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Bevezetés 

A sejtekben lezajló biológiai folyamatok megfelelő működéséhez elengedhetetlen a 

fehérjék összehangolt, szabályozott működése, mely nagyrészt fehérje-fehérje kapcsolatok 

révén valósul meg. Doktori munkám során egy csomóponti fehérjével,  az LC8 dinein 

könnyűlánccal foglalkoztam. 

A 10 kDa tömegű LC8 dinein könnyűlánc egy enzimaktivitással nem rendelkező 

konzervált eukarióta fehérje. Először a dinein és a miozin-5a motorfehérjék alegységeként 

azonosították (Hodi et al. 2006). Doktori tanulmányaim kezdetén már tucatnál is több 

partnerét meghatározták, számuk mára már meghaladja az 50-et. Partnerei gyakran a 

motorfehérjéktől független sejtélettani folyamatokban vesznek részt, mint például a sejtmagi 

transzport (Nup159), a transzkripció szabályozás (NRF-1), a mitózis (EML3), az apoptózis 

(Bim és Bmf) és a jelátvitel (nNOS) (Rapali et al. 2011).  

Az LC8 egy β-lánc kicserélődéssel kialakuló szimmetrikus homodimer fehérje  

(Benison et al. 2008). A dimerizálódási felszínen kialakuló szimmetrikus kötőárkokba 

kötődnek a partnerfehérjék rendezetlen régióiban található ~8 aminosav hosszúságú, igen 

változatos szekvenciájú lineáris motívumai. Ezen lineáris motívumok legkonzerváltabb 

pozíciójában – amit ezért a 0-ik pozíciónak definiálnak – leggyakrabban glutamin található 

(Lajoix et al. 2004). Szekvencia hasonlóság alapján a motívumokat három családba sorolják, 

ezek a K-3X-2T-1Q0T1, I/V-1Q0V1D2, illetve nem-kanonikus motívumcsaládok (az X bármilyen 

aminosav lehet) (Lo et al. 2001; Rodriguez-Crespo et al. 2001). Annak ellenére, hogy az 

irodalom elkülöníti az egyes motívumcsaládokat, korábban nem vizsgálták, hogy a különböző 

családok funkcionálisan, a kötődés mechanizmusát tekintve is elkülönülnek-e (Hodi et al. 

2006; Wagner et al. 2006; Hall et al. 2008; Lightcap et al. 2008; Song et al. 2008). 

Gerincesekben két LC8 paralóg fordul elő, a DYNLL1 és a DYNLL2. A 89 aminosavas 

fehérjék között összesen 6 aminosavnyi eltérés található, melyek kivétel nélkül a kötőárkokon 

kívül helyezkednek el. A hasonlóság ellenére a két paralóg partner-specificitása között in vivo 

különbséget mutattak ki (Day et al. 2004). Ezen felül léteznek egyes fehérjék, melyek 

esetében az irodalom csak a DYNLL1-et vagy a DYNLL2-t jelöli meg partnerként (Jaffrey et 

al. 1996; Puthalakath et al. 2001). 

Az LC8 funkcionális egysége homodimer, ami két, parallel elhelyezkedő kötőárkot 

tartalmaz. A legtöbb partner esetében kimutatták, hogy vagy dimer, vagy képes dimerizálódni 

(Williams et al. 2007). Annak ellenére, hogy az LC8 és partnerei nagy valószínűséggel  
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dimer-dimer komplexet alkotnak, kvantitatív módon nem vizsgálták a dimerizációnak a 

kölcsönhatásra kifejtett hatását. 

Az LC8 csomóponti fehérje működése többféle poszt-transzlációs módosítás révén 

szabályozható. A legintenzívebben kutatott szabályozási mód az LC8 88-as szerinjének 

feltételezett foszforilációja, amely eltolja a fehérje dimer-monomer egyensúlyát a monomer 

állapot irányába. A monomer LC8 a kötőárok hiányában nem képes megkötni partnereit 

(Song et al. 2007; Song et al. 2008). 

Célkitűzések 

Doktori munkám során célul tűztem ki az LC8 és fehérjepartnerei közötti kölcsönhatás 

tanulmányozását, továbbá ezek alapján kölcsönhatási hálózatának feltárását:  

● Az LC8 dinein könnyűlánc humán paralógok (DYNLL1 és DYNLL2) összehasonlítása a 

hozzájuk kötődő motívumok specificitásának in vitro meghatározásával 

● Az LC8 dinein könnyűlánc kötésének termodinamikai és kinetikai jellemzése, a különböző 

motívumcsaládokra fókuszálva 

● Annak vizsgálata, hogy a partnerek dimer szerkezete miként befolyásolja a kötéserősséget, 

a kötés kinetikáját, illetve ezeknek van-e szerepe az LC8 szabályozásában 

● A kötőmotívum átfogó elemzése nagy-áteresztőképességű, in vitro irányított evolúciós 

megközelítéssel, fág-bemutatás módszerrel 

● A fág-bemutatás során meghatározott kötőszekvencia-mintázat alapján nagy affinitású, 

kompetitív gátlószerként használható peptid kifejlesztése 

● A fág-bemutatás során meghatározott kötőszekvencia-mintázat alapján LC8 partnerek 

jóslása a humán proteomban, eddig nem azonosított partnerek keresése 

● A jósolt partnerek egy részének kísérletes ellenőrzése 

Alkalmazott módszerek 

A vizsgált fehérjéket, fehérjerészleteket általános klónozási lépések után E. coli heterológ 

expressziós rendszerben állítottuk elő, majd affinitás-, ioncserés- és RP-HPLC kromatográfiás 

módszerekkel tisztítottuk. Az LC8 és a kötőmotívumok komplexképződésének paramétereit 

izotermális titráló kalorimetria (ITC), fluoreszcencia anizotrópia spektroszkópia, felületi 

plazmon rezonancia és megállított áramlású fluoreszcencia spektroszkópia módszerek 

használatával határoztuk meg. Az LC8 kötőmintázatának átfogó elemzése fág-bemutatással, 

egy irányított evolúciós módszerrel történt. A naív peptidkönyvtárakat bivalens módon 
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mutattuk be. Az LC8-SRGTQTE és az LC8- dimer VSRGTQTE komplexek atomi felbontású 

szerkezetének meghatározása kristályosítást követően röntgendiffrakcióval történt. 

Eredmények és megvitatásuk 

● A humán LC8 dinein könnyűlánc paralógok (DYNLL1 és DYNLL2)  

kötés-specificitásának összehasonlító, in vitro vizsgálata 

Megvizsgáltuk két különböző motívumcsaládba tartozó, in vivo paralógspecifikusnak talált 

partner motívumainak (nNOS: T-3G-2I-1Q0V1D2; Bmf: K-3A-2T-1Q0T1D2) a két LC8 

izoformával (DYNLL1 és DYNLL2) való komplexképződését. Megállapítottuk, hogy a 

DYNLL1 valamivel gyengébben és lassabban kötötte mindkét peptidet, mint a DYNLL2. 

Ugyanakkor a két paralóg kötési tulajdonságai a vizsgált két peptid esetében olyan csekély 

mértékben térnek el, ami nem magyaráza az in vivo tapasztalt partnerspecificitást. Ezek 

szerint a paralógok között található különbségek a kötőárkok „működését” önmagukban nem 

befolyásolják lényegesen.  

● Az LC8 dinein könnyűlánc különböző motívumcsaládokkal való kölcsönhatásának 

tanulmányozása 

A különböző motívumcsaládokhoz tartozó Bmf (K-3A-2T-1Q0T1D2), T53bp1  

(A-3A-2T-1Q0T1I2), nNOS (T-3G-2I-1Q0V1D2), GKAP (V-3G-2V-1Q0V1E2), miozin-5a  

(K-3N-2T-1M0T1D2) és Pak1 (V-3A-2T-1S0P1I2) peptid ligandumok LC8-hoz való kötődésének 

termodinamikai és kinetikai tulajdonságait vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy összességében 

mindegyik motívum mikromólos körüli disszociációs állandóval rendelkezik, azonban a  

K-3X-2T-1Q0T1 család tagjai közelebb vannak a termodinamikai optimumhoz, mint az  

I-1Q0V1D2 család tagjai. Leggyengébben a nem-kanonikus család tagjai kötődnek. A 

mikromólos affinitást a különböző családok különböző módon érik el. Míg az nNOS, a 

GKAP, a miozin-5a és a Pak1 peptidek kötődése entalpikusan és entrópikusan is kedvező, 

addig a K-3X-2T-1Q0T1 családtagok – a Bmf és a TP53bp1 peptidek – kötése entalpikusan 

kedvező, de entrópikusan kedvezőtlen folyamat. A komplexképződések sebességi állandói  

6-58 mM
-1

s
-1

 érték között változtak. A komplexek disszociációjának sebességi állandói az 

nNOS, a miozin-5a és a Pak1 peptidek esetében 0,1 és 0,6 s
-1

 közötti értékek, míg a Bmf 

peptid körülbelül 100-szor lassabban disszociált (k
C

off = 0,00185 s
-1

).  

Kérdéses, hogy vajon a kötési állandók általunk meghatározott kis különbségei  

magyarázhatják-e, miként válogat az LC8 in vivo az egyes motívumok között. 
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Valószínűsíthető, hogy a motívumok affinitásainak kis különbségei nem a partnerek közötti 

„válogatásban”, hanem inkább az LC8 és partnerei közötti interakciónak egyfajta 

finomhangolásában játszhatnak szerepet.  

● A partnerek dimer szerkezetének hatása a kötéserősségre és a kötés kinetikájára: 

aviditás  

Meghatároztuk az LC8 monovalens és bivalens miozin-5a és Bmf motívumokkal való 

kölcsönhatásának termodinamikai és kinetikai paramétereit. Megállapítottuk, hogy a 

monomer peptidekhez képest a dimer peptidek 200-250-szer nagyobb affinitással kötődtek 

(miozin-5a peptid: Kd, eq= 9 µM; dimer miozin-5a: Kd, eq= 0,037 µM, Bmf peptid:  

Kd= 0,7 µM; dimer Bmf: Kd= 0,003 µM). Megállapítottuk, hogy a bivalens motívumok 

esetében tapasztalt affinitásnövekedés egyértelműen a disszociáció sebességi állandó 

csökkenésének tudható be (monomer miozin-5a: k
C

on=6590 M
-1

s
-1

, k
C

off=0,1 s
-1

; dimer 

miozin-5a: k
C

on=4020 M
-1

 s
-1

, koff=0,0007s
-1

). 

A monomer és a dimer peptidek esetében észlelt affinitás- és kinetikai különbségek 

legjobban az aviditás hatással magyarázhatóak. A peptideknek mind a monomer, mind a 

dimerizált változatai jóval alacsonyabb asszociációs sebességi állandóval kötődnek, mint az 

irodalomból ismert, főleg a jelátvitelben szerepet játszó eukarióta lineáris motívumok (ELM) 

(Seet et al. 2006). A dimerizált peptidek az aviditás miatt extrém lassan disszociálnak. Tehát a 

jelátviteli folyamatoknál szereplő ELM-eknél tapasztalt dinamikus komplexképzéssel 

ellentétben az LC8 lassan köti meg és igen lassan engedi el a partnereit. A hosszú életidejű, 

„permanens” komplexek alapján az LC8 funkcionálisan inkább a partnerek állandó dimerizáló 

egységeként, egyfajta „molekuláris ragasztóként” fogható fel.  

● Az aviditás hatása az LC8 fehérje Ser88-foszforiláción keresztüli szabályozására   

Kimutattuk, hogy a vad típusú LC8-hoz – addigi ismereteink alapján – legerősebben 

kötődő Bmf motívum (Kd= 3,5 µM) a Ser88Glu mutáns LC8 fehérjéhez több mint  

100 µM-os látszólagos disszociációs állandóval köt. Ez a gyenge kölcsönhatás 

megkérdőjelezi, hogy in vivo körülmények között – ahol a fehérjék legfeljebb mikromólos 

koncentrációban vannak jelen – kialakul-e a komplex a 88-as szerinen foszforilált LC8 és a 

Bmf motívum között. 

Megvizsgálva, miként befolyásolja az aviditás hatás a Ser88Glu mutáció során tapasztalt 

affinitáscsökkenést, megállapítottuk, hogy a vad típusú LC8-hoz képest a Ser88Glu mutáns a 

bivalens miozin-5a fragmentumot közel 50-szer gyengébben kötötte (vad típusú LC8  
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Kd= 50 nM, LC8 Ser88Glu Kd= 2,7 µM). Ez a mikromólos kötéserősségű komplexképződés 

azonban már fiziológiás körülmények között is létrejöhet.  

A komplexképződések kinetikáját megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az 

affinitáscsökkenés egyértelműen a csökkent komplexképződési állandónak tudható be (vad 

DYNLL2 kon= 4840 M
-1

s
-1

, DYNLL2 Ser88Glu kon= 147 M
-1

s
-1

). A disszociációs sebességi 

állandó a mutáns és a vad típusú fehérjék esetében hasonló volt (vad típusú DYNLL2  

koff = 2,24x10
-4

 s
-1

, DYNLL2 Ser88Glu koff = 3,41x10
-4

 s
-1

). 

Jelenleg nem ismert, hogy a 88-as szerint melyik protein-kináz foszforilálja, eredményeink 

alapján azonban az LC8 Ser88-on történő foszforilációja szelektíven szabályozhatja az LC8 

monomer és dimer partnerei közötti kapcsolatot. 

● Az LC8 kötőmotívumának átfogó jellemzése nagy-áteresztőképességű, irányított 

evolúciós megközelítéssel, fág-bemutatással 

Doktori munkám túlmutat az LC8 könnyűlánc és a természetből ismert kötőpartnerei 

között kialakuló kölcsönhatások általános biofizikai és biokémiai jellemzésén. Irányított 

evolúció, fág-bemutatás segítségével átfogó jellemzést készítettem a humán LC8 (DYNLL1) 

kötőmintázatáról, azaz meghatároztam a motívum egyes pozícióinak konzerváltság fokát és 

aminosav preferenciáját. Naív peptid-könyvtárakat használtam, melyeket a fágokon GCN4 

leucin-cipzár segítségével bivalens módon mutattam be, felhasználva a természetben is 

megfigyelhető aviditás hatást. Az első könyvtár esetében a legkonzerváltabb pozícióban a 

leggyakrabban előforduló aminosavat, a glutamint rögzítettem (XXXXXQXX), a többi 

pozícióban megengedtem mind a 20 természetes aminosav előfordulását. Az első könyvtárral 

kapott eredmények tudatában terveztem meg a második könyvtárat (XXVSRGXXXEX), 

amivel finomítottam a mintázatot, továbbá jellemeztem a 0-ik pozíciót is. 

A két könyvtár együttes használatával sikeresen jellemeztem a teljes mintázatot. Az eddig 

azonosított motívumok alapján meghatározott kötőmintázat nagyvonalakban hasonlít az 

általunk használt bivalens fág-bemutatás során meghatározott mintázatra. Teljesen újfajta 

motívum nem szelektálódott, de a szelektált könyvtártagok között megtalálhatóak mind a  

K-3X-2T-1Q0T1, az I-1Q0V1D2 és a nem-kanonikus család tagjai is. Az eddig ismert 

szekvenciáktól való legnagyobb eltérést a -5. pozíció konzerváltsági fokának növekedése 

jelentette. Itt leggyakrabban apoláros aminosavak szelektálódtak, a leggyakoribb aminosav a 

valin volt.  
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● A fág-bemutatás eredményei alapján egy nagy affinitású motívum létrehozása, a 

megnövekedett affinitás szerkezeti alapjai 

Az első könyvtár esetében meghatározott mintázat minden pozíciójában a leggyakrabban 

előforuló aminosavakat „összeolvasva” – azaz a konszenzus szekvenciát előállítva –  az eddig 

legerősebben kötődő motívumnál (Bmf) egy nagyságrenddel erősebb affinitású peptidet 

sikerült terveznem (V-5S-4R-3G-2T-1Q0T1E2, Kd = 84 nM). A V-5S-4R-3G-2T-1Q0T1E2 motívum 

dimerizálásával az affinitás tovább emelkedett (Kd ˂ nM). Kontroll peptidek vizsgálatával 

meghatároztam, hogy a megnövekedett affinitás a -5. pozícióban található Val-nak tudható be. 

A Val-5 szerepét az LC8/DYNLL2-Ac-S-4R-3G-2T-1Q0T1E2 és az LC8/DXNLL2-dimer  

Ac-V-5S-4R-3G-2T-1Q0T1E2 komplexek kristályszerkezetei alapján sikerült magyarázni. 

A kötéserősséget figyelembe véve mind a monomer és a dimer V-5S-4R-3G-2T-1Q0T1E2 

peptid használható az LC8 kompetitív gátlószereként, melyekkel a továbbiakban in vivo is 

vizsgálható az LC8 fiziológiás szerepe. 

● Eddig nem azonosított humán LC8 kötőpartnerek jóslása az irányított evolúcióval 

meghatározott mintázat alapján 

A fág-bemutatás segítségével meghatározott mintázat alapján a humán proteomból új 

lehetséges partnereket jósoltunk. A jósláshoz a mintázat alapján egy egyszerű pontozó 

mátrixot használtunk. A pontozó mátrixon kívül felhasználtuk az a tényt is, hogy az LC8 

kötőmotivumai az intracelluláris partnerek rendezetlen régióiban találhatóak. Statisztikai úton 

küszöbértéket határoztunk meg, ami felett a találatokat lehetséges LC8 partnerként 

definiáltuk. A két könyvtár együttes használatával 87 motívumot jósoltunk nagy 

valószínűségű LC8 partnernek. Ezek közül 22 motívumról már kisérletesen is azonosították, 

hogy kölcsönhat az LC8-cal.  

● Két jósolt partner (az EML3 és az ATMIN) kísérletes igazolása 

A közel száz általunk jósolt lehetséges humán LC8 partner közül két fehérje, az EML3 

(Echinoderm microtubule-associated protein-like 3) és az ATMIN (ATM interactor) esetében 

kísérletes úton is megvizsgáltuk a kölcsönhatást. 

Az EML3 SLVSRGTQTET szekvenciájú motívuma –, amit a legmagasabb pontértékkel 

jósoltunk kötőpeptidnek – a fehérje coiled coil szerkezetű részétől karboxil-terminális 

irányban egy rendezetlen régióban található. A kötőmotívum és egy hosszabb fragmentum – 

kötőmotívum mellett a határoló coiled coil részletet is tartalmazza – LC8-cal való 

kölcsönhatását ITC módszerrel sikeresen igazoltam. 
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Az ATMIN rendezetlen szerkezetű karboxil-terminális régiójában egymás után 

elhelyezkedő öt kötőmotívumot jósoltunk. A kölcsönhatást pepscan, élesztő-kéthibrid és ITC 

módszerekkel kísérletesen igazoltuk.  

Összefoglalás 

Első lépésben különböző ismert motívumok, motívumcsaládok LC8-kötésének 

termodinamikai és kinetikai jellemzőit vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az LC8 két humán 

paralógja (DYNLL1 és DYNLL2) a motívumok és motívumcsaládok között nem 

diszkriminál, a két paralóg in vitro működésében tehát nincs jelentős különbség. Kimutattuk, 

hogy a motívumok disszociációs állandói a 750 nM - 50 µM közötti tartományba esnek. 

Feltártuk, hogy az egyes motívumcsaládok eltérő termodinamikai- és kinetikai paramérekkel 

kötődnek. Bizonyítottuk, hogy a dimer formában kötődő motívumok az aviditás jelensége 

miatt a monomer peptid kötődéséhez képest akár három nagyságrenddel nagyobb látszólagos 

affinitás értékkel is rendelkezhetnek. 

Fág-bemutatás segítségével meghatároztam a humán LC8 (DYNLL1) termodinamikailag 

optimális kötőmotívumát, illetve a motívum egyes pozícióinak aminosav preferenciáját. A 

peptideket a fágokon GCN4 leucin-cipzárt felhasználva bivalens módon mutattam be, 

felhasználva a természetben is megfigyelhető aviditás hatást. A pozícióknak a fág-bemutatás 

során meghatározott aminosav gyakoriság adatait felhasználva a humán proteomból közel 

száz lehetséges LC8 partnert jósoltunk. Jóslásunk alapján az EML3 és az ATMIN fehérjéről 

igazoltuk, hogy valós partnere az LC8/DYNLL1-nek. 

A fág-bemutatás eredményeit felhasználva az eddig legerősebben kötődő motívumnál 

(Bmf) 10-szer erősebb affinitású peptidet terveztem (Kd= 84 nM). A motívum dimerizálásával 

egy nM alatti, látszólagos disszociációs állandójú, az LC8 kompetitív inhibitoraként 

használható peptidet kaptam. A megnövekedett affinitás szerkezeti okát sikerült 

megmagyarázni a monomer és a dimer peptid LC8/DYNLL2-vel alkotott komplexének 

kristályszerkezetét tanulmányozva.  

Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy az LC8 egy olyan csomóponti fehérje, amely 

egyfajta általános, dimerizációt elősegítő szerkezeti elemként működik változatos funkciójú 

partnerek dimerképzését indukálva.  

Úgy gondolom, eredményeink hathatós segítséget nyújthatnak új LC8 partnerek kísérletes 

azonosításában, továbbá hozzájárulnak majd az LC8 funkciójának és a humán interaktom 

szervezésében betöltött szerepének mind pontosabb felderítésében.  
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