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Bevezetés 

A fehérjék központi szerepet játszanak a biológiai rendszerek számos 

kulcsfolyamatában, ezért számos betegség kialakulása és gyógyítása is közvetlenül hozzájuk 

köthető. A bakteriális expressziós rendszerek segítségével előállított fehérjék biofizikai 

vizsgálata - az utóbbi idők módszertani fejlődésének is köszönhetően - továbbra is fontos és 

meghatározó tudományterület, a szerkezeti- és dinamikai-paramétereik meghatározása, 

interakciós hálózatuk felderítése a racionális gyógyszertervezés szerves része. 

Doktori munkám során két betegséggel kapcsolatba hozható fehérje, nevezetesen, a II-

es típusú cukorbetegség gyógyításában világszerte használt Glucagon-like Protein-1 Receptor 

(GLP-1R) és peptid-ligandumainak szerkezet-funkció összefüggésének felderítése terén illetve 

a szteroid rezisztens nefrózist (Steroid Resistant Nephrotic Syndrome: SRNS) okozó egyik 

fehérje, a podocin vizsgálatában, értem el tudományos eredményeket. 

A GLP-1R és a Triptofán-kalitka szerkezeti motívummal rendelkező minifehérjék 

A II-es típusú cukorbetegség (Type 2 Diabetes Mellitus: T2DM) a hasnyálmirigy β-

sejtjeinek működési elégtelenségéhez illetve pusztulásához vezethet, ami az inzulin termelését 

és szekrécióját csökkenti. A Heloderma suspectum nyálából izolált 39 aminosav hosszúságú 

Exendin-4 (Ex-4) ugyanazt a biológiai hatást váltja ki, mint a vele homológ GLP-1: 

receptorához (GLP-1R) kötődve aktiválja a vércukorszint független inzulin szekréciót a 

hasnyálmirigy β-sejtjeiben. Hosszabb féléletidejének, erősebb kötődési állandójának, valamint 

egyéb előnyös, glüköz-szinthez nem kapcsolódó, hatásainak köszönhetően a cukorbetegség 

gyógyításának egyik korszerű és kurrens célmolekulája.1,2 

Az Ex-4-ből különböző aminosav-módosítások révén Neidigh és munkatársai alkották 

meg a vízben is harmadlagos térszerkezettel rendelkező 20 aminosav hosszú TC5b minifehérjét 

(PDB:1L2Y).3 Ezen triptofán-kalitka (Trp-kalitka) szerkezeti motívummal rendelkező 

minifehérje előnyös térszerkezeti tulajdonságait felhasználva tervezhetővé vált olyan GLP-1 

analóg minifehérjék megalkotása, melyek vízoldékonysága az N-terminális helicitás 

növelésével növelhető, az inkretinekre is jellemző aggregációs tulajdonságuk csökkenthető a 

biológiai aktivitás megőrzése mellett.  

Podocin az SRNS kialakulásában kulcsszerepet játszó fehérje 

A nefrotikus-szindróma egy olyan ritka örökletes vesebetegség, amely esetén a beteg 

túlélési kilátásai rosszak a glomerolus filtrációs gát sérülése miatt. A betegek 10-20%-a 

rezisztens a szteroid-alapú gyógyszeres kezelésre (SRNS), aminek következménye az 5 éven 

belüli végstádiumú veseelégtelenség (ESRD). Ezen esetek 30%-a genetikai okokra vezethetők 
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vissza, melyek közül az esetek nagy részében a podocin fehérjét kódoló NPHS2 gén mutációi 

figyelhetőek meg.4,5 

Az SRNS monogénes autoszomális, recesszíven öröklődő betegség, kialakulásához 

egyetlen gén mutációja mindkét allélon szükséges. A betegek körében alkalmazott genetikai 

tanácsadás ellentmondásaira Tory Kálmán figyelt fel elsőként. Klinikai tapasztalatai szerint a 

betegség lefolyása enyhébb az olyan személyeknél, akiknél az egyik allélon egy NPHS2 

mutáció, míg a másikon az Arg229Gln mutáció azonosítható. Statisztikai adatokból és in vivo 

vizsgálataik alapján kimutatták, hogy az Arg229Gln mutáció patogenitása csak a 7. és 8. 

exonokon bekövetkező, transz-asszociált mutációval együtt következik be, azaz a 3’ 

mutációknak domináns negatív hatása van. 

Célkitűzés 

1. NMR alapú ligandum kötődési vizsgálatok céljából a GLP-1 receptor extracelluláris 

doménjének (nGLP1r) előállítása különböző fúziós rendszerekben, ezek tisztításának és 

renaturálásának optimálása. 

Az nGLP1r bakteriális expresszióval történő aktív, három diszulfidhíddal rendelkező 

konformerjének előállítási protokollja ismert. Azonban az előkísérlek során bebizonyosodott, 

hogy a kis hatékonyságú renaturálási lépést a laboratóriumunk megfelelő eszközpark hiányában 

(fermentor, refold-reaktor) nem lehet elvégezni, emiatt alternatív előállítási utat kell keresnünk. 

Célunk volt az nGLP1r különböző fúziós fehérjékkel történő előállításának optimálása, 

figyelembe véve, hogy az NMR-es vizsgálatokhoz duplán izotópjelölt (13C / 15N), fúziós 

partnerétől elválasztott formában lenne szükség. 

2. GLP-1 és Exendin-4, valamint további Trp-kalitka szerkezeti motívummal rendelkező 

analóg minifehérjék tervezése és előállítása, térszerkezeti- és dinamikai tulajdonságaik 

felderítése, in vitro bioassay-el aktivitásuk meghatározása. 

A TC5b minifehérje dinamikai tulajdonságainak felderítése érdekében 

nagymennyiségű, duplán izotópjelölt (13C / 15N) minifehérjére gazdaságos előállítására volt 

szükség. Ehhez olyan bakteriális expressziós rendszert kellett alkalmaznunk, amely alkalmas 

mind a megfelelő hozam elérésére, mind a minifehérje elsődleges szerkezetének megőrzésére. 

További célunk volt olyan bioaktív inkretin analógok tervezése és előállítása, amelyek 

aggregációs hajlama kisebb. A GLP-1 és az Ex-4 esetében is kimutatták, hogy vizes oldatban, 

fiziológiás körülmények között helikális köteggé állnak össze, ami növeli az immunválasz 

kialakulásának kockázatát. Az elsődleges szerkezet módosítása révén célunk volt egy olyan 
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kompakt téralkat kialakítása, amely nagyobb eséllyel megőrzi natív térszerkezetét és 

bioaktivitását akár szélsőséges körülmények (pH, hőmérséklet, koncentráció) között is.  

3. Kísérleti eredményekkel alátámasztott, atomi felbontású molekuláris modell felállítása 

a podocin intracelluláris doménjének pontmutációinak SRNS-t okozó, a fehérje- és dimer 

térszerkezetében bekövetkező változások magyarázatára. 

A klinikai tapasztalatokat alátámasztó genetikai információk alapján az NPHS2 gén 7-

es és 8-as exonjainak pontmutációk az Arg229Gln mutációval együttesen SRNS-t okoznak. 

Homológ fehérjék térszerkezeti adatai és a podocin elsődleges szerkezetének analízise alapján 

feltételezhetően a dimerizációért egy coiled coil kölcsönhatás felelős, amely régiót a gén 7-es 

és 8-as exonja kódol. Célunk volt annak a feltételezésünknek bizonyítása kísérletes és 

molekuladinamikai módszerekkel, hogy a coiled coil régióban bekövetkező pontmutációk 

révén a dimer stabilitása csökken, amely a podocin feltételezhető funkciójának, azaz az 

ultraszűrő fehérjekomponenseinek stabilizálásának gyengülésével, elvesztésével jár. 

Módszerek 

A vizsgálni kívánt fehérjéket, minifehérjéket, fehérje-részleteket (fragmensek) a 

klónozási lépések után E. coli heterológ expressziós rendszerben állítottam elő és különböző 

kromatográfiás módszerekkel tisztítottam. Az előállított fehérjék és peptidek szerkezeti 

tulajdonságait spektroszkópiai módszerek (CD és NMR) segítségével jellemeztük. A Trp-

kalitka szerkezeti motívumú minifehérjék inzulinszekrécióját in vitro a hasnyálmirigy β-

sejtjeiből származó INS-1E sejtvonalon teszteltük.  

A podocin homológia modellezésével a különböző pontmutánsok homo- és 

heterodimerjeinek szerkezetének kialakítását követően MD-szimulációkat végeztünk. Az 

SRNS-t okozó mutációk szerkezeti változást okozó hatásait magyarázó hipotézisünket 

különböző trunkáns fehérje variánsok segítségével méretkizárásos kromatográfia, CD 

spektroszkópia és in vivo FRET mérések alkalmazásával vizsgáltunk. 

Eredmények és megvitatásuk 

Fehérjék előállítása bakteriális expresszióval  

Több tucat minifehérje bakteriális úton történő előállításának optimálását követően, 

összehasonlító vizsgálatokat végeztem ugyanezen molekulák szilárd-fázisú pepid-

szintézissel (SPPS), kémiai úton előállított formái között.  

A Trp-kalitka szerkezeti motívummal rendelkező, Ex-4 analóg minifehérjék 

előállításában alkalmazott ubikvitin fúziós partner elsődleges szerepe a célmolekulák kis 
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mérete miatt az izolálás könnyítése és a hozamnövelés a fennálló fúziós fehérje / célpeptid 

tömegarány miatt. Az ubikvitin fúziós fehérje alkalmazásának fő előnye, hogy specifikus 

hidrolázának proteolitikus hasítása nem változtatja meg a célpeptidek elsődleges szerkezetét, 

ami, ahogy a TC5b és az E0-E3 peptidek között mutatkozó, a disszertációban bemutatott, 

jelentős térszerkezeti különbségeknél megmutatkozik, különösen fontos. A minifehérjék 

előállítási protokollját a közel 40 kialakított és előállított variáns során optimáltam, az 2-4 mg 

jelöletlen, 1-3 mg 13C és/vagy 15N jelölt tápoldat literre vetített mennyiségben megbízhatóan 

előállítható. Ennek anyagi költsége összevetve a szilárd fázisú peptidszintézissel, jelentősen 

kisebb. Jelöletlen peptidek esetében bár kisebb (10-25 aminosavas) méretnél a szilárdfázisú 

peptidszintézis költséghatékonyabb, az ennél nagyobb méretű minifehérjék és izotópjelölés 

esetében a bakteriális expresszió előnyösebb, mind költségvonzat, mind a folyamat 

egyszerűsége miatt is. 

Több, alapvetően különböző konstrukció tervezése, expressziója és tisztítását követően 

előállítottam a GLP-1 receptor extracelluláris doménjét (nGLP-1r).  

Az nGLP-1r előállításának publikált protokollját nem sikerült megfelelő 

hatékonysággal és megbízhatósággal reprodukálni. Az emiatt alkalmazott maltóz kötő fehérje 

(Maltse-binding Protein: MBP) fúziós partner alkalmazása lehetővé teszi az nGLP1r aktív, 

natív diszulfidhíddal rendelkező formájának előállítását. Megállapítottam, hogy a termelést 

követően fúziós fehérje vízoldható aggregátumot alkot, azaz a fúziós partner oldatfázisban tartja 

az aggregálódott, átmeneti állapotú, különböző diszulfidhíd mintázattal rendelkező célfehérjék 

populációját. Ez az állapot a renaturálás során, redox környezetben lehetővé teszi a célfehérje 

számára a natív állapot kialakulását azzal, hogy megakadályozza a feltekeredési folyamat során 

az intermedier formák kicsapódását, aggregálódását (passzív chaperone). Azonban 

kiemelendő, hogy oldatfázisban az extracelluláris domén három különböző, stabil, diszulfidhíd 

mintázatú formában van jelen, valamint a natív forma spontán bomlik. 

A doktori munkám során sikeresen alkalmaztam és előállítottam oldatfázisban a 

sejtmentes expresszió módszerével a teljes GLP-1 G-fehérje kapcsolt receptort. Ennek során 

bebizonyosodott, hogy a bakteriális (S30) alapú sejtmentes expressziós rendszer nem alkalmas 

a három diszulfidhíddal rendelkező nGLP-1R aktív formájának előállítására. 

Több, alapvetően különböző konstrukció tervezése, expressziója és tisztítását követően 

előállítottam a podocin intracelluláris doménjeit 

Az nGLP-1r esetében tapasztaltakkal szemben a podocin intracelluláris domén 

előállításakor a fúziós partner szerepe a natív konformációjú fehérje oldatban tartása. 
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Megállapítottam, hogy a kialakított intracelluláris podocin fragmensek esetében az MBP 

megakadályozta a podocin N-terminálisának aggregálódását. A fúziós partner azonban lehetővé 

teszi az intracelluláris fragmensek C-terminálisán bekövetkező dimerizációt, azaz funkcionális 

tag-ként lehetővé teszi annak biofizikai vizsgálatát.  

Triptofán kalitka szerkezeti motívumú minifehérjék biofizikai vizsgálata 

A racionálisan kifejlesztett bakteriális expressziós rendszerekben különböző hosszúságú 

és eltérő helyen pontmutánsokat tartalmazó Ex-4 analógokat állítottam elő.  

A CD mérések és az NMR-adatokból származó CSD analízis eredményeit összevetve a 

számolt térszerkezetekkel, megállapítottam, hogy a racionális fehérjetervezéssel előállított E19 

és EDR minifehérjék helikalitása vizes oldatban nagyobb, mint az Ex-4-é. Az EDR esetében a 

helikalitás a Glu28-Arg35 sóhíd miatt nagyobb, míg az E19 esetében ehhez még hozzájárul a 

molekula C-terminálisán levő optimalizált Trp-kalitka szerkezeti motívum belső stabilizáló 

kölcsönhatásai is: a hidrofób mag kompaktabbá válik a Glu24-Gln24 mutáció és a Trp-kalitka 

kialakítása (Phe22-Trp22) miatt megnövekvő aromás oldalláncok közötti π-π interakciók 

növekedésével. További, diffúziós NMR vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy az E19 az 

Ex-4-el ellentétben fiziológiás körülmények között jobban ellenáll az inkretinekre általánosan 

is jellemző aggregálódás folyamatnak, ami szintén rávilágít a Trp-kalitka szerkezeti motívum a 

molekula teljes szerkezetét stabilizáló szerepére. 

Számos különböző szekvenciájú - általam konstruált, majd előállított Exendin-4 analóg 

minifehérje hossz- és pontmutánsainak segítségével lehetővé vált ezen fehérje-család 

peptidgerinc dinamikában és a feltekeredési útvonalban fontos különbségek 

detektálására.  

A TC5b és E19 közötti lánchosszabbítások CD spektroszkópiai vizsgálata és CSD 

analízise során megállapítottam, hogy a rendezett téralkat megléte a korábbi eredményekkel 

szemben nem folyamatos. A legkisebb minifehérje térszerkezetét destabilizálja N-terminális 

aminosavának cseréje a „vad típusú” (Ex-4) argininre, és a rendezett téralkat az E5 

minifehérjénél alakul ki ismét. Ezt követően a molekula helikalitása az E11 minifehérjéig 

folyamatosan nő, ám ezt követően, az E19-ig, állandónak mondható. Kimutattuk, hogy az 

inkretinekre jellemző N-terminális hélix linkerét az E19, EDR és Exendin-4 esetében a Glu17 

tölti be annak ellenére, hogy az Exendin-4 kristályszerkezete alapján az N-terminális 

folyamatos α-hélixet alkot. Az így létrejövő két hélix régió közül a C-terminális biztosítja az 

extracelluláris doménhoz kötődésért, az így pozícionált N-terminális hélix a transzmembrán 

régióval kölcsönhatva aktiválja a receptort. 
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A racionálisan tervezett Exendin-4 analógok bioaktivitását inzulinszekréciós bioassay-el 

vizsgáltam meg. 

Az irodalmi adatoknak megfelelő aktivitást tapasztaltam az Ex-4 és a tervezett E19 és 

EDR minifehérjék esetében. A TC5b, E5, E10 molekulák esetében a vártnak megfelelően nem 

tapasztaltunk inzulin szekréciót, mivel a receptor aktiválásához szükséges N-terminális hélix 

ezekből a minifehérjékből hiányzik. Azaz az eredmények alapján igazoltam a két-lépéses 

receptor aktiválás folyamatát. Ezt megerősítettük azzal, hogy E19CC esetében nem 

tapasztaltunk inzulin-szekréció, mivel a kialakított Ala15Cys-Ser39Cys diszulfidhíd csökkenti 

az N-terminális hélix mozgékonyságát, amelyet a CSD-analízis és a számolt térszerkezeti 

adatok is alátámasztanak.  

Podocin fragmensek biofizikai vizsgálata 

In silico molekulamodellezés és molekuladinamikai vizsgálatokkal meghatároztam a 

podocin fehérje letális és nem letális mutációkat hordozó homo- illetve heterodimer 

térszerkezeteit.  

Megállapítottuk, hogy a vad típusú monomer podocin Arg229 oldallánca a globuláris 

doménben legalább két hidrogén híddal stabilizálódik (Glu233/Glu237, Asp244). Az 

Arg229Gln polimorf mutáció következtében ez a kölcsönhatás megszűnik, a két glutaminsav 

oldallánc átfordul a dimerizációért felelős helikális domén felé, és kölcsönhatást alakítanak ki 

az Arg288 és Lys289 aminosavakkal. A létrejövő új elektrosztatikus kölcsönhatások 

kialakulása miatt a globuláris – helikális domén flexibilis kapcsolata merevvé válik. 

Megállapítottuk, hogy a miszensz mutációk (Ala284Val, Ala297Val) gyengítik a heterodimer 

podocin helikális domének közötti coiled coil szerkezeti elem stabilitását. A két mutáció 

együttes hatása miatt a patogén heterodimerek topológiája jelentősen sérül, amely alátámasztja 

az Arg229Gln mutánsok retencióját a citoplazmában, ami az SRNS kialakulását okozza. 

Kísérletes úton megállapítottuk, hogy a podocin C-terminális helikális doménje felelős a 

dimerizációért.  

CD és NMR spektroszkópiai vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy mind a vad, mind a 

miszensz mutációkat tartalmazó helikális domén, coiled coil-szerű szerkezeti elemet képez. 

Hőmérsékletfüggő CD mérésekkel kapott spektrumok alapján megállapítottuk, hogy a 

miszensz mutációk jelentősen csökkentik ennek szerkezeti elem stabilitását. 

A különböző intracelluláris domén méretkizárásos kromatográfiás tisztítása során 

igazoltam, hogy a helikális domént tartalmazó, modellezett, 168-313 fragmens dimer, míg a 

168-286Tfs, azaz helikális domént csak részben tartalmazó fragmens, monomer formában van 
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jelen. A további, C-terminális irányban hosszabb podocin fragmensek esetében is dimer formát 

állapítottam meg, azaz a podocin C-terminális intracelluláris doménjén keresztül dimerizálódik. 

Ezt a különböző hosszúságú intracelluláris domén fragmensek FRET kölcsönhatás vizsgálata 

is alátámasztotta. Kimutattuk, hogy a FRET intenzitás értéke a helikális domént is tartalmazó, 

de trunkáns fragmens esetében (168-313) megfelel a teljes hosszúságú (168-383) fragmensnél 

tapasztalt értékkel, amelynél már megjelenik nagyobb oligomer-forma. A bakteriális úton 

előállított fragmensek eredményei megegyeznek az emlős eredetű minták esetében mért FRET 

értékekkel, azaz megállapítottuk, hogy a podocin dimerizációjához nem szükséges a lipid-

környezet (lipid-raft) és poszttranszlációs módosítás. 

Összefoglalás 

A különböző fehérjék előállítása céljából a heterológ bakteriális expresszió robosztus és 

könnyen kezelhető rendszer. Ez a biotechnológiai eljárás, kiegészítve a fúziós fehérjék 

eszköztárával, lehetővé teszi egy-egy célfehérje nagy mennyiségben történő előállítását, 

valamint felhasználását biofizikai és szerkezetvizsgálati célokra. Doktori munkám során a II-es 

típusú cukorbetegség, illetve a szteroid-rezisztens nefrózissal szoros összefüggésben levő, 

három különböző fehérje előállítását és vizsgálatát végeztem el. 

 A G-fehérje kapcsolt receptorok B1-es alcsaládjába tartozó GLP-1 receptor 

peptidligandumával (GLP-1) analóg Ex-4 képes a receptorhoz kötődve vércukorszinttől 

független inzulinszekréciót kiváltani. Azonban az inkretin peptidhormonokra jellemző alacsony 

felezési idő és aggregálódási hajlama miatt szükségesnek láttuk további olyan analógok 

tervezését és előállítását, amelyek tágabb pH és hőmérsékleti tartományban is képesek 

megőrizni a bioaktivitáshoz szükséges térszerkezetüket, illetve monomer formáju téralkatukat. 

 Kiindulópontként az Ex-4-ből kialakított, harmadlagos térszerkezettel rendelkező Trp-

kalitka minifehérjét, a TC5b-t használtam fel. N-terminálisához a receptor aktiválásához 

szükséges helikális térszerkezetű polipeptid szakaszt konjugálva alakítottam ki az E19 

minifehérjét. Az E19 Glu28Asp mutációval (EDR) a 28-as és 35-ös pozíciójú aminosavak által 

kialakított sóhíd térszerkezetre gyakorolt hatását tanulmányoztam. Az Ala18Cys és Ser39Cys 

mutációk beépítésével, azaz egy diszulfidhíd kialakításával (E19_CC) a Trp-kalitka motívumot 

kompaktabbá tettem. Az NMR- és ECD-spektroszkópiai adatok alapján megállapítottuk, hogy 

a konjugált N-terminális hélixnek (1-19) nagy szerepe van a Trp-kalitka térszerkezeti elem 

megőrzésében és a hőstabilitás emelésében. Továbbá megállapítottam, hogy a diszulfidhíd 

beépítésével bár a molekula C-terminális globuláris doménje a legnagyobb fokú kompaktságot 

mutatja, az emiatt bekövetkező belső mozgékonyság-csökkenés a molekula helikális részén 
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drasztikusan csökkenti a bioaktivitást, feltehetően a receptor két-lépéses aktiválási 

mechanizmusának sérülése miatt. Megállapítottam továbbá, hogy az általam tervezett E19 és 

EDR minifehérjék az Ex-4-hez képest kisebb aggregációs hajlammal rendelkeznek, amely 

nagyobb inzulinszekréciós hatással párosul.  

 A tervezett spektroszkópiai kötődésvizsgálathoz szükséges natív diszulfidhíd-

mintázattal rendelkező GLP-1 receptor extracelluláris doménjének előállítását a publikált 

protokoll alapján nem sikerült reprodukálnom. Az inklúziós-testként történő izolálást követően 

az nGLP-1R renaturálása, azaz a megfelelő diszulfidhíd mintázatú forma in vitro redox 

rendszerben történő kialakítása, alacsony hatásfokú. Különböző fúziós partnerek és expressziós 

rendszerek szerepét és hatását vizsgáltam meg, a sikeres renaturálás érdekében. Ezen az úton a 

fehérjét már elő tudtam állítani, azonban azt is megállapítottam, hogy 3 különböző diszulfidhíd-

mintázatú forma keveréke / egyensúlya jellemzi azt vizes oldatban pH=7-en.  

 A szteroid-rezisztens nefrózist okozó podocin mutációk a fehérje és a dimerek 

térszerkezetére, topológiájára gyakorolt hatását atomi felbontású szerkezet hiányában in silico 

és spektroszkópiai módszerekkel vizsgáltam. A molekulamodellezéssel felépített vad típusú és 

mutáns homo- és heterodimerek MD modellezése során megállapítottam, hogy a betegséget 

okozó Arg229Gln polimorf mutáció fő hatása a térszerkezetre a helikális domén 

mozgékonyságának csökkenése, a miszensz mutációké pedig a dimerizációs régióban 

bekövetkező hidrofób kölcsönhatás gyengülése. Ezek együttesen vezetnek a letális hatású 

podocin dimerek kialakulásához.  

 A podocin helikális doménének CD-spektroszkópiai vizsgálata során, kiegészítve 

azokat NMR, FRET és méretkizárásos kromatográfia eredményekkel igazoltam, hogy a 

podocin 272-313 régiója dimer, antiparallel coiled coil térszerkezeti elemet alkot, illetve hogy 

a misszensz mutációk a két helikális szál közötti kölcsönhatást gyengítik. A C-terminális régió 

dimerizálódásért felelős régióit az intracelluláris domén fragmenseinek in vivo FRET 

kölcsönhatás-vizsgálata során igazoltam.  
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