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BEVEZETÉS 

„Moonlighting” fehérjéknek nevezzük azokat a fehérjéket, melyek több, egymástól 

független funkcióval rendelkeznek, azonban ezen funkciók nem a fehérje génszintű változásaiból 

erednek. Bizonyos többfunkciós fehérjék fiziológiás funkciói megváltozhatnak, patológiás 

funkcióvá alakulnak, ezeket “neomorphic moonlighting fehérjéknek” nevezzük. Kölcsönhatásaik 

más fehérjékkel fehérjeaggregátumok kialakulásához vezetnek, amik agyi zárványtestek 

kialakításához vezetnek. Ilyen kóros funkció jellemző az eredendően rendezetlen fehérjékre, 

melyeknek nincs jól meghatározott háromdimenziós szerkezetük, mégis létfontosságú funkciók 

köthetők hozzájuk; makromolekuláris komplexeik azonban gyakran patológiás zárványtestekbe 

kerülnek.  

A TPPP/p25 a „neomorphic moonlighting fehérjék” prototípusa, fiziológiásan a tubulin 

polimerizációt elősegítő, mikrotubulus kötegelő és tubulin acetilációt elősegítő funkcióival a 

mikrotubulus stabilitását és dinamikáját szabályozza, azonban szerepet játszik különböző 

neurológiai betegségekben is, elősegítve a SYN és -amiloid aggregációját. A TPPP/p25 egy 

eredendően rendezetlen fehérje, kiterjedt N- és C-terminálisa egy flexibilis középső régiót 

(CORE) fog közre. A cink és GTP kötő régiók jól meghatározottak, a tubulin kötő régiót a tau 

fehérjével való homológia alapján jósolták meg. A cink a CORE régióban található cink-ujj 

motívumhoz kötődik és szerkezetváltozást indukál a fehérje másodlagos szerkezetében; ezen 

változás fiziológiás jelentősége azonban még nem tisztázott. 

 Normál agyban a TPPP/p25 elsődlegesen oligodendroglia sejtekben fejeződik ki, ahol 

jelenléte feltétlenül szükséges a progenitor sejtek differenciációjához: elősegíti a mikrotubuláris 

hálózat átrendeződését az axonokat körülvevő nyúlványok növekedése alatt. A TPPP/p25 nem-

fiziológiás expressziója figyelhető meg különféle központi idegrendszeri betegségekben: i) 

TPPP/p25-pozitív oligodendrociták hiányát írták le demielinizált léziókban, ami a TPPP/p25 

agy-gerincvelői folyadékban való felhalmozódásával együtt jellemző a szkelózis multiplexre ii) 

tipikus a TPPP/p25 expresszió hiánya glióma esetén iii) a TPPP/p25 abnormálisan felhalmozódik 

a SYN-nel együtt zárványtestek formájában multiszisztémás atrófia esetén oligodendrocitákban, 

Parkinson-kór esetében neuronokban; ezen eredmények rávilágítanak a TPPP/p25, mint 

diagnosztikai marker fehérje, valamint potenciális gyógyszermolekula célpont szerepére. 

A rendezetlen „neomorphic moonlighting” SYN fehérje a legtöbbet tanulmányozott 

marker fehérjéje a szinukleinopátiáknak, mint a PD, a Lewy-testes demencia vagy a 



multiszisztémás atrófia; ez a fehérje az elsődleges összetevője az ezen betegségekben előforduló 

zárványtesteknek. A SYN egy neuronális fehérje, fiziológiás körülmények között a 

preszinaptikus végződéseken található meg, azonban pontos funkciója még nem ismert. A 

szinukleinopátiák kezelését, ezen belül a SYN gyógyszercélpontként való felhasználását az 

intenzív kutatások ellenére sem sikerült eddig megoldani.  

 

CÉLKITŰZÉS 

PhD dolgozatom fő témájaként a TPPP/p25 fiziológiás és patológiás partnereivel való 

kölcsönhatásának funkcionális következményeinek megismerését tűztem ki, molekuláris és 

sejtszinten. Fiziológiás partnerként a tubulin/mikrotubuláris hálózatot vizsgáltam, valamint a 

cink ion hatását a TPPP/p25-re, patológiás kölcsönható partnerként pedig a SYN fehérjét.  

 

MÓDSZEREK 

Tubulin preparálás marhaagyból 

Rekombináns TPPP/p25 és SYN formák preparálása 

SDS/PAGE 

Tubulin polimerizáció nyomon követése turbidimetriával 

Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia 

Enzim kapcsolt immunszorbens vizsgálatok (ELISA) és sejtes ELISA (cELISA) 

Affinitás kromatográfia 

Sejtkultúra fenntartás és manipuláció 

Immuncitokémia 

Bimolekuláris fluoreszcent komplementáció (BiFC) 

Immunfluoreszcens mikroszkópia 

 

 

 

 

 

 



EREDMÉNYEK 

1.) N-, C-terminális és dupla csonkolt TPPP/p25 mutánsokat E. coliban expresszáltattam 

majd izoláltam. Az SDS/PAGE gél megmutatta, hogy a terminális nélküli mutánsok 

hasonló dimerizációs potenciállal rendelkeznek, mint a teljes hosszúságú fehérje. 

 

2.) A terminálisok csonkolása megakadályozta a TPPP/p25 fiziológiás partnerével, a 

tubulin/mikrotubulussal való kölcsönhatását, ELISA és szedimentációs kísérletek 

alapján. Tubulin polimerizációs kísérletek bizonyították, hogy a C-terminális 

létfontosságú a TPPP/p25 tubulin polimerizációt elősegítő aktivitásában. 

 

3.) A TPPP/p25 C-terminális szegmensének szintetizált peptidjeivel végzett kompetitív 

ELISA kísérlettel megmutattam, hogy a 178ERFDPSGKGK187 szegmens meghatározó 

szerepet játszik a tubulin-TPPP/p25 fiziológiás komplex kialakításában. 

 

4.) A TPPP/p25 sejten belüli lokalizációját HeLa sejtekben bimolekuláris fluoreszcencia 

komplementáció (BiFC) technikával végeztem, a teljes hosszúságú és a CORE 

TPPP/p25 Venus konstruktokkal. Ezen kísérletek megmutatták, hogy a teljes 

hosszúságú TPPP/p25 dimer a mikrotubuluson helyezkedik el, míg a CORE 

homogénen oszlik el a citoplazmában. 

 

5.) A cink, mint specifikus bivalens kation, a TPPP/p25 cink-ujj motívumához (His61-

Cys83) kötődik, ami nagymértékű változásokhoz vezet a fehérje másodlagos 

szerkezetében: részlegesen tekeredik, és dimerizációs képessége megnövekszik, amit 

CD spektroszkópiával és szendvics ELISA kísérletekkel igazoltam. Cink kötés hatására 

a TPPP/p25 tubulin polimerizációs aktivitása megnövekedett.  

 

6.) CD spektroszkópiával, ELISA és affinitás kromatogáfiás módszerekkel vizsgáltam a 

TPPP/p25 és csonkolt változatainak kölcsönhatását SYN-nel, a fehérje patológiás 

partnerével, hogy azonosítsam a kölcsönhatásban részt vevő szegmenseket. Ezen 

kísérletek megerősítették a CORE TPPP/p25 meghatározó szerepét; a dupla csonkolt 

forma hasonló erősséggel kötődött a SYN-hez, mint a teljes hosszúságú fehérje.  

 



7.) Stabilan TPPP/p25 fehérjét kifejező CHO10 sejtekben a cink felvétele szignifikánsan 

növelte a fehérje szintjét. A TPPP/p25 lebontása, mint más rendezetlen fehérjéké, a 

proteaszóma komplex által történik, ezt MG132 proteaszóma gátlóval igazoltam.  

 

8.) Kompetitorként alkalmazott átfedő CORE fragmensekkel végzett ELISA kísérletek 

megerősítették a TPPP/p25 147KAPIISGVTK156 szegmensének szerepét a TPPP/p25-

SYN komplex kapcsolódási felszín kialakításában. Kutatócsoportunk ezt a szegmenst 

potenciális gyógyszercélpontnak javasolja az aggregációhoz vezető TPPP/p25-SYN 

komplex szelektív gátlására.  

 

9.) ELISA és affinitás kromatográfiás kísérletekkel megmutattam a SYN C-

terminálisának szerepét annak TPPP/p25-tel való patológiás kötődésében. SYN 

deléciós mutánsok segítségével meghatároztam a TPPP/p25 kötésért felelős SYN 

szegmenst. Ezen kutatások eredményeképpen a SYN95–140 és ennek egy rövidebb 

szakasza (SYN126–140), szignifikáns kötődést mutat a TPPP/p25 fehérjéhez.  

 

10.) A SYN teljes hosszúságú és CORE TPPP/p25-tel való intracelluláris kölcsönhatását 

HeLa és CHO10 sejtvonalakban igazoltam: a patológiás komplexben látható a két 

fehérje ko-lokalizációja. A médiumból felvett két rendezetlen fehérje aggregációját 

Western-blottal és fluoreszcencia mikroszkópiával detektáltam.  

 

11.) A CORE TPPP/p25 és a SYN C-terminálisának fluoreszcensen jelölt, szintetikus 

peptidjének (SYN126–140) heteroasszociációja majd ko-aggregációja megerősíti a két 

fehérje szerepét a patológiás komplex kontakt felszínének kialakításában. 



ÖSSZEFOGLALÁS 

Az eredendően rendezetlen, agyspecifikus „Tubulin Polymerization Promoting Protein” (TPPP/p25) 

elsődlegesen az oligodendrocitákban fejeződik ki és fiziológiás körülmények között, mint 

mikrotubulus asszociált fehérje a progenitor sejtek differenciációjában játszik létfontosságú szerepet. 

Patológiás körülmények között azonban az -synucleinnel (SYN) együtt halmozódik fel, 

hozzájárulva ezzel a szinukleinopátiás betegségek kialakulásához. PhD tanulmányaim keretein belül 

célom volt a TPPP/p25 homo- és hetero-asszociációinak vizsgálata és azok funkcionális 

következményeinek megismerése. A csonkolt és vad típusú TPPP/p25-tel végzett kísérletek 

bizonyították a fehérje dimerizációs képességét és annak meghatározó szerepét a 

tubulinnal/mikrotubulussal való kölcsönhatásban és az általa indukált mikrotubulusok 

kialakulásában. A cink kation a fehérje dimerizációját indukálja, elősegítve ezzel a rendezetlen 

monomereknél kompaktabb, dimer struktúra kialakulását. A TPPP/p25 dimer formájának 

relevanciáját HeLa sejtben bimolekuláris fluoreszcencia komplementációval bizonyítottam. A cink-

indukált TPPP/p25 formák ellenállóvá válnak a proteolitikus emésztéssel szemben, ami hozzájárulhat 

a fiziológiás TPPP/p25 szint finomhangolásához. E fehérje a „Neomorphic Moonlighting” Fehérjék 

prototípusaként fiziológiás és patológiás funkciókkal is rendelkezik, patológiás partnere a SYN, a 

Parkinson-kór és más szinukleinopátiák marker fehérjéje. Mivel mindkét fehérje fontos fiziológiás 

funkcióval bír, így specifikus gyógyszercélpontként önmagukban nem támadhatók. A 

Sejtarchitektúra kutatócsoport innovatív stratégiája szerint a patológiás TPPP/p25-SYN komplex 

kötőfelszínét kell megcélozni, hogy a fiziológiás funkció ne változzon. A patológiás TPPP/p25-SYN 

és a fiziológiás TPPP/p25-tubulin komplex felületét in vitro kísérletekben csonkolt fehérje formák és 

peptidek segítségével cirkuláris dikroizmus, ELISA, turbidimetriás és affinitás kromatográfiás 

mérésekkel azonosítottam. Eltérő szegmensek vesznek részt a komplexek kialakításában: elsősorban 

a TPPP/p25 rendezetlen C-terminálisa kötődik a tubulinhoz, a SYN C-terminálisa viszont a 

TPPP/p25 flexibilis CORE régiójával hat kölcsön. Az eltérő kötőhelyek lehetővé teszik szelektív 

Parkinson-kór elleni gyógyszerek kifejlesztését. Ezen kívül a leírt eredmények között bemutatok egy 

in vitro módszert (kompetitív ELISA), amely alkalmas lehetséges gyógyszerek „screen”-elésére; 

továbbá egy sejtmodellt, amely a TPPP/p25-öt és a SYN-t képes felvenni a médiumból, és e két 

„hallmark” fehérje valamint azok releváns fragmensei intracelluláris aggregátumokat képeznek. Így a 

sejtmodell lehetőséget nyújt arra, hogy az in vitro adatok alapján kiválasztott gyógyszerek gátló 

képességeit fluoreszcencia mikroszkópiával vizsgáljuk és Western-blottal kvantifikáljuk. 
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