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Bevezetés 

Az ABC fehérjék olyan integráns membránfehérjék, melyek ATP kötés és 

hidrolízis energiáját hasznosítva szállítanak anyagokat a membrán egyik oldaláról a 

másikra. Az egyik legnépesebb fehérjecsaládot alkotják, s megtalálhatóak a baktériumoktól 

az emberig, minden élő szervezetben [1]. 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 sejtszervecskék membránjaiban (pl. 

mitokondrium) egyaránt megtalálhatók. Feladatuk a plazmamembránon keresztül 

eltávolítani a sejtből a különböző metabolikus termékeket és xenobiotikumokat, illetve 

sejten belül az intracelluláris membránokon átcsoportosítani anyagokat. A humán ABC 

fehérjék többsége exporter membránfehérjeként működik, bár előfordulnak köztük 

csatorna és receptor funkcióval rendelkező membránfehérjék, valamint citoplazmatikus, 

transzlációs faktorként működő fehérjék is. A tagokat a Human Genome Organization 7 

alcsaládba sorolja ABCA-tól ABCG-ig [2].  

A humán ABCG2 exporter membránfehérje fő feladata, hogy káros anyagokat 

távolítson el a sejtből, fontos szereppel vállalva a sejtvédő mechanizmusok rendszerében. 

A fehérje számos gyógyszermolekulát, mint testidegen vegyületet is transzportál, 

megváltoztatva azok felszívódását és diszpozícióját a szervezetben, valamint kiválasztását. 

Több antiproliferatív kemoterápiás szer, így a mitoxantron, több antraciklin (doxorubicin, 

daunorubicin), valamint tirozin-kináz gátlószerek (imatinib, nilotinib, gefinitib), 

flavonoidok (quercetin, genistein), α-adrenerg receptor blokkolók (prazosin) és különböző 

fluoreszcens anyagok (Rhodamin 123, Hoechst 33342) sorolhatók a transzportált anyagok 

közé [3]. Emellett endogén eredetű anyagok is szubsztrátjai. Urát-transzporterként részt 

vesz az urát kiválasztásában a vesében és a vastagbélben [4, 5], valamint a szállított 

anyagok között szerepelnek különböző porfirin-származékok (pl. a hemoglobinból 

származó hem tag [6], ill. a klorofillból származó feoforbid-a [7]), melyek kiürülését a 

májban segíti elő. A transzporter bizonyítottan szállít riboflavint [8] valamint ösztrogént 

[9] is.  

A fehérje szöveti eloszlására jellemző, hogy expresszióját leírták az emlő 

szövetében és mirigyeiben, a petefészekben, a herében, a vesében, a májban, 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 [10-13].  
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Működéséből adódóan az ABCG2 

membránba ágyazott fehérje, két jól 

elkülöníthető transzmembrán 

(Transmembrane Domain - TMD) és két, a 

membrán belső oldalán elhelyezkedő 

nukleotidkötő doménnel (Nucteotide 

Binding Domain – NBD) (1. ábra). 

Féltranszporterként, a monomer ABCG2-ben a polipeptidlánc egy darab TMD-t és egy 

darab NBD-t alakít ki. A monomer forma 655 aminosavból áll, molekulatömege 72 kDa. 

Az N-terminálison található a nuleotidkötő domén (aminosavak: 1-299), a C-terminálison 

pedig a transzmembrán domén (aminosavak: 394-655), melyeket egy kb. 100 amino savnyi 

szakasz köt össze [14]. A monomerek dimerizálódva alakulnak transzportálásra alkalmas 

funkcionális egységgé [15-17].  

A TMD-k feladata, hogy megkössék, majd átjuttassák a szubsztrátot a membránon. 

A transzport a fehérje-konformáció megváltozásával valósul meg, melyhez az energia 

ATP-hidrolízisből származik. Nevéből adódóan az NBD feladata az ATP megkötése és 

hasítása, mely folyamatban három konzervatív régió, a Signature valamint a Walker A és 

Walker B szekvenciák vesznek részt. A funkcionális fehérjében két NBD szendvicsszerűen 

alakít ki két kötőzsebet, mely kettő darab ATP-molekulát fog közre és hasít el. Az ATP-

kötés és hidrolízis legfontosabb aminosavai a Signature-szekvencia (
186

VSGGE
190

) szerinje 

(S187) és glicinjei (G188, G189), melyek a dimer átellenes NBD-jén, a Walker A 

(
80

GPTGGGKS
87

) által kötött ATP γ-foszfátját támadják hidrolízist indukálva [18]. 

A nukleotid kötés és hidrolízis hatására a nukleotidkötő zsebben konformációs 

átrendeződések történnek, amelyek továbbterjedve a transzmembrán hélixek helyzetének 

megváltozását okozzák. A folyamat eredménye, hogy a hélixek által kialakított kötőzsebből 

a szubsztrát a membrán túlsó oldalára kerül. ATP-kötés és hidrolízis kis hatékonysággal, de 

folyamatosan zajlik szubsztrát nélkül is, azonban a szubsztrát kötése fokozza a hidrolitikus 

aktivitás mértékét. Az aktivitás gátolható Ko143 inhibítorral [19]. 

Az ABCG2 atomi szintű szerkezetét a fehérje kristályosításával és a kristályok 

röntgendiffrakciós vizsgálatával, valamint a molekula atomjainak mágneses rezonanciája 

alapján (NMR) nagyon nehéz vizsgálni. A kristályosításnak gátat szab a fehérjét körülölelő 

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

NMR-nek pedig a nagy molekulaméret. A közeljövőben megoldást kínálhat az egy 

molekula vizsgálatát célzó mikroszkópiás technika (single molecular microscopy). 

1. ábra: Az ABCG2 topológiája 
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Az ABCG2 fehérjének ismert több, a természetben előforduló, csökkent működésű 

változata. Doktori kutatásom középpontjában a Q141K variáns állt. Az NBD-ben 

lokalizálódó 141-es helyzetű glutamin/lizin aminosav csere eredménye, hogy csökken a 

sejtek urát leadó képessége, ami hozzájárul a köszvény kialakulásához illetve 

súlyosságához [4, 20]. Emellett a Q141K transzportert kifejező sejtekben nagymértékben 

halmozódnak fel kemoterápiás szerek a vad típusú fehérjét kifejező sejtekhez képest [21, 

22]. A csökkent szubsztrát-transzport hátterében több dolog áll: a vad típusú ABCG2-köz 

képest kevesebb Q141K van jelen a sejtmembránban, valamint csökkent a fehérje ATPáz 

aktivitása [21, 23-27]. Mindemellett tudjuk, hogy a WT és a Q141K mRNS szintje azonos 

[28], így a Q141K formát mindenképp fehérjeszinten érdemes vizsgálni, hiszen 

működésbeli rendellenessége valószínűleg a mutáció okozta fehérjeszerkezeti változásokra 

vezethető vissza. 

A 141-es glutamin egy igen konzervatív fenilalanin, az F142 mellett helyezkedik el. 

Ez a pozíció részletesen tanulmányozott a CFTR fehérjében (F508), ugyanis az F508 

deléciója (ΔF508) egy súlyos betegség, a cisztás fibrózis leggyakoribb kiváltója. Az F508 

deléciója gyengíti az NBD-TMD domének közötti kölcsönhatást, ezáltal destabilizálja az 

egész fehérje konformációját. A hatás olyan mértékű, hogy a mutáns nagy része még a 

plazmamembrán elérése előtt degradálódik, így nincs működőképes fehérje a 

sejtmembránban [29]. Mesterségesen létrehoztak olyan másodlagos mutációkat, melyek 

növelik a CFTR ΔF508 fehérje expresszióját és működését [30-33]. Ezen mutációk 

homológjai megnövelhetik az ABCG2 Q141K fehérje expresszióját és működését is, 

valamint segítségükkel azonosíthatók az ABCG2 szerkezetében olyan pontok, melyek 

elősegíthetik a köszvény kezelésére irányuló gyógyszermolekulák, ill. hatékony 

kemoterápiás szerek tervezését. 

Célkitűzések 

Célom volt az ABCG2 Q141K funkcionális expressziójának vizsgálata. A Q141 

szekvenciális szomszédját, a F142-t párhuzamba állítottuk a jól jellemzett CFTR F508 

aminosavával azon az elven, hogy homológ helyzetű konzervatív aminosavak hasonló 

szerepet töltenek be hasonló fehérjékben. Feltételeztük, hogy ha a F142 és a Q141 

aminosavak szomszédosak, akkor egymáshoz közeli régiókkal lépnek kapcsolatba a 

fehérjén belül, azaz alloszterikus hatásuk hasonló.  

Doktori munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: 
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 Milyen hatással van a Q141K aminosav csere az ABCG2 szerkezetére és 

működésére? 

 Milyen következménye van a konzervatív F142 deléciójának? 

 A CFTR ΔF508-ra kifejlesztett mentési stratégiák helyreállítják-e az ABCG2 

ΔF142 és Q141K funkcionális expresszióját? 

Módszerek 

1) Mutagenezis PCR technikával létrehoztuk az elsődleges és másodlagos mutációkat 

tartalmazó ABCG2 szekvenciákat, majd expressziós vektorokba klónoztuk azokat. 

2) A fehérjéket emlős (HEK293), rovar (Sf9) és bakteriális (E.coli) rendszerben 

expresszáltattuk, ugyanis az alábbiakban használt módszerek különböző expressziós 

rendszereket igényeltek. A fehérje expressziós szinteket ABCG2 specifikus 

ellenanyagokat használva Western blot technikával, denzitometria alkalmazásával 

határoztuk meg. 

3) A fehérjék lokalizációját konfokális mikroszkóppal, membránlokalizált 

mennyiségüket fluoreszcens áramlási citométerrel (FACS) vizsgáltuk transzfektált 

emlős sejtekben az ABCG2-höz specifikusan kötődő antitestek (intracellulárisan, az 

NBD-hez kötődő BXP21 és a 3. extracelluláris hurokhoz kötődő 5D3 antitestek) 

segítségével. 

4) A variánsok transzportképességét Hoechst 33342 fluoreszcens festék emlős sejtekben 

való felhalmozódásával jellemeztük FACS segítségével.  

5) ATPáz aktivitást a felszabaduló inorganikus foszfát mennyiségi mérésén keresztül 

kolorimetriásan határoztunk meg spektrofotométeren, ABCG2-t kifejező Sf9 sejtek 

membránpreparátumait használva. 

6) A fehérjék konformációs különbségeit egyrészt dimert alkotó képességükön keresztül 

bifunkcionális keresztkötő PMPI, a diszulfidhidakat redukáló DTT ill. oxidált DTT 

jelenlétében vizsgáltuk; másrészt limitált proteolitikus emésztéssel a keletkező 

fragmentumok keletkezési és tovább-bomlási dinamikáján keresztül. A méréseket Sf9 

membránpreparátumokon végeztük. 

7) Izolált, MBP-vel fúzionált NBD-t termeltettünk bakteriális rendszerben és tisztítottuk 

affinitás kromatográfiával, annak érdekében, hogy a WT, Q141K és ΔF142 formákat 

össze tudjuk hasonlítani CD spektroszkópia alkalmazásával. 

8) In silico adatbányászat és szekvencia-illesztések segítségével másodlagos 

mentőmutációkat azonosítottunk és választottunk ki ABC fehérjékben. 
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Eredmények összefoglalása, tézisek 

1) Míg a Q141K csökkent stabilitású és működésű a vad típusú fehérjéhez képest, a 

ΔF142 rendkívül instabil és működésképtelen forma. A Q141K csökkent 

mennyiségben expresszálódik és van jelen a sejtmembránban, ΔF142 nem mutat érett 

fehérjeformát, sejtmembrán-lokalizált formája nincs. A Q141K fehérje dimer 

formában van jelen a membránban, a ΔF142 forma pedig nem képes hatékony 

dimerizálódásra. A WT, Q141K, ΔF142 monomerek stabilak, azonban proteáz 

hatására a Q141K NBD gyorsabban bomlik, mint a WT, a ΔF142 NBD pedig azonnal 

lebomlik. A Q141K forma ATPáz aktivitása csökkent a vad típushoz képest, 

szubsztráttal aktiválható, és specifikus gátlószerrel gátolható. A ΔF142 forma nem 

mutat ATPáz aktivitást. 

2) Izolált, feltekert ABCG2 NBD MBP fúziós partnerrel baktériumban 

termeltethető és affinitáskromatográfiával kinyerhető. CD spektroszkópiás 

mérések alapján a WT, Q141K és ΔF142 NBD-k másodlagos szerkezeti elemek 

szerinti összetétele más ABC fehérje feltekert NBD-jéhez hasonló szerkezetre utal. 

CD spektroszkópiával végzett hődenaturációs kísérletek alapján a Q141K NBD 

letekeredése kis mértékben, a ΔF142 NBD nagyobb mértékben tér el a WT-tól. 

3) Az NBD-ben lévő G188E aminosav csere, mint másodlagos mentőmutáció, 

lényegesen megnöveli az ABCG2 Q141K mennyiségét, a transzport funkciót 

gátolja, az ATPáz aktivitást csökkenti.  

4) A G188E mutáció olyan konformációba kényszeríti a fehérjét, melyben az 

extracelluláris hurkok hasonló elrendezést mutatnak, mint a Ko143 kötött 

formában. A G188E aminosav csere hatására az ABCG2 jobban köti az 

extracelluláris epitópot felismerő 5D3 antitestet, hasonlóan a Ko143 inhibítorral gátolt 

fehérjéhez, ugyanakkor a G188E nem a Ko143 kötőhelyét módosítja. A G188E és a 

Ko143 sem teszi ellenállóbbá a fehérjét proteolitikus hasítással szemben.  

5) Homológia-modell alapján állíthatjuk, hogy ABCG2-ben a Q141 és az F142 

oldalláncai egymástól ellentétes irányba mutatnak, így valószínűleg eltérő 

régiókkal lépnek kölcsönhatásba.  

6) Az általunk fejlesztett ABCMdb: Database for mutations in ABC proteins 

webadatbázis tartalmazza a humán ABC membránfehérjék variánsainak és 

mutánsainak az irodalomban fellelhető adatait. Az adatbázis elérhető minden 

kutató számára (ABCMdb webalkalmazás; http://abcm2.hegelab.org). 
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Következtetések 

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 összhangban mások 

megfigyeléseivel 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 Q141K 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 [19, 34] 

megváltoztatja a 3. extracelluláris hurok 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 a humán 

ABC membránfehérjék variánsait és laboratóriumban létrehozott in vitro mutációinak 

többségét, így lényegesen megkönnyíti a terület kutatóinak munkáját. 
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