbbá  az 

apoptózisban is felmerült a DLC szerepe: a Bim és a Bmf proapoptotikus fehérjék rajta 

keresztül kötődnek ki (szekvesztrálódnak) a citoszkelentonhoz. A DLC kötőpartnerei között 

található még a Swallow, az IκBα és sok vírusfehérje is. 

A DLC natív körülmények között homodimer szerkezetű, savas közegben (pH 3) 

azonban monomerjeire disszociál. Kötőpartnereivel komplexben vizsgálva kimutatták, hogy a 

ligandumok a DLC dimerizációja során kialakult árokba kötődnek be két konszenzus 

szekvenciával ((K/R)XTQT és G(I/V)QVD), amelyeket DLC-kötő motívumnak tekintettek. 

Ismert volt azonban néhány fehérje, amelyekről bizonyították, hogy kötődnek a DLC-hez, 

viszont egyik konszenzus kötőhelyet sem tartalmazzák (miozin-5a, Pak1, IκBα). Doktori 

munkám során főként ezekkel a fehérjékkel foglalkoztam.  

A miozin-5a-t kalmodulin-kötő fehérjeként fedezték fel csirke agyszövetből. A humán 

genomban ezen kívül még két (-5b és -5c) miozin-5 nehézlánc gén található, de a miozin-5a 

jellemző leginkább a neuronokra. A későbbiekben – a miozin-5a izolálása során – találtak a 

rúdrégióhoz kötődve egy könnyű láncot, amelyről kiderült, hogy azonos a DLC-vel. A 

miozin-5a-ban a leírt kötőrégión belül (az 1236-1420 aminosavak között) találhatóak a B és 

D alternatív exonok (a B exont tartalmazó splice variáns agyszövet-specifikus), de ezek 

szerepét nem ismertük. Maga a miozin-5a az aktin filamentumon – annak pozitív vége felé – 

mozog, és processzív motorként a rövidtávú transzportban, az organellum szállításban játszik 

szerepet. Szerkezetét tekintve két nehézláncból áll, melyek dimerizálódva egy kétfejű 

elongált fehérjét alkotnak. Az N-terminális motor domént és a C-terminális globuláris domént 

köti össze a vizsgálataink tárgyát képező szegmentált coiled-coil szerkezetű rúdrégió. 

Ugyanitt törénik a miozin “kikapcsolása” is: az a szerkezeti átrendeződés, amikor a C-
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terminális globuláris farokdomén visszahajlik a fejhez, mely által a miozin gátolt  állapotba 

kerül.  

A másik részletesebben vizsgált fehérje a Pak1: egy Ser/Thr kináz, amelyet a Cdc42 

és a Rac aktivál, és a citoszkeleton működésében, a sejtproliferációban, a sejttúlélésben, 

valamint az apoptózisban játszik szerepet. A Pak1-ről nem csak a DLC-hez való kötődését, 

hanem a DLC Ser88-on történő foszforilálását is leírták. 

 
Célkitűzések  

1. Irodalmi adatok alapján csupán annyi volt ismert, hogy a DLC a miozin-5a 

farokrégiójához kötődik, így célom volt a DLC2 kötőhely pontos lokalizálása a miozin 

nehézláncon, a kölcsönhatás sztöchiometriájának és kötéserősségének 

meghatározása, valamint a komplex szerkezeti vizsgálata.  

2. Meg szerettem volna tudni, hogy vajon a miozin tudja-e szállítani a DLC, mint 

adapter segítségével a DLC egyéb kötőpartnereit a sejtben.   

3. A miozin rúdrégiójának prediktált szerkezete szegmentált coiled-coil. Célom volt 

megvizsgálni, hogy a DLC kötődésének milyen hatása van a miozin szerkezetére, és 

ennek milyen funkcionális következménye lehet.   

4. Már a kísérletek kezdetekor is számos fehérjéről kimutatták, hogy kötődik a DLC-hez. 

Így hosszabb távú céljaim közt szerepelt a miozin-5a-n kívül további DLC 

kötőpartnerek vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy mi lehet a közös bennük, 

illetve mi jellemzi azokat a DLC-kötő fehérjéket, amelyek a miozinhoz hasonlóan nem 

tartalmazzák a konszenzus DLC-kötő motívumokat (ilyenek például az IκBα, PKIα és a 

Pak1), vagy potenciálisan többet is tartalmaznak (pl.: ATMIN).   

5. Mivel a Pak1 nemcsak kötődik a DLC-hez, hanem irodalmi adatok alapján foszforilálja is 

azt a Ser88-as pozíciójában, célkitűzéseim között szerepelt megvizsgálni, hogy ennek a 

foszforilációnak milyen (szerkezeti) hatása van a DLC-re. Lehet-e ez egy szabályozási 

folyamat, azaz a foszforilált DLC mutat-e különbséget kötéserősségben, illetve 

kötőpartnerekben a nem foszforilált állapothoz képest?  
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Alkalmazott módszerek 

A kísérletek kivitelezéséhez több mint 50 DNS konstrukciót készítettünk, amelyeket E. 

coli, élesztő, illetve emlős sejtekben expresszáltunk.  

A miozin-5a-n levő DLC kötőhely feltérképezéséhez, és az exon B szerepének 

igazolásához gélszűrést, GST-„pull-down” assay-t, továbbá kolokalizációs vizsgálatokat 

végeztünk. 

A DLC-n levő miozin-5a kötőhelyet leszorításos kísérletekkel (GST-„pull-down” assay, 

NMR), valamint molekuláris dokkolással mutattuk ki.  

A DLC kötődésének következtében a miozin fragmentumokon bekövetkező 

szerkezetváltozást cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával és limitált proteolízissel igazoltuk. 

A  DLC – miozin-5a komplex sztöchiometriáját és kötéserősségét natív PAGE és 

izotermális titrációs kalorimetria vizsgálataink alapján ismertük meg. 

A miozin-5a DLC-kötő régiójának szerkezeti jellemzése in silico predikciós 

módszerekkel, kristályosítással és NMR mérésekkel történt.  

Az IκBα, PKIα és ATMIN fehérjék DLC-hez való kötődésének kimutatásához gélszűrést, 

„pull-down”-assay-t, cirkuláris dikroizmus spektroszkópiát és élesztő-két-hibrid rendszert 

használtunk.  

A Pak1 DLC kötőhelyének azonosítása szintén az élesztő-két-hibrid rendszer segítségével 

történt. 

A DLC Pak1 általi foszforilációját kináz aktivitás vizsgálatokkal próbáltuk igazolni. 

A Ser88 foszforiláció DLC szekezetére gyakorolt hatásának kimutatásához gélszűrést,  

cirkuláris dikroizmus spektroszkópiát és analítikai ultracentrifugálást alkalmaztunk. 

A foszforilációt mimikáló DLC mutánsok kötési tulajdonságait natív PAGE  és gélszűrés 

segítségével vizsgáltuk.   
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Eredmények 

A miozin-5a – DLC komplex jellemzése  

A miozin-5a nehézláncból egyre rövidebb fehérje-konstrukciókat létrehozva az 

Ile1280 és az Ile1294 aminosavak között lokalizáltuk a DLC kötőhelyét.  Ez a szakasz a 

mediális és a disztális coiled-coil-ok között található a rúdrégióban.  

Felfedeztük a kötőhelyen belül található – mindössze 3 aminosav hosszuságú, és 

korábban ismeretlen funkciójú – alternatívan kifejeződő B exon szerepét. Eredményeink 

szerint kifejeződése nélkülözhetetlen a miozin-5a DLC-hez való kötődéséhez. 

A DLC-n található miozin kötőhelyet is feltérképeztük: kimutattuk, hogy a miozin-5a 

is a DLC kötőárkába kötődik, ugyanoda, ahova a konszenzus DLC kötőszekvenciát 

tartalmazó fehérjék.  

Megállapítottuk, hogy a miozin-5a – DLC komplex sztöchiometriája 2:2, azaz egy 

miozin dimerhez egy DLC dimer kötődik, valamint hogy a dimer miozin fragmentumok több 

nagyságrenddel erősebben kötődnek a DLC-hez, mint a monomer peptidek. A dimer és a 

monomer fragmentumok közötti kötéserősség-különbség oka leginkább a dimer molekulák 

esetében fellépő aviditás.  

Eredményeink azt mutatják, hogy a DLC kötődése a miozin farokrégió mediális és 

disztális coiled-coil doménjeit is stabilizálja. A dimer (coiled-coil tartalmú) miozin 

fragmentumok a DLC kötődésének hatására magasabb hőmérsékleten vesztették el natív 

szerkezetüket, és proteolitikus enzimekkel szemben is stabilabbnak bizonyultak az apo 

formánál. Ennek hátterében az állhat, hogy a dimer DLC a miozin mindkét láncához egyaránt 

kötődve – mintegy „molekuláris ragasztóként” – összetartja és ezáltal stabilizálja annak 

szerkezetét. A fentebb ismertetett eredmények alapján valószínűsítjük, hogy a DLC kargó 

adapterként nem játszik szerepet az  intracelluláris transzportban. 

További DLC kötőpartnerek vizsgálata 

A DLC kötődésének stabilizáló hatása valószínűleg a többi DLC kötőpartnerre is igaz. 

Munkacsoportunk bioinformatikai analízissel kimutatta, hogy a kötőpartnerek többségében 

egy coiled-coil közeli rendezetlen régióban található a DLC-kötő rövid lineáris motívum. Mai 

tudásunk szerint ez – azaz a kötőmotívum szerkezetnélkülisége – lehet a kulcsa a sok 

különböző kötőpartnerhez kapcsolódás képességének. 
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Néhány DLC-kötő fehérjéről kimutatták, hogy nagyobb komplexek részei. Ezeket a 

fehérjéket állványzat-fehérjéknek nevezzük, mert rendezetlen régióikhoz kötődő fehérjék (pl.: 

DLC) stabilizálják a szerkezetüket, és az állványzat-fehérjék az így kialakult új 

térszerkezetükkel további fehérjékhez képesek kötődni.  Az ATMIN esetében – amely 

valószínűleg szintén egy állványzat-fehérje – több tandem DLC kötőhely létezését 

bizonyítottuk.   

További – DLC kötőpartnerként számontartott – fehérjék vizsgálata során az IκBα és 

a PKIα esetében több módszerrel sem sikerült igazolnunk a DLC-hez való kötődésüket. Ezzel 

szemben a Pak1 DLC-kötő régióját leszűkítettük a Ser204-Thr229 aminosavak közé, 

valamint kimutattuk róla, hogy – a konszenzustól erősen eltérő kötőmotívuma ellenére – a 

többi partnerfehérjéhez hasonlóan szintén a DLC kötőárkába kötődik.  

A DLC dimer-monomer átmenet szabályozó szerepe 

A DLC – irodalomban leírt – Pak1 általi foszforilációját a kísérleteink cáfolják. 

Eredményeink szerint a Pak1 a DLC Ser88-at nem, csak a fehérje izolálásához szükséges 

His-címkén levő trombin hasítóhelyet foszforilálja. Fontos lenne ugyanakkor további 

kísérleteket végezni annak kiderítésére, hogy melyik protein-kináz foszforilálja a DLC-t a 

Ser88-as oldalláncon, mert ez a foszforiláció jelentősen befolyásolja a DLC negyedleges 

szerkezetét, és ezen keresztül kötődését partnerfehérjéihez. Méréseink szerint ugyanis a 

foszforilációt mimikáló DLC-S88E konstrukció esetében a dimer-monomer egyensúly 

eltolódott a monomer forma irányába. Ezt az eltolódást egy erősen kötődő (dimer) 

kötőpartner – a kis számban jelen levő dimer DLC megkötésén (kivonásán) keresztül – vissza 

tudja tolni. A foszforiláció ezért feltehetőleg egy szabályozási folyamat, amely által a DLC in 

vivo szelektálni tud kötőpartnerei között.    
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