
 
 

Uracil-DNS metabolizmusban érintett Drosophila és humán 
enzimfehérjék molekuláris biológiai vizsgálata 

 
 
 

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 
 
 

Készítette: 
Merényi Gábor 

 
Témavezető: 

Dr. Vértessy G. Beáta 
A biológia tudomány doktora 

 
A Doktori Iskola vezetője és programvezető: 

Prof. Dr. Erdei Anna 
Az MTA rendes tagja 

 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 

Biológiai Doktori Iskola 
Immunológia Program 

 
 

 
Magyar Tudományos Akadémia 

Enzimológiai Intézet 
Genom Metabolizmus és Javítás Kutatócsoport 

 
 
 
 

Budapest 
2011 

 



2 
 

BEVEZETÉS 

A pirimidin bázisok közül az uracil nem tartozik a DNS molekulát felépítő bázisok 

közé. Azonban szerkezetét tekintve, mint timin-analóg adeninnel képezhet tökéletes 

bázispárt. A természetben az optimális fiziológiai viszonyok mellett, ha csak szórványosan is, 

de előfordul uracil bázis a DNS molekulában. A DNS-ben megjelenő uracilnak a jelen 

ismereteink szerint három fő forrása lehet. Az első esetben úgy jelenhet meg uracil a dupla 

szálú DNS molekulában, hogy a citozin spontán módon egy hidrolitikus dezaminációt szenved 

el. Az ily módon keletkező mutagén uracil C > T bázis tranzíció kialakulását eredményezheti. 

A második potenciális uracil forrás a DNS replikáció: a DNS szintézisekor az uracil és a timin 

nukleotidokra nem szelektív DNS-dependens DNS polimeráz dTMP helyett dUMP 

komponenst építhet be a polinukleotid láncba. A harmadik uracil forrás az AID (Aktiváció 

indukált citozin dezamináz) enzim indukálta folyamat eredményének köszönhető. 

Az evolúció során az élőlényekben olyan enzimfehérjék konzerválódtak, amelyek 

indirekt vagy direkt módon uracil-mentesítik a DNS molekulát. Ezek egyik képviselője a 

dezoxiuridin-trifoszfát nukleotidhidroláz (dUTPáz) fehérje, amely a sejtek 

dezoxiribonukleotid készletében minimalizálja a dezoxiuridin-trifoszfát (dUTP) mennyiségét, 

így preventív módon megakadályozza az uracil esetleges beépülését a DNS molekulába. A 

biokémiai evolúció tökélye, hogy a dUTPáz-funkció az által, hogy uracil-mentesíti a 

dezoxiribonukleotid készletet, alapjaiban (dUMP prekurzorral) támogatja a timidin 

nukleotidok bioszintézisét is. Tehát az enzim a maga funkcionális dualitásával esszenciális 

helyet foglal el a dezoxipirimidin anyagcserében és így a DNS molekula integritásának 

védelmében. Ha a dUTPáz-prevenció ellenére az uracilnak mégis sikerül beépülnie a DNS-be 

vagy ott spontán, esetleg enzimatikus úton megjelennie, akkor a konzervált fehérjék egy 

másik csoportja az uracil specifikus DNS glikozilázok (UNG, SMUG1, TDG, MBD4) lépnek fel 

hatékonyan az uracil bázissal szemben és könyörtelenül kihasítják a DNS láncból. Uracil 

bázishiba esetén a teljes báziskorrekciót a bázis excíziós javítómechanizmus (BER) végzi el. Az 

uracil elleni védelmi rendszer azonban érzékeny egyensúlyt teremt, mivel a dUTPáz-funkció 

esetleges kiesése a dUTP/dTTP arány emelkedését és a DNS uracil tartalmának növekedését 

eredményezheti. A nagyszámú uracil jelenléte viszont a glikozilázok erélyes fellépését, 

valamint a BER intenzív működését váltja ki, ami a sejt apoptózisát, timinmentes sejthalálát 

is okozhatja.  Bizonyos esetekben az uracil jelként is szolgálhat a DNS-ben. Jó bizonyíték erre 
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az immunglobulinok izotípus váltásának molekuláris mechanizmusa (AID szerepe). Továbbá, 

az uracil helyspecifikus jelenléte hasznos mutációk forrása is lehet az immunglobulinok 

diverzitásának létrejöttében. Ez utóbbi esetben az uracil a molekuláris adaptáció egyik 

legérdekesebb megnyilvánulásához járul hozzá. 

Az uracil-DNS metabolizmusban résztvevő enzimfehérjék (dUTPáz és az uracil 

specifikus DNS glikozilázok) egyértelmű és maradéktalan sejtmagi transzportja 

nélkülözhetetlen előfeltétele a fehérjefunkció adekvát érvényesítésének és ezen keresztül a 

sejt optimális működésének. A jelen doktori munka keretében egyrészről a Drosophila 

melanogaster (D. mel.) uracil DNS degradáló faktor (UDE) és a dUTPáz fehérje putatív 

nukleáris lokalizációját meghatározó szekvenciák (NLS) molekuláris biológiai karakterizálása 

volt a célul kitűzött feladat. A két fehérje eltérő tulajdonságú nukleáris lokalizációt 

determináló peptid szakaszának jellemzése, rávilágíthat az NLS szekvenciákban résztvevő 

lényeges aminosavak nélkülözhetetlen fontosságára. Az eltérő felépítésű NLS szakaszok 

funkcionális vizsgálata, karakterizálása mindinkább segíthet egyre hitelesebb konszenzus NLS 

szekvenciák megállapításában. 

Az osztódásra elkötelezett sejtek intenzív timidilát bioszintézise nélkülözhetetlen 

fontosságú a megfelelő DNS szintézishez. A dUTPáz enzim funkcióhiánya jelentős timidilát 

prekurzorvesztést okozhat a de novo timidilát szintézis számára. Fontos megjegyezni, hogy 

eukariótákban a dCMP dezamináz (DCTD) is képes dUMP prekurzorokkal ellátni a de novo 

dTTP szintézis kulcsenzimét a timidilát szintázt (TYMS). Továbbá, emlősök proliferatív 

szöveteiben a menekítő útvonal timidin kináz 1 (TK1) enzime a de novo útvonalat 

megkerülve képes támogatni a DNS szintézis számára szükséges dTTP termelést. A de novo 

és a menekítő útvonalak felől érkező dTMP komponensek metabolikus integrátora a timidilát 

kináz (TYMK), amelynek katalízise dTDP-t eredményez. A dTDP egy további foszforilációs 

lépésben dTTP-vé alakul. A nem megfelelő dTTP szintézis alacsony intracelluláris dTTP 

koncentrációt eredményez, amelynek következtében a dezoxipirimidin nukleotidok optimális 

aránya (legfőképpen a dUTP/dTTP arány) eltolódik. Ez utóbbi viszont a DNS integritását 

veszélyezteti. Éppen ezért a timidilát metabolizmus a proliferatív megbetegedések elleni 

anti-tumor terápiák kedvelt célpontja. A TYMS enzimkomplex fluoropirimidinekkel (5FU és 

FUdR) és folát-analógokkal (metotrexát) erélyesen gátolható. A jelen doktori munkában 

sikerült létrehozni egy humán sejtvonalat, amelyben a dUTPáz repressziója stabilan 

biztosítható volt. Így egy jelentős timidilát prekurzorvesztés hátterében lehetőség nyílt a 



4 
 

timidilát metabolizmus plasztikusságának kvantitatív tanulmányozására. A dUTPáz-funkció 

hatékony gátlása jelentősen érzékenyítheti a proliferáló sejteket a timidilát metabolizmusra 

specifikusan ható kemoterápeutikummal szemben.  

 

CÉLKITŰZÉSEK 

1.) A doktori munkám első részét az uracil-DNS metabolizmusban érintett D. mel. UDE és 

dUTPáz fehérjék szubcelluláris lokalizációjával foglalkozó kutatási téma jelentette. Dr. Békési 

Angéla és Dr. Muha Villő munkatársaim korábban már számos eredményes összefüggésre 

fényt derítettek a muslica dUTPáz izoformáinak celluláris viselkedése kapcsán. 

 Munkatervem keretében elsődleges célkitűzésem volt négy D. mel. fehérje, az UDE, a 

dUTPáz, a TDG és a SMUG1 homológ enzimfehérjék szubcelluláris lokalizációjáért 

felelős fehérjeszekvenciák in silico szekvencia analízissel történő meghatározása.  

 Az NLS predikció eredményét követően, szándékomban állt a vad típusú UDE és 

dUTPáz fehérjék celluláris lokalizációjának experimentális vizsgálata rovar, valamint 

humán sejtekben. 

 További tervem volt az UDE és a dUTPáz fehérjék prediktált, putatív NLS 

szekvenciáinak részletes jellemzése, karakterizálása, az NLS funkció kialakításához 

nélkülözhetetlen fontosságú aminosavak és peptid-szakaszok experimentális 

azonosítása. 

 Az experimentális kísérleteket az enzimfehérjék fluoreszcens fehérjékkel létrehozott 

riporter-konstrukcióival szándékoztam végrehajtani elsőként Sf9 rovar, későbbiekben 

HeLa humán sejtekben.  

 

2/a) A doktori munkám második részét képezte a humán dezoxiuridin és timidilát 

metabolizmus fontos résztvevőinek, a humán dUTPáz és a timidilát kináz (TYMK) 

enzimfehérjék RNS interferenciás (RNSi) csendesítése, valamint a géncsendesítés 

következményeinek tanulmányozása. A humán dUTPáz RNSi csendesítésére irányuló 

kísérletsorozatban a kezdeti mérföldköveket Dr. Kovári Júlia munkatársam teremtette meg. 

A csoporthoz történő csatlakozásomkor kapcsolódtam be a kutatási témába. Dr. Kovári Júlia 

a csoporttól való távozását követően az RNSi-ás kísérletsorozatot egyedül folytattam és 

fejeztem be.  
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 Elsődleges célkitűzésünk volt a humán DUT gén és későbbiekben a TYMK gén 

expressziójának hatékony csendesítése egy regulálható vektor-alapú RNS 

interferencia rendszer segítségével.  

 Továbbá, olyan stabil humán HeLa sejtvonalakat kívántunk létrehozni, amelyek 

lehetőséget biztosítanak az említett génrepressziók következményeként fellépő 

molekuláris és sejtfiziológiai változások körültekintőbb vizsgálatára.  

 Szándékomban állt a de novo timidilát-metabolizmusban (DCTD, TYMS és TYMK) és a 

menekítő útvonalban (TK1) lényegi szerepet betöltő enzimek génexpressziós 

mintázatának kvantitatív PCR alapú vizsgálata. Ez utóbbi vizsgálat egy jelentős dUMP 

prekurzorhiány hátterében a timidilát szintézis plaszticitására adna értékes 

információt.  

 További tervemként szerepelt a géncsendesített stabil sejtvonalak esetében a 

timidilát-metabolizmust célba vevő fluoropirimidin (5FU és FUdR) természetű 

citotoxikus szerekkel szembeni toleranciaválaszok tanulmányozása. 

 

2/b) A timidilát metabolizmus vizsgálatát illetően, további tervem volt az UDE fehérje 

esetében egy olyan transzgenikus humán sejtvonal létrehozása, amelyben a fehérje 

konstitutív expressziója és sejtmagi lokalizációja stabilan biztosított. A kívánt sejtvonal 

létrehozását egy HIV-alapú lentivirális rendszer segítségével kívántam megtenni. A 

transzgenikus homogén sejtvonal az immortalizált sejtek, a timidilát metabolizmust bénító 

citotoxikus szerekkel szembeni viselkedésének vizsgálatát tenné lehetővé a későbbiekben. A 

sejtvonal létrehozásában Dr. Német Katalin, az OVSZ Kísérleti Génterápiás csoportjának 

vezetője biztosította a szakmai segítséget. 

 

MÓDSZEREK 

 Szekvenciák in silico analízise PSORTII programmal 
 Fluoreszcens riporter-konstrukciók létrehozása molekuláris klónozással 
 Rovar és humán sejtek tranziens transzfekciója 
 Sejt fixálás és DAPI festés 
 Fluoreszcens és konfokális mikroszkópia 
 RNSi vektor-konstrukciók létrehozása 
 Humán sejtek stabil transzfekciója 
 RNS izolálás és Reverz transzkripció 
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 Kvantitatív PCR 
 Immunoblot analízis 
 Sejtek dTTP és dUTP készletének meghatározása 
 Sejtek citotoxicitási vizsgálata 
 Lentivirális vektor-konstrukció létrehozása molekuláris klónozással 
 Lentivirális géntranszfer kivitelezése 
 Áramlási citometria 

 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

1.) Az uracil-DNS metabolizmusban érintett D. mel fehérjék celluláris lokalizációjának 

vizsgálatával összefüggő eredmények és értékelésük: 

 In silico szekvencia analízis (PSORTII) segítségével a TDG, az UDE és a dUTPáz fehérjék 

elsődleges szerkezetében sikerült azonosítanom monopartit típusú, putatív NLS 

szekvenciákat. Míg a SMUG1 homológ fehérje esetében az analízis nem prediktált 

putatív NLS szekvenciát. 

 a TDG esetében feltűnően sok (több mint tíz) eltérő hosszúságú és aminosav 

összetételű putatív NLS szakaszt sikerült azonosítani. 

 A predikció szerint az UDE fehérje flexibilis C-terminálisa két, eltérő karakterű és 

aminosav összetételű putatív NLS szekvenciát (NLS1: 320PEKRKQE326 és NLS2: 

347PKRKKKR353) hordoz. A fehérje C-terminálisát érintő kiterjedt deléciós vizsgálataim, 

ugyanakkor csak az SV40 T-ag homológ NLS2 szekvencia szinte egyedüli felelősségét 

igazolták az UDE fehérje szelektív és kizárólagos nukleáris preferenciáját illetően. Az 

UDE NLS2 szekvenciájában létrehozott számos deléció és pont mutáció a szekvencia 

rendkívül erős nukleáris importot determináló hatását támasztották alá, amely a 

szekvenciában található konszekutív elhelyezkedésű erősen bázikus aminosavak 

kontextusának köszönhető. A bázikus kontextus 350KKKR353 szegmentje kritikusnak 

bizonyult az adekvát NLS funkciót illetően. 

 A dUTPáz-on végzett szekvencia analízis segítségével a fehérje hosszú izoformájának 

N-terminális kezdeti szakaszán egy nem-klasszikus, a humán c-Myc fehérje NLS 

szekvenciájával nagyfokú homológiát mutató putatív nukleáris transzlokációt 

determináló szekvenciát (10PAAKKMK16ID) sikerült azonosítani. A prediktált 

szekvenciát magába foglaló N-terminális deléciós kísérlet egyértelműen rámutatott 

az eltávolított peptid-szakasz jelenlétének nélkülözhetetlen fontosságára a dUTPáz 
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sejtmagi akkumulációját illetően, míg a dUTPáz rövid izoformája permanens 

citoplazmikus lokalizációjú volt. Az NLS szekvencia karakterizálását jelentő kiterjedt 

deléciós vizsgálatok a szekvenciában lévő neutrális (10PAA12 és 17ID18) aminosavak 

meghatározó fontosságát, valamint a központ bázikus tetrapeptid (13KKMK16) 

kritikusságát igazolták a szekvencia nukleáris importot determináló funkcióját 

illetően. 

 A D. mel. UDE és dUTPáz fehérjék eltérő karakterű NLS szekvenciáját összehasonlítva, 

megállapítható, hogy a potenciális NLS szekvenciák funkcióképessége, mutációs-

toleranciája elsődlegesen az erősen bázikus karakterű aminosav-kiterjedések 

hosszától függ. Ugyanakkor egy NLS szekvencia kezdő- és záró neutrális 

aminosavainak jelenléte is meghatározó jelentőséggel bírhat a maximális NLS funkció 

kialakítása tekintetében. 

 

2/a) A humán dUTPáz és TYMK enzimfehérjék RNSi csendesítésével összefüggő 

eredmények és értékelésük:  

 A géncsendesítési kísérletek eredményei alapján elmondható, hogy az általunk 

alkalmazott vektor-alapú RNSi rendszerek segítségével sikerült a DUT gén 

expresszióját 94%-ban, míg a TYMK gén expresszióját 76%-ban represszálni T-REx™-

HeLa sejtekben. Továbbá, sikerült a dUTPáz és a TYMK gének szimultán 

géncsendesítését is kivitelezni szintén T-REx™-HeLa sejtekben. Mindezeken 

túlmenően, sikerült olyan shRNS-stabil T-REx™-HeLa sejtvonalakat létrehozni és 

hatékonyan fenntartani, amelyekben az elért géncsendesítések fiziológiás és 

molekuláris következményeit preparatív módszerekkel vizsgálni tudtam. 

 A dUTPáz csendesített sejtvonal génexpressziós profilját tanulmányozva, a TK1 és a 

TYMK gének szignifikáns expressziós szintemelkedését tapasztaltam. A TYMS 

enzimkomplex esetében azonban nem tapasztaltam génexpressziós szintváltozást. Az 

eredményekből következtethető, hogy a sejtvonal nem a de novo dTTP bioszintetikus 

út kezdeti katalitikus lépéseinek helyreállításával válaszolhatott a majdnem teljes 

dUTPáz funkcióhiányra, hanem a menekítő útvonal TK1 és a TYMK enzimek 

génexpressziós szintjének megemelésével próbálhatta rekonstituálni a szintetikus 

utat. 



8 
 

 A dUTPáz csendesített sejtvonallal végzett citotoxicitási vizsgálataim eredményei 

szerint a géncsendesítés eltérő mértékben érzékenyítette a sejteket a timidilát 

metabolizmusra (is) ható különböző fluoropirimidin származékokkal (5FU és FUdR) 

szemben. Az 5FU-val szemben közel 6-szor, míg az FUdR-rel szemben közel 40-szer 

bizonyultak érzékenyebbnek a sejtek. Ez utóbbi jelenség arra utal, hogy a 

fluoropirimidin származékok a timidilát szintetikus utat eltérő módon képesek 

befolyásolni. 

 A TYMK géncsendesítés ellentétben a dUTPáz géncsendesítéssel nem okozott 

szignifikáns relatív génexpresszió változást a vizsgált gének esetében, valamint a 

sejtvonal fluoropirimidinekkel szemben mutatott szenzitivitási értékei is 

nagyságrendekkel elmaradtak a dUTPáz csendesített sejtvonaléhoz képest. 

Feltehetően a TYMK gén megmaradt mRNS szintje (24%) még biztosíthatta azt az 

enzimmennyiséget, amely elégséges mértékben részt vehetett a timidilát 

metabolizmusban és ezen keresztül a sejtek normális fiziológiás folyamatainak 

fenntartásában. 

 A DUT és TYMK szimultán géncsendesített sejtvonal génexpressziós profilját 

kvantitatíve szemlélve csak a TK1 enzim relatív génexpressziójában volt tapasztalható 

szignifikáns értékű szintnövekedést. A sejtvonallal végzett fluoropirimidin 

citotoxicitási vizsgálatok meglepő módon a sejtvonal rezisztensebb voltát igazolták a 

DUT géncsendesített sejtvonalhoz mérten. A sejtbe bekerülő fluoropirimidinek 

részben a timidilát útvonalon keresztül metabolizálódnak, ezért valószínűsíthető, 

hogy a DUT géncsendesített sejtvonalban a megemelkedett TK1 és TYMK 

génexpressziók aktív háttérszereplői a sejtvonal fluoropirimidin ágenssel szemben 

tanúsított fokozott érzékenységének. 

 A megfogalmazott összefüggések értelmében megállapítható, hogy a dUTPáz 

géncsendesítés mindamellett, hogy a dTTP produkció számára jelentős dUMP hiányt 

okoz, TK1 és TYMK génexpressziós profilváltozást is indukál, amelyek hatása több 

eltérő metabolitikus ponton béníthatja meg a fluoropirimidinekkel kezelt sejtek 

fiziológiai folyamatainak működését. 
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2/b) Transzgenikus sejtvonal létrehozása lentivirális géntranszferrel: 

 Lentivirális géntranszfer segítségével sikerült létrehozni a HEKUDEWT-eGFP/500 

transzgenikus sejtvonalat, amelyben az eGFP fluoreszcens riporterrel címkézett UDE 

fehérje expressziója stabil és konstitutív volt. 

 A sejtvonal kialakítása során az UDEWT-eGFP transzprotein tendenciózus vesztése volt 

tapasztalható. A sejtvonal homogenitása érdekében a transzprotein pozitív sejteket 

sejt-szortolással több alkalommal is koncentráltuk, aminek köszönhetően a HEKUDEWT-

eGFP/500 sejtvonal már konstans módon tartalmazta a transzproteint. A 

sejtvonalban az UDEWT-eGFP konstrukció szubcelluláris helyzetét konfokális 

mikroszkóppal ellenőriztük.  A felvételek az UDEWT-eGFP transzprotein HEKUDEWT-

eGFP/500 sejtekben kizárólagos nukleáris lokalizációját igazolták.  

 Az előállított homogén sejtkultúra már alkalmasnak bizonyult a célul kitűzött vizsgálat 

jövőbeni elvégzéséhez. A sejtvonalat FUdR és/vagy metotrexát 

kemoterápeutikumokkal kezelve a sejtek DNS-ének uracil tartalmát jelentősen 

fokozhatjuk és az UDE uracil-DNS-degradáló aktivitását kihasználva a sejtek 

apoptotikus érzékenységét többszörösére növelhetjük. 
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