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RÖVIDÍTÉSEK 

ABC: ATP Binding Cassette  

ADME-Tox: Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion and Toxicity 

CFTR: Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator, ABCC7 

CF: cisztás fibrózis 

TMD: transmembrane domain 

NBD: nucleotide binding domain 

ICL: intracellular loop 

ECL: extracellular loop 

PBA: 4-fenibutirát, 4-PBA 

TOP10: DNS-klónozásra módosított E.coli törzs 

BL21: fehérje-expresszióra módosított E.coli törzs 

Sf9: Spodoptera frugiperda módosított rovarsejtvonal 

HEK293: módosított Human Embrional Kidney sejtvonal  

MBP: Maltose Binding Protein 

SUMO: Small Ubiquitin-like Modifier fehérje 

TEV: eredetileg a Tobacco Etch Virus-ból származó hasítóenzim 

EGFP: Enhanced Green Fluorescent Protein 

PMPI: p-maleimidofenil-izocianát 

DTT: ditriotreitol 

BXP21: ABCG2 NBD-re specifikus antitest 

pAB405: ABCG2-specifikus antitest 

5D3: konformációérzékeny, extracellulárisan kötődő ABCG2 specifikus antitest 

Ko143: ABCG2-specifikus inhibítor 

Q: quercetin, ABCG2 szubsztrát 
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BEVEZETŐ 

 A dolgozat középpontjában álló ABCG2 exporter membránfehérje fő feladata, 

hogy káros anyagokat távolítson el a sejtből, fontos szerepet játszva a sejtet védő 

mechanizmusok rendszerében.  

Szubsztrátjai között szerepel számos metabolikus termék (urát, porfirin, stb.) és 

igen sok gyógyszermolekula. Az utóbbiak közül kiemelkedően fontosak a kemoterápiás 

szerek, melyeket képes kijuttatni a rákos sejtekből, csökkentve ezzel a kezelés 

hatékonyságát.  

Az ABCG2 fehérjének ismert több csökkent működésű polimorf illetve mutáns 

változata. Ilyen, a kutatásunk középpontjában álló Q141K polimorf forma, mely növeli a 

köszvény kialakulásának valószínűségét, és megváltoztatja bizonyos gyógyszerek 

farmakokinetikáját. A működésbeli rendellenesség a mutáció okozta szerkezeti 

változásokra vezethető vissza, ezért az egyik általánosan kitűzött cél a Q141K fehérje 

tanulmányozása során, hogy a fehérjeszerkezetben azonosítsák azokat a pontokat, melyek 

célpontként szolgálhatnak gyógyszermolekulák tervezésére.  

A polimorfizmusok mellett az in vitro létrehozott mutánsok lényegesen bővítik azt 

az információhalmazt, melyből meríthetünk, hogy közelebb jussunk az adott fehérje 

működésének megértéséhez. A mutációk összegyűjtése, rendszerbe foglalása és tárolása 

lényegesen megkönnyítheti a terület kutatóinak munkáját. 

Dolgozatomban a Q141K polimorfizmus szerkezetre és konformációra kifejtett 

hatásáról mutatom be az elmúlt években elért eredményeim, valamint egy, az ABC 

fehérjék polimorf és mutáns formáit tartalmazó adatbázis fejlesztésébe nyújtok betekintést.   

1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1. Az ABC fehérjecsalád 

Az ABC (ATP Binding Cassette; ATP-kötő kazetta) fehérjék megtalálhatóak a 

baktériumoktól az emberig, minden élő szervezetben [1-3]. Az egysejtű baktériumok ABC 

importereiken keresztül veszik fel a külvilágból az alapvető tápanyagokat (pl. cukrokat és 

aminosavakat) illetve exportereiken keresztül szabadulnak meg a káros anyagoktól. 

Eukariótákban a sejtmembránban és a membránnal határolt sejtszervecskékben (pl. 

mitokondrium) egyaránt képviseltetik magukat. Feladatuk sejten belül az intracelluláris 
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membránokon átcsoportosítani anyagokat, illetve a plazmamembránon keresztül 

eltávolítani a sejtből a különböző metabolikus termékeket és xenobiotikumokat.  

A humán ABC fehérjék többsége transzporter membránfehérjeként működik, bár 

előfordulnak köztük csatorna és receptor funkcióval rendelkező membránfehérjék, 

valamint citoplazmatikus, egyéb funkcióval rendelkező fehérjék is. A tagokat a Human 

Genome Organization 7 alcsaládba sorolja ABCA-tól ABCG-ig [4]. Az egységes 

nevezéktanba (ABCX) illeszkedő név mellett többen rendelkeznek a szöveti eloszlásukból 

eredő, funkciójukra vagy egy szubsztrátjukra utaló hagyományos névvel (pl. 

ABCG2/BCRP/MXR – breast cancer resistance protein, mitoxantrone resistance protein; 

ABCC7/CFTR - cystic fibrosis transmembrane conductance regulator).  

ABC fehérjék mutációi számos betegségért tehetők felelőssé. Például a vese 

proximális tubulusának hámsejtjeiben az ABCG2 transzporter feladata, hogy részt vegyen 

az urát vérből való exkréciójában. Amennyiben egy mutáció hatására nem képes ellátni 

feladatát, hozzájárul az urát felhalmozódásához a vérben, mely a végtagokban/ízületekben 

köszvényes gyulladást indukál [5, 6]. Az ABCG5 és G8 alkotta heterodimer transzporter a 

koleszterin-anyagcserében tölt be fontos szerepet valamint a növényekből származó, 

táplálkozással bevitt fitoszterolok kiürítésében. Alulműködése során a koleszterin és a 

növényi eredetű lipidek szintje megemelkedik a szervezetben, mely a szitoszterolémia 

kórkép kialakulásához vezet [7]. A cisztás fibrózisért a CFTR (ABCC7) diszfunkciója 

felelős [8]. A klorid csatornaként működő fehérje hámszövetekben expresszálódva a víz- 

és sóháztartás egyensúlyában játszik szerepet. Hibás működésének velejárója, hogy a 

légutak nyálkahártyáját borító folyadékréteg besűrűsödik és benne a kórokozók 

elszaporodnak. 

1.1.1. Szerkezet és működés 

Működésükből adódóan a legtöbb ABC fehérje membránba ágyazott fehérje, jól 

elkülöníthető transzmembrán (Transmembrane Domain - TMD) és membrán belső oldalán 

elhelyezkedő nukleotidkötő doménekkel (Nucteotide Binding Domain – NBD) (1. ábra). A 

funkcionális fehérjék többsége két NBD-ből és két TMD-ből áll. A család tagjainál 

előfordul, hogy egy polipeptidlánc alakítja ki a négy domént (ABCB1/MDR1/P-gp, 

ABCC1/MRP1, stb.), és vannak ún. féltranszporterek, amelyek egy láncon belül egy NBD-

t és egy TMD-t tartalmaznak (például az ABCG alcsalád tagjai). A féltranszporterek 

hetero- (ABCG1/ABCG8) vagy homodimerizálódva (ABCG2) válnak működőképes 
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formává. A leírás illik a legtöbb ABC fehérjére, azonban léteznek ettől mind 

szerkezetükben, mind funkciójukban eltérőek is. Kiemelt példaként említhetők a 

következők: az ABCB1 és ABCB2 (TAP1 és TAP2) heterodimerizálódva az 

endoplazmatikus retikulumból transzportál lebomlásra váró peptideket. Az ABCC7 

(CFTR) kloridcsatornaként működik és a TMD és NBD-k mellett tartalmaz egy 

citoplazmatikus regulációs domént is, az ABCC8 (SUR1) pedig egy szulfonilurea-receptor. 

Az ABCE és ABCF alcsalád tagjainál az ABC-fehérjékre oly jellemző transzmembrán 

domén hiányzik, funkciójukat tekintve pedig transzlációs faktorok. 

 

1. ábra: ABC fehérjék családjában előforduló szerkezetek sematikus topológiája. 

 

A kivételektől eltekintve a TMD-k feladata, hogy megkössék, majd átjuttassák a 

szubsztrátot a membránon. A transzport a fehérjekonformáció megváltozásával valósul 

meg, melyhez az energia ATP-hidrolízisből származik.  

ATP megkötése és hidrolízise a nukleotidkötő doménben történik. A funkcionális 

fehérjében két NBD egymással szemben alakít ki két kötőzsebet, mely kettő darab ATP-

molekulát fog közre és hasít el (2. ábra). A nukleotid kötés és/vagy hidrolízis hatására a 

nukleotidkötő zsebben/zsebekben konformációs átrendeződések történnek, amelyek 

továbbterjedve a transzmembrán hélixek helyzetének megváltozását okozzák. A folyamat 

eredménye, hogy a hélixek által kialakított szubsztrát-kötőzsebből a szubsztrát a membrán 

túlsó oldalára kerül. ATP-kötés és hidrolízis kis hatékonysággal, de folyamatosan zajlik 

szubsztrát jelenléte nélkül is (bazális aktivitás, alapaktivitás), azonban a szubsztrátkötés 

fokozza a hidrolitikus aktivitás mértékét.  
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2. ábra: Az ABC transzporterek működésének konszenzus modellje [9] alapján 

1.1.2. A transzportált anyagok sokfélesége és a multidrog-rezisztencia 

Az ABC exporterek által szállított anyagok spektruma széles skálán mozog, 

lipidektől peptideken és nukleotidokon keresztül a különböző xenobiotikumokig.  

Szubsztrátjaik között találhatók lipidek, peptidek, ionok, adenin és purin analógok, 

szterolok, epesók, urát, glutation-konjugált toxinok [4]. Számos ABC transzporter szállít 

gyógyszermolekulákat [4], az alulműködő ABC variánsok pedig megváltoztatják azok 

felszívódását a bélben, metabolizmusukat a májban, kiválasztódásukat a vesében, 

átjutásukat a szöveti barriereken (vér-agy gát, vér-here gát, placenta), azaz a drogok 

ADME-Tox (abszorpció, diszpozíció, metabolizmus, exkréció és toxikusság) 

tulajdonságait. Kiemelt jelentőségűek a gyógyszerhatóanyagok között a kemoterápiás 

szerek annak tükrében, hogy a ráksejtek sokféle ABC fehérjét fejezhetnek ki nagy 

mennyiségben és párhuzamosan, mely igen ellenállóvá teszi őket a kemoterápiás 

kezeléssel szemben.  

A jelenséget multidrog-rezisztenciának (MDR) nevezik, a felelős ABC fehérjéket 

pedig a multidrog-transzporter gyűjtőnévvel illetik [10]. Főbb tagjai az ABCB1 (MDR1, P-
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gp), az ABCC1 (MRP1) és az ABCG2. Az utóbbi évtizedben számos kutatócsoport és 

gyógyszergyár tűzte ki célul, hogy az ABC fehérjék működésének befolyásolásával 

növelje a rákos betegek kezelésének hatékonyságát. 

1.2. Az ABCG2 fehérje 

Az ABCG2 metabolikus termékek, endogén toxinok, xenobiotikumok 

eltávolításában játszik szerepet, illetve – mint már fentebb említésre került – MDR-

fehérjeként megváltoztatja bizonyos gyógyszerek farmakokinetikáját. 

A fehérjét az MDR-tulajdonsága alapján azonosították a kilencvenes évek végén 

(fiziológiás szubsztrátjaira csak később derült fény). Mivel több csoport kezdte meg közel 

egy időben a fehérje karakterizálását, nevet kapott megjelenéséről mellráksejtekben 

(BCRP, Breast Cancer Resistance Protein [11]), a placentában való lokalizációjáról 

(ABCP, Placenta-specific ABC Protein [12]) valamint a mitoxantrone elleni rezisztencia 

kialakulásában való közreműködéséről (MXR, Mitoxantrone Resistance Protein [13]). A 

Human Gene Nomenclature Committee a fehérjét a multidrog féltranszportereket 

összegyűjtő ABCG családba sorolta és ABCG2-nek keresztelte, a dolgozatomban én is ezt 

az elnevezést használom. 

A fentiekkel összhangban az ABCG2 szöveti eloszlására jellemző, hogy 

expresszióját leírták a mell szövetében és mirigyeiben, a petefészekben, a herében, a 

vesében, a májban, az agyban, a vékony- és vastagbél enterocitáiban, őssejtekben, valamint 

a vér-agy gátban, vér-here gátban és a placentában, ahol a szervek ill. a magzat védelme a 

fehérje elsődleges feladata [11, 12, 14, 15]. 

Fiziológiás szubsztrátjairól igen keveset tudunk. Urát-transzporterként részt vesz az 

urát (húgysav) exkréciójában a vastagbélben és a vesében [6, 16], valamint szubsztrátjai 

közé tartoznak különböző porfirin-származékok (pl. a hemoglobinból származó hem tag 

[17], és a klorofillból származó feoforbid-a [18]), melyek kiürülését a májban segíti elő. 

Emellett bizonyítottan szállít riboflavint [19] valamint ösztrogént [20].  

 Felfedezésének körülményei már utalnak arra, hogy az ABCG2 fehérjének több 

gyógyászati szempontból fontos vegyület szubsztrátja. Az eddig azonosított szubsztrátok 

száma igen magas. Számos antiproliferatív kemoterápiás szer, így a mitoxantron, több 

antraciklin (doxorubicin, daunorubicin), kamptotecin és származékai (topotekán, 

irinotekán), folsav antagonisták (metotrexát), valamint tirozin-kináz gátlók (imatinib, 

nilotinib, gefinitib), flavonoidok (quercetin, genistein), α-adrenerg receptor blokkolók 
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(prazosin) és különböző fluoreszcens anyagok (Rhodamin 123, Hoechst 33342) sorolhatók 

a transzportált anyagok közé [21].  

1.2.1. Felépítés  

Szerkezetét tekintve az ABCG2 féltranszporter, mely dimerizálódva vagy 

dimerekből képződött oligomerként válik működőképessé [22-24]. A monomer forma 655 

aminosavból áll, molekulatömege 72 kDa. Az N-terminuson található a nuleotidkötő 

domén (aminosavak: 1-299), a C-terminuson pedig a transzmembrán domén (aminosavak: 

394-655) [25] (3. ábra). Ez az elrendezés a fordított féltranszporterekre jellemző, a legtöbb 

ABC fehérjében a C-terminuson az NBD helyezkedik el, míg az N-terminuson a TMD (vö. 

1. ábra). 

 

 

3. ábra: Az ABCG2 topológiája 

 

A transzmembrán domént 6 db -hélix és az azokat összekötő hurkok alkotják (az 

ABCG2 konformációját lásd 1.2.2. Homológia-modellek és membrántopológia, valamint 

Függelék II. fejezetekben). A hélixek fő feladata a fehérje membránba ágyazása, valamint 

a szubsztrát megkötése és továbbítása. Számos, a folyamatban résztvevő aminosavat 

azonosítottak már, melyek a domén igen különböző régióiban helyezkednek el. Ezen 

aminosavak elszórt lokalizációja valamint a szubsztrátok diverzitása alapján több 

szubsztrátkötő zsebet feltételeznek. A fenti feladaton túl a TM domének feladata kiterjed a 

intermolekuláris kölcsönhatások kialakítására is, minden bizonnyal a dimerképzésben is 

részt vesznek [26-28]. 

Az ABC fehérjékben jellemző, hogy a TMD és az NBD összeköttetését térben a 

transzmembrán hélixek között átvezető intracelluláris hurok (ICL – intracellular loop) 

biztosítja [28]. ABCG2-ben nem egyértelmű, hogy a TM2/3 és/vagy a TM4/5 közötti 

hurok biztosítja-e ezt a domének kapcsolódását (lásd 1.2.2. Homológia-modellek és 

membrántopológia fejezet) [29].  
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Az NBD és az 1. transzmembrán hélix között egy ~120 (271-396) aminosav 

hosszúságú linker régió helyezkedik el. A régió szerepéről egyelőre nincs pontos 

ismeretünk, de elképzelhető, hogy szerepe van a szubsztrát kötés indukálta ATP-

hidrolízisben [30]. A linker régió szerkezetéről sok információt szolgáltat a 2016-ban 

megkristályosított ABCG5/ABCG8 heterodimer (lásd Függelék II).  

Az ABC-fehérjék nukleotidkötő doménjét két fő aldomén alkotja: a nagyobb, 

katalitikus RecA típusú aldomén (core-domén) valamint az -helikális aldomén (4. ábra, 

piros: core domén, zöld: -helikális domén). A RecA típusú domén két -lemezből és hat 

-hélixből áll, fő feladata az ATP-kötés. Az -helikális domént - ahogy arra neve is utal - 

elsősorban hélixek építik fel. Legfontosabb funkcionális egysége az ATP-hidrolízishez 

nélkülözhetetlen Signature-szekvencia. 

A Signature-szekvencia (α-helikális domén), valamint a Walker A és B motívumok 

(RecA típusú domén) az ABC fehérjék működéséhez elengedhetetlen, konzervatív 

szekvenciák. A következőkben leírt tulajdonságok az ABC fehérjékre általánosan 

jellemzők, az ismeret a szakirodalomban megtalálható több évtizeden átívelő kutatásból és 

számos fehérje párhuzamos vizsgálatából származik. Emellett kiemelek olyan 

aminosavakat, melyeket az ABCG2 fehérjében külön vizsgáltak. 

  

 4. ábra: ABCG2 NBD – homológia-modell a MalK transzporter alapján  

monomer (A) és dimer (B) állapotban [29].   

 

A működőképes dimerben két NBD szendvicsszerűen összekapcsolódva alakít ki 2 

db ATP-kötő zsebet (4.B ábra). Egy kötőzseb fő funkcionális egységei az egyik NBD-ben 

található Walker A és Walker B motívum, valamint a másik NBD Signature-szekvenciája. 

A Walker A fő feladata az ATP-kötés (ABC fehérjék: GXXGXGKS/T, ABCG2: 

B) A) 
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80
GPTGGGKS

87
). A motívum lizinje az ATP foszfát-csoportjával létesít kapcsolatot, 

mutációja ABCG2-ben (K86A, K86M) az ATPáz aktivitás elvesztéséhez vezet [31, 32]. A 

szekvenciát megelőző aromás aminosavak oldalláncai a nukleotid adenozin-gyűrűjével 

létesítenek kapcsolatot [33, 34]. A Walker B (ABC fehérjék: hhhhD, h: hidrofób, ABCG2: 

206
ILFLD

210
) a hidrolízishez szükséges Mg

2+
-iont koordinálja. A Walker B szekvenciát 

érintő D210N mutáció ABCG2-ben szintén működésképtelen fehérjét eredményez [24]. 

Bár a K86A és D210N enzimatikusan működésképtelen mutánsok, mégis a 

plazmamembránban helyezkednek el a vad típusú fehérjéhez hasonló mennyiségben. 

A Signature-szekvencia (ABC fehérjék: LSGGQ, ABCG2: 
186

VSGGE
190

) szerinje 

(ABCG2: S187) és glicinjei (ABCG2: G188, G189) a dimer átellenes NBD-jének ATP -

foszfátját támadják hidrolízist indukálva [35]. A működéshez elengedhetetlen további 

NBD-elemek a Q- és H-hurok (az ABCG2-ben Q126 és H243 aminosavakat tartalmazó 

szakasz), melyek pozitív töltésű aminosavai részt vesznek az ATP-hidrolízisben, a víz 

molekula koordinálásában és fontos szerepük van az NBD és TMD közti 

kommunikációban. 

1.2.2. Homológia-modellek és membrántopológia 

A fenti motívumok helyzetét és azok egymáshoz való viszonyát szerkezeti 

összefüggéseikben érdemes vizsgálni. Az atomi szintű szerkezetet meghatározásának két 

elterjedt módja van: egyrészt a fehérje kristályosítása és a kristályok röntgendiffrakciós 

vizsgálata, másrészt a molekula atomjainak mágneses rezonanciája alapján (NMR). A 

legtöbb ABC fehérje esetében a kristályosításnak gátat szab a fehérjét körülölelő 

membránközeg kezelése, holott a membránfehérjék csak a membránba ágyazva stabilak, az 

NMR-rel való vizsgálatuknak pedig a nagy molekulaméret. Ennek ellenére néhány ABC 

fehérjét - elsősorban bakteriális transzportert - sikeresen kristályosítottak [36]. Ezek a 

meglévő kristályszerkezetek alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a nem kristályosított ABC 

fehérjék szerkezetét homológia-modellezéssel ill. laboratóriumi kísérleti módszerekkel 

vizsgálják.  

Az ABCG2 esetében azonban további nehézséget jelent, hogy modellezéséhez, 

mint két fordított féltranszporterből felépülő funkcionális dimerhez, a doktori munka ideje 

alatt nem áll rendelkezésre templátként szolgáló kristályszerkezet.  

Az első ABCG2 homológia-modellt Li és mtsi. készítették 2006-ban (5.A ábra) 

[29]. A problémát feloldva, a fehérjét 4 strukturális részre (2 db NBD és 2 db TMD) 



12 

 

bontották. A nukleotidkötő domén modellezéséhez a szekvenciájában az ABCG2 NBD-hez 

nagyon hasonló MalK bakteriális transzporter kristályszerkezetét, a TMD modellezéséhez 

az MsbA transzporter kristályszerkezetét [37], valamint bioinformatikai módszereket 

használtak. Modelljüket kísérletes adatokkal támasztották alá. A 2. és 3. transzmembrán 

hélixet összekötő intracelluláris szakaszt a TMD-t és NBD-t funkcionálisan összekötő 

elemként azonosították. A jósolt ICL helikális tekeredést mutatott, így szerkezetéből és 

funkciójából adódóan csatoló (coupling) hélixként hivatkoztak rá (5.B ábra). 

 

 

5. ábra: Az ABCG2 szerkezeti és membrántoplógiai modelljei. A) Li ABCG2 modellje [29], B) Li 

modelljében a feltételezett coupling hélix és NBD határfelület szerkezeti modellje [29], C) Hazai és 

Bikádi modellje [38], D) Rosenberg és Bikádi [39], E) A TMD sematikus membrántopológiája 

Rosenberg és Bikádi szerint [39]. 
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2007-ben Hazai Eszter és Bikádi Zsolt [38] Li-hez hasonló módszerekkel készített 

homológia-modellt (5.C ábra). Az NBD-t a MalK transzporter NBD-je alapján, a 

transzmembrán domén szerkezetét pedig a Sav1866 kristályszerkezete alapján 

modellezték. A polipeptidszál N-terminális, kb. 40 aminosavnyi végét, az NBD-t és TMD-t 

összekötő, kb. 60 aminosavnyi linker régiót, valamint a hosszú és jelentős 3. extracelluláris 

hurkot a modell nem tartalmazta megfelelő templát híján. Modelljük alapján mind a 

TM2/3, mind a TM4/5 szakaszokat összekötő ICL1 és ICL2-nek csatoló funkciót 

tulajdonítottak. Emellett a modell segítségével Hazai és Bikádi szubsztrátkötő helyeket 

azonosított a TM-régióban. 

2008-ban Wang és mtsi. vizsgálták kísérletesen a fehérje topológiáját [40]. A 

transzmembrán domén, extra- és intracelluláris hurokjainak pozícióját hemagglutinin-

epitóp beépítésével és jelölhetőségével határozták meg, így kísérletes adatokkal szolgáltak 

az ABCG2 TM-hélixeinek topológiáját illetően.  

2010-ben Rosenberg egyesítette és újabb vizsgálatokkal egészítette ki a fenti 

eredményeket. Pichia pastoris-ból tisztítottak ABCG2-t, majd 2D kristályok alapján 

modellezték a fehérje különböző konformációs állapotait. A modellezés során hangsúlyt 

fektettek a csatoló hurok azonosítására, melyet a TM4/5 közé jósoltak (5.D- E ábra) [39]. 

A különböző konformációs állapotokhoz az egér P-gp, az MsbA és a Sav1866 

kristályszerkezete biztosított templátot.  

2016-ban sikeresen kristályosították az ABCG5/ABCG8 heterodimert [41]. Az 

újonnan publikált kristályszerkezet alapján Hegedűs Tamás munkacsoportja elkészítette az 

ABCG2 legfrissebb homológia-modelljét [42], melyet a Függelék II-ben mutatok be. 

1.2.3. Az ABCG2 Q141K polimorfizmusa, annak sejt és molekuláris szintű hatásai 

Felfedezése óta az ABCG2 transzporter több természetes változatát is leírták [43]. 

Kiemelkedő közülük a dolgozat középpontjában álló Q141K forma (génszinten 421C>A), 

amelyet 2002-ben jellemeztek először, mint a kemoterápiás szereket alacsony 

hatékonysággal transzportáló változatot [44, 45]. Később az is kiderült, hogy a Q141K 

variáns köszvénnyel asszociált [6]. A köszvényben szenvedők szérum urát szintje a 

normálisnál magasabb, aminek egyik oka az lehet, hogy csökkent mértékben tudják üríteni 

az urátot a vesén és a vastagbélen keresztül. A Q141K variáns és a megnövekedett szérum-

urát szint együttes megjelenése a betegekben egyúttal rámutatott az ABCG2 egy, addig 

ismeretlen, fiziológiás szubsztrátjára, az urátra [6]. 
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 Annak hátterében, hogy a Q141K formát kifejező sejtekben az ABCG2 

szubsztrátjainak exportja csökkent, több dolog állhat. Az ABCG2 Q141K fehérje 

működését egyértelműen meghatározza, hogy nukleotidkötő doménjeinek ATPáz 

aktivitása alacsonyabb, körülbelül 70% a vad típushoz viszonyítva [46-48]. A működés 

másik befolyásoló tényezője a szubsztrát kötés és transzlokáció képessége: azzal 

kapcsolatban eltérőek a vélemények, hogy a Q141K az összes szubsztrátot vagy csak 

bizonyos anyagokat szállít kisebb hatékonysággal. Mindenesetre bizonyítottan több urát 

[49], porfirin [50], mitoxantron, topotekán [48] halmozódik fel azokban a sejtekben, 

melyek a fehérje Q141K formáját fejezik ki.  

A szubsztrátok felhalmozódása nem csak a fehérje alulműködéséből eredhet, 

hanem abból is, hogy nincs elegendő transzporter a rendeltetési helyen, azaz a 

plazmamembránban. A fehérjeexpresszió egyik fő befolyásoló tényezője a transzkripciós 

szabályozás, azonban a Q141K mutációt hordozó mRNS mennyisége nem különbözik a 

vad típusétól [51]. A fenti mérés hitelességét megerősíti, hogy egy génkópiát tartalmazó 

rendszerben hasonlították össze az mRNS-szinteket. Fehérjeszinten vizsgálva azonban a 

mennyiségeket, kevesebb Q141K fehérjét mutattak ki mind intracellulárisan, mind a 

plazmamembránban a vad típusú formához képest [44, 47, 52, 53]. Ez arra utal, hogy a 

transzláció és a plazmamembrán elérése között, azaz az érési folyamat során elveszik a 

fehérje egy része.  A degradációnak két formáját mutatták ki a Q141K variáns esetében: a 

fehérje egy hányada ubiquitinálódik és az ER-ből a proteoszómába kerülve lebomlik 

(Endoplasmic Reticulum-Associated Protein Degradation), bizonyos hányada 

pedigtovábbhaladva az érési folyamaton, a Golgiból kilépve aggregálódik a sejtmag körül 

(aggreszóma-állomány), majd autofágiával lebomlik [51, 54-56] . A degradáció emelkedett 

mértéke a fehérjeforma hibás, instabil konformációjából eredhet. 

Meg kell jegyezni, hogy a jól feltekert, vad típusú ABCG2 is retrotranszlokálódik 

egy idő után a membránból és lizoszómálisan lebomlik, de helyét egy újonnan szintetizált 

fehérje átveszi [56]. 

Az ABCG2 és a Q141K forma keletkezésének és lebomlásának fő lépései: 

A szintézis az endoplazmatikus retikulum (ER) membránkötött riboszómáján indul. A 

riboszóma az ER membránjába ágyazott pórushoz (transzlokon) illeszkedik. A készülő 

polipeptidszál hidrofób, TM domént kialakító része laterálisan beépül a membránba. A 

szintézis során a fehérjeszál rögtön felveszi a negyedleges szerkezetét, és az 596-os 

aszparaginon glikozilálódik (core-glikoziláció). A glikoziláció egy 60 kDa tömegű fehérjét 
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eredményez [57]. A megfelelően feltekeredett fehérje az ER-ből a Golgi-ciszternákba 

kerül. Itt további érési folyamatokon megy keresztül, melyek során cukoroldallánca 

módosul és kialakul az érett, 72 kDa-os fehérje. A Golgi által szortírozott membránfehérje 

vezikulák segítségével éri el rendeltetési helyét. A vad típusú fehérje 8-24 órát tölt a 

plazmamembránban [57-62], majd internalizálódik, és vezikuláris transzport közvetítésével 

lizoszómálisan lebomlik. A szintetizálódó Q141K variáns egy része a vad típushoz 

hasonlóan kikerül a plazmamembránba, egy része azonban a fent ismertetett útvonalakon 

lebomlik [56]. 

1.2.4. A Q141 aminosav helyzete és szekvenciális homológja a CFTR fehérjében 

A 141-es glutamin (Q141) a nukleotidkötő doménben lokalizálódik. Arról, hogy 

lizinre történő cseréje milyen változásokat indukál a szerkezetben, egyelőre nincs 

információnk. Összehasonlítva az ABCG2 szekvenciáját más ABC fehérjék 

szekvenciájával, feltűnő, hogy a Q141 egy igen konzervatív fenilalanin (F142) mellett 

helyezkedik el (6. ábra). Az F142-vel szekvenciális homológ konzervatív fenilalanin 

részletesen tanulmányozott a CFTR fehérjében (CFTR F508). Azon az elven, hogy a 

konzervatív aminosavak hasonló funkcióval bírnak és a Q141 a közvetlen közelében van a 

konzervatív fenilalaninnak, áttekintettük a már meglévő CFTR F508-cal kapcsolatos 

tanulmányokat.  

 

6. ábra: ABC-fehérjék aminosav-szekvenciájának illesztése az ABCG2 Q141 aminosavának 

környezetében. Fekete nyíl jelzi a 141-es számú glutamin helyzetét, piros nyíl mutatja az ABCG2 F142 

pozíciót. 

 

A CFTR (ABCC7) egy ioncsatornaként működő ABC membránfehérje, mely ezen 

működésbeli sajátságával egyedülálló a család tagjai között. Felépítését tekintve 2 db 

NBD, 2 db TMD és egy, a regulációért felelős R domén alkotja, melyek egy 

polipeptidszálon helyezkednek el (7. ábra).  
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7. ábra: A CFTR sematikus és háromdimenziós szerkezeti modellje [28]. 

 

Az NBD-k és a TMD-k között a TMD intracelluláris hurokjai (ICL) biztosítják a 

kapcsolatot. Az ICL1 és ICL4 az NBD1, míg az ICL2 és ICL3 az NBD2 doménhez 

kapcsolódik [28]. 

A fehérje bizonyos mutációi - leggyakrabban a F508 - felelősek egy igen súlyos, 

autoszómás recesszív módon öröklődő betegség, a cisztás fibrózis kialakulásáért [8]. A 

betegség világszerte kb. 70 000 embert érint (forrás: Cystic Fibrosis Fundation, 

www.cff.org). A ΔF508 mutációt hordozó fehérje csak intracelluláris lokalizációt mutat, 

core-glikozilált, szerkezete meglehetősen instabil (pl. tripszinnel végzett limitált 

proteolítikus kísérletek alapján) [63, 64]. A hiányzó 508-as fenilalanin (ΔF508) hatására az 

NBD feltekeredése valamint a TMD és az NBD közti kapcsolat károsodik [65]. 

1.3. A CFTR-ΔF508 fehérje mennyiségének növelésére és működésének javítására 

irányuló mentőstratégiák 

A cisztás fibrózis gyógyítása érdekében számos módszerrel próbálták a F508 

mutánst helyreállítani, ill. működésre bírni. Már a kilencvenes években kimutatták, hogy 

emlős sejtekben alacsony hőmérsékleten (28
o
C) termeltetve a fehérjét, sikerül kijuttatni a 

hibás formát a plazmamembránba, ahol csökkent aktivitással ugyan, de ellátja a feladatát 

[66].  

Több olyan, a fentihez hasonló módszer létezik, mely nem az adott célfehérjére 

termelődését vagy érését segíti, hanem általánosan hat a fehérjeszintézisre. A módszerek 

között szerepel a 4-fenilbutirát (4-PBA, PBA) alkalmazása [67]. CFTR F508-on végzett 
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in vitro kísérletekből kiderült, hogy befolyásolva a transzkriptóm összetételét, a PBA 

megváltoztatja azon hősokkfehérjék expresszióját melyek fontos szerepet játszanak a 

polipeptidszálak biogenezisében [68-71]. Így a PBA növeli a Hsp70 hősokkfehérje 

mennyiségét, ami nagyobb mértékben képes komplexet alkotni a mutáns CFTR-rel és 

megvédeni azt a degradációtól [68]. Ezzel párhuzamosan csökkenti a Hsc70 mennyiségét 

[71], mely a lebomlási útra tereli a csökkent stabilitású fehérjeformákat. A PBA hatásának 

következménye, hogy több fehérje éri el a plazmamembránt [67, 72]. Számos kísérlet 

zajlott in vivo körülmények között PBA-val [73-76], azonban klinikai kipróbálás során 

homozigóta CFTR F508 betegek esetében nem volt egyértelműen hatásos [77]. 

A cisztás fibrózis gyógyítása érdekében folyamatosan folynak specifikusan a 

CFTR-ΔF508 fehérje helyreállítását célzó kísérletek. Az ún. korrektor vegyületek javítják 

a folding-ot, így a fehérje plazmamembrán-denzitását, míg az ún. potenciátorok a 

csatornaaktivitást növelik [78].  

Már a kilencvenes évek elején bemutattak olyan másodlagos mutációkat, melyek 

képesek helyreállítani a F508 fehérje működését. John L. Teem és munkatársai STE6 

élesztő transzporter és CFTR-F508 kimérákat vizsgáltak [79]. A kimérában a F508 

mutáció letális a sejtekre nézve, azonban másodlagosan bevitt mutációk (mentőmutációk) 

javították a sejtek életképességét, azaz helyreállították a fehérjeműködést. Az azonosított 

másodlagos mentőmutációk a CFTR Signature-szekvenciájában és annak környékén 

elhelyezkedő G550E [80], R553Q [81] és R555K [79] mutációk voltak. A három aminosav 

csere a funkció helyreállítása mellett növelte az érett fehérje mennyiségét is [82]. Később a 

mutációkat együtt, ill. más mutációkkal variálva sikerült tovább növelni a mentés 

hatékonyságát [65, 83].  

A mentőmutációk hatásmechanizmusa azonban máig nem ismert. Teljes fehérje 

esetében figyelembe kell venni, hogy a domének szerkezeti és funkcionális kapcsoltsága 

egyrészt hat az egész molekula konformációjára, másrész befolyással lehet az egyes 

domének, így az NBD1 feltekeredésének kinetikájára és szerkezetére is. Az NBD-ben 

lokalizált mentőmutációk minden bizonnyal ahhoz hasonló konformációba segíthetik az 

NBD1 szerkezetét, aminek a fenntartásához az 508-as fenilalanin jelentősen hozzájárul (és 

amit a deléció nagymértékben károsít). A mentőmutációk NBD1-re és az interdomén 

kapcsolatokra kifejtett pozitív hatása több kutatócsoport által alátámasztott [65, 82].  

A fentiekkel ellentmondásosnak tűnhetnek Lewis és munkatársainak eredményei, 

miszerint a mutációk (beleértve az F508 delécióját) nem változtatják meg jelentősen az 
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NBD szerkezetét [83]. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kísérleteket NBD1-en, mint 

önálló doménen végezték, azaz az interdomén interakciókat eliminálták a 

hatásmechanizmusok vizsgálatakor.  

1.4. A kutatást segítő biológiai adatbázisok  

Az utóbbi évtizedekben a molekuláris biológia és a biotechnológia rohamos 

fejlődése a tudományos eredmények robbanásszerű növekedéséhez vezetett. Számos 

fehérjeváltozatot azonosítottak és számos mesterséges mutációt hoztak létre. Publikálásuk 

óta ezek hatalmas mennyiségű adatként vannak jelen a szakirodalomban. Az adatok 

rendezésére kínálhat lehetőséget egy olyan adatbázis, mely összegyűjti és a kutatók 

számára egyszerűen kereshetővé teszi a fehérjék természetes és kísérletesen létrehozott 

változatait, támogatva ezzel a fehérjeszerkezetre és működésre irányuló újabb kutatásokat.  

Ez idáig számos adatbázist hoztak létre, melyek egy-egy fehérje, vagy fehérjecsalád 

polimorf változatait vagy mutáns variánsait gyűjtik össze. Az ABC fehérjecsaládra 

fókuszálva, a Cystic Fibrosis Mutation Database (www.genet.sickkids.on.ca) a cftr gén 

elsősorban klinikai diagnosztika során azonosított mutációit tartalmazza, míg a PXE 

Mutation Database (www.pxe.org/mutation-database) az ABCC6 mutációit dolgozza fel. 

Átfogóbb adatbázisok, így a Human Genetic Mutation Database (www.hgmd.cf.ac.uk) 

vagy a Swiss-Prot (www.uniprot.org), az összes fehérjét számba véve tartalmazzák a 

felderített polimorfizmusokat. Ezen fenti adatbázisok tartalma azonban nem teljes, 

elsősorban a betegségeket okozó mutációkat veszik számba, tartalmuk az irányított 

mutagenezissel létrehozott változatokra nem terjed ki. 

A fenti adatbázisokba manuálisan összegyűjtve és frissítve kerülnek adatok a 

szakirodalomból és klinikai tanulmányokból. A manuális módszer relatíve jó minőséget 

garantál, azonban a publikációk exponenciális növekedésével és az in vitro létrehozott 

mutációk folyamatosan gyarapodó számával hatékonysága egyre csökkenhet. A ráfordított 

idő lerövidítésére és a befektetett manuális munka kiváltására, melyet a sok ezer szakcikk 

átnézése igényel, az utóbbi időben több automatikus, ún. adatbányászó alkalmazást 

fejlesztettek ki. Ezeket sikeresen alkalmazták fehérje-fehérje kapcsolatok felderítésére 

[84], fehérje mutációk összegyűjtésére [85], ill. gén-fehérje-betegség összefüggések 

kiterjesztésére [86-88]), valamint fehérje és gén annotációkra is [89]. 

  

http://www.genet.sickkids.on.ca/
http://www.pxe.org/mutation-database
http://www.hgmd.cf.ac.uk/
http://www.uniprot.org/
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: 

- milyen hatással van a Q141K aminosav csere az ABCG2 szerkezetére és 

működésére, 

- milyen következménye van a szomszédos konzervatív F142 deléciójának, 

- a CFTR F508-ra kifejlesztett mentési stratégiák működnek-e az ABCG2 F142 és 

Q141K esetében is? 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

3.1. Vektor konstrukciók, transzformálás, transzfektálás és sejttenyésztés 

A fehérjevizsgálatokhoz bakteriális, rovar és emlős fehérje-expressziós 

sejtvonalakat használtunk. A három féle sejthez három különböző expressziós vektort 

használtunk, melyekbe beillesztettük az ABCG2-t kódoló DNS-szekvenciát.  

Az ABCG2-be a mutációkat PCR technikával vittük be. A mutagenezist és a 

vektorok felépítését az adott sejvonalaknál részletezem. A PCR-rel mutált és 

felsokszorosított DNS-terméket (inszert) és a fogadó vektort a két végén endonukleázokkal 

hasítottuk, majd ligáltuk. A vektorok felszaporítását TOP10 baktériumban végeztük, 

melyeket először alkalmassá (kompetenssé) tettünk a DNS felvételére. 

Kompetens sejtek készítése: TOP10 sejteket 37
o
C-on egy éjszakán át növesztettünk 

3 ml LB (Luria-Bertani-médium, 10 g/l pepton, 5 g/l élesztő kivonat és 10 g/l NaCl) 

táptalajban. Az éjszakai növesztésből 0.5 ml-t 50 ml friss táptalajba oltottunk és addig 

növesztettük, amíg el nem érték az OD600=0.3 értéket. A sejteket lecentrifugáltuk, majd 

felvettük 25 ml hideg, 100 mM-os CaCl2-oldatban, mely elfedi a membrán 

foszfolipidjeinek negatív töltéseit, elősegítve a DNS tapadását a membránhoz. 20 perc 

jégen való inkubálás után, centrifugálást követően a sejteket ismét felvettük 1.7 ml hideg, 

100 mM-os CaCl2-oldatban és 1 órán át inkubáltuk. Végül 300 l glicerolt adtunk hozzá, 

50 l-es adagokban folyékony N2-ben lefagyasztottuk, és -80
o
C-on tároltuk. 

Transzformáció: A ligált vektorokat TOP10 sejtekben sokszoroztuk. TOP10 

kompetens sejtekhez ~20 ng ligált vektort adtunk, 30 percig jégen inkubáltuk, majd 90 mp-

ig 42
o
C-on hősokkoltuk. A folyamat során a sejtmembrán fluiditása megnő, így a DNS 

könnyen bejut a citoplazmába. 5 perc jégen való hűtés után hozzáadtunk a sejtekhez 500 l 

antibiotikum mentes LB-táptalajt és 40 percig növesztettük őket 37°C-on. A 

tenyészetből  200 l-t szilárd LB-táptalajra (LB-médium + 15 g/l bakteriológiai agar) 

kentünk, és egy éjszakán át 37
o
C-on növesztettük. A kinőtt telepekből egyet-egyet 

oltókaccsal felszedtünk és egy éjszakán keresztül LB-médiumban növesztettük 37
o
C-on. A 

tenyészetből QIAprep Spin Mini és Midiprep Kit (Qiagen) használatával tiszta és nagy 

mennyiségű DNS-t nyertünk ki.  

Az elkészített vektorok szekvenciáját Sanger-féle szekvenálással ellenőriztük 

(Biomi Kft., Gödöllő). 
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3.1.1. Emlős sejtekhez használt vektorkonstrukciók, mutagenezis, transzfekció, emlős sejtek 

tenyésztése 

Az ABCG2 konstrukciók emlős sejtekben történő termeltetéséhez Sleeping Beauty 

(SB) expressziós vektort használtunk [32, 90]. A vad típusú Q141K és F142 ABCG2 

fehérjéket kódoló vektorkonstrukciókat (8. ábra) Dr. Tordai Hedvig kollégám készítette. A 

másodlagos mentőmutációkat (3R, G188E, R191Q, R193K, K453W, K453D, R465W, 

R465A, K473W, K473A) mutagenezis-PCR technikával vittük be a WT és egyszeresen 

mutáns (Q141K, F142) SB-ABCG2-konstrukciókba. A mutánsok, valamint a 

mutagenezishez használt primer-ek szekvenciái listaszerűen megtalálhatók a Függelékben.  

 

8. ábra: A pSB-ABCG2 vektor sematikus ábrája. Az pSB-ABCG2 vektorral transzfektált emlős sejtekben 

az ABCG2 és a puromycin rezisztenciát biztosító fehérje termelődik. Az ABCG2 gén átírását a CMV 

promóter, a puromycin rezesztenciát biztosító gén átírását a CAG promóter indítja. Az IR-DR(L) (left, bal) és 

IR-DR(R) (right, jobb) direkt, fordított ismétlődő szekvenciák, melyek segítségével a kotranszfekcióval 

bevitt SB-transzpozáz beépíti a két gént kódoló szakaszt az emlős sejt genomjába. A külső fw és a belső rev a 

forward és reverz primerek tapadási helyei, a Pst1 és Not1 restrikciós endonuklázok hasításai helyeit jelölik. 

A szürkével jelzett ori a vektor baktériumban való szaporítását teszi lehetővé az emlős sejtek transzfektálása 

előtt. Az ampicillin rezisztencia gén a vektort kifejező baktérium sejtek ampicillin alapú szelekcióját 

biztosítja. 
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Mutagenezis PCR: A mutagenezist kétlépéses PCR-rel végeztük (9. ábra).  

 

9. ábra: A kétlépcsős, mutagenezishez használt PCR reakciók  

 

Az 1. PCR során 2 reakcióelegyet mértük össze („A” és „B” mix), melyekhez 

templátként a pSB-ABCG2-WT/Q141K ill. ΔF142 vektor használtuk. Az „A” mix az 5’-

végi, az ABCG2 szekvenciáján kívül, a vektorhoz tapadó (külső) forward és az ABCG2 

szekvenciáján belül tapadó (belső) 3’ reverse mutagenezis primert tartalmazta. A „B” mix 

a pontmutációt szintén tartalmazó, belső tapadású forward és a 3’-végi belső reverse 

primert tartalmazta. 

1. PCR 

„A” mix „B” mix  

templát DNS templát DNS 100 ng 

5’ külső pSB forward primer 5’ belső ABCG2 mutáns forward 

primer 

1 µM 

3’ belső ABCG2 mutáns reverse 

primer 

3’ belső ABCG2 reverse primer 1 µM  

Pfu-polimeráz Pfu-polimeráz 1.5 U 

dNTP mix dNTP mix 0.2 mM 

Pfu-puffer Pfu-puffer 1x 

nagy tisztaságú desztillált víz nagy tisztaságú desztillált víz  
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Az A és B reakciók termékeiről a 2. PCR-reakcióban csak a külső és belső 

primerek használatával sokszorosítottuk az immáron mutációt hordozó ABCG2 

szekvenciájának egy darabját.  

2. PCR 

„A” mix terméke 

„B” mix terméke 

5’ külső pSB forward primer 

3’ belső ABCG2 reverse 

Pfu-polimeráz 

dNTP mix 

Pfu-puffer 

nagy tisztaságú desztillált víz 

 

A PCR-reakciók hőmérséklet-paraméterei azonosak voltak: 

kezdeti denaturáció 95
o
C 3 perc 

denaturáció  95
o
C 0.5 perc 

anneláció  62
o
C 0.5 perc 30 ciklus 

elongáció  72
o
C 2 perc 

 

A reakcióelegyet a polimeráz gyártójának (Pfu-polimeráz, 

www.thermoscientificbio.com) ajánlása szerint állítottuk össze, a másolás pontosságának 

megkezdése érdekében hot-start indítással. A termékeket NucleoSpin ExtractII Kit-tel 

(Macherey-Nagel) tisztítottuk.  

A 2. PCR során nyert DNS-termék az ABCG2 szekvenciájából adódóan 

tartalmaztak Not1 és Pst1 restrikciós enzim-hasítóhelyeket (10. ábra). A Not1 hasítóhely a 

start kód előtt, a Pst1 hasítóhely az ABCG2 DNS-szekvenciájának közepén helyezkedett 

el. Az inszertet és a pSB-ABCG2 vektort hasítottuk a két endonukleázzal a gyártó 

(Fermentas) által javasolt körülmények alkalmazásával. Az emésztés után a DNS-t ismét 

kitisztítottuk.  

 

file:///C:/Users/biohegedus/Documents/www.thermoscientificbio.com
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10. ábra: A restrikciós emésztés sematikus ábrája 

 

A sikeres ligálás érdekében a vektort defoszforiláltuk a gyártó utasítása szerint 

FastAP termoszenzitív alkalikus foszfatázzal (ThermoFisher Scientific). Végül a vektor és 

az inszert kapcsolódását T4-DNS ligáz katalizálta reakcióban végeztük el a gyártó utasítása 

szerint (Fermentas). A kész konstrukciókkal E.coli TOP10 kompetens sejteket 

transzformáltunk a fentebb ismertetett módon. 

A munka során a termékek méretét, mennyiségét, és tisztaságát 1 ill. 2%-os agaróz 

minigélen (TAE-pufferben – Tris-Acetát-EDTA puffer: 40 mM Tris, 20 mM ecetsav, 1 

mM EDTA, pH=8.0) határoztuk meg etidium-bromidos (10 µg/ml) festéssel.  

 

Az emlős sejtek előkészítése a rekombináns fehérje termeléséhez 

Emlős sejtek tenyésztése: HEK293 (Human Embrional Kidney sejtvonal, ATCC) 

sejteket 37
o
C-on, 5% CO2-tartalom mellett növesztettük DMEM (módosított Eagle-féle 

médium, Lonza) táptalajban, kiegészítve 10% FBS-sel (ThermoFisher), 100 U/ml 

penicillinnel, (100 µg/ml) sztreptomicinnel (Sigma) és 2 mM/l L-glutaminnal (Lonza). 

Sejtfenntartáshoz 8x10
5
 db sejtet indítottunk 4 ml médiumban 25 cm

3
-es szövettenyésztő 

edényben. A sejtek 4 nap alatt 1 sejtrétegben benőtték az edény alját. Ekkor PBS-sel 

mostuk a sejteket, hogy eltávolítsuk a médiumot, majd a sejtnövesztő médium térfogatához 

képest 10 V/V% tripszinnel (Lonza) elválasztottuk az edénytől és egymástól a sejteket. (A 

médium eltávolítására azért volt szükség, mert gátolja a tripszint.) A tripszines kezelést 

követően a sejtek 1/10-ét friss médiumba tettük és kiegészítettük ismét 4 ml-re friss 

médiummal a további fenntarthatósághoz. 

Transzfekció: 6-lyukú lemezre tettünk 4-6x10
5
 db sejtet/lyuk 2 ml médiumban, 

majd másnap, mikor elérték a ~80%-os konfluenciát, lecseréltük a médiumot és 
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transzfektáltunk 1 g mennyiségű pSB-ABCG2 (WT, egyszeresen/kétszeresen mutáns) 

vektorral FuGENE® HD (Promega) reagens felhasználásával. Bizonyos kísérlethez az 

ABCG2 mellett 1 g EGFP-t kódoló vektort (pSB-CMV-EGFP) is adtunk a sejtekhez 

(kotranszfekció). Kísérleteinkben a sejteket a transzfekció után 24 órával vizsgáltuk.  

 Az ABCG2-expresszió méréséhez a sejteket lyukanként 2 ml PBS-sel átmostuk, 

majd 200 l tripszinnel 5-10 percig kezelve elválasztottuk őket a lemeztől és egymástól. 1 

ml PBS-vel szuszpendáltuk a lyuk tartalmát, centrifugáltuk (2000 rpm, 1 perc), 200 l 

módosított Laemmli-pufferben szolubilizáltuk (0.5 M Tris-PO4 pH 6.8, 2% SDS, 20% 

glicerin, 2 mM EDTA pH 6.8, 1-20 g brómfenolkék, 2% -merkaptoetanol), majd 

szonikátor segítségével (5 mp, 75 W) jégen feltártuk a sejteket. A teljes fehérjetartalmat 

Lowry analízissel, annak ABCG2 tartalmát pedig Western blot denzitometriás elemzésével 

határoztuk meg. 

3.1.2. Fehérjekonstrukciók termelése rovarsejtekben és membránpreparálás 

 Az Sf9 (Spodoptera frugiperda) rovarsejtekben (Invitrogen, Life Technologies) 

való expresszióhoz pAcUW21-L/ABCG2 vektort használtunk [32], melyet Dr. Sarkadi 

Balázs kutatócsoportja biztosított számunkra.  

 

11. ábra: A pAcUW vektor szerkezeti ábrája. Rovarsejtekben a p10 promóter indítja az ABCG2 átírását, a 

polihedrin gén fehérjeterméke a vektort burkoló fehérjekapszidot alakítja ki (promótere Ppolihedrin). A Not1 és 

Pst1 restrikciós endonukleázok hasítóhelyei, melyek mentén kazettacserét végeztünk. Az ampicillin 

reziszteniát biztosító Amp
R
, az f1 ori és ColE a vektor saját elemei, a vektor baktériumban való szaporításáért 

és szelektálhatóságáért felelnek. 

 

Mutagenezis kazettacserével: A Q141K és F142 pontmutációkat, valamint a 

másodlagos mentőmutációt tartalmazó DNS-szakaszokat az előzőleg elkészített SB-
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ABCG2 vektorokból szubklónoztuk Not1/Pst1 hasítóhelyek közötti kazettacserével a 

pAcUW-vektorba (11. ábra).  

Sf9 sejtvonal fenntartása: A sejteket 27
o
C-on, TNM-FH médiumban (Lonza) 

növesztettük, melyet 10% FBS-sel, 100 U/ml penicillinnel és 100 µg/ml sztreptomicinnel 

egészítettünk ki. 

Sf9 sejtek transzfekciója: A transzfekciót BaculoGold transzfekciós kittel végeztük 

a gyártó javaslata alapján (Pharmingen) [91]. 10
5
 db/500 l sejtet 250 ng pAcUW21-

L/ABCG2 és 0.6 l BaculoVirus DNS-sel fertőztünk. Az Sf9 sejtben a pAcUW21-L 

transzfer vektorból homológ rekombinációval beépül az ABCG2-t kódoló régió a 

bakulovírus vektorba. A bakulovírus vektorban aktiválódik egy polihedrin gén, melyről a 

vírusokat beburkoló kapszidfehérje készül. A víruskapszidok fénymikroszkópban láthatóak 

és mennyiségük arányos a fertőzés fokával. A fertőzés mértékét folyamatosan követve a 

vírus szaporítása 10 napig tartott. A célfehérje expressziójának ellenőrzésére a vírusokat 

termelő sejtekből mintát vettünk, és termelődéséről Western blot-tal bizonyosodtunk meg 

ABCG2-re specifikus BXP21 ellenanyaggal. 

 Membránprearálás Sf9 sejtekből [92]: A sejteket lemostuk és felvettük Tris-

mannitol pufferben (50 mM Tris pH 7.0, 300 mM mannitol, 0.1 mM PMSF) és 1000g-vel 

4
o
C-on centrifugáltuk 10 percig. A kiülepített sejteket kétszer átmostuk Tris-mannitol 

pufferrel, majd TMEP pufferben (50 mM Tris pH 7.0, 50 mM mannitol, 2 mM EGTA, 8 

g/ml aprotinin, 0.01 g/ml leupeptin, 0.26 mM PMSF, 2 mM DTT) kézi 

homogenizátorral lizáltattuk őket. A sejtalkotókat centrifugálással különítettük el (1000g, 

10 perc, 4
o
C), a felülúszóból a membránt 25000g-vel, 60 perc alatt, 4

o
C-on ülepítettük ki, 

majd kis mennyiségű TMEP pufferben homogén oldatot készítettünk belőle. A membránt -

80
o
C-on tároltuk kisebb térfogatokban szétosztva. A membrán összfehérjetartalmát Lowry 

módszerrel, ABCG2 tartalmát Western blot analízissel és denzitometriával határoztuk meg.  

3.1.3. Fehérjetermelés bakteriális sejtekben 

Az ABCG2 NBD (1-288) valamint az NBD+linker régió (1-356) DNS-kódját pMal 

expressziós vektorba [93] klónoztuk a meglévő SB-ABCG2 WT, Q141K és F142 

konstukciók felhasználásával. A klónozáshoz az NBD-t kódoló régió 3’ és 5’ végére 

illeszkedő primereket terveztünk, melyekbe BamHI és HindIII hasítóhelyeket terveztünk. 
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A tisztított és BamHI/HindIII-mal hasított PCR-termékeket a szintén ezekkel az 

enzimekkel hasított pMal vektorba ligáltuk (12. ábra).  

 

12. ábra: A pMal-ABCG2-NBD vektor szerkezeti rajza a főbb struktúrelemekkel. A vektor módosított 

lac-operon expressziós rendszerrel működik, így megtalálható benne a lac represszor, promótere pedig a trp 

és a lac operon ötvözéséből származó promóter. A vektor struktúrgénje a maltózkötő fehérjét és az ABCG2-

NBD-t kódolja. Közöttük helyezkednek el a TEV és trombin proteázok hasítóhelyeit kódoló DNS-

szekvenciák. A vektor kanamycin rezisztenciát biztosít a kifejező sejteknek. Az ori és pBR322 a vektor saját 

elemei. 

 

 Transzformáció: Az E. coli BL21 sejteket a TOP10 sejtekkel megegyező módon 

kompetenssé tettük DNS-felvételre, majd a fentebb ismertetett módon transzformáltuk őket 

~1-10 ng DNS-sel.  LB szilárd táptalajon szélesztettük és 37
 o

C-on növesztettük őket egy 

éjszakán át. 

Sejtek fehérje termelésének indukciója és ellenőrzése: A transzformált E.coli sejtek 

kinőtt telepeiből leoltottunk folyékony táptalajba, és egy éjszakán át 37
o
C-on növesztettük 

őket. Másnap továbboltottuk a sejteket, majd 3 óra szaporítás után 1 mM IPTG-vel 21
 o

C-

on 3 órán át indukáltuk a fehérjetermelést. A sejteket lecentrifugáltuk, felvettük 50 µl 

Laemmli-mintafelvivő pufferben, és Western blot alkalmazásával, ABCG2 NBD-t 

felismerő BXP21 ellenanyag segítségével megjelenítettük az ABCG2-tartalmat. 

3.2. Fehérjekoncentráció mérése Lowry módszerrel 

10 l fehérjemintához 1 ml desztillált vizet és 100 l deoxikolát-oldatot (törzsoldat: 

75 mg/50 ml) adtunk. 10 perc inkubáció után 100 l 72%-os triklór-ecetsavval 

denaturáltuk a fehérjéket, majd 5 perc alatt, 13000 rpm-mel kiülepítettük őket. A kicsapott 

fehérjefrakciót CTC (törzsoldat: 0.1 g CuSO4.5H2O, 0.2 g Na/K-tartarát, 10 g Na2CO3 
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feloldva 250 ml desztillált vízben) + 0.8 M NaOH + 10% SDS + víz 1:1 arányú, 400 µl 

oldatában feloldottuk, hozzáadtunk még 400 µl vizet, majd 10 percig állni hagytuk 

szobahőmérsékleten. Az oldatot kiegészítettük 200 µl Folin-Ciocalteu reagens (Sigma) és 

víz 1:5 arányú oldatával, majd inkubáltuk még 30 percet. A Folin reagens Cu
+
 ionjai a 

fehérje Trp és Tyr aminosavaihoz kötnek, és színváltozást indukálnak. A fehérjemennyiség 

függvényében bekövetkezett színváltozást 750 nm-en detektáltuk spektrofotométeren. 

3.3. Western blot 

Az ABCG2 kimutatásához [32] módosított Laemmli-mintafelvivő pufferben (50 

mM Tris-PO4 pH 6.8, 2% SDS, 20% glicerin, 2 mM EDTA pH 6.8, 0.02% brómfenolkék, 

2% -merkaptoetanol) szonikátorral tártuk fel a HEK293 sejteket. A sejtszuszpenzió 

fehérjetartalmát Lowry módszerével meghatároztuk. 50 g összfehérjének megfelelő 

mennyiséget forralás nélkül 10%-os poliakrilamid gélen, Sf9 membrán-preparátumok 

esetén 2.5 g fehérjének megfelelő mennyiséget 15 %-os poliakrilamid gélen 

megfuttattunk (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis). Utóbbi esetben a töményebb gél 

használatát elsősorban limitált proteolitikus kísérletekeink indokolták, ahol fontos volt a 

keletkező kisebb fragmentumok detektálása.  

A poliakrilamid gélből a fehérjéket PVDF membránra vittük át 200 mA konstans 

áramerősséget alkalmazva 1 órán keresztül transzfer pufferben (25 mM Tris, 190 mM 

glicin, 20 V/V% metanol, pH 8.3). A membrán aspecifikus kötőhelyeinek blokkolásához 

marha szérum albumin 10%-os oldatát (BSA-TBS-TWEEN) használtuk, amelyben 1 órán 

át inkubáltuk a membránt. (TBS-TWEEN oldat: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% 

TWEEN 20). A membránt az elsődleges ellenanyaggal egy éjszakán át 4
o
C-on, majd 

háromszori, 10 perces TBS-TWEEN-es mosást követően másodlagos ellenanyaggal 1 órát 

inkubáltuk 4
o
C-on. Elsődleges ellenanyagként az ABCG2-re specifikus BXP21-et és 

pAB405-öt, illetve anti-EGFP-t és anti--aktint használtunk, másodlagos ellenanyagként 

kecske-anti-egér IgG-Cy5 ill. kecske-anti-nyúl IgG-Cy5 antitestet (1. táblázat).   
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1. táblázat: A Western blot során használt ellenanyagok és a jelöléshez használt 

koncentrációjuk 

 

A BXP21 a 271-396., a pAb405 pedig az 56-70. aminosavak közötti szakaszon köt az 

ABCG2 fehérjéhez. Az anti-EGFP mennyiségi meghatározásával a transzfekció 

hatékonyságáról nyerünk információt. Az anti--aktin jelölésével és mennyiségének 

meghatározásával ellenőrizhető, hogy az egyes zsebekbe ténylegesen mennyi fehérje 

került, és az eltérések alapján az ABCG2-re mért expressziós értékeket korrigáltuk. 

Végső lépésként desztillált vízzel mostuk a membránt és az Cy5 fluoreszcens jelét 

Typhoon lézerszkennerrel detektáltuk (λex=640nm, λem=670nm). A másodlagos ellenanyag 

fluoreszcens jele arányos az ABCG2 mennyiségével, így az ABCG2 mennyisége 

kvantifikálható. A kvantifikálást denzitometriásan, ImageJ (imagej.nih.gov/ij) szoftverrel 

végeztük.  

3.4. Izolált NBD tisztítása 

3.4.1. NBD preparálás 

A His6-MPB-NBD konstrukciókat E. coli BL21 expressziós törzsben termeltettük az 

alábbi körülmények között: 37
o
C-on, 180 rpm rázatással OD600=1.0 értékig növesztettük a 

sejteket. 1mM IPTG alkalmazásával indukáltuk a fehérjetermelést csökkentett 

hőmérsékleten (21
o
C) 3 órán át. A sejteket centrifugálással összegyűjtöttük (5000 rpm, 10 

perc), majd az „A” pufferben felvettük (20 mM Tris pH 8.0, 500 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 

Elsődleges ellenanyag HEK293 Sf9 Másodlagos, fluoreszcens 

ellenanyag 

BXP21 (ABCG2 specifikus) 1:500 1:2000 kecske anti-egér IgG-Cy5 (Amersam) 

1:2500 

pAB405 (ABCG2 specifikus) 1:2500 1:2500 kecske anti-nyúl IgG-Cy5 (Amersam) 

1:2500 

anti-EGFP 1:3333  kecske anti-egér IgG-Cy5 (Amersam) 

1:2500 

anti--aktin 1:5000  kecske anti-nyúl IgG-Cy5 (Amersam) 

1:2500 

http://imagej.nih.gov/ij
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10% glicerol, 0.1% -merkaptoetanol, and 2 mM ATP, 1 mM PMSF) és szonikálással 

feltártuk. A szolubilis frakciót centrifugálással (37000 g, 40 perc) elválasztottuk a 

sejtalkotóktól, majd felvittük 1 ml amilóz oszlopra. Az amilóz az MBP-NBD-t a vártnál 

lényegesen alacsonyabb affinitással köti, azonban a frakció egyéb fehérjéit nagyon 

hatékonyan (a magyarázatot lásd az Eredmények és tárgyalásuk fejezetben). Ezért az 

oszlopon átfolyt anyagot továbbvittük Ni-IDA agaróz oszlopra, mely a 6 darab hisztidinen 

keresztül köti a fehérjét. Tisztítási lépésként 50 mM imidazollal kiegészített „A” pufferrel 

OD600=0 értékig mostuk az oszlopot, mely az oszlopra gyengén kötött fehérjéket eltávolítja 

a rendszerből. A puffer imidazoltartalmát 250 mM-ra emelve eluáltuk a célfehérjét, 1 ml-

enként Eppendorf-csövekben gyűjtve. Minden csőből mintát vettünk és 10% SDS-PAGE 

gélen, Coomassie festéssel analizáltuk a fehérje mennyiségét és tisztaságát. A megfelelő 

csúcsfrakciókat -80
o
C-on tároltuk. 

3.4.2. Az MBP eltávolítása TEV-proteázzal, illetve trombinnal 

A hasítást szobahőmérsékleten végeztük az alábbi pufferben: 30 mM Tris, 150 mM 

NaCl, 2.5 mM CaCl2, 5 mM MgCl2, 10% glicerol, 0.1% Triton X-100, 7 mM -

merkaptoetanol, pH 8.4. A TEV-proteázt ([94] alapján általunk preparált) 1:100, a trombint 

1:250 (Merck) arányban adtuk az MBP-vel fúzionált fehérjéhez.  

3.5. Az ABCG2 lokalizációjának vizsgálata konfokális mikroszkópiával 

Az ABCG2 variánsok sejten belüli elhelyezkedését konfokális mikroszkóppal 

vizsgáltuk [95]. Tranziensen transzfektált HEK293-sejteket 8-lyukú kamrában (Nalge 

Nunc International) növesztettünk 48 órát. Háromszori DPBS-sel (PBS, 0,9 mM Ca
2+

, 0,5 

M Mg
2+

, pH 7,2) való mosást követően 4% PFA-DPBS-sel fixáltuk 15 percig 

szobahőmérsékleten. Megismételtük a mosást, majd permeabilizáltuk a membránt -20
o
C-os 

metanollal 5 percen át. Újabb mosás után szérummentes komplett blokkolóval (2 mg/ml 

BSA, 1% hal zselatin (SIGMA G7765), 1% TritonX-100, 5% kecske szérum) fedtük le az 

aspecifikus helyeket. A következő lépésben megjelöltük az ABCG2-t BXP21 (1:100 

higítás, Millipore) és a membránt anti-pan-cadherin (1:250 higítás, Abcam) elsődleges 

ellenanyagokkal (60 perc). Újabb mosási lépés után hozzáadtuk a másodlagos 

ellenanyagokat: BXP21 ellen 1:250 anti-egér-Alexa488-at (Molecular Probes, ex=488 nm, 

em=585 nm) és anti-csimpánz-kadherin ellen 1:250 anti-nyúl-Alexa594-et (Molecular 
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Probes, ex=590 nm, em=617 nm). 2x5 perces mosás után a magállományt megjelöltük 1 

M DAPI-val (ex=405 nm, em=425 nm). A detektálást Olympus IX70 konfokális 

mikroszkóppal végeztük. 

3.6. Sejtfelszíni ABCG2 expresszió meghatározása áramlási citométerrel 

A sejtfelszínen lokalizálódó ABCG2 fehérjék mennyiségi meghatározását FACS 

(Fluorescence-Activated Cell Sorter) készülékkel végeztük [96]. Tranziens transzfekciót 

követően 6x10
5
 db HEK293 sejtet felvettünk HPMI-BSA pufferben (10 mM HEPES, 120 

mM NaCl, 5 mM KCl, 400 M MgCl2, 10 mM glükóz, 40 M CaCl2, NaHCO3 10 mM, 

Na2HPO4 5 mM, pH 7.4), majd ABCG2-specifikus 5D3 ellenanyaggal [96] jelöltünk (2 

µg/ml végkoncentrációban). A jelölést elvégeztük az ABCG2 specifikus gátlószere, 1 M 

Ko143 jelenlétében is. 30 percig 37
o
C-on inkubáltuk a mintákat, majd a nem kötődött 

ellenanyagokat rövid mosási és centrifugálási lépéssel (1000 rpm, 5 perc, 

szobahőmérséklet) távolítottuk el. A másodlagos jelölést kecske-anti-egér-Alexa647 

(λex=635 nm, λem=661 nm) végeztük 30 percig 37
o
C-on, majd ismételten mostuk a sejteket. 

Izotípus kontrollként IgG2b ellenanyagot használtunk 2 g/ml végkoncentrációban, 

mellyel az aspecifikus kötések mennyiségét mérhettük. A mérést FACS Calibur áramlási 

citométerrel végeztük. 

 3.7. Fehérjetranszport funckiómérés áramlási citométerrel 

A transzport-funkció meghatározásához [97] ABCG2-t stabilan expresszáló 

HEK293 sejteket használtunk. 5x10
5
 db sejtet 20 l HPMI pufferben felvettünk, 

hozzáadtunk 5 l Hoechst33342 szubsztrátot 2 M végkoncentrációban, majd 

kiegészítettük HMPI pufferrel 100 l-re. Hogy a transzport ABCG2-specifikus gátlását 

ellenőrizzük, készítettünk egy mintát, mely ABCG2-specifikus Ko143 inhibítort 

tartalmazott 1 M végkoncentrációban. A reakcióelegyet 20 percig 37
o
C-on inkubáltuk, 

ezalatt a sejtekbe az ABCG2 aktivitásától függően bekerült a Hoechst-festék. A reakciót 

500 l hideg PBS-sel leállítottuk, a felesleges festéket centrifugálással eltávolítottuk. 1 ml 

PBS-ben felvettük a sejteket, majd 2.5 pg/0.25 l propidium-jodidot adtunk a mintákhoz, 

mellyel a mérés során el tudtuk választani a halott sejteket az élőktől. A sejtek Hoechst-

tartalmát FACS-készülékkel határoztuk meg (ex=405 nm, em=450 nm). 
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3.8. ATPáz aktivitás mérése 

Vanadát szenzitív ATPáz aktivitás méréséhez [92] ABCG2 variánsokat expresszáló 

Sf9 sejtekből készített membrán preparátumokat használtunk. A méréseket elvégeztük az 

ABCG2 aktivátora (quercetin) és specifikus inhibítora (Ko143) jelenlétében illetve 

hiányában (bazális aktivitás). A 150 l reakcióelegy az alábbiakat tartalmazta: 10 g 

összfehérje, 40 mM MOPS-Tris pH 7.0, 5 mM Na-azid, 50 mM KCl, 2 mM DTT, 0.5 mM 

EGTA-Tris pH 7.0, 1 mM ouabain, 1 mM Na-orthovanadát, 2.5 mg/ml koleszterin-

ciklodextrin, valamint 5 µM quercetin illetve 1 M Ko143. 5 perc, 37
o
C-on való inkubálás 

után 4 mM ATP hozzáadásával indítottuk a reakciót, melyet 20 perc elteltével 100 l 5%-

os SDS-oldat hozzáadásával állítottunk le.  

Az ATPáz reakció során keletkezett inorganikus foszfát mennyiségét kolorimetriás 

módszerrel határoztuk meg. A mintákhoz 300 l Pi-reagenst (2.5 M H2SO4, 1% 

ammónium-molibdát, 0.014% kálium-antimonil-tartarát), 750 l 20%-os ecetsavat, majd a 

reakció elindításaként 150 l 1%-os aszkorbinsavat adtunk. 30 perc, 37
o
C-on való 

inkubáció után a minták Pi-mennyiségét 880 nm-en határoztuk meg fotométerrel. A kapott 

abszorbancia értékből számoltuk az ATPáz aktivitást az alábbiak figyelembevételével. A 

membránpreparátumok nem csak az ABCG2-t, hanem egyéb létfontosságú fehérjéket is 

tartalmaztak. Így a membrán egyéb, nem az ABC fehérjék családjába tartozó, ATPáz 

aktivitással rendelkező  fehérjéit (pl. Na
+
-, K

+
-ATPázok) ouabainnal blokkoltuk. A kísérlet 

során használt ATP spontán bomlását úgy mértük, hogy az egyik reakcióelegybe a 

fehérjeműködést gátló SDS-t tettünk. Az ABC fehérjék vanadátra érzékeny ATPázok, így 

vanadátot adva a rendszerhez azok blokkolódnak, és csak a fennmaradó vanadát-

inszenzitív frakcióra kapunk értéket. Az ATP spontán bomlásából származó és a vanadátra 

nem érzékeny ATPázok által termelt foszfátmennyiséget levonva megkapjuk az ABCG2-re 

jellemző aktivitásértéket.  

Az aktivitásértékek dimenziója Pi/min/mg fehérje, azaz erősen függ a 

fehérjemennyiségtől. Mivel a WT, Q141K és F142 membránpreparátumok különböző 

mennyiségben tartalmazták a célfehérjét (lásd Eredmények és tárgyalásuk fejezet 17. ábra), 

normalizáltuk az aktivitásértékeket, azaz azonos mennyiségű fehérjére számoltuk a három 

forma aktivitását. Ehhez megmértük a membránpreparátumok összefehérje-tartalmát, majd 

50 g fehérjét (membránpreaprátumként) poliakrilamid gélelektroforézissel 

szétválasztottuk, és Western blot technikával megjelenítettük és denzitometriával 



33 

 

meghatároztuk az ABCG2 tartalmat. Az ATPáz mérések során mindig azonos mennyiségű 

(10 g) összefehérjével dolgoztunk, a három konstrukció mennyisége közti szorzóval 

korrigáltuk a mért aktivitásértékeket. A membránpreparátumok fehérjetartalmát minden 

egyes új preparátum esetén meghatároztuk és a kapott értékekre korrigáltuk az aktivitás 

értékeket. 

3.9. Limitált proteolízis 

A vad típusú és mutáns fehérjeformák konformációjának összehasonlítását limitált 

proteolízissel, Sf9 ABCG2-membránpreparátumokon végeztük. Mivel az egyes 

konstrukciók expressziója eltérő volt, ezért a magasabb expressziós szintű variánst 

hígítottuk ABCG2 fehérjét nem expresszáló membránnal, így azonos 

célfehérje/összfehérje tartalommal dolgozhattunk. A membránpreparátumokat 5 percig 

centrifugáltuk 13 000 rmp-mel, megszabadulva a tárolópuffertől. A reakcióelegyet (125 g 

protein, 0.5 mM EGTA, 40 mM Tris, 50 mM KCl, 0.5 mM DTT, pH 7.4) 1 órát 

előinkubáltuk 37
o
C-on, majd hozzáadtuk az emésztőenzimet (tripszin: 1:250 w/w). A 

reakciót adott időpillanatokban (2., 4., 6., 8., 10., 20. percben) leállítottuk SDS-tartalmú 

oldat proteáz inhibítorokat tartalmazó keverékével (Laemmli puffer, 8 g/ml aprotinin, 10 

g/ml leupeptin, 50 M PMSF), majd jégre tettük. 2.5-20 g-nyi fehérjét 15%-os SDS-

poliakrilamid gélen megfuttattunk, majd a hasítási mintázatot Western blot-tal jelenítettük 

meg ABCG2-specifikus BXP21 és pAB304, valamint másodlagos fluoreszcens 

ellenanyagokat használva. A mintázat kiértékelését denzitometriásan, ImageJ szoftver 

segítségével végeztük. 

3.10. PBA kezelés és alacsony hőmérsékleten történő növesztés 

A mutáns fehérjék expressziójának növelése érdekében PBA-kezelést 

alkalmaztunk. HEK293 sejteket tranziensen transzfektáltunk, 24 óra elteltével a médiumot 

lecseréltük, és 2 mM PBA hozzáadásával 48 órán át inkubáltuk. Mivel a PBA DMSO-ban 

oldódik, ezért a nem kezelt, kontroll sejtekhez a PBA oldattal azonos térfogatú DMSO-t 

adtunk (DMSO végkoncentrációja <0.01 v/v%). Csökkentett hőmérsékleten való 

expresszió méréséhez a transzfekció után 24 órával a sejteket 28
o
C-on növesztettük. 
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3.11. A fehérjék dimer és monomer formáinak kimutatása 

 Az ABCG2 WT, Q141K és ΔF142 formáit expresszáló Sf9 

membránpreparátumokból 100 μl-t, 1 mM PMPI ill. 50 mM DTT/oxidált DTT tartalmú 

PBS pufferben (+1% PFA) inkubáltuk 37°C-on 10 percig. Az oldathoz 20 μl, 5-szörös 

töménységű Laemmli-puffert adtunk, SDS-PAGE-vel megfuttattuk, majd Western blot 

technikát alkalmazva a fent leírt módon BXP21 ellenanyag segítségével láthatóvá tettük az 

ABCG2 tartalmat. 

3.12. Szerkezetvizsgálat cirkuláris dikroizmussal 

A tisztított WT, Q141K és ΔF142 MBP-NBD fehérjekonstrukciók imidazol 

tartalmú oldatát Sephadex G25 oszlopon lecseréltük a CD-méréshez szükséges pufferre: 10 

mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 10% glicerol, 5 mM β-merkaptoetanol, pH 8.0.  Az 

oszlopról eluált frakciók fehérjetartalmát SDS-PAGE-vel ellenőriztük.  

A CD-spektrumot J-720 spektropolariméteren (JASCO) vettük fel 200-250 nm 

között. A mérést 1 mm-es küvettában, 4-6 µM-os fehérjeoldatokkal végeztük, 25
o
C-on, 16 

mp-es időállandóval, 10 nm/perc szkennelési sebességgel. A spektrális résszélességet 1.0 

nm-re állítottuk. A fehérjék hőmérséklet hatására történő letekeredését 20-90
o
C között 

vizsgáltuk a hőmérséklet 1
o
C/perc-enkénti emelésével 222 nm-en. A kapott spektrumok 

görbéit Jasco Standard Analysis programmal elemeztük és határoztuk meg az 

olvadáspontokat.   
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4. EREDMÉNYEK ÉS TÁRGYALÁSUK 

4.1. Az ABCG2 Q141, F142 aminosavak térbeli lokalizációja  

Az ABCG2 141-es pozícióban található glutamin mellett egy igen konzervatív 

fenilalanin foglal helyet a 142-es helyen. Mindkét aminosav a nukleotidkötő doménben 

található. Mivel az ABC fehérjék nukleotidkötő doménje mind szekvenciálisan, mind 

szerkezeti szempontból meglehetősen konzervált (lásd 1. Irodalmi áttekintés, 6. ábra), 

valamint igen sok információ áll rendelkezésre a CFTR fehérjében az azonos helyzetű 

fenilalaninról, ezért összevetettük a két fehérje NBD-jének szekvenciáját és szerkezetét 

különös tekintettel a Q141 aminosavat tartalmazó régióra (13.A ábra).  

 

13. ábra: A) A humán ABCG2 és CFTR szekvenciájának összehasonlítása a konzervatív fenilalanint 

tartalmazó rgióban, B-C) Az ABCG2 NBD (kék) és a CFTR NBD1 (zöld) szerkezetek illesztése, D) A 

CFTR F508 és a 4. intracelluláris hurok (szürke) kapcsolata 

 

A MalK ABC transzporter nukleotidkötő doménje alapján (PDB: 1Q12), mely 

szekvenciálisan igen hasonló az ABCG2 NBD-hez, elkészítettük az ABCG2 NBD 

homológia-modelljét és egymásra illesztettük Serohijos és mtsi. által készített CFTR-

NBD1 modelljével [28] (13. ábra, B-C). Serohijos modelljéhez Lewis és mtsi. által 

készített CFTR-NBD1 kristályszerkezete (1XMI) adott alapot [98]. A B-C. ábrán 

feltüntettük az F508 és I507 (CFTR) valamint az ABCG2-ben velük homológ helyzetben 

lévő F142 és Q141 (ABCG2) aminosavakat is. Látható, hogy ABCG2-ben a Q141 és az 

F142 oldalláncok egymástól eltérő irányba mutatnak, hasonlóan az I507 és F508-hoz, a két 
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fehérje homológ aminosavai pedig ugyanabba az irányba. Az 13.D. ábra arra mutat rá, 

hogy míg az F508 részt vesz az NBD és a 4. intracelluláris hurok interakciójában, addig az 

I507 feltehetőleg nem, ennek analógiájára valószínűleg ABCG2-ben a Q141 szerepe sem a 

TMD-NBD kapcsolat támogatásában keresendő. 

Mint azt már említettem, a ΔF508 mutáció CFTR-ben destabilizálja az NBD-t 

valamint az NBD és a TMD közti kapcsolatot [65], így hasonló hatás várható ABCG2-ben 

a ΔF142-től. A vele szomszédos I507 deléciója ill. mutációja heterozigóta allélon 

önmagában nem okoz cisztás fibrózist, azonban homozigóta allélon vagy más, enyhe 

fenotípusos változást eredményező mutációval együttesen megjelenve komoly károkat 

okoz a fehérjeszerkezetben és kihatással van a hasnyálmirigy működésére [99-101]. Mint 

azt az irodalmi adatokból tudjuk, a Q141K aminosav csere hatása is inkább befolyásoló 

jellegű, és nem teszi teljesen funkcióképtelenné a fehérjét. 

Az aminosavak ezen térbeli helyzetéből adódóan tehát a következő dolgok 

feltételezhetőek:  

- az F142 és az F508 hatása hasonló a két fehérjében, 

- a Q141 és az F142 szerkezeti szerepe eltérő, mutációjuk (Q141K, F142) 

eltérő módon indukál szerkezeti változásokat.  

Az ABCG2 vad típus, Q141K és F142 fehérjeformák tulajdonságait kísérleti 

módszerekkel hasonlítottuk össze. 

4.2. Mutációk hatása a fehérje mennyiségére és lokalizációjára  

4.2.1. Az ABCG2 Q141K és F142 mutációk hatása a szintetizált ABCG2 mennyiségére 

Amennyiben egy pontmutáció megváltoztatja a fehérje konformációját, 

stabilitásbeli változások is bekövetkezhetnek. Ha a konformáció nagyon instabil és a 

dajkafehérjék sem tudják stabilizálni, a fehérje ubikvitinálódik és lebomlik. A 

szintetizálódó, instabil majd degradálódó forma kísérletesen épp úgy kimutatható, mint a 

stabil forma. Megmérve az ABCG2/összfehérje arányt pedig összehasonlítóvá válik 

különböző mutánsok stabilitása. 

Az ABCG2 WT, Q141K és F142 fehérjék stabilitását és expressziós szintjét 

humán embrionális vesesejtekben (HEK293) vizsgáltuk Western blot technikával. A 

HEK293 sejtek nem termelnek ABCG2 fehérjét, ezért felhasználhatók kísérleteinkben. Az 
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ABCG2-t tranziensen transzfektált sejtekben termeltettük. A transzfekció hatékonyságának 

ellenőrzéséhez az ABCG2 transzfekcióval párhuzamosan EGFP-t (Enhanced Green 

Fluorescent Protein) kódoló DNS-vektorral kotranszfektáltunk. Amennyiben az EGFP 

fehérje mennyisége azonos a vele kotranszfektált ABCG2 WT, Q141K illetve F142-t 

kifejező sejtekben, elmondható, hogy minden sejt ugyanannyi DNS-t vett fel, azaz a három 

célfehérje expressziós különbsége nem a módszer hibájából ered. A transzfekció után 48 

órával a sejteket lizáltuk és meghatároztuk a sejtek ABCG2-tartalmát a következő módon: 

az összfehérje-tartalmat Lowry módszerével megmértük, azonos mennyiségű összfehérjét 

megfuttattunk (SDS-PAGE), majd PVDF membránra kötöttük és megjelöltük specifikus 

ellenanyaggal (Western blot).  

Az ABCG2 fehérjét felismerő BXP21-et a 271-396. aminosavak közötti régió ellen 

termeltették, mely az NBD C-terminális vége és a TMD között elhelyezkedő linker-régiót 

fedi le. Az ellenanyagkötésben a 315-316. aminosavak meghatározó szerepet játszanak 

[102]. A lizátum EGFP-tartalmát anti-EGFP-vel, aktin tartalmát anti--aktinnal jelenítettük 

meg. A minták megegyező aktintartalma megerősít bennünket abban, hogy azonos 

mennyiségű fehérjét vittünk fel a gélre. A jelölt fehérjék detektálásához másodlagos 

antitestként fluoreszcensen jelölt ellenanyagokat használtunk. A kemilumineszcenciás 

meghatározáshoz képest a fluoreszcens jel nagy tartományban lineáris, ezért pontos 

kvantifikálást tesz lehetővé.  

A 14. ábra szkennelt membránján a következő látható: az első sáv olyan HEK293-sejtek 

lizátumát tartalmazza, mely sejteket kizárólag EGFP-vel, a többi oszlop sejtjeit pedig mind 

az EGFP-vel, mind az ABCG2 különböző konstrukcióival transzfektáltunk. 
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14. ábra: Vad típusú, Q141K és F142 ABCG2 expressziója HEK293-sejtekben. A) A Western blot 

technika során a PVDF membrán ABCG2 tartalma BXP21-gyel, az aktin anti--aktinnal, az EGFP pedig 

anti-EGFP ellenanyaggal van multiplex módon jelölve. A gél zsebei az alábbi mintákat tartalmazták: 1. csak 

EGFP-vel transzfektált HEK293 (kontroll), 2. WT, 3. Q141K, 4. F142 formákat és EGFP-t is kifejező 

sejtek. B) A Western blot kvantitatív kiértékelése során az ABCG2 mennyiségét aktinra normalizáltuk (n=3, 

standard hiba feltüntetve). 

 

A fehérje teljesen feltekert és glikozilált formája 72 kDa-nál jelenik meg. A 72 

kDa-os csík megfeleltethető a szintetizálódó Q141K fehérjék azon populációjának, mely 

elég stabil ahhoz, hogy az érési lépéseken végighaladjon és a Golgi kompartmentben 

glikozilálódjon. Amennyiben a vad típusú fehérje mennyiségét 100%-nak definiáljuk (14.B 

ábra), a Q141K forma 50%-os mennyiséget mutat. Alatta, a 60 kDa körül megjelenő csík a 

„core”-glikozilált forma, mely az éretlen fehérjeként azonosítható. 

 A F142 esetén az érett forma nem, csak a core-glikozilált forma jelenik meg. Ez 

arra utal, hogy a fehérje teljes mennyisége lebomlik az érési folyamat elején, szerkezete a 

CFTR F508 mutánshoz hasonlóan instabil (lásd 1. Irodalmi áttekintés). 

 Az EGFP-nek két formája jelent meg a Western blot-on, a magasabban lévő, kb. 30 

kDa-os csík felel meg a teljes hosszúságú fehérjének, míg egy, valószínűleg degradálódott 

forma mutatkozik meg kb. 26 kDa-nál. A teljes hosszúságú EGFP mennyisége azonosnak 

adódott a mintákban, így a módszer biztosítja az expressziós szintek egyértelmű 

összehasonlíthatóságát. 
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4.2.2. Az ABCG2 Q141K és F142 fehérjék szubcelluláris lokalizációja  

A Western blot-on kimutatott ABCG2 variánsok sejten belüli lokalizációját 

konfokális mikroszkóp segítségével vizsgáltuk meg. A variánsokat ABCG2 fehérjére 

specifikus ellenanyagokkal tettük láthatóvá. 

HEK293 sejteket transzfektáltunk a három konstrukció DNS-ével, majd fixáltuk és 

permeabilizáltuk a sejteket. BXP21 ellenanyaggal specifikusan jelöltük az ABCG2 

transzportert, anti-(csimpánz)-kadherinnel a plazmamembránt (a kadherin, mint a 

plazmamembránban elhelyezkedő sejtadhéziós molekula, plazmamembrán markerként 

szolgált) és DAPI-val (DNS festék) a sejtmagokat. A permeabilizálás azért szükséges, mert 

mind a BXP21, mind az anti-kadherin partnereik intracelluláris régiójához kötődnek. A 

BXP21-et és az anti-kadherint eltérő spektrális tulajdonságokkal rendelkező, fluoreszcens 

másodlagos ellenanyagokkal tettük láthatóvá.  

 

 

15. ábra: Az ABCG2 vad típusú, Q141K és F142 fehérjék lokalizációja HEK293-sejtekben. Zöld: 

BXP21-gyel jelölt ABCG2, piros: a sejtmembrán anti-kadherinnel jelölve, kék: DAPI-val festett sejtmagok. 

 

A vad típusú és a Q141K fehérje többségében a membránban helyezkedett el, a 

F142 teljes egészében intracelluláris jelölést mutatott (15. ábra). Az intracelluláris jel a 

szintetizálódó és lebomló polipeptidből, illetve az epitópot tartalmazó darabjaiból 

származhat. Az eredmény megerősítésként szolgál, hogy a F142-es mutáns valóban csak 

éretlen formájában van jelen, ami utal instabil szerkezetére. Hegedűs és mtsi. [64] és Fisher 

és mtsi. [63] hasonló eredményre jutottak a CFTR-F508 esetében. 

A membránlokalizált formák mennyiségét az ABCG2 3. extracelluláris hurokjához 

kötődő, 5D3 ellenanyag [96] mennyiségén keresztül határoztuk meg. A kizárólag 

membránlokalizált fehérje jelölését így egyrészt az extracelluláris epitóp, másrészt a 

membrán impermeabilitása biztosítja.  
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Az 5D3 ellenanyag specificitásának ellenőrzéséhez az antitesttel azonos 

immunglobulin családba tartozó, de az ABCG2-re nem specifikus, ún. izotípus kontrollt 

(IgG2b) használtunk. Ennek tulajdonsága, hogy variábilis régiójában nem, azonban 

konstans régiójában megegyezik az 5D3 konstans régiójával. Amennyiben észlelünk 

IgG2b kötést, akkor a sejteken van olyan kötőhely, melyhez az ellenanyag konstans 

részeivel képes kötni. Ez aspecifikus jelet produkál, melyet figyelembe kell venni az 

eredmények értékelése során.  

A mérésekhez az előzőekhez hasonlóan HEK293 sejteket transzfektáltunk. A 

transzfekció hatékonyságát ezúttal is egyidejű EGFP kotranszfekcióval és termeléssel 

ellenőriztük. Az ABCG2 fehérjéhez kötött 5D3 antitestet specifikus, másodlagos, 

fluoreszcens ellenanyag jelöltük meg és detektáltuk, az EGFP jelét pedig direkt módon 

detektáltuk fluoreszcens áramlási citométerrel (FACS). A FACS képes felismerni és 

megszámolni fluoreszcens jelük mértéke, azaz a membrán-lokalizált ABCG2-tartalom 

alapján a sejteket. A fluoreszcens jel nagysága arányos az 5D3 mennyiséggel, ezáltal a 

membránkötött ABCG2 mennyiségével, így az ABCG2 variánsok kvantitatívan 

összehasonlíthatóvá válnak. 

 

16. ábra: Az ABCG2 vad típusú, valamint Q141K és F142 variánsok sejtfelszíni lokalizációjának 

meghatározása áramlási citométerrel.  

 

Az ABCG2 DNS-ével nem transzfektált HEK293 sejtek - ahogy azt vártuk - nem 

kötötték sem az izotípus kontrollt, sem az 5D3 antitestet (16. ábra, HEK293).  Az ABCG2 
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vad típust és Q141K-t kifejező sejtek esetén - a vártaknak megfelelően - a fluoreszcencia 

jel megnőtt, azaz mindkét fehérje egyértelműen kötötte az 5D3 ellenanyagot (16. ábra, alsó 

sor). A 16. ábrán látható görbék csúcsának (folytonos fekete vonal) geometria középértéke 

szerint a WT fehérjéhez képest a Q141K 70%-ban volt jelen a membránban (2. táblázat).  

 

Ez kicsit több mint a Western blot-tal meghatározott expressziós szintekből adódó 

50%-os érték (14. ábra), mely különbség a két különböző antitest (BXP21, 5D3) és a 

kétféle mérés metodikájából adódhat. A fentiekkel szemben a F142 nem mutatott jelentős 

5D3-jelölődést, azaz ez a mutáns nincs jelen a plazmamembránban. Méréseink jól 

korreláltak a konfokális mikroszkópiás mérésekkel, amik azt mutatták, hogy a vad típushoz 

képest az ABCG2 Q141K csökkent mennyiségben, a F142 mutáns pedig egyáltalán nincs 

jelen a membránban. 

4.3.  Az ABCG2 mutánsainak funkcionális vizsgálata 

A vad típusú és Q141K fehérjék transzportáló képességét már több kutatócsoport 

megvizsgálta [48-50] (emlékeztetőül: a Q141K csökkent hatékonysággal távolította el a 

sejtekből a transzportálandó anyagokat). Korábbi kísérleteink során, amelyekben emlős 

expressziós rendszert használtunk, a F142 mutáns nagyon kis mennyiségben termelődött, 

csak éretlen formájában, és plazmamembrán lokalizációt nem mutatott, ennél fogva 

transzport-funkciót sem mértünk rajta. Működésére azonban következtethetünk ATPáz 

aktivitásának mérésén keresztül. Az ATPáz aktivitás meghatározásához ABCG2-t kifejező 

Sf9 rovarsejtekből izoláltunk membránt, ugyanis az Sf9 rovarsejtek membránpreparátumai 

a méréshez kellő mennyiségben expresszálják mindhárom ABCG2 variánst (17. ábra).  

 

geometriai középértékek 

HEK293 EGFP 
ABCG2 

WT 

ABCG2 

Q141K 

ABCG2

F142 

izotípus kontroll 7.5 7.6 7.3 7.2 7.0 

5D3 9.4 12 110 78 10 

transzfekció hatékonysága 

(EGFP) 
0% 85% 93% 89% 89% 

2. táblázat: A plazmamembrán-lokalizált ABCG2 konstrukciók kvantitálása a görbék csúcsának 

geometriai középértéke alapján. A mérést háromszor végeztük el, a táblázat reprezentatív értékeket 

mutat. 
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A preparálás során nyert membránfrakció az intracelluláris membránokat és a 

plazmamembránt együttesen tartalmazza. A membránpreparátum heterogén 

fehérjeállománya és az ABCG2 formák eltérő expressziója miatt a mérés során több 

tényezőt kellett figyelembe vennünk a pontos aktivitásértékek meghatározásához, melyet 

az 3. Anyagok és módszerek részben részletesen kifejtek.  

Az ABCG2 működése, több ABC fehérjéhez hasonlóan függ a membrán 

koleszterintartalmától [103, 104]. Az Sf9 sejtek membránjának koleszterintartalma igen 

alacsony az emlős sejtekhez képest [105], ennél fogva a membránba ágyazódott ABCG2 

ATPáz aktivitása is redukált [104]. Telbisz és mtsi. nyomán tudjuk, hogy a koleszterint - 

ciklodextrinnel alkotott komplexben [106] - az Sf9 membrán 37
o
C-on néhány perc alatt 

képes felvenni, ezért ezt a módszert alkalmaztunk méréseink során a koleszterin tartalom 

és így az ABCG2 aktivitás növelésére. 

Az ABCG2 fehérje működését a szubsztrát bekötődése stimulálja. Kísérleteinkben a 

stimulált aktivitás méréséhez quercetint használtunk, amely hatékony szubsztrátként 

jelentősen megnöveli az ATPáz aktivitást [107]. Emellett a szubsztráttól független, bazális 

aktivitást is megmértük.  Annak vizsgálatára, hogy a kapott aktivitásérték valóban az 

ABCG2 működésének eredménye, ellenőriztük, vajon a fehérjére specifikus Ko143 

inhibitorral gátolható-e a reakció.  

 

17. Az ATPáz méréshez használt Sf9 membránpreparátumok ABCG2 tartalma Western blot 

technikával megjelenítve és a fehérjeformák ATPáz aktivitása specifikus aktivátor (quercetin), és 

gátlószer (Ko143) jelenlétében (n=3, standard hiba feltüntetve). 

 

Az ABCG2 vad típusú és mutáns formáinak a fentebb leírt körülmények között 

megmértük az aktivitását (17. ábra). A WT és Q141K konstrukció mutatott alap és 

stimulált aktivitást, melyek Ko143 hatására csökkentek. A Q141K variáns a vad típushoz 
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képest kb. 50%-kal működött rosszabbul, összhangban az irodalomban található adatokkal 

[48].  

A F142 forma nem mutatott ATPáz aktivitást. Az enzimaktivitás hiánya a 

nukleotidkötő domén nagyfokú károsodására utal, ugyanis a 142-es fenilalanin nincs 

közvetlen kapcsolatban az ATP-kötő vagy a hidrolízisért felelős régióval, hanem a domén 

felszínén foglal helyet. 

4.4. A mutációk hatása a fehérje stabilitására 

4.4.1. A variánsok dimerizációja 

A mutáns fehérjék lokalizációs és funkcionális vizsgálatával párhuzamosan 

megvizsgáltuk, miként hatnak a mutációk a fehérje szerkezetére. A korábbi kísérleteinkből 

és a CFTR F508-ra vonatkozó tanulmányokból kiindulva, felmerült, hogy az F142 

deléciója interdomén interakciókat károsít. Ezért megvizsgáltuk, milyen mértékben képes a 

ΔF142 valamint a Q141K forma dimert képezni. A kísérletet együttműködés keretében 

Özvegy-Laczka Csilla kollégám végezte el. Az ABCG2 WT, Q141K és F142-t 

tartalmazó Sf9 membránpreparátumokat oxidált és redukált DTT-vel, valamint PMPI-vel 

kezeltük (18. ábra). A sejtfeltárás eredményeként oxidatív közegbe került fehérjéket DTT-

vel redukáltuk, hogy megakadályozzuk a cisztein oldalláncok véletlenszerű 

összekapcsolódását (18. ábra, 2. gél). Továbbá az elektroforézis során a gélben jelenlévő 

SDS és β-merkaptoetanol hatására a diszulfid hidak és egyéb nem kovalens kölcsönhatások 

megszűnnek, a dimerek szétesnek, a fehérje monomer állapotában van jelen (18. ábra, ox. 

DTT és red. DTT jelenlétében). Ezzel szemben az oxidált DTT képes a térben egymáshoz 

közel található SH-csoportok között diszulfidhidakat létrehozni, így a monomerek mellett 

dimerek is jelen vannak.  A PMPI bifunkcionális keresztkötő, mely az SH és az OH 

csoportokat képes keresztkötni, így stabilizálni a dimereket (18. ábra, PMPI jelenlétében). 

Mind oxidált DTT, mind PMPI jelenlétében sikerült kimutatnunk dimer formát a WT, 

Q141K és F142 esetében is, PMPI jelenlétében a WT és Q141K megközelítőleg azonos 

hatásfokkal alakított ki dimert, míg a F142 lényegesen kisebb mennyiségű dimert 

mutatott. 
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18. ábra: ABCG2 WT, Q141K és F142 monomer és dimer állapotainak kimutatása. 

4.4.2. A stabilitás vizsgálata limitált proteolízissel 

A vad típus, Q141K és F142 konformációinak részletesebb összehasonlítására 

lehetőséget kínál a fehérjék limitált proteolitikus mintázatának összehasonlítása. A 

módszer alapja, hogy ha ugyanazok az enzimhasítási helyek hozzáférhetők a három 

konstrukcióban, akkor az enzim ugyanolyan valószínűséggel fér hozzájuk minden esetben, 

vagyis a proteolízis hasonló sebességgel zajlik és hasonló darabokat, fragmenseket 

eredményez. A konstrukciók összehasonlítása érdekében nem volt célunk a fehérjék teljes 

feldarabolása, az emésztési körülményeket annak tükrében optimalizáltuk, hogy a 

konformációs eltérések kifejezettek legyenek.  

A kísérletekhez Sf9 membránpreparátumot 

használtunk. A vad típus és a két mutáns 

mennyiségét a membránpreparátumokban Western 

blot technikával és denzitometriával határoztuk meg 

(19. ábra). A membránpreparátumokra jellemző 

volt, hogy a mutánsok alacsonyabb szinten 

expresszálódtak, mint az ABCG2 WT. Ezért a 

tesztek során a mutánsokat tartalmazó 

preparátumokat többszörös mennyiségben 

használtuk, a vad típusú preparátumot pedig 

kiegészítettük ugyanannyi ABCG2-t nem tartalmazó 

Sf9 membránnal, hogy a minták ABCG2- és 

19. ábra: Az Sf9 membránok ABCG2 

tartalma megjelenítve Western blot 

technikával (reprezentatív gél). A 

membránra ABCG2-t nem expresszáló sejtek 

membránpreparátumait (gélen: Sf9), valamint 

2.5, 5, 10 µg összfehérjét tartalmazó 

membránpreparátumot vittünk fel, majd 

denzitometriával meghatároztuk az ABCG2 

tartalmukat. 
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összfehérje-tartalma is megegyezzen.  

A proteolízishez a hasítóenzim kiválasztása, jól analizálható fragmentáltságot 

eredményező mennyisége és az emésztés időtartalmának beállítása volt a második lépés. 

Három, általánosan használt enzimet próbáltunk ki, a tripszint, kimotripszint és az AspN 

endoproteinázt. A kimotripszin igen nagyszámú proteolitikus fragmentumot 

eredményezett, így azok azonosítása és elemzése megbízhatatlan volt. Az AspN esetén a 

kiértékeléshez optimális mennyiségű fragmentum keletkezett, azonban ezek azonosítása a 

tripszinnel szemben (lásd lentebb) is nehézségekbe ütközött. A tripszin körülbelül 50 

hasítóhellyel rendelkezik a fehérjén belül (web.expasy.org/peptide_cutter), és gazdag, de 

még analizálható fragmentáltságot eredményezett. A fragmensek közül az NBD 

egyértelműen beazonosítható volt (lásd lentebb), ezért kísérleteink során a tripszint 

alkalmaztuk. 

A proteolízis során keletkező fragmenseket SDS-gélen megfuttattuk. Az ABCG2 

variánsokat Western blot alkalmazásával, ABCG2-specifikus ellenanyagok segítségével 

tettük láthatóvá. A BXP21 ellenanyag a linker régióban (271-396. aminosavak) kötődik a 

molekuláho, a kötésében a fehérje 315-316 aminosavai kulcsfontosságúak [102]. Epitópját 

a szétszabdalt fehérje igen sok darabja tartalmazza, azaz alkalmazása gazdag hasítási 

mintázatot eredményez. Az általunk használt másik ellenanyag, a pAB405 az N-

terminálishoz közel (56-70. aminosavak) köt a fehérjéhez. Amennyiben a polipeptidszál 

egy darabja mindkét ellenanyaggal jelölhető és kb. 40 kDa, akkor teljes hosszában 

tartalmazza a nukleotidkötő domént (valamint a linker régiónak egy részét). A fehérje 

egyéb fragmentjeinek beazonosítása igen nehézkes, így a három forma összehasonlítását a 

teljes fehérje bomlására, az NBD megjelenésére (a fehérjéről való leszakadás) és eltűnésére 

(tovább bomlás) a proteolízis folyamán, valamint a fragmentáltság fokára alapoztuk.  

Az emlős sejtben végzett vizsgálataink csökkent stabilitású Q141K fehérjeformára 

és nagyon instabil F142 fehérjére utaltak, így nagyon eltérő hasítási mintázatot vártunk. 

A F142 mutáns gyors lebomlása volt várható az alapján is, hogy a vele szekvenciálisan 

homológ CFTR F508 mutáns egészen kevés enzim hatására nagyon rövid időn belül 

elbomlik [64]. Ezzel szemben megvizsgálva a BXP21 által megjelenített mintázatot (20. 

ábra), a vártnál kisebb különbségeket láttunk a három konstrukció között. A teljes 

hosszúságú fehérje (a gélen a 72 kDa-nál látható csík) azonos idő alatt tűnik el, azaz 

darabolódik fel a vad típusú, Q141K és a F142 mutáns esetében. Erre magyarázatot 

nyújthat, hogy a vad típusban és mindkét mutánsban az elsődlegesen hozzáférhető 

file:///C:/Users/biohegedus/Documents/web.expasy.org/peptide_cutter
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hasítóhelyek ugyanolyan mértékben szabadok, és csak a fehérjét tovább hasítva kerülnek 

felszínre azok a hasítóhelyek, amelyek szerkezetükben eltérő részekben találhatók. 

 

20. ábra: A vad típus, Q141K és F142 fehérjék stabilitásának vizsgálata limitált proteolízissel. A 

kísérlet során 2, 4, 6, 8, 10 ill. 20 percig emésztettük az Sf9-membránpreparátumokat tripszinnel, majd 2.5 

g-ot 15%-os SDS-gélen megfuttattunk, végül Western blot-tal jelenítettük meg a hasítási mintázatot. A felső 

Western blot-hoz BXP21, az alsóhoz pAB405 ellenanyagot, valamint másodlagos fluoreszcens ellenanyagot 

használtunk. A nyilak az NBD-nek azonosított fragmentumokra mutatnak. 

 

A hasítás során létrejött kisebb darabokat vizsgálva markáns eltérés mutatkozik a 

~40 kDa-os fragmentum mennyiségében a három fehérjeforma között. Ezt a fragmenst 

mindkét ellenanyag jelöli, ezért biztosan tartalmazza az intakt NBD-t.  



47 

 

 

21. ábra: A WT, Q141K és F142 bomlása tripszin hatására és a bomlás során keletkező NBD 

mennyisége az idő függvényében. A fehérjemennyiségeket a csíkok denzitása alapján számoltuk. Az adott 

időpontokhoz tartozó csíkok denzitását a teljes hosszúságú, emésztetlen (72 kDa) fehérje mennyiségéhez 

(100%) viszonyítottuk, az NBD meghatározása esetén a 72 és 60 kDa-os csíkokat együttesen vettük 100%-

nak. (n=3, standard hiba feltüntetve). 

  

Szemrevételezve a 21. ábra grafikonját látható, hogy az NBD hamar (t < 2 min) lehasad a 

transzmembrán doménről. Mivel a teljes hosszúságú fehérjét tekintve a három 

fehérjeforma ugyanolyan sebességgel indul bomlásnak, ugyanolyan mennyiségű NBD 

fragmens keletkezése várható mindhárom variáns esetében. Ezzel szemben azt látjuk, hogy 

a vad típushoz képest a Q141K NBD kb. 50%-ban tűnik fel, míg a F142-nél meg sem 

jelenik ez a fragmentum.  

Az NBD-k közti különbség valószínűleg stabilitásbeli különbségek eredménye. 

Emellett figyelembe kell vennünk, hogy az oldatban nem egy konformációban van jelen 

egy fehérjeforma, hanem különböző konformációval rendelkező populációk halmaza. A 

WT fehérje jól működő, helyesen feltekert, stabil szerkezettel rendelkező formájával 

szemben feltételezhetjük, hogy Q141K esetében nagy számban vannak jelen instabilabb 

konformációjú fehérjemolekulák. Ezért úgy gondoljuk, hogy a Q141K NBD emésztésnek 

ellenálló hányada jelenik meg a Western blot-on (40 kDa-nál), míg a kisebb stabilitású 

hányad gyorsan tovább bomlik. F142 esetében valószínűleg annyira instabil ez a domén, 

hogy a teljes hosszúságú fehérjéről történő lehasadást követően azonnal továbbemésztődik. 

Meg kell jegyezni, hogy a Q→K aminosav cserével az NBD szekvenciájában 

létrehoztunk egy potenciális tripszin hasítóhelyet. A Q141 az NBD felszínén foglal helyet, 

ezért azt várnánk, hogy a tripszin könnyen hozzáfér és elsőként képes ezen a helyen 

hasítani. Ezzel szemben a Q141K proteolitikus emésztése során a teljes NBD egyértelműen 
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megjelenik, így valószínűsíthető, hogy a 141K hely nem szerepel az elsődleges 

hasítóhelyek között.  

4.5. Az ABCG2 izolált nukleotidkötő doménjének vizsgálata 

4.5.1. Az NBD tisztítása 

Az Sf9 sejtekben végzett, limitált proteolitikus kísérletek arra utaltak, hogy a Q141 és 

F142 pozícióban található mutációk a fehérje egészére kisebb hatással vannak, míg az 

NBD szerkezetét jelentősen destabilizálják. Annak érdekében, hogy a vad típusú és a 

mutációt hordozó nukleotidkötő domének közötti különbséget igazoljuk, különálló 

nukleotidkötő doméneket (WT, Q141K, F142) termeltettünk és izoláltunk bakteriális 

rendszerből. A megfelelő mennyiségű és tisztaságú fehérje kinyerésére több expressziós 

konstrukciót terveztünk (22. ábra).  

 

 

22. ábra: Az expresszált fehérjekonstrukciók (MBP-NBD és MBP-NBD+linker, illetve SUMO-NBD) 

sematikus ábrája. His6: His-címke, MBP: maltózkötő fehérje, tev: TEV-proteáz hasítóhely, thr: trombin 

hasítóhely, SUMO: SUMO fehérje, NBD: az ABCG2 1-288 aminosavak közti szakasza, NBD+linker: az 

ABCG2 1-356 aminosavak közti szakasza (leírást lásd a szövegben). 

 

Az általunk használt pMal és pMSF6 vektorok jellegzetessége, hogy a leolvasási keret 

5’ végén a fehérjepreparálást elősegítő His6-cimkét és egy-egy, kémiai chaperonként 

funkcionáló fehérjét kódolnak: pMal vektor esetén ez az MBP (Maltose Binding Protein), 

pMSF6 esetén a SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier) fehérje. Az MBP és a SUMO 

fúziós fehérjék használatát az indokolja, hogy növelik a fehérjeexpresszió hatékonyságát, 

segítik oldatban tartani a hozzájuk fúzionált fehérjét és megvédik azt az aggregációtól 

[108, 109]. A vektorok jellegzetességéből adódóan a fúziós fehérjék a preparálás után 

eltávolíthatók, az MBP és a célfehérje között egy TEV-proteáz hasítóhely van, a SUMO-t 

pedig az Ulp1 proteáz képes lehasítani. SUMO esetén a His6 címke is levágható 

trombinnal. 
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A vektor adta lehetőségek mellett – miszerint szolubilizáló partner termelődését 

biztosítja - fontos figyelembe venni a célfehérje azon tulajdonságait, melyek kihatnak a 

termelésre, a tisztításra és a fenntarthatóságra, így az NBD-t, mint fehérjeterméket tekintve 

két konstrukcióval dolgoztunk. Az „NBD” elnevezésű polipeptid az ABCG2 fehérje 1-288 

aminosavak közötti részét fedi le, az „NBD+linker” pedig az 1-356 közötti régiónak felel 

meg, azaz tartalmazza a linker régió egy részét. Az extra 68 aminosavnyi szakaszt 

tartalmazó konstrukció vizsgálatát csoportunk azon nem publikált eredményei indokolják, 

mely szerint a 356. aminosavnál ér véget egy viszonylag rendezett szakasz, mely szerepet 

játszhat az NBD domén stabilitásában. Mindkét konstrukció az N-végi 37 aminosavnyi 

szakaszt is tartalmazza. 

A fehérjetisztítás során az MBP-NBD tisztítását optimalizáltuk (23.A-B és E ábra), 

ugyanis a MBP-NBD+linker valamint a SUMO-NBD esetén csak kis mennyiségű, kevéssé 

tiszta fehérjét nyertünk az MBP-NBD-hez képest (23.C és D ábra). 

 

23. ábra: A-B) Az MBP-NBD tisztítása (reprezentatív gélek, WT). A) 1. sejtlizátum, 2. sejtlizátum 

szolubilis frackiója, melyet az amilóz oszlopra viszünk, 3. az amilóz oszlopon átfolyt frakció, 4. a Ni-

oszlopon átfolyt egyéb fehérjék, 5. mosó pufferrel az oszlopról levált fehérjék, 6-11: tisztított frakciók. B) Az 

amilóz oszlop elúciós frakciói, melyek időrendben az A. gél 2. és 3. mintavételi lépése közé esnek (szaggatott 

nyíl). C) Elúciós frakciók a MBP-NBD+linker tisztításából (WT). D) Elúciós frakciók a SUMO-NBD 

tisztításából (WT). E) Tiszta frakciók a G25 oszlopon való puffercsere után a három konstrukció esetében. A 

nyilak a tisztított fehérjét jelzik. MBP-NBD: 76 kDa, MBP-NBD+linker: 84 kDa, SUMO-NBD: 52 kDa. 

 

Az MBP-NBD termelést E. coli expressziós törzsben, a tisztítást kétlépéses affinitás 

kromatográfiával végeztük. Az első lépésben az MBP-NBD-t amilózoszlophoz kötöttük az 

MBP-n keresztül (23.A ábra). Az oszlop sok aspecifikus, és valószínűleg az MBP-t 

tartalmazó, de C-terminálisan degradálódott fehérjét megkötött, ugyanakkor sok MBP-

NBD-t engedett át. Ennek oka lehet, hogy egyrészt a kisebb, degradálódott, MBP-t 
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tartalmazó darabok elfoglalták az oszlop kötőhelyeit, valamint az MBP-NBD kötést 

nehezíthette, hogy az NBD sztérikusan gátolja a kötést.  Így az oszlopon átfolyt frakciót 

tovább tisztítottuk nikkel-tartalmú oszlopon a His6-címke segítségével
1
. A Ni-oszlopról az 

elúció imidazollal történt, így a tisztítás során magas imidazol tartalmú oldatba került a 

fehérje, amelyet G25 oszlopon sómentesítettünk ill. lecseréltünk a további kísérleteknek 

megfelelő pufferre. 

Mint azt már fentebb említettem, az MBP-től C-terminálisan elhelyezkedő TEV-

proteáz hasítóhely lehetőséget nyújt a célfehérje izolálására a többi fehérjedarabtól. A 

hasításhoz szükséges TEV-proteázt E. coli-ban expresszáltattuk és Ni-affinitás 

kromatográfiával tisztítottuk (24.A ábra) [94] nyomán. Bár az enzim bizonyítottan aktív 

volt
2
, a hasítást igen kis hatásfokkal végezte (24.B ábra). Ennek tükrében a hasítóhelytől 

N-terminálisan beépítettünk egy trombin hasítóhelyet is. Trombinnal a hasítás sikeresebb 

volt (24.B ábra), azonban az NBD a fúziós fehérjék nélkül aggregálódott. Végül 

kísérleteinkhez az emésztetlen, His6-MBP-tev-thr-NBD konstrukciót használtuk.  

 

24. ábra: A) TEV-proteáz tisztítása. B) MPB-NBD hasítása TEV-proteázzal (molárisan 1:100 

arányban) és trombinnal (1:250) különböző ideig. Az MBP-NBD az emésztetlen fehérjét mutatja. 

4.5.2. Az izolált NBD vizsgálata cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával 

Az ABCG2 izolált nukleotidkötő doménjének szerkezetét, a mutációk 

konformációra kifejtett hatását CD spektroszkópiával vizsgáltuk és hasonlítottuk össze.  

                                                 
1
 Tisztításhoz ma már olyan konstrukciót terveznék, mely N-terminálisan és C-terminálisan is kiköthető két 

különböző oszlophoz (pl. N-terminális MBP és C-terminális His-tag). Így kétlépéses elválasztással a 

célfehérje tisztítás során degradálódott formáitól is meg lehet szabadulni. 

2
 Kérésünkre az enzimaktivitást Tőzsér József debreceni laboratóriumában ellenőrizték, akik az aktív TEV-

proteáz előállítását 2001-ben leírták és azóta is foglalkoznak a proteázzal. 
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A cirkuláris dikroizmuson alapuló mérések a következő jelenségekre épülnek: a 

lineárisan polarizált fény felbontható két, jobbra és balra cirkulárisan polarizált hullámra. 

Amennyiben a fehérjét, mint királis molekulát megvilágítjuk lineárisan polarizált fénnyel, 

az a balra és a jobbra forgatott fényt a másodlagos szerkezeti elemektől függően eltérően 

fogja abszorbeálni. Az abszorpciós különbségből adódóan a két hullám különböző fázisú 

lesz, eredő vektoruk egy ellipszist ír le, melyben a nagy 

tengely szöge a fáziskülönbség miatt megváltozik. A 

megváltozott szög adja az ellipticitás értékét, melyet 

műszeresen mérni tudunk és a fehérje másodlagos 

szerkezeti elemekből álló összetételéről szolgáltat 

információt.  

Az -helikális struktúrák CD-spektruma 

jellemzően 190-195 nm között pozitív, 208 és 222 nm-

nél negatív csúcsot mutat (25. ábra). A főként β-

elemeket tartalmazó fehérjék jellegzetességei közé 

tartozik 185–190 nm körül egy pozitív vagy 200 nm-nél 

egy negatív jel, 210–220 nm között pedig egy kifejezett 

negatív sáv. A csúcsok nagysága arányos az adott 

szerkezeti elem mennyiségével. Ezek az értékek 

röntgenkrisztallográfiával vizsgált fehérjék másodlagos 

struktúráinak és CD-spektrumának összehasonlítása 

alapján lettek meghatározva. 

Kísérleteink során felvettük az egyes NBD-konstrukciók (MBP-NBD WT, Q141K 

és F142) 200-250 nm között mért ellipticitás-értékeit 25
o
C-on, és az értékeket 

korrigáltunk a fehérjeoldatok koncentrációira (26. ábra). 

25. ábra: Másodlagos szerkezeti 

elemek CD-spektruma. Piros: 

helikális elemek, kék: β-elemek, zöld: 

random coil elemek. 
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26. ábra: A WT, Q141K és F142 NBD-k másodlagos szerkezeti elemekre utaló CD-spektruma 

  

Az ábrán látható, hogy 209 és 220 nm-nél két negatív csúcs jelenik meg, melyek -

helikális struktúrákra utalnak. Sharma és mtsi. a P-glikoprotein, enzimatikusan aktív NBD-

jének szerkezetét tanulmányozta, hozzánk hasonlóan MBP-fúzionált fehérjekonstrukciót 

vizsgálva CD spektroszkópiával [110]. Az általuk kapott spektrum igen hasonló volt a 26. 

ábrán látható spektrumhoz, azaz az általunk izolált MBP-NBD nagy valószínűséggel natív 

szerkezetű. 

Annak érdekében, hogy az NBD stabilitásáról információt nyerjünk, hődenaturálást 

végeztünk. Hő hatására felbomlanak a kompaktabb szerkezeti elemek, mely események 

bekövetkezését az olvadáspontok jelölik. A változó konformációjú fehérjemolekulák 

kitekeredése során az általuk abszorbeált fény moláris ellipticitása, így olvadáspontja 

különböző lesz. A kísérlet során 20-90
o
C között, 1

o
C-onként vettük fel a három variáns 

spektrumát 222 nm-en (27. ábra). Ezen a hullámhosszon az α-hélixek letekeredése 

vizsgálható, az NBD-ben pedig nagy százalékban található α-hélix. Egy szubdomén 

letekeredése egy szigmoid görbével jellemezhető. A görbe egyik vége az alacsony 

hőmérsékletre jellemző, natív állapot esetén teljesen feltekert szerkezetet, másik vége a 

teljesen denaturálódott állapotot képviseli.  
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27. ábra: A három konstrukció hődenaturációs görbéje. A bal oldali ábra a nyers adatokat mutatja, a jobb 

oldali a görbék idő szerinti deriváltját. 

 

A szigmoid görbék idő szerinti deriváltjai (27. ábra, jobb oldali grafikon) három 

olvadáspontot fednek fel a WT és Q141K formák esetében.  A csúcsok arra utalnak, hogy 

az MBP-NBD több lépésben denaturálódik, a ΔF142 NBD különbözősége a WT és Q141K 

NBD-ktől szembetűnő és instabilabb szerkezetre utal. 

Konklúziónk, hogy az általunk tisztított WT és Q141K NBD natív szerkezetű további 

vizsgálatokra alkalmas, míg a F142 NBD rendkívül sérült.  

4.6. Stratégiák a sejtmembrán-lokalizált ABCG2 variánsok mennyiségi növelésére 

A betegségeket kiváltó mutációk hatásának helyreállítása érdekében számos stratégiát 

fejlesztettek (lásd Irodalmi áttekintés). Ezekből merítkezve a Q141K és F142 mutációt 

tartalmazó formák mennyiségének növelésére irányuló kísérletekkel a fehérje aminosav-

kapcsolatainak helyreállítását céloztuk meg, ami által az ABCG2 folding és a processing 

folyamatai javulhatnak.  

4.6.1. Univerzális mentőstratégiák: fehérjetermelés csökkentett hőmérsékleten valamint 4-

fenilbutirát (PBA) jelenlétében 

A CFTR-en végzett kísérletek alapján (lásd 1.3. fejezet) tranziensen transzfektált 

HEK293 sejtek ABCG2 termelését tanulmányoztuk csökkentett hőmérsékleten, valamint 

fenilbutirát jelenlétében.  
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A transzfekciót követően a sejteket 48 órán át 37 ill. 28
o
C-on növesztettük, 

valamint mindkét hőmérsékleten 2 mM PBA-tal kezeltük őket (kontroll, kezeletlen sejteket 

is fenntartva).  48 óra leteltével a korábban ismertetett módon Lowry-módszerrel 

meghatároztuk a fehérjetartalmat, 50 g-nak megfelelő összfehérje mennyiséget 

elválasztottunk gélen (SDS-PAGE), majd az ABCG2 tartalmat Western blot-tal határoztuk 

meg ABCG2 specifikus BXP21 ellenanyag felhasználásával (28. ábra). 

Az alacsony hőmérsékleten (28
o
C) való fehérjetermelés esetén várható, hogy a sejt 

működése lelassul és csökken a fehérjetermelés. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a 

minőségellenőrző kontroll enzimjei is kisebb hatásfokkal működnek, így az instabilabb 

konformációjú fehérjékből kevesebb bomlik le, azaz mennyiségük megnő a 37
o
C-on 

tapasztalható szinthez képest. Érdekes módon, 28
o
C-on a WT mennyisége a felére, míg a 

Q141K mennyisége csak ~75%-ra esett vissza. Bár a fentieknek ellentmond, hogy a 

hőmérséklet csökkentésével a fehérjemennyiség redukálódott, az adatokból látható, hogy a 

Q141K mennyisége a WT-hoz viszonyítva kisebb mértékben csökkent, azaz lebontása 

kisebb mértékű. 

 

28. ábra: Fehérjetermelés emlős HEK293 sejtekben alacsony hőmérséklet ill. PBA hatására.  10%-os 

SDS-poliakrilamid gélre 50 g fehérjét vittünk fel. Elektroforézis után a gélből PVDF membránra vittük át a 

fehérjéket, majd megjelöltük őket ABCG2 specifikus BXP21 ellenanyaggal valamint anti--aktin 

ellenanyaggal. A detektáláshoz szükséges jelet másodlagos fluoreszcens ellenanyag szolgáltatta. A 

fehérjemennyiség kvantitálását a minták aktintartalmára normalizálva denzitometriásan végeztük (n=3, 

standard hiba feltüntetve) 

  

A PBA 37°C-on°C 1.5-1.7-szeresen megnövelte mind a vad típusú, mind a Q141K 

forma mennyiségét (27. ábra). A különbség az érett fehérjék mennyiségére volt jellemző, 

az éretlen, core-glikozilált formákra a PBA nem volt hatással. Az érett fehérje 
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mennyiségének kizárólagos növekedése utalhat egyrészt a minőségellenőrző kontroll 

alulműködésére, másrészt arra, hogy PBA hatására javult a fehérjék folding-ja ill. a 

processing-je. Erre egy konkrét magyarázatként szolgálhat az 1.2.3. fejezetben bemutatott 

feltételezés, miszerint a változás hátterében a Hsp70 és Hsc70 hősokkfehérjék PBA 

hatására megváltozott mennyisége állhat. 

Woodward és mtsi. [53] csoportunkkal párhuzamosan publikálta, hogy a PBA csak 

a Q141K mennyiségét növeli, azaz eredményük arra utal, hogy a vegyület a fehérje-

processing-et nem javítja, ellenben a lebomlás mértékét csökkenti. Emellett kimutatták, 

hogy a több Q141K van dimer állapotban 4-PBA hatására, mint WT. Az eredményeinktől 

való eltérést az okozhatja, hogy hozzánk képest háromszoros mennyiségben használtak 

fenilbutirátot. 

Kísérleteink során a F142 mutánsra egyik körülmény sem volt hatással. 

4.6.2. Másodlagos mentőmutációk bevitele a fehérjestabilitás növelése érdekében 

Mentőmutációk a transzmembrán doménben  

Az elmúlt években publikálásra kerültek olyan ABCG2 mutációk, melyek a 

membránban lévő vad típusú fehérje mennyiségét és működését befolyásolták [111]. A 

K452A és H457A aminosav cserék növelték a transzport- és az ATPáz aktivitást, a 

K453D, R465A és K473A mutációt tartalmazó fehérjék pedig redukált aktivitással ugyan, 

de megnövekedett mennyiségben voltak jelen a sejtmembránban.  

A publikált ABCG2 homológia-modellek szerint a K453, R465 és K473 

aminosavak a 2. és 3. transzmembrán hélixekben lokalizálódnak [111]. Csoportunk által 

végzett bioinformatikai vizsgálatok arra utalnak, hogy a K453-K473 aminosavak az 

intracelluláris oldalon, a hélixek membránból kilógó részében foglalnak helyet, és részt 

vesznek egy hosszabb, átvezető hurok kialakításában. Ez a hurok kb. 22 aminosavból áll, 

α-helikális tekeredést mutat és meglehetősen sok pozitív töltésű aminosavat tartalmaz. 

Modellünket alátámasztva a „belül pozitív szabály”-jal [112] úgy gondoltuk, hogy ez az α-

helikális hurok csatoló funkciót tölthet be a TMD és az NBD között. (A legújabb modellt a 

hurkokról lásd a Függelék II-ben.) 

 Ha megvizsgáljuk az így jósolt csatoló hélixet és összevetjük a CFTR csatoló 

hélixével, egymással homológ helyzetbe kerül a K473 (ABCG2) és az R1070 (CFTR) 

aminosav. CFTR-ben az R1070 triptofánra való cseréje javítja a F508 mutáns 

feltekeredését és növeli a mennyiségét, ami arra utal, hogy az F508 és az R1070 egyaránt 
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részt vesz a TMD és az NBD közti kommunikációban [113, 114]. Ennek tükrében merült 

fel, hogy ABCG2-ben a F142 deléciójának hatása helyreállítható a K473 triptofánra való 

cseréjével. 

Ezért tanulmányoztuk a K453D, R465A és K473A és K453W, R465W és K473W 

másodlagos mutációk (29. ábra) vad típusú, Q141K és F142 ABCG2 formák 

expressziójára kifejtett hatását.  

 

29. ábra: A K453, R465 és K473 aminosavak lokalizációja (szemléltető modell) 

 

A konstrukciókat HEK293 sejtekben tranziensen expresszáltuk, majd a szokásos 

módon megvizsgáltuk expressziós szintjüket. Mint az a 30. ábrán látható, a másodlagos 

mutációk hatására drasztikusan lecsökkent a Q141K expressziós szintje, a F142-é pedig 

nem változott. A nem várt negatív eredmény abból eredhet, hogy a fordított domén-

elrendezésű és homodimer ABCG2 fehérjében a TMD-NBD kapcsolódása annyira eltér a 

CFTR fehérjétől, hogy ilyen típusú analóg következtetéseket levonni nem lehet.  
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30. ábra: A K453, R465 és K473 mutációk hatása a fehérje-expresszióra Q141K és F142 mutánsok 

esetében HEK293 sejtekben Western blot technikával vizsgálva. 

 

Mentőmutációk a nukleotidkötő doménben  

A CFTR Signature-szekvenciájában azonosítottak olyan másodlagos mutációkat 

(G550E, R553Q és R555K), melyek külön-külön ill. együtt képesek stabilizálni a F508 

formát (lásd 1. Irodalmi áttekintés).  Ezek homológjait megterveztük ABCG2-ben: G188E, 

R191Q és R193K (31. ábra).  

 

31. ábra: A G188, R191 és R193 aminosavak lokalizációja (szemléltető modell) 

 

A Gly-t és a két Arg-t mutáltuk együtt (3R) ill. külön-külön a WT, a Q141K és a 

F142 fehérjékben. Az elkészített DNS-konstrukciókkal tranziensen transzfektáltunk 

HEK293-sejteket és Western blot technikával, denzitometriásan kvantifikálva mértük a 

mutáns fehérjék expressziós szintjét (32-33. ábra).  

A 32. ábrán látható, hogy a három aminosav együttes mutációja a WT expresszióját 

növelte ugyan, de a Q141K és F142 mutánsokét nullára csökkentette.  
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A mentőmutációkat külön-külön tartalmazó 

fehérjéket vizsgálva (33. ábra) jól látszik, hogy a 

G188E mutáció kis mértékben megnövelte a WT, és 

kétszeresen a Q141K fehérje mennyiségét. Az, hogy 

a G188E mutáció csak a Q141K fehérjeforma 

expressziós szintjét változtatta meg nagymértékben, 

arra utal, hogy ez a csere specifikusan a Q141K által 

kiváltott szerkezeti változásokra lehet hatással.  

Az R191Q a WT esetében a felére, míg a 

Q141K esetében zéróra csökkentette az expressziós 

szintet. Az R193K hatása nem volt szignifikáns. A 

F142 esetén egyik mentőmutáció sem volt hatással. Velünk párhuzamosan vizsgálva a 

G188E és R193K mutánsokat Woodward és mtsi. hasonló eredményre jutottak [53]. Abból 

kiindulva, hogy az R191Q mutáció nullára csökkentette a Q141K expresszióját, 

valószínűsíthető, hogy hatása a G188E és R193K mutációk mellett dominánsan jelenik 

meg, ha a három mentőmutációt együttesen tartalmazza a Q141K fehérje. 

 

 

33. ábra: Másodlagos mentőmutációk hatása a fehérjeexpresszióra. Az egyszeres mutánsok expressziója 

HEK293 sejtekben Western blot technikával vizsgálva, denzitometriásan kvantifikálva. Az expressziós 

szinteket százalékosan kifejezve hasonlítottuk össze grafikusan, 100%-nak a vad típus expresszióját vettük 

(n=3, standard hiba feltüntetve). A gélre vitt minták fehérjetartalmát azok aktintartalmára  normalizáltuk. 

 

Számos szakirodalmi adat található a Signature-szekvenciát érintő mutációkról más 

ABC fehérjék esetében. Ezekből nyilvánvalóvá válik, hogy a Signature-mutációk 

stabilitásra és működésre gyakorolt hatása igen heterogén. Van stabilizáló és destabilizáló, 

32. ábra: A háromszoros mutánsok 

(3R: G188E/R191Q/R193K) 

expressziója HEK293 sejtekben. 
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működést serkentő ill. gátló mutáció is. Azonban a mutációk szerkezetre gyakorolt konkrét 

hatásáról nincsenek adatok. 

A kísérleteink egybehangzó eredménye, hogy a F142 deléciója igen instabillá teszi 

a fehérjét (sem alacsony hőmérsékleten, sem fenilbutirát jelentlétében nincs mentés), 

valószínűleg az NBD-ben indukált destabilizáló változások révén. Bár a deléció pontos 

hatásmechanizmusára nem derül fény, az ABCG2 fehérje homodimer jellege 

magyarázatként szolgálhat.  Az F142 deléciójával két aminosavat törlünk, azaz két helyen 

is károsodik a fehérjeszerkezet, szemben a CFTR-ben található egy darab F508 

aminosavval. Amennyiben az F142 (ABCG2) F508-hoz (CFTR) hasonló szereppel bír, 

azaz interakcióban van a csatoló hélix-szel, érthető, hogy deléciója kritikus hatással van a 

szerkezetre. 

Eredményeink alapján további kísérleteinkben a Q141K G188E kettős mutánsra 

fókuszáltunk, a F142, az R191Q és az R193K mutánsokat nem vizsgáltuk részletesebben. 

4.6.3. A G188E és Q141K G188E kettősmutáns fehérjék membrán-lokalizációja 

A Q141K G188E kettősmutáns megnövekedett mennyisége felvetette a kérdést, 

hogy membrán-lokalizációt tekintve mutat-e mennyiségi növekedést a csak Q141K 

mutációt tartalmazó fehérjéhez képest. A korábban ismertetett módon tranziensen 

transzfektált HEK293 sejteket megjelöltünk ABCG2-specifikus 5D3 ellenanyaggal, majd 

az 5D3-ra specifikus fluoreszcens antitest jelét FACS segítségével detektáltuk (34. ábra).  

Az 5D3 antitest az ABCG2 3. extracelluláris hurokjához köt, a kötés erőssége 

konformáció-érzékeny. Telbisz és mtsi. munkájából tudjuk, hogy Ko143 inhibítor 

jelenlétében több 5D3 antitest köt az ABCG2-höz, azaz jelnövekedés figyelhető meg (ún. 

Ko-shift [115, 116]. Igen valószínű, hogy a Ko143 stabilizálja a fehérjét egy bizonyos 

konformációban. A kifejezettebb 5D3 jel detektálásához a membrán-lokalizált formák 

mennyiségi meghatározásához elvégeztük a mérést Ko143 jelenlétében is.  
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34. ábra: Sejtfelszíni ABCG2 WT és Q141K valamint ezek G188E mutációt tartalmazó változatainak 

jelölése 5D3-ellenanyaggal. Bal oldalon ABCG2-t nem expresszáló HEK293 sejtek 5D3 jelölése látható. 

 

Mind az ABCG2 vad típusú, mind a Q141K fehérjét kifejező sejtek egyértelműen 

kötötték az 5D3 antitestet és mutatták a Ko143 hatására történő jelnövekedést (Ko143-

shift). Érdekes módon, amennyiben a fehérjék tartalmazták a G188E mutációt, a Ko143-

kötött formára jellemző 5D3-jelet produkáltak Ko143 jelenléte nélkül. Erre egy lehetséges 

magyarázat lehet, hogy a G188E aminosav csere olyan konformációt generál, mely kedvez 

az 5D3-kötésnek és ez a konformáció valószínűleg hasonló a Ko143-at kötő formához. 

Amennyiben így van, kérdéses, hogy a G188E mutáns működik-e és köt-e egyáltalán 

Ko143-mat. Ez ellenőrizhető funkcióvizsgálattal a Ko143 gátló tulajdonságán keresztül. 

4.6.4. Funkcionális vizsgálatok a G188E és Q141K G188E kettősmutáns fehérjékkel  

A Ko143-gátlást és ezzel együtt a fehérjeműködést szubsztrát-transzport és ATPáz 

aktivitás méréssel vizsgáltuk. 
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A transzport-aktivitás mérése: 

A transzport-aktivitás méréséhez Hoechst33342 (röviden Hoechst) fluoreszcens 

festéket használtunk. A Hoechst egy DNS-hez kötődő festék, melyre jellemző, hogy 

passzívan jut be a sejtbe, ahol a DNS-hez kötődve fluoreszcens jelet bocsát ki. Emellett 

ismert, hogy a festék az ABCG2 szubsztrátja [117-119]. Ezért ha egy sejt tartalmaz a 

membránjában működőképes ABCG2-t, képes megakadályozni a festék bejutását, ezáltal a 

mért fluoreszcens jel alacsonyabb az ABCG2-t nem termelő sejtekben kialakult jelhez 

képest. Ha azonban a fehérje működésképtelen vagy gátolt (pl. a Ko143 vegyülettel), a 

festék felhalmozódik ugyanúgy, mint a transzportert nem expresszáló sejtekben, azaz 

magas fluoreszcens jel detektálható. A fluoreszcens jelet FACS készülékkel detektáltuk. 

A kísérlethez tranziensen transzfektáltunk HEK293 sejteket WT, G188E, Q141K és 

Q141K G188E-t tartalmazó vektorkonstrukciókkal. A 35. ábrán látható az ABCG2 

transzportert nem expresszáló, valamint a mutáns fehérjéket hordozó HEK293 sejtek által 

felhalmozott Hoechst-mennyiség fluoreszcens jele. 

A WT és a Q141K formákat kifejező sejtek fluoreszcencia-görbéje két 

sejtpopulációra utal. A kisebb jelintenzitású, vállként megjelenő csúcs feleltethető meg a 

működőképes fehérjét tartalmazó sejteknek. A nagyobb csúcs egybeesik a Ko143-mal 

kezelt sejtek görbéjének csúcsával, valamint az ABCG2 fehérjét nem expresszáló HEK293 

sejtek görbéjével, ami arra utal, hogy ez a csúcs olyan sejtek halmaza, mely nem fejez ki 

(funkcionális) ABCG2-t. A G188E mutációt tartalmazó formák esetén nem jelenik meg a 

váll, azaz a sejtek nem tartalmaznak működőképes ABCG2-t, más szóval a G188E 

mutációt tartalmazó fehérje nem képes transzportálni a Hoechst-öt. 
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35. ábra: Az ABCG2 mutánsok működésének ellenőrzése tranziensen transzfektált HEK293 sejteken. 

 

Western blot-tal ellenőrizve a sejtek fehérjetartalmát látható, hogy mindegyik 

variáns expresszálódik (36. ábra). Ebből következik, hogy a G188E fehérje jelen van, de a 

mutáció működésképtelenné teszi az ABCG2-t. A kérdés azonban továbbra is nyitott, hogy 

a G188E mutáns képes-e kötni a Ko143 inhibitort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ábra: A szubsztráttranszport méréséhez használt sejtek ABCG2-tartalma Western 

blot-tal meghatározva. 50 g fehérje ABCG2-tartalma kimutatva BXP21 ellenanyaggal. 
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ATPáz aktivitás mérése: 

Annak érdekében, hogy megtudjuk, a G188E képes-e Ko143-mat kötni, a mutáns 

fehérjék ATPáz aktivitását megmértük Sf9 membránpreparátumokon.  

 

A WT és a Q141K aktivitása (37. ábra) a korábban mért értékekkel megegyező (17. 

ábra) bazális aktivitást mutatnak, az aktivitás növelhető a szubsztrát (quercetin, Q) 

hozzáadásával, a fehérjeműködés pedig gátolható Ko143-mal. A G188E és Q141K G188E 

mutánsok bazális és szubsztrát aktivált aktivitása csökkent a WT-hoz és a Q141K-hoz 

képest, azonban mért paramétereik egymáshoz nagyon hasonlóak: bazális aktivitásuk 

alacsony, quercetinnel jól aktiválhatóak. A Ko143 gátló hatása a quercetin és az inhibítor 

együttes hozzáadásával erőteljesen megmutatkozik.  

Az, hogy a szubsztrát-aktivált aktivitás gátolható Ko143-mal, (Q + Ko143) 

bizonyítja, hogy a mutáns fehérje képes kötni a gátlószert, azaz a FACS mérésben a 

mutáns 5D3 jelölése azért nem mutat eltolódást, mert a mutáció a Ko143-kötött 

konformációs állapotba hozza a fehérjét az inhibitor jelenléte nélkül. A működés 

mérésének két módja (transzport és ATPáz mérések) a Ko143 kötés mellett arra is 

rávilágít, hogy bár G188E mutáns képes végigvinni ATPáz ciklusát, a szubsztrát 

transzlokáció nem működik. 

 

37. ábra: A WT, Q141K, G188E és Q141K G188E mutánsok bazális, gátolt és aktivált ATPáz aktivitása 

(n=3, standard hiba feltüntetve). 
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4.6.5. A mutánsok konformációjának összehasonlítása Ko143-kötött formában és Ko143 

hiányában limitált proteolízissel 

Amennyiben a G188E mutáció a Ko143-kötött konformációhoz hasonlót indukál a 

fehérjében, akkor hasonló proteolítikus fragmentumok megjelenését várhatjuk a G188E és 

Q141K G188E mutánsokban, amelyek hasítási mintázata eltérhet a vad típusétól.  

Ezért a WT, G188E, Q141K és a Q141K G188E dupla mutáns konformációit 

megvizsgáltuk limitált proteolízissel, Ko143 jelenlétében és hiányában. A kísérlet a 

korábban leírt módon történt. A mutáns fehérjéket tartalmazó membránpreparátumokat 2, 

4, 6, 8, 10, 20 percen át emésztettük tripszinnel, majd a hasítási mintázatot Western blot 

segítségével, BXP21 ellenanyag jelöléssel megjelenítettük és denzitometriásan elemeztük 

(38. ábra).  

 

38. ábra: ABCG2 WT, G188E, Q141K és Q141K G188E mutánsok limitált proteolízise tripszinnel 

1µM Ko143 jelenlétében vagy hiányában, Western blot technikával kimutatva. Alul az eredmények 

számszerűsítve, grafikonon ábrázolva láthatók (n=3, standard hiba feltüntetve). 
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A 38. ábrán méréseink átlagát ábrázoltam, melyek egymáshoz viszonyítva nagy 

szórást mutatnak, azonban a kísérletek ismétlése során az egyes mérések görbéi hasonló 

lefutásúak. A teljes fehérjét tekintve a mutánsok bomlási sebessége között nincs különbség 

és a Ko143 jelenléte sem befolyásolja ezt.  

A proteolízis során keletkezett NBD-t illetően azonban megfigyelhetünk 

különbségeket. A WT NBD az inhibítortól függetlenül minden más konstrukcióval 

szemben stabilabbnak bizonyult. A G188E önmagában csökkentette a stabilitást, azonban a 

Q141K stabilitására nem volt hatással. A kísérlet tehát azon feltevésünket, hogy G188E 

konformációja hasonló a Ko143-kötött konformációnak, nem bizonyítja, azonban annak 

ellent sem mond. Az elmondható, hogy a Q141K NBD-t a G188E másodlagos mutáció 

nem képes stabilizálni. 

A téma érdekessége az ABCG2 gátolhatóságában rejlik. Telbisz és mtsi. [115] 

publikációjából tudjuk, hogy a transzmembrán régióban kötődő Ko143 [96] blokkolja 

mind az ATPáz, mind a transzportaktivitást és emellett növeli az extracelluláris 5D3 

antitestkötést. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a transzmembrán régióból olyan konformációs 

változásokat indukál, mely kedvez az 5D3-kötésnek. Özvegy-Laczka és mtsi. [96] 

megmutatták, hogy az 5D3 is jelentősen rontja a transzportáló képességet és enyhén 

csökkenti az ATPáz aktivitást, azaz az egész fehérjére kiterjedő konformációváltozást 

indukál. Mi kimutattuk, hogy a G188E konstrukció nem mutat transzportaktivitást, 

enzimatikusan 50%-os hatékonysággal hidrolizál ATP-t, és köti az 5D3 antitestet. Ez 

alapján a G188E amiosavcsere az ATP-kötőzsebből olyan konformáció-változásokat 

indukál, mely a transzmembrán régió megváltoztatásán keresztül kiterjed a harmadik 

extracelluláris hurokra. Feltételezhető, hogy az 5D3 extracelluláris irányból valamint a 

G188E aminosav intracelluláris irányból ugyanazon allosztérikus útvonal tengelyében 

hasonlóan változtatja meg az ABCG2 konformációját (ebben a tengelyben köt és indukál 

változásokat a Ko143), s az így kialakult konformációban az ATP-hidrolízis nem hajtja a 

transzlokáció folyamatát.  

4.7. A kísérletes eredmények áttekintése 

1) Homológia-modellen bemutattuk, hogy ABCG2-ben a Q141 és az F142, CFTR-ben az 

I507 és F508 aminosavak hasonlóan állnak, ugyanakkor fehérjén belül a Q141 és az 

F142 oldalláncai egymástól ellentétes irányba mutatnak, így valószínűleg nem 

ugyanazzal a felülettel állnak kapcsolatban. 
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2) Kimutattuk, hogy a Q141K csökkent mennyiségben expresszálódik, a WT-hoz képest 

70%-ban van jelen a sejtmembránban. ΔF142 nem mutat érett fehérjeformát, 

sejtmembránlokalizált formája nincs (ezáltal transzportaktivitást sem lehet mérni 

vele).  

3) A Q141K forma ATPáz aktivitása alacsonyabb, mint a vad típusé, szubsztráttal 

aktiválható, specifikus gátlószerrel gátolható. A ΔF142 mutánsnak nincs aktivitása. 

4) A Q141K a WT-hoz hasonlóan funkcionális dimert alkot, a ΔF142 monomerek csak 

kis mértékben képeznek dimereket. A WT, Q141K, ΔF142 monomerek stabilak, 

azonban tripszin hatására a Q141K NBD gyorsabban bomlik, mint a WT, a ΔF142 

NBD pedig szinte azonnal lebomlik, amint az enzim megbontja a monomert. 

5) Kidolgoztuk az ABCG2 izolált, szolubilizáló partnerrel fúzionált NBD tisztítási 

protokollját, és sikeresen termeltettük a WT, Q141K és ΔF142 NBD konstrukciókat. 

CD spektroszkópiával meghatároztuk a három forma másodlagos szerkezeti elemek 

szerinti összetételét, mely más ABC fehérje NBD-jéhez hasonló feltekert NBD-kre 

utal. CD spektroszkópiával végzett hődenaturációs kísérletek alapján a Q141K NDB 

hődenaturációs görbéje, azaz a domének kitekeredése kis mértékben, míg a ΔF142 

NBD nagyobb mértékben tér el a vad típusétól. 

6) Több mentőmutációt kipróbálva, az NBD-ben lévő G188E aminosav csere lényegesen 

megnövelte az ABCG2 Q141K mennyiségét.  

7) A Q141K G188E kettősmutáns a Q141K egyszeres mutánshoz képest megnövekedett 

5D3 jelet mutatott a membrán-lokalizációs vizsgálatokban, hasonlót, mint amilyet az 

ABCG2 Q141K mutat a Ko143 inhibítor jelenlétében. A WT és G188E egyszeres 

mutáns ugyanezt a jelenséget mutatta, azaz a WT+Ko143 ugyanakkora jelet produkált, 

mint a G188E önmagában. Ezek arra utalnak, hogy a G188E a Ko143-kötött 

konformációhoz hasonló állapotba hozza a Q141K és a vad típusú fehérjét. 

8) A Q141K-G188E transzportfunkciót nem, de ATPáz aktivitást mutatott. Az ATPáz 

aktivitás gátolható Ko143-mal, azaz a G188E mutáció nem módosítja a ko143 

kötőhelyét. A G188E egyszeres mutáns szintén nem transzportál, míg ATPáz 

aktivitással rendelkezik. 

9) Limitált proteolitikus kísérletek alapján a G188E aminosav csere hatására a teljes 

fehérje stabilitása nem változott, azonban az NBD stabilitása csökkent az egyszeres 

ABCG2-G188E mutáns esetén. A várttal ellentétben sem a G188E aminosav csere, 

sem a Ko143 jelenléte nem növelte a Q141K fehérje stabilitását. 
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4.8. A mentőmutációk felderítése - mutációs adatbázis létrehozása 

A fehérjék jellemzésének és működésének megismerése érdekében számos olyan 

kutatás folyik folyamatosan, mely során a kutatók polimorf változatokkal dolgoznak, 

illetve mesterségesen hoznak létre a fehérjékben mutációkat.  A mesterségesen létrehozott 

mutációk okaira tipikus példák, mikor a fehérjék szerkezeti kapcsolatainak azonosítása 

érdekében felcserélik az egymástól szekvenciálisan távolabb eső, nem kovalens módon 

kapcsolódó pozitív-negatív töltésű aminosavakat; vagy azonosítani szeretnének potenciális 

akceptor vagy antitest kötőhelyeket (pl. lehetséges epitóp zavarása aminosav cserével); 

esetleg befolyásolni szeretnék egy enzim aktivitását (pl. Walker A és B mutánsok ABC-

fehérjék esetén). Egy-egy új kutatási téma elindításakor igen fontos információt jelenthet, 

ha egy polimorfizmus vagy mutáció hatását már közölték az irodalomban. Konkrétan: egy 

adott polimorf változat működése, konformációja mutat-e különbséget a vad típushoz 

képest; egy adott mutánst elkészített-e már valaki korábban; milyen információk állnak 

rendelkezésre az elkészíteni kívánt mutációról. Fontos információ lehet az is, ha egy rokon 

fehérjében a tervezett mutációval homológ helyen létrehoztak-e mutációt. 

Az elmúlt években az ABCG2-vel kapcsolatban is számos mutagenezis-tanulmány 

született, melyek segítségül szolgálnak a fehérje szerkezeti és funkcionális 

összefüggéseinek megértésében. Céljainkkal összhangban a mentőmutációk tervezését a 

szakirodalom idő- és energiaigényes átnézése előzte meg. A mutánsok időtakarékos és az 

egész szakirodalomra kiterjedő hatékony keresésére és azonosítására kifejlesztettünk egy 

alkalmazást. A munka során a keresést kiterjesztettük más ABC fehérjékre, ill. azok 

polimorfizmusaira és mutációira is, így a projekt egy jóval átfogóbb adatbázis 

megépítésévé nőtte ki magát.  

Az adatbázis létrejötte sokunk munkája. Csoportvezetőnk, Hegedűs Tamás 

vezetésével az adatbázis informatikai fejlesztését bioinformatikus munkatársaim, Gyimesi 

Gergely és Borsodi Dávid végezte, a keresés biológiai értékű optimalizálásáért és a kinyert 

adatok manuális validálásáért pedig biológusként Tordai Hedvig munkatársammal 

feleltünk.  

4.8.1. MutMiner, a bányászó alkalmazás: az adatok kinyerése és annak hatékonysága 

A mutációkat azonosító saját fejlsztésű alkalmazás, a MutMiner alapja  a Caporaso és 

mtsi. által készített MutationFinder alkalmazás volt [85]. A MutationFinder és így a 
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MutMiner is reguláris kifejezések segítségével képesek azonosítani aminosav mutációkat 

egyszerű angol nyelvű szövegben. Első lépésként kiválasztottuk azokat a publikációkat a 

PubMed-en (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), amiben a cél ABC fehérjék szerepelnek és 

letöltöttük pdf-formátumban egy MutMiner-be beépített modul segítségével. Az 

alkalmazás a második lépésben a pdf-fájlokat szöveg-fájlokká alakítja, s harmadik 

lépésben azonosítja a mutációkat. A mutációk pontos azonosítása összetett algoritmusokat 

igényelt.  

A folyamat példájaként az ABCG2 Q141K polimorfizmusát mutatom be. Az ABCG2 

transzportert ABCG2, BCRP, ABCP, ABCP1, MXR neveken említik a szakirodalomban, 

így ezekkel a nevekkel végeztünk keresést a PubMed adatbázisban. A 

találatokat/publikációkat letöltöttük, s manuálisan kikerestük, hogy az eddig használt 

kifejezéseken túl milyen kifejezésekkel jelölnek mutációkat. A Q141K mutációt a 

„Q141K” formulán túl a „Gln141Lys”, „141 Gln to Lys”, „glutamine at position/codon 141 

to/for lysine” és p.Gln141Lys megnevezések jelölik fehérjeszinten. Így a program által az 

azonosításhoz használt reguláris kifejezéseket a fent azonosított mintázatokkal 

kibővítettük. A mutáció azonosítása során a keresőalkalmazás egymáshoz rendeli a 

megtalált mutációt a fehérjéhez az Uniprot szekvenciaadatbázisban található 

fehérjeszekvenciák segítségével. Az egymáshoz rendelés ellenőrzését manuálisan is 

elvégeztük, az ABCG2 példájánál maradva megnéztük, hogy az azonosított mutáció vad 

típusú aminosava (Q141K) található-e az ABCG2 fehérje szekvenciájának a megfelelő 

(141-es) pozíciójában az Uniprot szekvenciaadatbázis alapján. Erre azért van szükség, mert 

az adott fehérjét tárgyaló cikkek tartalmazhatnak más fehérjéket illetve azok mutációt is. 

Olyan eset is többször előfordult, hogy egy publikáción belül két említett fehérje adott 

pozíciójában ugyanaz az aminosav található (az ABCG2 fehérjénél maradva pl. az ABCG2 

K346 és ABCG5 K346). Az ilyen, esetleges hibás összerendelés magas valószínűségű 

kiküszöbölésére, a mutáció azonosítása során a keresőalkalmazás figyelembe veszi, hogy a 

mutáció említése milyen fehérjenévvel található egy mondatban. 

A fejlesztést és tesztelést az ABCG2 és a CFTR fehérje mellett további 8 gyógyászati 

szempontból fontos ABC fehérjén végeztük. A hozzájuk rendelhető cikkeket letöltöttük, és 

azonosítottuk bennük a mutációkat. A cikkek letöltésének hatékonyága 70%-os volt, a 

maradék 30%-nyi szakcikk nem volt szabadon elérhető vagy az alkalmazásunk nem találta 

meg. 

 

file:///D:/PhD_es_munka/PhD/2016/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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A MutMiner hatékonyságának tesztelése és a kigyűjtött adatok validálása 

Az azonosított találatok ellenőrzését manuálisan végeztük, vagyis a letöltött cikkekből 

„kézzel” kigyűjtöttük a mutációkat és összevetettük az alkalmazás által azonosított 

találatokkal. A valós pozitív, azaz az alkalmazás által helyesen mutációnak azonosított 

találatok aránya 90%-os volt (kivéve a G1 esetében, melynek csak 5 mutáns formája van). 

A hamis pozitív, azaz a tévesen mutációnak azonosított találatok aránya 5% alatt volt 

(kivéve G1).  

Az adatbányászó programunk hatékonyságának tesztelésére a találati eredményeket 

összehasonlítottuk széles körben ismert és használt biológiai adatbázisok tartalmával (3. 

táblázat).  

Adatbázis Visszanyert mutációk Új mutációk 

PXE (ABCC6) 159 (87%) 48 

CFTR1 (ABCC7) 562 (62%) 791 

Swiss-Prot ABCB1 24 (96%) 617 

ABCB11 33 (94%) 123 

ABCC1 35 (97%) 368 

ABCC6 37 (93%) 170 

ABCC7 172 (96%) 1,181 

ABCG1 0 (0%) 5 

ABCG2 21 (95%) 165 

ABCG4 0 (0%) 0 

ABCG5 11 (92%) 14 

ABCG8 16 (80%) 27 

összesen 349 (94%) 2,688 

HGMD ABCB1 5 (71%) 636 

ABCB11 62 (85%) 94 

ABCC1 3 (100%) 400 

ABCC6 144 (92%) 63 

ABCC7 582 (71%) 771 

ABCG1 0  5 

ABCG2 13 (100%) 173 

ABCG4 0  0 

ABCG5 10 (83%) 15 

ABCG8 22 (88%) 21 

összesen 841 (76%) 2,178 

3. táblázat: Az automatikusan kinyert mutációk összehasonlítása adatbázisokban található 

mutációkkal. 
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Referencia adatbázisként használtuk a PXE adatbázist (PXE Mutation Database, 

www.pxe.org/mutation-database), amely az ABCC6 mutációit tartalmazza, a CFTR1 

(Cystic Fibrosis Mutation Database, www.genet.sickkids.on.ca), mely a cisztás fibrózist 

okozó mutációkat gyűjti össze, a UniProt/SwissProt fehérjeszekvencia adatbázis  

(www.uniprot.org), és a HGMD (Human Genetic Mutation Database, 

www.hgmd.cf.ac.uk), mely a fehérjék betegséget okozó polimorfizmusait gyűjti össze. 

A MutMiner alkalmazásunk az adatbázisokban is fellelhető mutációk 80%-át találta 

meg átlagosan, mely igen magas találati arányt jelent. A felderítetlen 20% olyan cikkekből 

származott, melyet a program nem tudott szöveggé alakítani vagy a mutációkat a cikk 

kiegészítő anyaga tartalmazta. Másrészt, a nem azonosított mutációk publikálatlan klinikai 

tanulmányból származtak, melyek a PubMed adatbázisban fellelhető cikkekben nem 

jelentek meg. A 80%-os siker mellett azonban keresőalkalmazásunk jelentős számú új 

adatot szolgáltatott. Így az UniProt/Swiss-Prot adatbázisban található 349 mutációval 

szemben a MutMiner 2688 db mutációt talált meg, mely hangsúlyozza az automatikus 

módszerek jelentőségét a fenti adatbázisok által alkalmazott manuális módszerek mellett. 

4.8.2. ABCMdb: az adatbázis és webalkalmazás 

Az általunk azonosított mutációkat a saját, újonnan létrehozott ABCMdb: Database 

for mutations in ABC proteins (röviden ABCMdb) adatbázisba töltöttük fel és 

rendszereztük, mely az abcm2.hegelab.org weboldalon elérhető el mindenki számára.  

A webalkalmazás a mutációkon kívül számos dolgot magában foglal. A 

mutációkhoz kapcsolva megjeleníthető az azokat tartalmazó szövegrészlet az adott 

publikációból, ami sok esetben betekintést ad a mutáció fehérjére gyakorolt hatásába. A 

kiemelt mondatok mellett minden esetben feltüntettük a cikkre mutató hivatkozást is (39. 

ábra).  

http://www.pxe.org/mutation-database
http://www.genet.sickkids.on.ca/
http://www.hgmd.cf.ac.uk/
http://abcmutations.hegelab.org/
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39. ábra: Egy adott mutációhoz tartozó hivatkozások és mondatok részletes listája. 

 

A mutációk további tanulmányozására és értelmezésére az ABCMdb két módszert 

kínál. Egyrészt beépített vagy a felhasználó által feltöltött szekvencia-illesztések 

segítségével megjelenítheti egy adott aminosav szekvenciális környezetét. Ezáltal 

összehasonlíthatóvá teszi a kérdéses aminosavat más ABC fehérjék homológ pozícióban 

található aminosavaival (40. ábra).  
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40. ábra: Mutációk azonosítása ABC fehérjékben egy adott pozícióval homológ helyen és annak 

közelében. 

 

Másrészt a mutációk térbeli helyzete megjeleníthető a fehérje vagy fehérjedomén 

3D szerkezetének segítségével. A 3D szerkezetek a PDB adatbázisból származó 

kristályszerkezetek vagy homológia-modellek. A kiválasztott fehérje szerkezeti képén 

egyszerűen kattintással kiemelhetők a felhasználó számára fontos aminosavak. Továbbá a 

szekvencia-illesztés egy aminosavára kattintva megjelenik a kiválasztott fehérje homológ 

helyzetben található aminosava. A 3D ábrázolás segít az adott pozíció térbeli helyzetének 

és a lehetséges kölcsönható aminosavak tanulmányozását (41. ábra). 
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41. ábra: Adott pozícióban található aminosavak elhelyezkedésének vizsgálatát 3D modellek segítik. 

 

Az oldalon lehetőség van regisztrációra. A regisztrált felhasználó megjegyzéseket 

írhat a mutációk mellé, további szekvenciákat illetve szerkezeteket tölthet fel és használhat 

a saját felhasználói fiókjából, illetve egy gombnyomással jelezheti számunkra, hogy egy 

adott mutáció helyes-e vagy sem. 

Az eddig leírtak értelmében sikerült egy mindenki számára elérhető és 

felhasználóbarát webalkalmazást fejlesztenünk ABCMdb: Database for mutations in ABC 

proteins néven. Az adatbázisban jelenleg az ABC fehérjecsalád A, B, C, D és G 

alcsaládjainak 39 tagját és a hozzájuk tartozó polimorfizmusokat és in vitro készített 

mutációkat találjuk. A mutációkhoz hozzárendeltük az adott publikáció elérést valamint a 

közvetlen szövegkörnyezetet, ezzel lényegesen megkönnyítve a gyors áttekintést. Így 

például gyorsan megtudhatjuk, ha egy mutáns nem működik, mely anyagokat 
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transzportálja vagy nem transzportálja, milyen a vad típushoz képest az ATPáz aktivitása, 

kijut-e a membránba avagy sem. Bízunk abban, hogy sikerült egy megbízható és hasznos 

eszközt fejlesztenünk a mutációk vizsgálatához és a kísérletek megtervezéséhez. Az 

adatbázist bemutató publikációnk után az UniProt integrálta rendszerébe az ABCMdb-t 

(42. ábra). 

 

 

42. ábra: Találat a human MDR1-re az UniProt adatbázisból (részlet a képernyőképből). 

4.8.3. Adatok az ABCG2-ről az ABCMdb-ban 

Az ABCMdb adatbázisunkban jelenleg (2016) összesen 195 db ABCG2 mutáció és 

polimorfizmus szerepel, melyek forrása több száz publikáció. A Q141K polimorfizmussal 

307 db tudományos cikkben foglalkoznak. Ezzel a számmal a Q141K messze kiemelkedik 

a többi ABCG2 polimorfizmus és mutáció közül, azaz jelentősége megkérdőjelezhetetlen, 

még ha számításba is vesszük azt a tényt, hogy a cikkek egy részében mindössze csak 

megemlítik. A Q141 mellett a két legtöbbet kutatott aminosav a V12 és az R482 ~150 db 

cikkel. A V12M az egyik legmagasabb allélfrekvenciájú polimorfizmus, melyről az 

adatbázisból mindössze néhány perc alatt kiderül, hogy szubsztrátok felhalmozódását 

eredményezi a sejtekben, mert bár a vad típussal megegyező ATPáz aktivitást mutat, 

csökkent mennyiségben van jelen az apikális plazmamembránban. Az 482. pozicióban 

található arginint a többi 19 természetes aminosavra mutálták annak érdekében, hogy 

megfejtsék szerepét. Kiemelkedő fontossága abban keresendő, hogy bár az arginin 482-es 

pozíciójával nem része a Signature- vagy a Walker-szekvenciáknak, azaz az ATPáz 
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aktivitással rendelkező régiónak, a Gly, Asn, Ser ill. Thr-ra való mutációja mégis növeli a 

fehérje ATPáz aktivitását. Így az információk a 482-es aminosavról eszközként 

szolgálhatnak, hogy betekintést nyerjünk a fehérje aminosavainak kapcsolódási hálózatára, 

információt nyerve a fehérje működéséről ill. lehetséges alloszterikus útvonalakról. 

Az adatbázisba épített alkalmazások segítségével lehetőségünk nyílt összevetni a 

CFTR és az ABCG2 szekvenciáját, és megvizsgálni, mely aminosavak mutagenezisével 

javítható potenciálisan a Q141K és a ΔF142
3
 működése vagy növelhető meg 

expressziójuk. A kapcsolódó információkat és eredményeket, valamint a Q141K-ról 

kigyűjtött információkat dolgozatom Irodalmi áttekintés és Eredmények és tárgyalásuk 

részében ismertettem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Az adatbázis nem tartalmazza a fehérjék deléciós mutánsait. A CFTR F508-as aminosavnak deléciójával 

kapcsolatos eredmények azonban jó eséllyel megtalálhatók azokban a cikkekben, melyekben CFTR F508 

mutációk megjelennek. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS/SUMMARY 

Az ABCG2 transzporter fő feladata, hogy metabolikus termékeket és káros 

anyagokat távolítson el a sejtből. A természetben előforduló Q141K aminosav csere 

csökkenti az urát ürülésének mértékét a sejtekből, növeli a köszvény kialakulásának 

valószínűségét, valamint befolyással bír a gyógyszerek farmakokinetikájára. Munkánk fő 

célja volt, hogy információt nyerve a Q141K aminosav csere okozta változásokról, 

hozzájáruljunk a fehérje mennyiségét és működésének növelését célzó terápiás eljárások 

kidolgozásához. A Q141 melletti 142-es pozícióban egy konzervatív Phe helyezkedik el, 

amely a CFTR részletesen tanulmányozott F508 aminosavával homológ helyzetű. CFTR-

ben a F508 a TMD/NBD domének kapcsolódásában kulcsszereplő. Azon az elven, hogy a 

konzervatív pozícióban található aminosavak (F142 és F508) hasonló szerepet tölthetnek 

be a két fehérjében, elképzelhetőnek találtuk, hogy a szomszédos Q141 aminosav is 

hatással van a NBD/TMD határfelületre.  

Homológia-modellünk és kísérleteink alapján a Q141K aminosav csere hatásai nem 

egyenrangúak a F142 deléciójának hatásaival. A F142 minden bizonnyal más 

aminosavakkal lép kapcsolatba, deléciója rendkívül instabil és működésképtelen fehérjét 

eredményez. Ennek oka lehet, hogy míg CFTR fehérjében a deléció egy aminosavat és egy 

NBD/TMD határfelületet érint, addig a homodimerként működő ABCG2-ben két helyen 

változtatjuk meg az NBD és TMD kapcsolatát. Eredményeink arra utalnak, hogy az 

ABCG2 Q141K formát kifejező sejtek azért halmoznak fel több ABCG2 szubsztrátot, mert 

az aminosav csere hatására kevesebb, instabilabb és csökkent aktivitású ABCG2 jut ki a 

sejtmembránba. Mivel a Q141 a domén felszínén és nem a nukleotidkötő zsebek közelében 

helyezkedik el, valószínűsíthető, hogy a Q-K csere allosztérikusan befolyásolja az ATP 

hasítást. A fehérje stabilizálását célzó G188E mutáció megnöveli a Q141K mennyiségét, 

de csökkenti ATPáz aktivitását és gátolja a transzport-aktivitást. Kísérleteink során derült 

fény arra, hogy a G188E a Ko143 kötődésének hatásához hasonlóan megváltoztatja a 3. 

ECL konformációját, azonban az inhibítor kötődésére nincs hatással.  Igen valószínű, hogy 

a G188E aminosav csere olyan, a nukleotidkötő doménből kiinduló konformációs 

változásokat indukál, mely nagymértékben megváltoztatja a transzmembrán régió 

konformációját s ezáltal van hatással a szubsztrát transzlokációra.  

A munkánkat segítő, általunk létrehozott ABCMdb adatbázis tartalmazza az ABC 

fehérjék polimorfizmusának és laboratóriumban létrehozott in vitro mutációinak többségét, 

így lényegesen megkönnyíti a terület kutatóinak munkáját. 
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Summary 

ABCG2 has an important role in protective mechanisms by eliminating endo- and 

xenobiotics from the cells.  The Q141K natural variant of ABCG2 shows reduced plasma 

membrane expression level and substrate transport. Clinical studies demonstrate that 

Q141K expressing cells accumulate urate at abnormal level thereby raising the possibility 

of developing gout and Q141K alters also the ADME-Tox properties of drugs. 

I aimed to characterize the functional expression of the ABCG2 Q141K protein. The Q141 

is localized next to a conserved phenylalanine (F142), which is homologous to the well-

characterized F508 in the CFTR (ABCC7) ion channel. The deletion of this F508, which 

causes cystic fibrosis, disrupts the NMD/TMD interface destabilizing the conformation of 

the protein. The principle that the conserved amino acids at the same position (F142 and 

F508) may play a similar role, suggests that the Q141 influences the NBD/TMD interface. 

Therefore my objectives involved the investigation of the Q141 and F142 amino acids in 

the protein. 

Based on our homology model and experiments, we suggest that the effects of Q141K are 

drastically different from the effects of ΔF142. Our results are consistent with observations 

in the literature, we showed that the Q141K variant exhibits a decreased function and 

stability compared to the WT. F142 probably forms contacts with different amino acids 

compared to Q141, and the deletion of Phe makes the protein highly unstable and 

dysfunctional. A possible explanation of the more pronounced effect of F142 in ABCG2 as 

compared to that of F508 in CFTR, is that the deletion of F142 in the homodimer affects 

the interface at two different spatial locations, while ΔF508 expresses its effects only at 

one point. Since the Q141 is localized at the surface of the NBD relatively far from the 

nucleotide binding pocket, the Q141K change influences the ATP hydrolysis allosterically. 

The G188E rescue mutation in the Q141K background increases the protein expression 

level but reduces the ATPase activity and function. Our experiments revealed that the 

G188E mutation, similarly to the effect of Ko143, alters the conformation of 3
rd

 

extracellular loop, but it does not affect the binding ability of this inhibitor. This 

observation indicates that the G188E amino acid change in the NBD induces 

conformational changes also in the TMD.  

The ABCMdb web application contains most of the variants and mutant forms of the 

human ABC membrane proteins, facilitating basic research of these membrane transporters 

and also developing strategies to rescue disease-causing variants. 
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7. FÜGGELÉK 

 

HEK293 sejtekhez használt vektorkonstrukciók Sf9 sejtekhez használt vektorkonstrukciók 

vektor vad típusú és egyszeresen 
mutáns fehérjék 

másodlagos 
mutációk 

vektor 
 vad típusú és 

egyszeresen mutáns 
fehérjék 

másodlagos 
mutációk 

pSB WT - pAcUW WT - 

 3R (G188E, R191Q, R193K)    WT G188E 

 G188E    Q141K -- 

 R191Q    Q141K G188E 

 R193K    F142 - 

 K453W    ΔF142 G188E 

 K453D     

 R465W  E.coli sejtekhez használt vektorkonstrukciók 

 R465A  
vektor 

vad típusú és 
egyszeresen mutáns 

NBD 
Kétféle NDB 

 K473W  

 K473A  pMal WT NBD 1-288 

pSB Q141K -   NBD+linker 1-356 

 Q141K 3R  Q141K NBD 1-288 

 Q141K G188E   NBD+linker 1-356 

 Q141K R191Q  F142 NBD 1-288 

 Q141K R193K   NBD+linker 1-356 

 Q141K K453W pMSF6 WT NBD 1-288 

 Q141K K453D   NBD+linker 1-356 

 Q141K R465W  Q141K NBD 1-288 

 Q141K R465A   NBD+linker 1-356 

 Q141K K473W    

 Q141K K473A    

pSB F142 -    

 F142 3R    

 F142 G188E    

 F142 R191Q    

 F142 R193K    

 F142 K453W    

 F142 K453D    

 F142 R465W    

 F142 R465A    

 F142 K473W    

 F142 K473A    

 

Az elkészített vektorkonstruckiók 
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   forward és reverse primerek 

F142 5'- GAC GGT GAG AGA AAA CTT ACA GTC AGC AGC TCT TCG GCT TGC -3'  

  5'- GCA AGC CGA AGA GCT GCT GAC TGT AAG TTT TCT CTC ACC GTC -3' 

G188E 5'- GTT TAT CCG TGG TGT GTC TGA AGG AGA AAG AAA AAG GAC TAG -3' 

  5'- CTA GTC CTT TTT CTT TCT CCT TCA GAC ACA CCA CGG ATA AAC -3' 

R191Q 5'- CCG TGG TGT GTC TGG AGG AGA ACA AAA AAG GAC TAG TAT AGG AAT GG -3' 

  5'- CCA TTC CTA TAC TAG TCC TTT TTT GTT CTC CTC CAG ACA CAC CAC GG -3' 

R193K 5'- GTG TCT GGA GGA GAA AGA AAA AAG ACT AGT ATA GGA ATG GAG CTT ATC -3' 

  5'- GAT AAG CTC CAT TCC TAT ACT AGT CTT TTT TCT TTC TCC TCC AGA CAC -3' 

3R 5’- CCG TGG TGT GTC TGA AGG AGA ACA AAA AAA GAC TAG TAT AGG AAT GG -3’ 

  5’- CCA TTC CTA TAC TAG TCT TTT TTT GTT CTC CTT CAG ACA CAC CAC GG -3’ 

K453W 5’- TTG TGG TAG AGA AGT GGC TCT TCA TAC ATG A -3’ 

 5'- TCA TGT ATG AAG AGC CAC TTC TCT ACC ACA A -3' 

K453D 5’- TTG TGG TAG AGA AGG ACC TCT TCA TAC ATG A -3’ 

 5'- TCA TGT ATG AAG AGG TCC TTC TCT ACC ACA A -3' 

R465W 5'- CAG CGG ATA CTA CTG GGT GTC ATC TTA TTT C -3 

 5'- GAA ATA AGA TGA CAC CCA GTA GTA TCC GCT G -3' 

R465A 5’- CAG CGG ATA CTA CGC AGT GTC ATC TTA TTT C -3’ 

 5'- GAA ATA AGA TGA CAC TGC GTA GTA TCC GCT G -3' 

K473W 5’- TCT TAT TTC CTT GGA TGG CTG TTA TCT GAT TTA TT -3’ 

 5’- AAT AAA TCA GAT AAC AGC CAT CCA AGG AAA TAA GA -3’ 

K473A 5’- TCT TAT TTC CTT GGA GCA CTG TTA TCT GAT TTA TT -3' 

 5'- AAT AAA TCA GAT AAC AGT GCT CCA AGG AAA TAA GA -3' 

külső fw  5’- GCG TTG ACA TTG ATT ATT GAC TAG TT -3’ 

belső rev  5’- GCT TAT CCT GCT TGG AAG GCT -3’ 

NBD 5’- GGG GGA TCC ATG TCT TCC AGT AAT GTC GAA G -3’ 

NBD 1-288  5’- AAA AAG CTT CAC TCG AGA TTA TAG GCC TCA CAG TGA TAA CC -3’ 

NBD 1-356  5’- AAA AAG CTT CAC TCG AGC TCA CCC CCG GAA AGT TG -3’ 

 

A mutagenezis-PCR során használt primerek szekvenciái, fehér háttérrel a forward, szürke háttérrel a 

reverse primerek szekvenciái szerepelnek. 
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8. FÜGGELÉK II 

Membránfehérjék nagy felbontású szerkezetét igen nehéz meghatározni kísérletes 

módszerekkel. Az egér MDR1 és más hasonló exporter szerkezetét alacsonyabb rendű 

élőlényekből az elmúlt évtizedben sikerült kristályosítani (lásd ábra lentebb). A 

szerkezetek az alacsony szekvenciális konzerváltság ellenére igen hasonlóak és 

hajtogatódásukat 1-es típusú exporter fold-nak nevezték el. A transzmembrán hélixekre 

jellemző, hogy a membránból kilépve megszakítás nélkül folytatódnak a sejt belsejében, 

míg el nem érik az NBD-t, ahol visszafordulva folytatódnak a következő hélixben. Ezt a 

régiót, bár szerkezeti szempontból nem rendezetlen, történelmi okokból intracelluláris 

huroknak hívják. A visszafordulás helyén egy igen rövid α-helikális elem, ún. csatoló hélix 

figyelhető meg, amely kapcsolatba lép az NBD-vel. Ezáltal az ATP kötéséből és 

hasításából eredő konformációs változásokat közvetíteni képes a NBD-ből a TMD-be. 

Továbbá, minden egyes TMD-ben két-két hosszú intracelluláris hurok, illetve csatoló hélix 

található, amelyekből egyik az azonos oldali NBD-hez kapcsolódik, míg a másik 

átkereszteződve az átellenes NBD-vel alakít ki kapcsolatot. 

Az ABCG2 fehérje szerkezetéről értékes információkat a Nature májusi számában 

publikált ABCG5-ABCG8 szerkezet [41] alapján készült homológia-modell szolgáltat, 

amelyet Hegedűs Tamás és az MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport munkatársai 

(http://www.hegelab.org) építettek meg elsőként [42]. A legszembetűnőbb különbség az 1-

es típusú exporterekhez képest, hogy az ABCG fehérjékben csak egy intracelluláris hurok 

elegendően hosszú ahhoz, hogy csatoló hélixet alakítson ki. Azonban ez az egy 

intracelluláris régió is olyan rövid, hogy az NBD közvetlenül a membrán közelében 

helyezkedik el. 

http://www.hegelab.org/
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ABC exporter hajtogatódások. Balra: A P-glikoprotein/ABCB1 átkereszteződő transzmembrán 

doménjei (türkiz és zöld) definiálják az 1-es típusú exporter fold-ot. Jobbra: Az ABCG2 homodimer 2-

es típusú hajtogatódása, kék szín jelöli a csatoló hélixet, míg sötétebb zöld a kapcsoló hélixet. 

 

Egy csatoló hélixhez hasonló feladatot, az NBD/TMD kölcsönhatások 

stabilitásának növelését látja el az első TM hélixet megelőző ún. kapcsoló hélix, amely 

egyik oldalával az NBD-hez kapcsolódik, másik oldala pedig a membránba ágyazódik. Az 

ABCG2 extracelluláris régiója is számos szempontból érdekes. Általában az ABC fehérjék 

extracelluláris hurokjai olyan rövidek, hogy ki sem lépnek a membránból. Az ABCG2 5. és 

6. TM hélixei között található egy hosszabb extracelluláris hurok, amelynek C-terminális 

része kisebb mértékben konzervált, és olyan ciszteinek találhatók benne, amelyek intra- és 

intermolekuláris diszulfid hidakat alakítanak ki. Ezen hurok N-terminális része 

konzerváltabb, s egy érdekes módon, V-alakban tört hélixet formálva süllyed vissza a 

membránba. Ez a szerkezeti képződmény hasonlít ioncsatornák P-hurokjához, ezért ezt a 

régiót a magyar kutatók G-huroknak nevezték el. Funkciója nem ismert, de helyzetéből 
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fakadóan részt vehet a fehérje stabilizációjában, koleszterin kötés modulálásában, illetve a 

szubsztrátok transzlokációs útvonalból történő eltávolításában. 

Már az ABCG2 szerkezet egyszerű szemrevételezése is érdekes és fontos dolgokra 

világít rá. A kutatócsoport munkatársai és együttműködő partnerei az elmúlt években több 

potenciális koleszterin kötőhelyet is vizsgáltak annak érdekében, hogy felderítsék a 

transzporter koleszterin által történő szabályozását [120, 121]. Kísérletekkel két eltérő 

motívumot azonosítottak az ABCG2-ben (CRAC, cholesterol recognition amino acid 

consensus és leucin alapú motívumok), amelyek mindegyike nagy valószínűséggel köt 

koleszterint. Azonban a két kötőhely szekvenciálisan nagyon távol helyezkedik el 

egymástól, ezért nehéz volt értelmezni a koleszterin-kötés mechanizmusát. A homológia-

modell rámutatott arra, hogy ez a két motívum térben egy kötőhelyet alkothat, azonban a 

kötőzseb egyik oldala (CRAC motívum) az egyik monomerből, míg a másik oldala (Leu-

alapú motívum) az ellentétes oldali ABCG2 fehérjeláncból származik. 

Korábbi munkatársaim számos mutáció térbeli elhelyezkedését vizsgálták meg, 

amelyek mindegyike alátámasztja a homológia-modell helyességét. Azonban vannak olyan 

helyzetek, s az esetek többsége ilyen, hogy egy statikus szerkezet alapján nem lehet 

megjósolni a molekuláris történéseket és mutációk hatását. Például a Q141K mutációról az 

volt a sejtésük, hogy NBD-n belüli kölcsönhatásokat változtat meg, mert oldallánca a 

szomszédos konzervált F142 miatt nem mutathat a TMD irányába. A homológia-

modellben az Q141 oldallánca tényleg az NBD-ben található N158 aminosavhoz van a 

legközelebb, de világossá vált, hogy a kapcsoló hélixben található R382 aminosavval is 

kölcsönhatásba léphet. Az, hogy melyik kölcsönhatás lehet valószínűbb, molekuláris 

dinamikai szimulációkkal tesztelték. A szimulációk során a Q141K és N158 közötti 

távolság nem változott meg, míg a Q141K és R382 távolságának jelentős változását több 

párhuzamos futtatásban is meg lehetett figyelni. Ez arra utal, hogy a két pozitív töltésű 

aminosav (Q141K és R382) közötti taszítás destabilizálja az NBD és a kapcsoló hélix 

közötti kölcsönhatást, s ez okozza a Q141K variáns csökkent funkcionális expresszióját. 
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10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Legelőször köszönetet szeretnék mondani Hegedűs Tamásnak, aki megszerettette 

velem a kutatást, lelkes, gondos témavezetőként vezette a munkámat és a kutatói 

társadalomba való beilleszkedésemet. Nagyon hálás vagyok neki, hogy ma úgy látom a 

fehérjeszerkezeteket, mint egy háromdimenziós játékot, amiben az aminosavak az 

építőelemek. Rendkívül hálás vagyok Tordai Hedvignek, akivel a legtöbb kísérletet 

végeztem, és aki türelemmel és csillogó szemekkel tanított a molekuláris biológiai 

technikákra. Gyimesi Gergőnek, akivel jóízű beszélgetéseket folytathattam tudományról és 

akivel közreműködhettem az ABCMdb létrehozásában. Valamint az összes társamnak a 

kutatócsoportomban: Erdős Gábornak, Jakab Kristófnak, Köblös Gabriellának, László 

Laurának, Tóth Attilának, és Szőllősi Dánielnek.  

Köszönettel tartozom Sarkadi Balázsnak, aki tágabb csoportom, a 

Membránbiológiai Kutatócsoport vezetője. Munkánkban támogatott és segített, az általa 

szervezett munkabeszámolók és journal club-ok pedig remek lehetőséget adtak megvitatni 

a legújabb tudományos eredményeket. A csoportból külön köszönetet szeretnék mondani 

Telbisz Ágnesnek, aki megtanított az Sf9 sejtekkel való munkára, membránt preparálni és 

ATPáz aktivitást mérni, Özvegy-Laczka Csillának, akivel a sejtfelszíni jelölést és a 

transzport funkciót mértük, valamit Antallfy Gézának, akivel a konfokális mikroszkópiás 

felvételeket készítettük. 

Szeretném megköszönni a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai 

Intézet vezetőjének, Kellermayer Miklósnak, hogy helyet és felszerelést biztosított, 

beleláthattam a biofizika szépségeibe, valamint az összes itt dolgozó kollégámnak, hogy 4 

évig otthonomnak tudhattam az intézetet. 

Végezetül köszönetet szeretnék mondani a családomnak, akik támogattak, biztattak 

és szerettek, nélkülük most nem tartanék itt. 

 


