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DDR - DNS károsodás sejtválasz 
TS - timidilát szintáz 

5FdU - 5-fluoro-dezoxiuridin 
dU - dezoxiuridin 

dT - dezoxitimidin 

1. Bevezetés 

A dezoxinukleotid trifoszfát (dNTP) készlet komponenseinek megfelelő arányának 

fenntartásáért és a replikáció dNTP igényének kielégítéséért a nukleotid metabolizmus 

enzimeinek sejtciklusfüggő és kiegyensúlyozott szabályozása felelős. Ezek mellett fontos a 

módosult nukleotidok kizárása az örökítőanyagból, amely a nukleotid hidrolázoknak és a 

DNS javító mechanizmusoknak köszönhetően valósul meg. A normálistól eltérő dNTP készlet 

során gyakran megfigyelhető a DNS károsodása vagy a DNS szintézis zavara, ami az ún. 

DNS károsodás sejtválaszt (DNA damage response, angol rövidítéssel DDR) váltja ki. A 

DDR a sejtciklus leállását vagy akár sejthalálhoz vezető folyamatokat kezdeményezhet 
1
. A 

timidilát bioszintézis lehetővé teszi, hogy a DNS-ben tárolt információt uracil bázisok helyett 

timin kódolja. A timidilát bioszintézis kulcsfontosságú folyamata a dezoxiuridin monofoszfát 

(dUMP) átalakítása dezoxitimidin monofoszfáttá (dTMP), melyet a timidilát szintáz (TS) 

katalizál. A timidilát bioszintézisben részt vállal a dUTPáz, mely a dezoxiuridin trifoszfát 

(dUTP) molekulákat alakítja át a TS szubsztrátjává, dUMP-vé. Emellett preventív nukleotid 

hidrolázként alacsonyan tartja a dUTP koncentrációt, megakadályozva az uracil bázisok 

beépülését a DNS-be. A DNS-be beépült uracilt a báziskivágó javítás enzimei távolítják el, 

melyek közül az uracil felismerés és kivágás szempontjából az UNG a legjelentősebb 
2
. Az 

UNG enzim az élővilágban széles körben elterjedt, ecetmuslicában még sincs jelen. Emellett 

munkatársam, Dr. Békési Angéla korábban kimutatta, hogy a dUTPáz kifejeződés csak a 

muslica bizonyos szöveteire korlátozódik 
3
. Így ez a modellorganizmus ígéretes modell lehet 

az uracil-szubsztituált genom fiziológiás körülmények között történő vizsgálatára. 

A TS a timidilát metabolizmusban betöltött központi szerepének köszönhetően kedvelt 

kemoterápiás célpont. Az enzim gátlása a dezoxitimidin trifoszfát (dTTP) készlet 

csökkenésével és túlnyomórészt a hibáspár javítás miatt citotoxicitással jár emlős sejtekben 
4
. 

A citotoxicitás a hibáspár javítás kiütése mellett a dUTPáz túltermelésével is csökkenthető 
5
. 

Meyers és társai a TS gátlószerként alkalmazott 5-fluoropirimidinek hatásmechahizmusának 

leírására felállítottak egy modellt, mely szerint a hibáspárok kialakulása a dTTP hiány 

következtében kialakuló dNTP egyensúly felborulásának, és az emiatt csökkent replikációs 

hűségnek köszönhető 
6
. A modell azonban nem magyarázza meg a dUTPáz menekítő 

szerepét. A dUTPáz hidrolizálni képes az 5-fluoro-dezoxiuridin (5FdU) kezelés során 

keletkező 5-fluoro-dUTP-t, amivel ugyan megakadályozza annak DNS-be történő beépülését, 

de a reakció során a TS gátló 5-fluoro-dUMP keletkezését katalizálja. A dUTPáz TS gátlással 

szemben mutatott védő hatása tehát még magyarázatra szorul. 
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2. Célkitűzések 

Dolgozatomban elsősorban a dUTPáz genomra gyakorolt hatását kívántam vizsgálni. 

Ehhez egyrészt az ecetmuslica modellorganizmust szerettem volna felhasználni, mely nem 

rendelkezik az UNG enzimmel, és a dUTPázt is csak bizonyos szövetekben és stádiumokban 

fejezi ki. Emellett vizsgálni kívántam a dUTPáz TS gátlással szemben mutatott védő hatását 

is. Célkitűzéseim az alábbi pontokra oszthatók: 

 

2.1. Egy rutinszerűen alkalmazható, egyszerű műszeres háttért igénylő módszert kívánok 

kifejleszteni a DNS uraciltartalmának kvantitatív kimutatására. 

 

2.2. Az 1. pontban kifejlesztett módszert felhasználva vizsgálni kívánom az ecetmuslica 

genomi uraciltartalmát a dUTPáz expressziós mintázat függvényében. 

 

2.3. Vizsgálni kívánom a dUTPáz expressziós mintázat kialakulásáért felelős mechanizmust 

a transzkripciós reguláció szintjén. Emellett vizsgálni kívánom, hogy a mintázat milyen 

jelentőséggel bír az egyedfejlődés szempontjából. Kísérleteim megkezdésekor, 

munkatársam Dr. Muha Villő eredményei alapján már ismert volt, hogy a dUTPáz teljes 

muslica lárvában történő csendesítése letalitást okoz a báb stádiumban. Ezt 

kiegészítendő, vizsgálni kívánom a dUTPáz túltermelésének hatását is. 

 

2.4. Vizsgálni kívánom a dUTPáz jelentőségét a genom épségének megőrzésében. 

Ellenőrizni szeretném, hogy a dUTPáz csendesítás muslicában megfigyelt letalitást 

kiváltó hatása a genom épségének csökkenésével összefüggésbe hozható-e.  

Humán sejtekben a dUTPáz TS gátlás által kiváltott genotoxicitásra gyakorolt mérséklő 

hatását kívánom vizsgálni. Ezen belül választ keresek arra a kérdésre, hogy a dUTPáz 

az uracil vagy 5-fluorouracil genomból történő kizárása, vagy a dNTP hiány mérséklése 

által gyakorol menekítő hatást a TS gátlással szemben.  
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3. Alkalmazott módszerek 

A Célkitűzések 1. pontjában megfogalmazott kérdés megválaszolásához az archea 

Pyrococcus furiosus (Pfu) DNS polimerázát használtam fel, melyről korábban kimutatták, 

hogy uracil-DNS-t templát szálként használva nem képes az elongációra 
7
. A polimerázt 

kvantitatív valós idejű PCR-ben (qPCR) alkalmaztam. A módszert vad típusú, UNG deficiens, 

valamint dUTPáz és UNG kettős mutáns Escherichia coli eredetű DNS-en, illetve 5FdU 

kezelt vad típusú és UNG deficiens egér embrionális fibroblaszt (MEF) sejtek genomi DNS-

én is alkalmaztam. 

 

A 2. pontban megfogalmazott célkitűzés megvalósításához vad típusú vagy dUTPáz 

csendesített lárvális ecetmuslica szövetek, illetve különböző stádiumú állatok genomi 

uraciltartalmát vizsgáltuk az 1. pontban bemutatott módszerrel. A kísérletet megelőzően 

számos muslica szövetben immuncitokémiával vizsgáltam a dUTPáz expressziót, hogy azt 

össze tudjam vetni a genomban mért uracil felhalmozódással. 

 

A 3. pontban bemutatott célkitűzés megvalósításához a muslica dUTPáz feltételezett 

promóterét olyan riporter gének transzkripciós meghajására használtunk fel, melyeknek az 

aktivitása könnyen követhető sejtvonalakban vagy transzgén állatokban. A dUTPáz 

feltételezett promóterének különböző mértékben rövidített és mutált változatait is vizsgáltam. 

A dUTPáz expressziós mintázat megzavarásához dUTPázt túltermelő transzgén törzset 

hoztunk létre, melyben szövetspecifikusan indukálható a dUTPáz kifejeződése. 

 

A 4. pont muslica organizmusra vonatkozó célkitűzésének megvalósításához a dUTPáz 

csendesítését szárny imaginális korong specifikus módon indukáltam, és a kifejlett állatok 

szárnyának morfológiáját vizsgáltam. A dUTPáz csendesített lárvák szárny imaginális 

korongjait DNS fragmentáció kimutatására alkalmas TUNEL próbával, a DDR kimutatására 

alkalmas foszfo-H2AX elleni immuncitokémiával vizsgáltam. Az osztódási mintázatot bróm-

dezoxiuridin jelöléssel vizsgáltam. 

A dUTPáz TS gátló hatással szemben mutatott védő hatását vad típusú és dUTPáz 

csendesített HeLa sejteken vizsgáltam. A sejteket 5FdU-val vagy dezoxiuridinnel (dU) 

különböző koncentrációban kezeltem, hogy meghatározzam az életképesség dózisföggését. 

Ezt követően az IC50 5FdU koncentráció mellett a sejtvonalakat különböző koncentrációjú 

dU-val vagy dezoxitimidinnel (dT) kezeltem, és vizsgáltam, hogy ezek milyen módon 

befolyásolják a sejtek életképességét. 
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4. Tudományos eredmények és következtetések 

4.1. A qPCR reakcióban felhasznált Pfu DNS polimeráz segítségével sikerült különbséget 

kimutatni a különböző mennyiségű dUTP jelenlétében szintetizált DNS minták között. Azt is 

sikerült kimutatni, hogy a qPCR-ben alkalmazott primerpárral meghatározott felszaporítandó 

fragmentum hosszának növelésével a módszer érzékenysége fokozható köszönhetően annak, 

hogy hosszabb szakaszon nagyobb valószínűséggel fordul elő replikációt gátló uracil. A 

mintákban mért uraciltartalmat sikerült ellenőrizni egy független radioizotóp detekción 

alapuló mérési módszerrel, mely a qPCR-el mért adatokkal nagyfokú egyezést mutatott. 

 A módszert fiziológiás mintákon is alkalmaztam. Az E. coli DNS uraciltartalmát az 

UNG hiánya nem befolyásolja jelentősen, kisebb mértékű változás csak exponenciális 

fázisban növekedő kultúrában mutatható ki. A dUTPáz és az UNG együttes defektusa 

azonban jelentős, millió bázispáronként ezres nagyságrendű uracil felhalmozódását 

eredményezi a DNS-ben. Emlős sejtvonalon végzett méréseim alapján a MEF sejtek genomi 

uraciltartalma nem függ az UNG enzimtől, különbség csupán a TS gátlásával, azaz 5FdU 

kezelést követően mutatható ki. Ezek az eredmények összeegyeztethetőek korábbi irodalmi 

adatokkal 
8–10

. A módszert a Nucleic Acids Research folyóiratban publikáltuk (6.1/2). 

 

4.2. Immuncitokémiával kimutattuk, hogy a dUTPáz expresszió csak az ecetmuslica 

embrióban, lárvális stádiumok alatt az imaginális prekurzor szövetekben valamint a központi 

idegrendszerben, a felnőtt állatban pedig az ováriumban figyelhető meg. Ezek a szövetek 

túlnyomórészt osztódásban lévő, nem differenciált szövetek. A nem differenciált lárvális 

szövetek tehát nem expresszálnak dUTPázt, és bár nem esnek át osztódáson, endoreplikációt, 

azaz osztódás nélküli DNS szintézist folytatnak. Sikerült kimutatnunk, hogy a differenciált 

szövetek, ellentétben a nem differenciált szövetekkel, uracilt halmoznak fel a genomjukban, 

ami éppen a millió bázisonként ezres nagyságrendbe esik. A lárvális stádiumok alatt a muslica 

genom uraciltartalma folyamatosan nő, köszönhetően annak, hogy a differenciált szövetek 

aránya is nő az állatban. A báb stádium alatt azonban a genom uraciltartalma csökkenni kezd 

feltehetően amiatt, hogy a lárvális differenciált szövetek programozott degradáción esnek át a 

metamorfózis során. A dUTPáz csendesítés hatására az imaginális korong szövetek a lárvális 

differenciált szövetekével azonos nagyságrendben halmoztak fel uracilt a genomjukban. 

Mindez azt támasztja alá, hogy alapvetően a dUTPáz kifejeződése határozza meg a genom 

uraciltartalmát. A dUTPáz expresszió és a genomi uracil felhalmozódás összefüggését az 1. 

ábra szemlélteti. Ezeket az eredményeket a PLoS Genetics-ben közöltük (6.1/1). 
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4.3. Az embrió eredetű S2 sejteken promóter-riporter rendszerekkel végzett kísérleteim 

alapján kimutattam, hogy a dUTPáz kifejeződését a dUTPáz promóterben két egymás után 

közvetlenül elhelyezkedő „DNS replikáció kapcsolt elem” (DRE) motívum szabályozza. A 

transzgén promóter-riporter rendszereket hordozó törzsek vizsgálata azt mutatta, hogy a DRE 

1. ábra. A dUTPáz expressziós mintázat következményei muslicában 

Az ábrán korábbi ismereteink és a dolgozat főbb eredményeinek összefoglalása látható. A 

lárva stádiumok alatt a pirossal jelölt szövetek mutatnak dUTPáz expressziót. Ezek 

többnyire nem differenciált imaginális prekurzor szövetek, a gén kifejeződése pedig 

dolgozatban bemutatott eredmények alapján a gonádoktól eltekintve a DNS replikáció 

kapcsolt elem (DRE) által szabályozott. Eredményeink alapján elmondható, hogy a 

dUTPáz expressziót nem mutató differenciált vagy csendesített nem differenciált szövetek 

uracilt halmoznak fel genomjukban. Emellett a dUTPáz kifejezése szükséges ahhoz, hogy 

a nem differenciált szövetek a metamorfózis során a kifejlett állat szöveteit kialakítsák. 

dUTPáz hiányban a szövetek degradálódnak, amiért az imaginális prekurzor szövetek 

esetén feltehetően az uracil-DNS által kiváltott DNS károsodás sejtválasz (DDR) felelős. 

A dUTPázt nem kifejező differenciált szövetek szintén degradálódnak, azonban ez a 

folyamat a dUTPáztól független. 
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lárvában az imaginális korong, központi idegrendszer és a középbéli ventriculus imaginális 

gyűrűjében aktiválja az expressziót. Azonban a lárvális és kifejlett gonádok a DRE elemektől 

függetlenül aktiválják a promótert. A DRE motívum replikációhoz illetve S-fázishoz 

kapcsolható gének kifejeződését szabályozza, ami egybevág azzal az 4.2. pontban bemutatott 

megfigyelésünkkel, hogy a dUTPáz kifejeződés elsősorban osztódó szövetekre jellemző. 

 Mivel a dUTPázt nem kifejező differenciált szövetek báb állapotban degradálódnak, és 

a dUTPáz nem differenciált szövetekre is kiterjedő csendesítése báb letalitáshoz vezet 

feltételeztük, hogy a dUTPáz kifejeződés képes meghatározni bizonyos szövetek sorsát a 

metamorfózis alatt. A dUTPáz túltermelése a lárvális differenciált szövetekben azonban nem 

eredményezett a normálistól eltérő fenotípust. A differenciált szövetekben tehát a dUTPáztól 

független módon aktiválódik a programozott sejthalál a teljes átalakulás során. A szövetek 

sorsa és a dUTPáz expresszió közti összefüggést az 1. ábra foglalja össze. A dUTPáz 

expressziós szabályzását és az expressziós mintázat jelentőségét érintő vizsgálataink egy 

előkészületben lévő kéziratban kívánjuk bemutatni. 

 

4.4. A dUTPáz genom épségét érintő hatását muslicában a dUTPáz csendesítésével volt 

lehetőségem vizsgálni. A szárny imaginális korong különböző régióiban történő dUTPáz 

csendesítés a kifejlett szárny megfelelő régióinak degradálódását vonta maga után. 

Megállapítottam tehát, hogy a dUTPáz hiánya sejtautonóm következményekkel jár. Emellett 

kimutattam, hogy a dUTPáz hiánya szárny imaginális korongokban apoptózisra utaló DNS 

fragmentációt és a DDR aktivációját vált ki. Bár a DDR a sejtciklus leállását eredményezheti, 

nem tapasztaltam a normálistól eltérő osztódási mintázatot a csendesített szövetekben. Ezeket 

az eredményeket a 2. pontban összefoglalt eredményekkel együtt a PLoS Genetics 

folyóiratban tettük közzé (6.1/1). A dUTPáz csendesítés sejtautonóm hatásának részletesebb 

kifejése a Fly folyóiratban bírálat alatt áll (6.2/1). 

 A dUTPáz genom épségét érintő hatását a TS gátlásával szemben humán sejtvonalakban 

is vizsgáltam. Mint ahogy korábban Merényi Gábor is kimutatta, a dUTPáz csendesített HeLa 

sejtek több nagyságrenddel érzékenyebbek a TS gátló 5FdU kezeléssel szemben 
5
. A dU 

kezelés azonban 1 mM-os koncentrációban sem csökkentette a sejtek életképességét egyik 

sejtvonal esetén sem. A kombinált nukleozid kezelések azt mutatták, hogy míg a vártnak 

megfelelően a dT csökkenti az 5FdU toxicitást, a dU kezelés növeli azt. A dU ezen hatása a 

dUTPáz expressziójától független volt. Annak ellenére, hogy dU kezelésre mutatott válasz 

tekintetében nem sikerült kimutatni különbséget a dUTPáz csendesített és nem csendesített 

sejtvonalak között, az eredmények arra utalnak, hogy a TS gátlás mellett a dU DNS-be 
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történő beépülése is toxikus, és feltehetően hibáspárok megjelenésével jár. Ez alapján a 

dUTPáz szerepe a TS gátlással szemben megfigyelhető rezisztencia kialakításában az, hogy 

korlátozza a DNS polimeráz hozzáférését az aránytalan dNTP készlethez, azon belül is a TS 

gátlás következtében nagy mennyiségben keletkező dUTP-hez. Ez alapján a Meyers és társai 

által felállított modellt 
6
 a 2. ábra látható módon egészíthetjük ki.  
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