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BEVEZETÉS 

 

Az elmúlt évtizedekben egyértelm vé vált, hogy a lipid-fehérje kölcsönhatások fontos 

szerepet játszanak alapvet  szignál transzdukciós folyamatokban. Annak ellenére, hogy ezen 

kölcsönhatások mechanisztikus megértésének biológiai jelent sége óriási, a technikai 

nehézségek miatt ritkán nyílik lehet ség szerkezeti szint  jellemzésükre. 

A szfingozilfoszforilkolin (SPC) és a szfingozin-1-foszfát a szfingolipid anyagcsere 

köztitermékeiként már régen ismertek. Újabb eredmények szerint ezek a molekulák számos 

jelátviteli útvonalat aktiválnak, így olyan alapvet  folyamatokat szabályoznak mint a 

sejtnövekedés, motilitás, apoptózis és kalcium homeosztázis. Hatásukat nem a membránok 

tulajdonságainak megváltoztatásán keresztül fejtik ki, hanem specifikus célfehérjékhez 

köt dve els dleges és másodlagos hírviv k is lehetnek. Míg sejtfelszíni G-fehérje kapcsolt 

receptoraik azonosítottak és jól jellemzettek, addig nem sokat tudunk intracelluláris 

célfehérjéikr l. 

Szakirodalmi adatok alapján feltételeztük, hogy ezek a lipidek kölcsönhatnak a 

kalmodulinnal (CaM), a legáltalánosabb intracelluláris Ca2+ szenzorral. A kis (148 aminósav) 

súlyzó alakú fehérjét négy -helikális Ca2+-köt  EF-kéz motívum alkotja, melyeket egy 

flexibilis linker köt össze. A CaM számos fehérje aktivitását szabályozza, köztük egyránt 

találunk kinázokat, foszfatázokat ion csatornákat és pumpákat. A CaM m ködés 

legáltalánosabb modellje során a Ca2+ köt dés okozta konformációváltozás hatására a 

szenzoron hidrófób zsebek nyílnak ki, melyeken keresztül köt dik a célfehérjék amfipatikus 

-hélixeihez. A folyamat végül a célfehérjék aktivációjához vezet, oly módon, hogy 

felszabadulnak az autoinhibíció alól. Bizonyos, nem-konvencionális esetekben a Ca2+-mentes 

apoCaM is fontos szerephez jut. Mindeddig a Ca2+ ionokon kívül egyetlen másodlagos 

hírviv r l sem feltételezték, hogy képes lenne közvetlenül szabályozni a CaM-t. A 

farmakológiás CaM inhibitorok, mint a trifluoperazin, kalmidazolium és a W7, mind 

szintetikus aromás vegyületek. 

Az SPC legalaposabban jellemzett sejten belüli hatása, hogy képes a bels  raktárakból 

Ca2+-ot mobilizálni. Feltételezték, hogy ezen folyamatban rész vesznek a rianodin receptorok 

(RyR), az endoplazmás retikulum Ca2+-csatornái, melyek az izomösszehúzódásban jutnak 

fontos szerephez. A RyR-ok óriási csatorna komplexeket képeznek, melyeket a CaM 

összetett módon regulál, de a Ca2+-kötött CaM egyértelm en szerepet játszik a Ca2+ jel 

negatív visszacsatolásában a csatornák gátlásán keresztül. 
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CÉLKIT ZÉSEK 

 

 

• Els dleges célom az volt, hogy információval szolgáljak az S1P és az SPC 

intracelluláris hatásmechanizmusáról, mely szfingolipidek másodlagos hírviv ként 

részt vesznek a Ca2+ jelátvitelben. 

 

• Azt a megközelítést alkalmaztam, hogy olyan fehérjéket igyekeztem azonosítani, 

melyek specifikusan kölcsönhatnak ezen szfingolipidekkel. Irodalmi adatok alapján 

jelöltem a CaM volt. 

 

• Miután kimutattam, hogy az SPC specifikus inhibitora a CaM-nak in vitro 

enzimaktivitás mérésekben, céljaim jóval definiáltabbá váltak. 

 

• Az újonnan azonosított CaM-SPC kölcsönhatás jellemzésére összpontosítottam, mely 

interakció potenciálisan fontos következményekkel jár mind a Ca2+ mind a lipid 

jelátvitelben. 

 

• Célul t ztem ki a kölcsönhatás részletes szerkezeti jellemzését, valamint hogy 

mechanisztikus betekintést nyújtsak a köt dési folyamatba. 

 

• Célom volt továbbá egy olyan model megalkotása, mely megmagyarázza az 

enzimaktivitás mérésekben tapasztalt kompetitív gátlást. 

 

• Szerettem volna felderíteni a CaM-SPC kölcsönhatás funkcionális következményeit, 

különös tekintettel a Ca2+ homeosztázisban részt vev  fehérjékre, közülük is a RyR-okra.  

 

• A legvégs  cél, vagyis az újonnan azonosított kölcsönhatás in vivo relevanciájának és 

jelent ségének felderítése, meghaladja ezen tanulmány kereteit és a jöv  feladata. 
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VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

 

A CaM-t szarvasmarha agyból tisztítottam fenil-szefaróz affinitás kromatográfiával, a 

lipideket pedig megvásároltuk. 

A CaM-SPC kölcsönhatás azonosítása fluoreszcencia spektroszkópiával, felületi 

plazmon rezonanciával, cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával és in vitro enzimaktivitás 

mérésekkel (kalcineurin, foszfodiészteráz) történt. 

A CaM-SPC komplex szerkezetét röntgenkrisztallográfiával határoztuk meg, a 

bemutatott lipid-fehérje kötödési modellt pedig izotermális titrációs kalorimetria, dinamikus 

fényszórás, ANS fluoreszcencia és stopped-flow adatok alapján alkottuk meg. 

A kompetitív gátlási mechanizmusra a bizonyítékot stopped-flow eredmények 

biztosították, a peptid köt dési kísérleteket fluoreszcencia spektroszkópiával végeztem. 

Az SPC RyR-okra gyakorolt hatását egyedi csatorna mérésekkel és radioaktív ligand 

köt dési kísérletekkel végeztük. 

 

 

 

1. ábra A Ca2+CaM konformációja a Ca2+CaM/SPC szerkezetben zárt, hasonlóan a Ca2+CaM 
célpeptidekkel alkotott komplexeihez. A CaM N- és C-terminális doménjét kékkel és pirossal 
jelöltük, az illesztett CaM – miozin könny  lánc kináz célpeptid complex világosabb színnel van 
ábrázolva. Az SPC molekula szénatomjait narancs szín, míg a célpeptidet türkisz jelöli. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1) A fehérje saját tirozinjainak és danzil-jelölt CaM-nak fluoreszcencia spektroszkópiás 

vizsgálatával valamint felszíni plazmon rezonanciával kimutattam, hogy az SPC szelektíven 

köt dik mind az apo mind a Ca2+-mal telített CaM-hoz, míg a szerkezetileg hasonló 

lizofoszfolipidek mint a szfingozin-1-foszfát, lizofoszfatidilkolin és lizofoszfatidsav nem. A 

kölcsönhatás funkcionális következményeit két célenzimen vizsgáltam, és kimutattam, hogy 

az SPC specifikusan gátolja mind a foszfodiészteráz mind a kalcineurin CaM-függ  

aktivitását. Eredményeim alapján az SPC egy biológiailag releváns, újonnan felismert CaM 

inhibítor és feltételezhet , hogy a CaM az SPC intracelluláris receptora. 

 

2) Sikerült a lipid-fehérje komplexet kristályosítanunk, és meghatároztuk a CaM-SPC 

komplex 1.6 Å felbontású röntgenszerkezetét, melyben a fehérje a CaM-célpeptid 

komplexekre jellemz  zárt konformációt veszi fel (1. ábra). A mi szerkezetünkben azonban 

négy SPC molekula foglalja el a CaM hidrofób köt csatornáját, mely magyarázatul szolgál a 

funkcionális mérésekben tapasztalt kompetitív gátlásra. Továbbá a kölcsönhatás biofizikai 

vizsgálata (izotermális titrációs kalorimetria, dinamikus fényszórás, ANS fluoreszcencia és 

stopped-flow) alapján felállítottunk egy olyan újszer  lipid-fehérje köt dési modellt (2. ábra), 

mely feltételezhet en más kölcsönhatásokra is alkalmazható lesz majd. A CaM alacsony 

fehérje-lipid aránynál a micellákhoz köt dik, míg magas fehérje-lipid aránynál magába zár 

néhány SPC molekulát, felvéve azt a szerkezetet, melyet a kristályban látunk. 

 

 

2. ábra A Ca2+CaM – SPC kölcsönhatás sztöchiometria-függ  köt dési modellje. Els  folyamat 
(1-2 lépés): Ca2+CaM molekulák köt dnek az SPC micella felületére. Második folyamat (3. lépés): A 
micella felületének fehérje molekulákkal való telít dése végül a micella széteséséhez vezet, és a 
fehérje néhány lipid molekula körbezárásával felveszi a kristályban is látható zárt szerkezetet. 
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3) Mechanisztikus betekintést nyújtottunk a CaM SPC-általi gátlásába, a modell CaM-köt  

domén melittinnel történt tranziens kinetikai mérések alapján (3. ábra). Kimutattuk, hogy 

mind a peptid mind az SPC micellák gyors és reverzibilis módon, összehasonlítható 

affinitással köt dnek a CaM-hoz. Továbbá bizonyítottuk, hogy a peptid és a szfingolipid 

ugyanazért a köt helyért verseng a fehérjén, vagyis az SPC kompetitív módon gátolja a 

targetpeptid köt dését a CaM-hoz. 

 

 

3. ábra Az SPC és a célpeptid CaM-ért versengésének részletes kinetikai modellje.  
 

4) Egyensúlyi fluoreszcencia mérésekkel bizonyítottam, hogy az SPC disszociáltatja a CaM 

és számos Ca2+ homeosztázisban szerepet játszó fehérje (IP3 receptor, rianodin receptor, 

plazma membrán Ca2+-ATPáz) CaM-köt  doménje közötti komplexét. Ezen kölcsönhatások 

gátlásán keresztül, az SPC a CaM Ca2+ jelátvitelre gyakorolt negatív visszacsatolását is 

gátolja, amely magyarázatul szolgálhat az SPC sejten belüli Ca2+ mobilizáló hatására. A 

célpeptidekkel végzett kísérletek azt is demonstrálják, hogy a szfingolipid a célpeptid-
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apoCaM köt dést is disszociálja, mely felveti a lehet ségét a CaM-t konstitutívan köt  

fehérjék teljesen újszer  szabályozásának. 

 

5) A kölcsönhatás funkcionális következményeinek vizsgálatát intakt rianodin receptorokon 

(RyR) folytattam. Kimutattuk, hogy egyedi csatorna mérésekben az SPC csökkenti a 

csatornák nyitási valószín ségét azáltal, hogy hosszú csatorna zárásokat indukál. Radioaktív 

rianodinnal végzett ligandum kötési kísérletek alapján az SPC gátolta a rianodin kötödését, 

mely szintén a csatorna aktivitásának gátlására utal. CaM jelenléte e gátló hatást módosította, 

radioaktív CaM köt dési kísérletek pedig kimutatták, hogy az SPC disszociálja a CaM-t a 

receptorról. Összefoglalva RyR-okon kapott eredményeimet, a szfingolipid mind CaM-függ  

mind CaM-független módon szabályozza a csatornát. Az SPC közvetlenül gátolja a receptort, 

melyet bizonyos esetekben ellensúlyozhat a CaM disszociációja, de végeredményként 

aktváció sosem lép fel. Az SPC így feltételezhet en nem a rianodin receptorokon keresztül 

fejti ki intracelluláris Ca2+ felszabadító hatását, vagyis ez a kérdés továbbra is nyitott maradt, 

de legalább tisztáztuk ezt az irodalomban vitatott témát. 

 

 

KONKLÚZIÓK 

 

Az eredmények újszer ségét és jelent ségét három szempontból látom. El ször is, a 

CaM az els  javaslat az SPC sejten belüli célfehérjéjére, és a hiányzó láncszem lehet a Ca2+ 

és a lipid jelátvitel között. Másodszor, a CaM SPC-általi gátlása egy teljesen újszer  endogén 

szabályozását veti fel a már jól ismert Ca2+ szenzornak. Eddig a Ca2+ ionokon kívül egyetlen 

másodlagos hírviv r l sem feltételezték, hogy képes lenne közvetlenül szabályozni a CaM-t. 

A szfingolipid a szintetikus CaM inhibítorokhoz képest egyedülálló módon képes mind a 

Ca2+ mentes mind a Ca2+-mal telített fehérjéhez kötni, ezzel a CaM nem-konvencionális 

módokon való szabályozásának a lehet ségét is felveti. Végül de nem utolsósorban, az 

általunk alkotott kétlépcs s lipid-fehérje köt dési modell feltételezhet en más 

kölcsönhatásokra is alkalmazható lesz majd, és jól demonstrálja a lipid-fehérje 

kölcsönhatások sokoldalúságát. 



 9 

PUBLIKÁCIÓS LISTA 

 

 

Jelen dolgozat témáját alkotó közlemények: 

 

Kovacs E, Xu L, Pasek D, Liliom K, Meissner G. Regulation of ryanodine receptors by 

sphingosylphosphorylcholine: involvement of both calmodulin-dependent and -independent 

mechanisms. Submitted to FEBS J. 

 

Kovacs E, Harmat V, Toth J, Vertessy BG, Modos K, Kardos J, Liliom K. Structure and 

mechanism of calmodulin binding to a signaling sphingolipid reveal new aspects of lipid-

protein interactions. FASEB J. 2010 Jun 14. [Epub ahead of print] 

 

Kovacs E, Toth J, Vertessy BG, Liliom K. Dissociation of calmodulin – target peptide 

complexes by the lipid mediator sphingosylphosphorylcholine: implications in calcium 

signaling. J Biol Chem. 2010; 285(3): 1799-808. 

 

Kovacs E, Liliom K. Sphingosylphosphorylcholine as a novel calmodulin inhibitor. Biochem 

J. 2008; 410(2):427-37. 

 

 

Egyéb közlemények: 

 

Kovacs E, Tompa P, Liliom K, Kalmar L. Dual coding in alternative reading frames 

correlates with intrinsic protein disorder. PNAS. 2010;107(12):5429-34. 

 

Pal-Gabor H, Gombos L, Micsonai A, Kovacs E, Petrik E, Kovacs J, Graf L, Fidy J, Naiki H, 

Goto Y, Liliom K, and Kardos J. Mechanism of lysophosphatidic acid-induced amyloid fibril 

formation of beta-2 microglobulin in vitro under physiological conditions. Biochemistry. 

2009; 48(24): 5689-99. 

 

 

 

 



 10 

Konferencia kiadványok: 

 

Kovacs E, Harmat V, Toth J, Vertessy BG, Modos K, Kardos J, Liliom K. Structure and 
mechanism of calmodulin binding to a signaling sphingolipid reveal new aspects of lipid-
protein interactions. Selected oral presentation. 10th FEBS Young Scientist Forum and 35th 
FEBS Congress, 2010, Gothenburg, Sweden. 
 
Kovacs E, Harmat V, Toth J, Vertessy BG, Modos K, Kardos J, Liliom K. New aspects of 
lipid-protein interactions revealed by calmodulin binding to the lipid mediator 
sphingosylphosphorylcholine. Poster presentation. Biophysical Society 54th Annual Meeting, 
2010, San Francisco, California. 
 
Toth J, Kovacs E, Vertessy BG, Liliom K. A kalmodulin effektor komplexeinek 
kölcsönhatása szfingolipid micellákkal: a Ca2+-jelátvitel új aspektusai. Toth J szóbeli 
el adása. A Magyar Biokémiai Egyesület Vándorgy lése, 2009, Budapest. 
 
Kiss B, Kovacs E, Liliom K, Nyitray L. Az S100A4 metasztázis-asszociált fehérje protein-
lipid kölcsönhatásainak szerkezet-funkció vizsgálata. Kiss B poszter el adása. A Magyar 
Biokémiai Egyesület Vándorgy lése, 2009, Budapest. 
 
Kovacs E, Liliom K. Regulation of ryanodine receptors by signaling sphingolipids: 
calmodulin is the missing link? Selected oral presentation. FEBS Workshop "Lipids as 
regulators of cell function", 2008, Spetses, Greece. 
 
Kovacs E, Liliom K. Calmodulin is a potential intracellular receptor for the lipid mediator 
sphingosylphosphorylcholine. Poster presentation. 14th Congress of Calcium Binding 
Proteins in Health and Disease, 2007, La Palma, Spain. 
 
Kovacs E, Liliom K. Jelátviteli szfingolipidek sejten belüli kalcium felszabadításának 
lehetséges mechanizmusai: kalmodulin a hiányzó láncszem? Poszter el adás. A Magyar 
Biokémiai Egyesület Vándorgy lése, 2007, Debrecen. 
 
Kovacs E, Liliom K. Sphingosylphosphorylcholine as a novel calmodulin inhibitor. Poster 
presentation. FEBS Special Meeting “New concepts in lipidology: from lipidomics to 
disease”, 2006, Noordwijkerhout, The Netherlands. 
 
Kovacs E, Liliom K. Szfingolipidek kalmodulinnal való kölcsönhatásának jellemzése: a 
jelátvitelben betöltött szerepük kib vülhet. Poszter el adás. A Magyar Biokémiai Egyesület 
Vándorgy lése, 2006, Pécs. 
 
Kovacs E, Liliom K. Sphingolipids interact with calmodulin: new roles in signal 
transduction? Poster presentation. 31st FEBS Congress, 2006, Istanbul, Turkey. 
 
Hodi Zs, Nemeth A, Kovacs E, Hetenyi Cs, Bodor A, Perczel A, Nyitray L. The dynein light 
chain binds to a non-coiled-coil tail domain of myosin-Va that includes an alternatively 
spliced exon coding for three amino acid residues. Poster presentation of Hodi Zs. 30th FEBS 
Congress, 2005, Budapest, Hungary. 


