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1. Bevezetés 

A dUTPázok fontos szerepet töltenek be a genomi integritás megőrzésében mivel esszenciális 

komponensei a de novo timidilát bioszintézisnek. A dUTPázok által katalizált folyamat során a 

dUTP hidrolízisét követően dUMP és pirofoszfát keletkezik, ezáltal csökkentve az 

intracelluláris dUTP szintet, mellyel megelőzhető a DNS-beli uracil felhalmozódás. A dUTPáz 

hiánya vagy gátlása a dUTP/dTTP arányok jelentős eltolódását eredményezi, mely végső soron 

a DNS uracil tartalmának növekedéséhez vezet [1]. Mivel a de novo timidilát bioszintézis 

központi jelentőségű a dNTP háztartásban, ezért számos kemoterápiás ágens 

(fluoropirimidinek, anifolátok) célpontja. Ismert, hogy a dUTPáz depléció humán sejtekben 

jelentősen növelte azok érzékenységét fluoropirimidin kezelésekkel szemben, ezzel is 

alátámasztva a dUTPázok orvosbiológiai jelentőségét a rákellenes terápiákban [2]. Mind az 

embereknek, mind pedig az ecetmuslicának két dUTPáz izoformája ismert, melyek közül az 

egyik a sejtmagban található, míg a másik a mitokondriumokban (ember) vagy a citoplazmában 

(ecetmuslica). A magi izoforma intracelluláris elhelyezkedése konzisztens azzal, hogy a de 

novo timidilát bioszintézis csak a magban zajlik kellő hatékonysággal ahhoz, hogy meggátolja 

a genomi uracil felhalmozódást. Ezért az útvonal kulcspontosságú enzimei szumoilációt 

követően a sejtmagban halmozódnak fel az S-fázis elején [3]. Mivel a dUTPázok 

molekulatömege (~55 kDa) nem teszi lehetővé a magba való passzív bejutását, tisztázásra vár, 

hogy miként, és milyen szabályozással jutnak be a sejtmagba. A 40 kDa-nál nagyobb 

makromolekulák magi transzport folyamatai a karioferin fehérjecsalád révén valósulnak meg, 

melyek specifikus lineáris motívumokat ismernek fel a szállítandó fehérjéken. Ezeket a 

szegmenseket nukleáris lokalizációs vagy nukleáris export szignálnak nevezzük (NLS illetve 

NES) [4]. A magi transzport folyamatok számos szinten szigorúan szabályozottak annak 

érdekében, hogy a különböző celluláris folyamatokat minél hatékonyabban vezényelhessék. A 

szabályozás egyik jellegzetes módja NLS közeli foszforiláción keresztül valósul meg, amely 

gátolhatja vagy éppen serkentheti a magi transzportot [5]. Mivel a magi import dinamikáját 

elsősorban az importinok és a szállítandó fehérje közti affinitáson múlik, így sok esetben a 

foszforiláció közvetlenül ennek modulálásán keresztül fejti ki hatását [6]. A humán dUTPáz 

magi izoformájának NLS-ének közelében in vivo foszforilálódik. Egy hipofoszforilációt 

mimikáló alanin mutáció azonban nem volt hatással a fehérje lokalizációjára, aktivitására, vagy 

feltekeredésére [7]. Ebben az esetben szükségszerű egy hiperfoszforilációt mimikáló 

glutaminsav mutáns vizsgálata is. A dUTPázok tipikusan homotrimer fehérjék, ami azt jelenti, 

hogy a magi izoforma három NLS-el rendelkezik. Ez idáig nem ismert, hogy ez a tulajdonságuk 

szükségszerű-e a helyes intracelluláris eloszlás kialakításához.  
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2. Célkitűzések 

A gerincesek dUTPázai szigorúan abba a két kompartmentumba kerülnek, amelyekben DNS 

szintézis zajlik, a sejtmagba és a mitokondriumokba. Célunk volt, hogy a dUTPáz magi 

transzportjának mechanizmusát és esetleges regulációját jobban megismerjük. Szintúgy meg 

kívántuk vizsgálni, hogy vajon más folyamat limitálhatja-e a dUTPáz magi jelenlétét.  

 

2.1 A D. melanogaster dUTPáz in vivo kalpain szubsztrátnak bizonyult [8]. Ennek tükrében 

meg kívántuk vizsgálni, hogy vajon a humán dUTPáz is kalpain szubsztrát-e, hiszen 

amennyiben igen, az kihathat a dUTPáz elérhetőségére, ami felboríthatja a dNTP készletek 

helyes arányát és mennyiségét. 

 

2.2 A humán dUTPáz magi izoformájáról ismert, hogy foszforilálódik az NLS közeli S11-

es pozícióban, feltehetőleg a Cdk1-es kináz által [9].  

2.2.1 Meg kívántuk vizsgálni ennek hatását a dUTPáz intracelluláris eloszlására egy 

glutaminsav pontmutánssal (S11E) illetve annak izosztérikus kontrolljával egy glutamin 

pontmutációval (S11Q).  

2.2.2 A dUTPáz NLS összetétele alapján várható, hogy az a klasszikus magi import útvonallal 

jut a sejtmagba, az importin-α adaptor fehérje segítségével. Ezt a feltételezett kölcsönhatást a 

két fehérje között meg kívántuk vizsgálni különböző biofizikai módszerekkel, illetve azt is, 

hogy vajon a foszforilációnak van-e erre valamilyen hatása.  

2.2.3 A Cdk1-es kináz által szabályozott magi transzport folyamatokról készült élesztőben egy 

szisztematikus bioinformatikai lekeresés, amely számos új, sejtciklus függő lokalizációjú 

fehérjét jellemzett [10]. Hasonló lekeresést szerettünk volna elvégezni a humán proteómon is, 

kombinálva különböző in silico szűrési eljárásokat, nagy áteresztőképességű kísérletes 

validációval.  

  

2.3 A dUTPázok egyik konzervált tulajdonsága, hogy homotrimer fehérjék. Ennek 

következménye, hogy a magi izoforma három NLS-el rendelkezik. Meg kívántuk vizsgálni, 

hogy az NLS kópiaszám miként járul hozzá a fehérjére jellemző intracelluláris lokalizáció 

kialakításában. Erre jó lehetőséget biztosít a D. virilis dUTPáza, amely egyetlen polipeptid 

láncból alakítja ki a homotrimer jellegű szerkezetet, viszont csupán egy NLS-t hordoz. Ezen 

eredmények betekintést adhatnak arról, hogy az NLS kópiaszám általánosságban miként 

befolyásolhatja a magi transzport folyamatokat. 
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3. Alkalmazott technikák 

Annak érdekében, hogy a 2.1 pontban feltett kérdésekre választ kapjunk, m-kalpaint és a humán 

dUTPáz magi izoformáját rekombináns DNS technológiával E.coli-ban termeltük, és abból 

affinitás kromatográfiával tisztítottunk. A kalpain általi hasítást in vitro emésztéssel teszteltük. 

A hasítási pozíciókat tömegspektrometriával állapítottuk meg. Western blottal követtük 

nyomon az ionomycin által aktivált kalpainok hatását HeLa sejtek dUTPáz készletére.  

 

A 2.2.1 pontban foglalt céljaink elérésének érdekében a dUTPázt a DsRed nevű fluoreszcens 

fehérjéhez fuzionáltattuk egyben létrehoztuk a két pontmutánst (S11E és S11Q). A 

lokalizációjukat konfokális mikroszkópiával vizsgáltuk. A foszforiláció sejtciklusbeli idejét 

immunocitokémiai eljárással vizsgáltuk egy dUTPáz foszfo-NLS specifikus antitesttel. Az 

eloszlás sejtciklus függő dinamikáját video mikroszkópiával követtük.  

A 2.2.2 pontban foglaltak vizsgálatához tisztított dUTPáz és importin-α komplex képzési 

folyamatait vizsgáltuk natív gélelektroforézissel, analitikai gélszűréssel, cirkuláris 

dikroizmussal és izotermális titráló mikrokalorimetriával. A dUTPáz NLS:importin-α 

szerkezetét röntgen krisztallográfiával határoztuk meg. 

A 2.2.3 pontban foglaltak értelmében a humán proteómot olyan NLS tartalmú fehérjékre 

szűrtünk (NucImport programmal), amelyek NLS-ének közelében egy Cdk1 kináz konszenzus 

hely található (Predikin programmal) a P0 és P-1 pozícióban. Gén ontológiát használtunk a 

találataink osztályozására, és számos találatot kísérletiesen is validáltunk egy NLS aktivitás 

detektálásra alkalmas konstrukttal. 

 

A 2.3 pontban foglalt kérdéseink megválaszolása végett megvizsgáltuk, hogy a D. virilis 

valóban csak a feltételezett egyetlen polipeptid láncból álló dUTPáz izoformával rendelkezik, 

mind mRNS (5’ RACE technikával) és fehérje szinten (western blottal). Az egyes dUTPáz 

formák lokalizációs mintázatának összehasonlítását az tette lehetővé, hogy a fehérjéket 

EGFPhez vagy AU1-jelhez fuzionáltuk.  Az NLS kópiaszám hatását tehát konfokális 

mikroszkóppal lehetett kiértékelni. A lokalizációs mintázatot mind rovar, mind pedig emlős 

sejtvonalakon elvégeztük. Az endogén dUTPáz készlet eloszlását mindkét Drosophila fajból 

származó szövetekben és sejtvonalakon teszteltük immunocitokémiai eljárással. A különböző 

NLS számmal rendelkező dUTPáz variánsok és az importin-α közti kölcsönhatás 

tanulmányozását natív gélelektroforézissel, analitikai gélszűréssel és izotermális titráló 

mikrokalorimetriával végeztük. 
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4. Eredmények és következtetések 

A 2.1 pont tézisei: (cf. Bozoky Z., Rona G., et al., 2011 PlosOne) 

 A dUTPáz magi izoformáját részlegesen emészti az m-kalpain in vitro. 

 A kalpain hasítási helyek a dUTPáz N-terminális végén találhatóak, a következő pozíciók 

között: 4SE5; 7TP8; 31LS32, amelyek tömegspektrometriával lettek meghatározva. 

 A kalpain hasítás kálcium függő, és a szubsztrát analóg α,β-imino-dUTP nem védi meg a 

hasítástól a dUTPázt. 

 A kalpain hasítás nincs hatással a dUTPáz katalitikus aktivitására.  

 A 31LS32  pozícióban történő hasítás esetén a dUTPázról levágódik annak NLS-e, amely 

kihathat az enzim lokalizációjára.  

 Ionomycin hatására a HeLa sejtekben a dUTPáz készlet degradálódik 24 órával a kezelést 

követően. 

 

A 2.2.1 pont tézisei: (cf. Rona G., et al., 2013 Acta D.; Rona G., et al., 2014 Cell Cycle) 

 Az S11 pozícióba bevitt glutaminsav (Glu) hatására az enzim kizárólag a citoplazmában 

lessz megtalálható. Ez a mutáció (S11E) egy állandó jellegű foszforilációt mimikál. A vad 

típusú fehérje, csakúgy mint az S11Q mutáns (izoszférikus kontroll, nincs töltése, nem 

foszforilálható) elsősorban magi elhelyezkedésű. Ez a lokalizációs mintázat számos 

különböző genetikai hátterű sejtvonalban azonos (MCF-7, COS7, HeLa, NIH-3T3 and 

293T). 

 A leptomycin B, ami a CRM1 inhibitora, nincs hatással az S11E mutáns citoplazmatikus 

feldúsulására, tehát feltételezetően a mutáns lokalizációját nem felgyorsult magi export 

folyamatok okozzák. 

 Az S11-es pozíció foszforilációja a sejtciklus G2/M fázisára tehető. A foszfo-NLS specifikus 

dUTPáz antitest festése egybeesik az M-fázis marker, foszfo-S10 hiszton H3 markerrel. 

 293T sejteken végzett video mikroszkópos megfigyelések alapján az osztódást követően a 

vad típusú dUTPáz magi felhalmozódása csak időben késleltetve (~200 perc múltán) indul 

meg. Ezzel ellentétben az S11Q mutáns magi felhalmozódása osztódást követően rögtön 

megindul. Ugyanakkor, ha már megindult a magi import, a két fehérjének hasonló a magi 

import kinetikája. Western blottok tanulsága alapján a DsRed-el ellátott vad típusú dUTPáz 

azonos módon foszforilálódik, mint az endogén forma. 
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A 2.2.2 pont tézisei: (cf. Rona G., et al., 2013 Acta D.) 

 Analitikai gélszűrés során látható, hogy a vad típusú dUTPáz:importin-α keverékében egy 

magasabb molekulasúlyú komponens is megjelenik, minta csak önállóan lennének a fehérjék 

futtatva. Ez lehetséges komplex formálódásra enged következtetni. Az S11E mutáns esetén 

is megfigyelhető egy magasabb molekulasúlyú komponens, de ez később eluálódik, mint a 

vad típus esetén megfigyelhető lehetséges komplex. A kevésbé stabil S11E 

dUTPáz:importin-α komplex esetén valószínűleg eltérő dinamikus egyensúlyi áll fenn a 

komplex és a különálló alkotók között, mely az utóbbiak felé van eltolva.  

 Natív gélelektroforézissel kimutatható a vad típusú és az S11Q mutáns dUTPáz importin-α-

val alkotott komplexe, amely a gélen egy új pozícióban jelenik meg. Hasonló komplex 

létrejöttét az S11E mutáns esetén nem mutattunk ki. 

 Az importin-α-t a dUTPázzal kialakított kölcsönhatás stabilizálja a hő hatására bekövetkező 

denaturációval szemben. A denaturáció során végbemenő letekeredés jellege is 

kooperatívabb. A hőmérséklet által indukált letekerődést cirkuláris dikroizmussal követtük 

210 nm-en.  Az importin-α stabilizációja megfigyelhető a vad típusú dUTPázzal (eltolódás 

35.7 °C-ról 43.6 °C-ra) és az S11Q mutáns dUTPáz esetében (eltolódás 35.7 °C-ról 44.4 °C-

ra) de nem tapasztaltunk hőmérsékletbeli eltolódást az S11E mutáns esetén.  

 Izotermális titráló mikrokalorimetriát használtunk a komplexek Kd értékeinek 

meghatározására, valamint hogy a komplex sztöchiometriájáról is adatot nyerjünk. A 

disszociációs állandó egy nagyságrenddel különbözött az S11E mutáns és a vad típusú, 

valamint az S11Q mutáns között (a Kd rendre 0.79 µM, 0.76 µM és 9.62 µM a vad típusú, 

S11Q and S11E mutáns dUTPázok esetén). Az általunk meghatározott sztöchimetria egy 

olyan modellt támogat, amely szerint ideális körülmények között minden NLS-t köthet egy 

importin-α molekula.  

 A kölcsönhatás szerkezeti hátteréről az importin-α és a dUTPáz NLS peptidek 

kristályszerkezete adott felvilágosítást. Az S11E mutáns másképp fekszik bele az importin-

α NLS kötő árkába, amely számos fontos kölcsönhatási pont elvesztésével jár az NLS peptid 

és az importin-α felszíne között. Mindez az S11E NLS gyengébb kötődéséhez vezet. 

 

A 2.2.3 pont tézisei: (cf. Rona G., et al., 2014 Cell Cycle) 
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 Az in silico vizsgálatok, melyek célja az volt, hogy a humán proteomban találjunk olyan 

Cdk1 konszenzus helyeket, melyek egybeesnek NLS-ek P0 vagy P-1-es pozícióival, végül 

rendre 50 és 22 találatot hoztak.  

 Gén ontológiával történő elemzés során, a találataink között számos olyan fehérje lelhető fel 

amely, kitüntetett szerepet játszik a DNS károsodások felismerésében és javításában, 

génexpresszió szabályozásában, epigenetikában, RNS processzálásban, sejtciklus 

szabályozásában.  

 13 találatot kísérletesen is igazoltuk az NLS aktivitás detektálásra alkalmas szenzorunkkal. 

A lokalizációs adatok azt mutatták, hogy valamennyi esetben, ahol a Ser vagy Thr pozíciókat 

(akár P0 vagy P-1 hely) Glu-al helyettesítettük (ezek a Cdk1 konszenzus helyek) mindig 

gyengébb magi felhalmozódást kaptunk, ha a fehérjék vad típusú NLS-ével hasonlítjuk össze 

az eredményeket.  

 Az Swi6 NLS-én végzett „glutamin sav pásztázás” tanulságai alapján egy foszforiláció a P0 

és a P-1-es pozícióból gyengíti az NLS-t míg a P-2-es pozícióból erősíti annak hatását. Ezen 

megfigyelések összhangban vannak az importin-α-t célzó specifikus peptid alapú inhibitorok 

szekvenciájával.  

 Ismert Cdk1 szubsztrátok foszforilációs helyei : UNG2 (S14), UBA1 (S4) and p53 (S315) a 

P-2-es pozícióba esnek, így feltételezhetően ez a foszforiláció elősegíti ezen fehérjék magi 

akkumulációját az osztódást követően. 

 Feltételezésünk szerint a Cdk1 kináznak kitüntetett szerepe van a magi proteom 

kialakításában az osztódást követően, azáltal, hogy bizonyos fehérjék magi transzportját 

gátolja (NLS P0 és P-1 pozíció foszforilálása) míg másokét serkenti (NLS P-2 pozíció 

foszforilálása). 

 

A 2.3 pont tézisei: (cf. Rona G., et al., 2014 Febs J.) 

 Kísérletesen bizonyítottuk, hogy a D. virilis egyetlen dUTPáz izoformával (ABC-ne 

elnevezve) rendelkezik, melyről mind mRNS szinten (5’RACE technikával), mind fehérje 

szinten (western blotokkal) megbizonyosodtunk. A dUTPázt kódoló gén háromszoros 

kópiában van jelen egyetlen leolvasási keretben, ami egy polipetid láncként íródik át. A 

három domén nem teljesen azonos, és egy általunk „pseudo-heterotrimert”-nek nevezett 

szerkezetet vesz fel, amely mindössze egy NLS-el rendelkezik. 

 Létrehoztunk egy mesterséges dUTPáz formát (egy „AAA”-nak nevezett homotrimer 

fehérjét), amely három NLS-el rendelkezik. Az EGFP-vel vagy AU1-el fuzionáltatott AAA 
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és ABC formák lokalizációját hasonlítottuk össze egymással és a D. melanogaster 

dUTPázaival. Az AAA forma kizárólag a sejtmagba lokalizál, amíg az ABC forma a 

citoplazmában is megtalálható. Azonos eredményeket kaptunk mind EGFP-vel, mind pedig 

az AU1 epitóppal, illetve összevethető az eloszlási mintázat akár rovar sejttenyészeten 

vizsgáltuk, akár emlős sejteken (293T, HeLa, COS7).  

 Mind a D. melanogaster és a D. virilis (sejtvonalakban és szövetekben) endogén dUTPáz 

készlete megtalálható a sejtmagban és a citoplazmában is. Ugyanakkor D. melanogaster 

esetén ezt a lokalizációs mintázatot két különálló izoforma alakítja ki, míg D. virilis esetén 

csupán egy dUTPáz izoforma. 

 Analitikai gélszűréssel és natív gélelektroforézissel is kimutatható mind az AAA, mind az 

ABC dUTPázok komplex képződése importin-α-val. Az importin-α-nak a két dUTPázzal 

alkotott komplexének futási karaktere azonban eltérő. Az AAA dUTPáz:importin-α 

komplexnek hamarabb jelenik meg az elúciós csúcsa, ami magasabb molekulatömegre 

enged következtetni.. Emellett az AAA dUTPáz:importin-α komplex kromatogramja 

aszimmetrikus, amely több különböző összetételű komplex jelenlétét sejteti. 

 Izotermális titráló mikrokalorimetriával nyertünk kvantitatív információkat a komplexekről. 

Az adatok tükrében valószínűsíthető, hogy ideális körülmények között minden NLS képes 

importin-α-t kötni, így az ABC dUTPáz egyet, míg az AAA forma mindösszesen hármat. 

Olyan dUTPázok mutánsok esetén, ahol eltávolítottuk azok NLS-ét (ΔNLS-AAA and 

ΔNLS-ABC) nem találtunk komplex képződést importin-α-val.  

 Mivel a két dUTPáz (AAA és ABC formák) importin-α-val alkotott komplexeinek Kd értéke 

hasonlóak, az eltérő lokalizációs mintázatuk valószínűleg annak köszönhető, hogy az AAA 

forma három NLS-el nagyobb hatékonysággal tud versenyezni importin-α-ért a sejtes 

miliőben. Tehát az NLS kópiaszám jelentős mértékben hozzájárulhat a magi transzport 

folyamatok szabályozásához az NLS-ek affinitása mellett. 
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