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Rövidítésjegyzék
1D-, 2D-NMR

egy ill. két dimenziós NMR mérések

Boc

terc – butiloxikarbonil

t

Bu

terc-butil-éter

DCC

N,N’-diciklohexilkarbodiimid

DCM

diklórmetán

DCU

N,N’-diciklohexilurea

DIC

N,N’-diizopropilkarbodiimid

DIEA

N,N-diizipropilmetilamin

DMF

N,N-dimetilformamid

DNS

dezoxiribonukleinsav

E.coli

Escherichia coli

EX4

exendin-4

FDA

Food and Drug Administration
(Élelmiszer- és gyógyszerügyi hatóság)

FID

Free Induction Decay
(szabad indukciós lecsengés)

Fmoc

9-fluorenilmetoxikarbonil

GLP1

Glucagon Like Peptid-1
(glukagon-szerő peptid-1)

hetNOE

heteronuclear Nulear Overhauser Effect

HOBt

1-hidroxibenztirazol

HPLC

High Performance Liquid Chromatography
(nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia)

HSQC

Heteronuclear Single Quantum Coherence

IDP

Intrinsically Disorderd Protein
(eredendıen rendezetlen fehérje)

IPTG

izopropil-β-D-1-tiogalaktopiranozid

Ni-NTA

nikkel-nitrilotriacetát

NMR

Nuclear Magnetic Resonance
(mágneses magrezonancia)

NOE

Nuclear Overhauser Effect
(atommagok közötti Overhauser hatás)

NOESY

Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy
(mag Overhauser hatáson alapuló spektroszkópia)
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OD

optical density (optikai sőrőség)

OtBu

terc-butil-észter

Pbf

2,2,4,6,7-pentametil-dihidrobenzofurán-6-szulfonil

PCR

Polimerase Chain Reaction
(polimeráz láncreakció)

ppm

part per million (10-6-od rész)

R1

longitudinális relaxációs ráta

R2

transzverzális relaxációs ráta

RNS

ribonukleinsav

RP-HPLC

Revesed Phase High Performance Liquid
Chromatography (fordított fázisú
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia)

rpm

revolutions per minute (1 rpm ≈ 0,01667 Hz)
(teljes fordulat / perc)

RT

room temperature (szobahımérséklet)

SDS-PAGE

sodium dodecyl sulphate polyakrylamide gel
electrophoresis (nátrium-dodecil-szulfát
poliakrilamid gélelektroforézis)

SPPS

Solid phase peptid synthesis
(szilárdfázisú peptidszintézis)

T1

spin-mátrix relaxációs idıállandó

T2

spin-spin relaxációs idıállandó

TAE

tris-acetát-EDTA

TBE

tris-borát-EDTA

TEMED

tetrametil-etiléndiamin

TFA

trifluorecetsav

TFE

trifluoretanol

TOCSY

Total Correlation Spectroscopy
(teljesen korrelált spektroszkópia)

TRIS

trihidroximetil-aminometán

Trt

tritil (trifenil-metil)

UKB

ubikvitin

YUH

Yeast Ubiquitin Hidrolase
(élesztı ubikvitin hidroláz enzim)
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I. Bevezetés
I/1. A fehérjékrıl általában
Fehérjének, definíció szerint – azokat a természetes aminosavakból peptid-kötéssel
felépülı polimereket nevezzük, amelyek jól meghatározott téralkattal (másodlagos,
harmadlagos, esetleg negyedleges szerkezet) rendelkeznek, és ehhez kapcsolódóan
valamilyen biológiai funkcióval bírnak. A fehérjemolekulák többsége az anyagcsere
folyamatok katalizátoraként mőködik az élı szervezetben. Az enzimek a szervetlen kémiai
katalizátorokhoz képest jóval hatékonyabbak és specifikusabbak, általában csak egy
meghatározott biokémiai reakcióban vesznek részt. Ennek megfelelıen rendkívül sok fajtájuk
alakult ki az evolúció során. Feladataik ellátása szorosan összefügg a térszerkezetükkel.
Emiatt sokáig általánosan elfogadott nézet volt az, hogy a téralkat és funkció elválaszthatatlan
egymástól. Napjainkban azonban – az IDP-k (Intrinsically Disorderd Protein) felfedezésével –
megdılni látszik ez a paradigma. Az „eredendıen rendezetlen fehérjék”ugyanis meg sem
kísérelik az idıátlagban egységes, „szabályos” téralkatok felvételét, mégis egyedi biológiai
funkcióval bírnak.
Emellett más irányba mutató, meglepı fehérje térszerkezeti megfigyelések is születtek
az elmúlt évtizedekben. Korábban a kutatók úgy vélték, hogy az 50 aminosavnál rövidebb
polipeptideket nem lehet csupán egyetlen téralkattal jellemezni. Fıleg az NMR (Nuclear
Magnetic Resonance, mágneses magrezonancia) spektroszkópiának köszönhetıen ma már
ismerünk olyan, mindössze 20-40 aminosavból álló molekulákat, amelyek – noha fehérjének
felettébb rövidek, mégis jól definiált térszerkezettel rendelkeznek. Ezek után nem meglepı,
hogy szakmai viták tárgyát képezi az a kérdés: mit is nevezhetünk pontosan fehérjének?

I/2. Térszerkezet és dinamika
A fehérjék térszerkezete hierarchikus szervezıdéső. Az egész rendszer alapját a primer
szekvencia, vagyis az aminosav-sorrend adja meg, meghatározva ezzel a másodlagos
szerkezeteket. A fehérjékben leggyakrabban azonosítható másodlagos szerkezeti elemek, az
α-hélixek, a β-redık és a poliprolin II régiók homokonformer*, míg az ún. „visszafordító
alegységek”, a kanyarok (turn-ök) és a hurkok (loop-ok) heterokonformer típusúak. (A *-gal
jelölt kifejezések magyarázatát az 5. számú függelék tartalmazza.) A másodlagos szerkezeti
elemekbıl szervezıdik a harmadlagos struktúra, néhány globuláris fehérje pedig negyedleges
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szerkezettel is rendelkezik (hemoglobin). A fehérjék téralkatát fıként H-kötések, kisebb
mértékben diszulfid-hidak, ionos- és hidrofób kölcsönhatások stabilizálják.
Bár a feltekeredés pontos hajtóereje és mechanizmusa részleteiben még vitatott kérdés,
az ma már bizonyos, hogy a fehérjéknek a natív térszerkezet elérése egyfajta
energiaminimumot jelent. Nem arról van szó azonban, hogy a molekula egy mély
potenciálisenergia-gödörbe esne, egyfajta merev, „befagyasztott” formában.
A dinamikai vizsgálatok a fehérjék különbözı idıskálájú mozgásait célozzák meg.
Ezek a következık lehetnek: egymásba ágyazott feltekeredési-, rotációs-, és oldallánc
mozgások, valamint a gerincatomok belsı dinamikája. Utóbbi az amid kötéseket érinti
elsısorban, idıtartamuk tipikusan a pikoszekundum – nanoszekundum idıtartományába esik
(úgynevezett gyors idıskálájú mozgások).
A fehérjék térszerkezetének és dinamikájának tanulmányozására, az egyik
leghatékonyabb módszer az NMR-spektroszkópia. Az aminosavakban elıforduló 1H-magnak
köszönhetıen minden fehérjérıl felvehetünk homonukleáris spektrumokat, ám több
információt szolgáltatnak a heteronukleáris korreláción alapuló mérések.

I/3. Fehérjék elıállítása
A kémikusok a 20. század elejétıl kezdve foglalkoznak különbözı mérető fehérjék,
peptidek laboratóriumi elıállításával. A peptidszintézis kezdetben oldatfázisban zajlott, majd
az áttörést 1963-ban Robert Bruce Merrifield Nobel-díjas ötlete hozta. İ fektette le az alapját
a gyantán történı, szilárdfázisú peptidszintézisnek. Jóval fiatalabb technika a géntechnológiai
úton történı fehérjeexpresszió. Ennek során fıként baktérium sejtekben (de alkalmazhatnak
eukarióta sejtvonalakat is) állítják elı a célfehérjét.
Szilárdfázisú peptidszintézissel általában kisebb mérető, de akár elágazásokat, ciklikus
szakaszokat tartalmazó peptidek építhetık fel. További elınye, hogy a húsz természetes
aminosavon kívül, bármilyen tetszıleges (β- vagy nem szokványos) aminosav is beépíthetı a
szekvenciába. Kellı gyakorlattal a módszer idıigénye sem túl nagy, ráadásul könnyen
automatizálható. Problémát jelenthet azonban, az ha hosszabb peptidet kívánunk elıállítani.
Tapasztalat szerint ugyanis bizonyos aminosav-szám (~15) után a peptid a gyantán
aggregálódik, a kapcsolás hatékonysága romlik. Nagyobb mérető fehérjék esetén a
fragmenskondenzáció, vagy másik lehetıségként a génexpresszió jelent megoldást. A
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biotechnológiai eljárás végig vizes közegben zajlik, nincs szükség szerves oldószerek,
vegyszerek alkalmazására.

Legnagyobb elınyét azonban talán az izotópjelölt minták

elıállításánál érzékelhetjük. Nem kell drága, jelölt, és megfelelı védıcsoporttal ellátott
aminosavakat vásárolni, hanem a megfelelı táptalajban nevelve az E.Coli baktériumokat,
azok jelölt célfehérjét állítanak elı. Idıigényét tekintve a komplett DNS- és fehérje-munka
minimum 2-2,5 hetet vesz igénybe. Problémák természetesen itt is felmerülhetnek, viszont a
kapott fehérje szekvenciális hibát (ha a DNS-konstrukció megfelelı) nem tartalmaz. SPPS-nél
elıfordulhat, hogy egy fel nem kapcsolódott aminosav miatt nem a kívánt szekvenciát kapjuk.
A génexpresszió hátránya, hogy csak lineáris, α-L-aminosavakból felépülı peptideket
állíthatunk elı, és nincs lehetıség posztranszlációs módosításra sem.
A kétféle szintézist összevetve tehát láthatjuk, hogy mindkettı figyelemreméltó
elınyökkel, és megfontolandó hátrányokkal is rendelkezik. Kismérető, jelöletlen peptidekre
egyértelmően a SPPS, míg nagyobb – akár már 40 aminosavas – izotópjelölt fehérjékre a
génexpresszió hatékonyabb módszer.

I/3/1. A szilárdfázisú peptidszintézis (SPPS)
Ahhoz, hogy két aminosavat in vitro körülmények között adott szekvenciális
sorrendben kapcsoljunk össze, az egyiknek az amino- a másiknak a karboxil-csoportját le kell
védeni. A peptidkötés kialakítása után, az újabb tag hozzáadása elıtt az egyik védıcsoportot
el kell távolítani.
A védıcsoportokkal szembeni alapvetı elvárás: könnyen felvihetı legyen az
aminosavra, a reakció alatt biztosítsa a védelmet, annak befejeztével viszont könnyen
hidrolizáljon. Legismertebb aminovédıcsoportok:
•

benziloxikarbonil (Z; Cbz)

•

terc – butiloxikarbonil (Boc)

•

9-fluorenilmetoxikarbonil (Fmoc)

A karboxilcsoport védelme legegyszerőbben észteresítéssel oldható meg, benzil- vagy
terc-butil-észter formában. A védelem mellett az aktiválás is fontos a peptidek létrehozásánál.
Egy amino- és egy karboxilcsoport kondenzációja magától nem megy végbe, az eredményes
reakcióhoz kapcsolószerek kellenek. Egyik lehetıség az ún. in situ aktív észteres kapcsolás.
Erre

a

célra

régebben

fıként

DCC/HOBt
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(N,N’-diciklohexilkarbodiimid;

1-

hidroxibenztirazol) alkalmaztak. Napjainkban a DIC/HOBt (N,N’-diizopropilkarbodiimid) –
jobb oldékonysága miatt – elterjedtebb.
A szilárdfázisú peptidszintézis soárn tulajdonképpen az aminosav C–terminálisát egy
oldhatatlan védıcsoporttal látják el. Ez sztirol alapú, 1-2% divinil-benzolt tartalmazó
kopolimerbıl álló makropólusú gélmátrix. Az aromás győrőkhöz klórmetil-csoportokat
kapcsolnak, ehhez köthetı a szekvencia C–terminális tagjának karboxilcsoportja. A kívánt
szekvenciának megfelelı aminosavakat a gyantán rögzített, épülı peptidlánchoz kapcsolják.
A peptid szintézise tehát a C–terminális felıl az N–terminális irányába zajlik. Ahhoz, hogy a
reakció 100%-os konverzióval menjen, nagy reagens felesleg (3–7×es) alkalmazására van
szükség.
A SPPS két legelterjedtebb stratégiája a Boc/Bzl, illetve a Fmoc/tBu. A Boc/Bzl
technikánál a terc-butiloxikarbonil az amino-vég, míg a benzil- vagy ciklohexil típusú
védıcsoport az oldalláncok védelmét biztosítja. Elınye, hogy a N–terminálist védı Boc
enyhén savas (TFA) közegben eltávolítható; a peptid gyantáról való lehasítása, illetve az
oldalláncot védı csoport eliminálása viszont erısen savas (HF) körülményeket igényel.
A Fmoc/tBu stratégiánál a Fmoc a növekvı polipeptidlánc amino-terminálisát, a
tercierbutil- vagy tritilcsoport pedig az oldalláncot védi. A 9-fluorenilmetoxikarbonil enyhén
bázikus; a gyantáról való lehasítás, illetve a tBu és Trt elimináció enyhén savas (TFA)
közegben hajtható végre. Utóbbi eljárás kíméletesebb körülményeket biztosít az épülı
peptidláncnak, kevesebb mellékreakció lép fel alkalmazása esetén. Egyszerőbb eszközigénye
miatt is manapság fıleg a Fmoc/tBu módszert alkalmazzák.
Az egyes kapcsolási lépések sikerességét mindig ellenırizni kell, ninhidrinesdetektálással. A módszer akár 1%-nyi szabadon maradt –NH2-csoportot is képes kimutatni.

II. Irodalmi áttekintés
Az exendin-4 egy 39 aminosavból álló peptid (M = 4191,63 g/mol), mely kis mérete
ellenére is kompakt harmadlagos térszerkezettel rendelkezik. A molekulát elıször egy mérges
viperagyík (Heloderma suspectum) faj egyedeinek nyálából izoláltak (Eng és mts-i 1992).
Magát a vegyületet ugyan még nem azonosították emlıs szervezetekben, viszont nagyfokú
hasonlóságot mutat egy, a szénhidrát anyagcsere szabályozásában kulcsfontosságú
hormonnal. Ez a 30 aminosavból álló glukagon-szerő peptid-1 (Glucagon-like peptide-1,
GLP-1), mellyel az exendin-4 szekvenciálisan közel 53%-ban egyezik meg (Pohl and Wank,
1997).
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II/1. Az exendin-4 és hozzá hasonló fehérjék szintézise szilárdfázison
Az exendin-4 is különlegességnek számít a fehérjék világában, hogy relatíve kis
mérete ellenére kompakt harmadlagos szerkezettel rendelkezik. Léteznek azonban még ennél
kisebb, mindössze húsz aminosavból álló minifehérjék. Ezek – a Tc5b és különbözı variánsai
– tulajdonképpen az EX4 rövidített változatai. Ilyen kismérető peptidek szintézise szilárd
fázisú technikával sem jelent gondot, és találunk is rá példát az irodalomban. Hudáky Péter és
munkatársai 2008-ban publikáltak egy cikket a Tc5b-rıl, melyben a molekula szintézisét is
közlik. İk Fmoc stratégiával állították elı a molekulát, Wang gyantán. Az oldalláncokon az
alábbi védıcsoportokat alkalmazták: Asn(Trt), Asp(OtBu), Arg(Pbf), Glu(OtBu), Gln(Trt),
Lys(Boc), Ser(tBu), Tyr(tBu). A C-terminális szerint 4-dimetilaminopiridin jelenlétében
DCC/HOBt-vel kötötték a gyantához. A további lépéseknél is kapcsolószerként DCC/HOBt-t
vagy DCC-t alkalmaztak. A peptidet a gyantáról – 3% (m/v) ditiothreitolt tartalmazó – 95:5
(v:v) TFA-víz elegyével távolították el, szobahımérsékleten 2,5 óra alatt. A fehérjét jéghideg
dietil-éterben kicsapták, majd szőrték, és fordított fázisú HPLC-vel tisztították.
Magának az exendin-4-nek szilárdfázison történı elıállítására is van példa az
irodalomban. A Neidigh és munkatársai által 2001-ben publikált cikkben említik, hogy így
szintetizálták a vegyületet. Részletes protokollra azonban ık nem térnek ki. A fenti cikket
alapul véve azonban hasonló szintézist az EX4-re is fel lehet vázolni. Célszerő ezt a molekulát
is Fmoc stratégiával elıállítani (kíméletesebb módszer, mint a Boc/Bzl), és hossza miatt
érdemes fragmenskondenzációt alkalmazni. Az exendin-4 aminosavszekvenciája a következı:
H – His-Gly-Glu- Gly-Thr-Phe- Thr-Ser-Asp- Leu-Ser-Lys- Gln-Met-GluGlu-Glu-Ala- Val-Arg-Leu- Phe-Ile-Glu- Trp-Leu-Lys- Asn-Gly-Gly- Pro-Ser-SerGly-Ala-Pro- Pro-Pro-Ser – OH
Fragmenskondenzációnál célszerő Gly, Pro vagy Ala végő részeket kiépíteni, és ezeket
kapcsolni, hisz a módszer mindig racemizáció veszélyt hordoz magában. Egy lehetıség az
EX4 esetén, hogy a fehérjét az Ala16 és Val17 között „vágjuk el”. Így nagyjából két azonos
mérető fragmensünk lesz, és az Ala estén kicsi a racemizáció-veszély is. Mivel karboxilvéggel szeretnénk a peptidet megkapni, alkalmazhatunk Cl-Trt gyantát, melyet DMF-ben
duzzasztunk.
Az aminosavak közül a Met és a Trp oldallánca könnyen oxidálódik, ezért is elınyös a
Fmoc stratégiát alkalmazni. Az oldalláncok védelmére alkalmazhatjuk a fenti irodalomban
megismert példákat. Ezen túlmenıen az arginint célszerő Pbf védıcsoporttal ellátni.
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A kapcsolás in situ aktív észteres módszerrel történhet, ám DCC/HOBt helyett
érdemes DIC/HOBt-t alkalmazni a jobb oldhatósági tulajdonságok miatt. (DCC esetén a
keletkezı diciklohexilurea származék [DCU] rosszul oldódik DMF-ben.) A szintézis a
hagyományos protokoll szerint zajlik, melyet az 1.sz. függelékben ismertetek. Az egyes
lépések sikerességét ninhidrines eljárással lehet ellenırizni.
A gyantáról a peptid lehasítása kétféle módszerrel történhet. Az N-terminális
fragmenst ecetsav-metanol-DCM elegyével távolítjuk el. Ez enyhébb körülményeket biztosít,
melyeknél az oldallánc védıcsoportok még nem hasadnak. A két fragmens kondenzációja
után 90-95%-os TFA-val, gyökfogók jelenlétében távolíthatók el az oldallánc védıcsoportok
és a kész peptid a gyantáról egy lépésben.
A fehérje feldolgozása a korábban megismert módon történhet, végsı tisztításához
RP-HPLC használható.

II/2. Az in vivo fehérjeexpresszió kísérleti elızményei
Fehérjék elıállításának viszonylag olcsó és egyszerő módszere a molekuláris biológiai
úton történı szintézis. A géntechnológiai eljárásoknak köszönhetıen ma már rutinszerően be
lehet juttatni a célfehérjét kódoló DNS-szakaszt baktériumsejtekbe (nem kórokozó
Escherichia coli törzsek), amelyek aztán „megtermelik” a kívánt makromolekulát. A
prokarióták elınye, hogy igen gyorsan szaporíthatók (számuk exponenciális-növekedést
mutat), optimális növekedésükhöz pedig nem igényelnek speciális körülményeket (akár
minimál táptalajon, 37 °C hımérsékleten, normál atmoszférában is „nevelhetık”).

II/3. Fúziós expressziós rendszerek
A „biológiai fehérjeszintézisnek” komoly hátránya, hogy hatékonyan csak nagymérető
molekulákra alkalmazható. Kicsi (20-40 aminosavból álló) fehérjék esetén problémák lépnek
fel a riboszómális szintézisnél; általában nem vesznek fel jól meghatározott konformációt az
E. coli sejtek citoplazmájában, illetve a proteázokkal szemben is kevéssé ellenállóak. Khono
és munkatársai 1998-ban publikált cikkükben a probléma megoldásaként a fúziós
génexpressziós rendszerek alkalmazását javasolták. A módszer lényege, hogy a kismérető
célproteint egy másikkal összekapcsolva (fúziós partner) expresszáltatjuk, majd a tisztításkor
utóbbit leemésztjük róla.
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A hordozó partnerrel kapcsolatos fontos követelmény, hogy stabil, jól definiált
térszerkezettel rendelkezzen, ne legyen túl nagy mérető, és könnyő legyen eltávolítani. Egyik
legoptimálisabb fúziós partner az ubivkitin. Ez egy 76 aminosavból álló, 8,5 kDa tömegő
fehérje, mely szelektíven hasítható a YUH (Yeast Ubiquitin Hidrolase, élesztı ubikvitin
hidroláz) enzimmel.
Az elválasztási, tisztítási lépések könnyítése érdekében a fúziós fehérjét rendszerint
még egy címkével is ellátják. Ez lehet egy hat, nyolc vagy tíz hisztidin aminosavat (His)
tartalmazó peptid-szakasz. Segítségével az expressziós termék Ni2+ affinitás kromatográfiával
tisztítható, szeparálható.

II/4. Izotópjelölt fehérjék in vivo elıállítása
Az NMR-mérések hatékony kivitelezéséhez szükség lehet a 1H-n kívül egyéb
felesspinő magot tartalmazó fehérje elıállítására is.
Az izotópjelölés in vivo metodikáját Marley és munkatársai írták le 2001-ben. A 13C és
a
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N beépítése a megfelelı izotóppal jelölt glükózt illetve ammónium-kloridot tartalmazó

minimál táptalajban való baktériumtenyésztéssel történt. Marley-ék cikkükben erre egy igen
hatékony, új módszert mutatnak be.

II/5. Az exendin-4 térszerkezetének irodalmi elızményei
Az exendin-4 NMR-térszerkezetét elıször Neidigh és munkatársai publikálták 2001ban. Méréseiket oldatfázisú, és micella-asszociált formájú mintákon végezték. Nemcsak az
exendin-4, hanem a GLP-1 konformációját is tanulmányozták. A homonukleáris 2D-s
spektrumok (TOCSY és NOESY) segítségével megállapították, hogy mindkét fehérje αhelikális térszerkezettel bír a 7-28 aminosavak közötti szakaszon. A GLP-1 helicitása kevéssé
jól definiált, aminek feltételezhetıen a receptorhoz való kötıdéskor fontos szerep jut (Runge
és mts-i., 2007).
Az exendin-4 további szakaszait tekintve megállapítható, hogy az N-terminális régió
11

(Ser -ig) igen mozgékony, nem jellemezhetı jól egy szerkezettel. A C-terminális vég Gly30Ser32 között 310-hélixet, míg Pro36-Pro38 között poliprolin II-hélixet alkot.
A trifluoretanolban felvett spektrumok segítségével Neidigh-ék a fehérje egy különös
szerkezeti elemét írták le, amely a triptofán-kalitka nevet kapta. Ez a hidrofób mag, a jelenleg
ismert legkisebb térszerkezet-szervezı a proteinek világában. Az exendin-4 esetén Leu21 és
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Pro38 közti részlet rendelkezik egy kompakt harmadlagos fold-dal, mely mintegy „eltemeti”
az apoláros Trp25 oldalláncot. A triptofán-kalitka felfedezése rakta le az alapját a
minifehérjékkel kapcsolatos kutatásoknak.
A Neidigh és munkatársai az exendin-4-re számolt térszerkezetüket a Protein Data
Bank oldalán tették közzé, 1jrj kód alatt.

II/6. Fehérjék dinamikai vizsgálata relaxációs módszerekkel
Az elmúlt 20 évben rengeteget fejlıdtek azon módszerek, melyekkel a fehérjék
dinamikai tulajdonságai tanulmányozhatók. A mai modern NMR-készülékekkel – ha
rendelkezésünkre áll
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N vagy

13

C izotópjelölt minta – lehetıségünk van ún. relaxációs-

mérések végrehajtására, melybıl következtethetünk a fehérje dinamikájára, elkülöníthetjük a
mozgékonyabb és a merevebb régiókat a molekulán belül. Relaxációnak azt a folyamatot
nevezzük, amikor a gerjesztı rádiófrekvenciás tér által besugárzott magok (spinek) – a B1 tér
megszőnését követıen – visszatérnek a statikus B0 mágneses tér által meghatározott
egyensúlyi állapotukba. Az ehhez kapcsolódó longitudinális (spin-mátrix) és transzverzális
(spin-spin) relaxációs folyamatok fontosak az amid vektorok dinamikai vizsgálatában. Elıbbit
a T1, utóbbit a T2 idıparaméter jellemzi, melyek reciprokai a relaxációs ráták (R1 = 1/T1 és
R2 = 1/T2). Ezek összefüggésben vannak a molekula gerinc-dinamikájával, azonban az
adatokat csak bizonyos megszorításokkal, egyfajta közelítésként szabad interpretálni.
A gyors idıskálájú gerincdinamikai mozgásokkal, illetve azok NMR-spektroszkópia
vizsgálatával Jarymowycz és Stone (2006) foglalkozott részletesen. A vizsgálatokhoz a
relaxációs paramétereket vették alapul, melyek igen érzékenyek a molekuláris mozgásokra.
A nyers R1 és R2 adatok szekvencia-függı elemzésébıl is levonhatók következtetések
a fehérje mozgásira vonatkozóan. Mélyrehatóbb vizsgálatoknál lehetıség van ezen értékekbıl
különbözı közelítı számításokat végezni. Ilyen az ún. spektrális sőrőségfüggvény (idıfüggı
rotációs korrelációs függvény) elemzése, vagy a Lipari-Szabó modellfüggetlen közelítés.

II/7. Az exendin-4 gyógyászati vonatkozása
Az exendin-4 farmakológiai jelentıségét a már korábban is említett glukagon-szerő
peptiddel való szekvenciális és térszerkezetbeli hasonlósága adja. Így került a kettestípusú
cukorbetegség gyógyításával kapcsolatos kutatások látóterébe.
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A GLP-1 a vékonybél alsó szakaszának sejtjei által termelt inkretin*, mely serkenti a
hasnyálmirigy β-sejtjeinek inzulin szekrécióját. A 2-es típusú (nem inzulin-függı) diabétesz
esetén a glukagon-szerő peptid termelıdése bizonyítottan csökken. Az exendin-4 a GLPreceptor agonistája*, féléletideje pedig hosszabb az emberi szervezetben. Antidiabetikus
hatását a glükóz-függı inzulinszekréció modulálásán, valamint a gyomor ürítés és az étvágy
szabályozásán keresztül éri el. Az Amerikai Egyesült Államokban már forgalomban van az
exendin-4 szintetikus változata, az exenatide (Byetta néven). A gyógyszer azonban sajnos
számos mellékhatással terheli a szervezetet. Az általános rossz közérzet, hányinger, hányás,
hasmenés mellett komoly aggodalomra adnak okot a veseelégtelenségek (FDA).
Világszerte folynak kutatások, melyek célja, olyan exendin-4 analógok elıállítás,
melyek nem váltják ki az említett mellékhatásokat. Ehhez azonban tökéletesen kell ismerni a
fehérjék térszerkezetét, dinamikáját, amihez az NMR-spektroszkópia nyújt hathatós
segítséget.

III. Saját laboratóriumi munkám
A következı fejezetekben azon biokémiai eljárásokat tekintem át, melyeket az
exendin-4

rekombináns

DNS-konstrukciójának

létrehozásakor,

valamint

a

fehérje

expressziójakor végeztem. A DNS-munka mőveletei a Biokémiai Tanszéken, míg a fehérje
termeltetési és tisztítási lépések a SzKBL 308-as laboratóriumában zajlottak.

III/1. A DNS-munka
Az in vivo fehérjeexpresszió elsı fázisa az ún. rekombináns DNS konstrukció
kialakítása. Ennek két fı komponense a vektor és az inszert. A vektor egy olyan „hordozó”
DNS, melynek segítségével a célfehérje aminosav sorrendjét kódoló gén (az inszert)
bejuttatható a bakteriális sejtekbe.
Vektorként leggyakrabban kismérető (1-200 kilóbázis), győrő alakú DNSmolekulákat, ún. plazmidokat alkalmazunk. Ezek az E. coli sejtben önálló megkettızıdésre
képesek. A vektor DNS enzimatikus úton felnyitható, majd a megfelelıen elıkészített
inszerttel összekapcsolható.
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A plazmid fontos része az antibiotikum-rezisztencia gén, melynek segítségével ki
tudjuk azon baktérium egyedeket válogatni, melyek felvették a rekombináns DNS-t. A
szelekció alapja, hogy antibiotikumos lemezen csak ezek maradnak életben.
Ahhoz, pedig hogy a beépített inszert génterméke meg is jelenjen a sejtben, a
vektorban jelen kell lennie transzkripciós / transzlációs iniciátoroknak, valamint ehhez
kapcsolódó gátlófehérjéknek (szabályozhatóság, indukálhatóság). A hatékony expresszió
érdekében, ugyanis elıször célszerő egy optimálisan nagy egyedszámú baktérium tenyészetet
létrehozni, és ebben termeltetni a fehérjét. Mivel a fehérje szintézis ideje alatt a sejtek
osztódása lassul, leáll, egy növesztési-szakaszt kell beiktatni a folyamatba. A gátlófehérjét
(represszort) egy megfelelı idıpontban, a táptalajba adagolt vegyület (IPTG*, izopropil-β-D1-tiogalaktopiranozid), eltávolítja a DNS-szálról. Az indukálás után lehetıvé válik a génátírás.

III/1/1. Az exendin-4 esettanulmánya
A célfehérje aminosav sorrendjét – a genetikai kódszótár segítségével – vissza lehet
fordítani a nukleinsavak nyelvére. Emlékeztetıül az általam szintetizált exendin-4 aminosav
szekvenciája a következı (egybetős kódokkal):
HGEGTFTSDLSKQMEEEAVRLFIEWLKNGGPSSGAPPPS
Az ennek megfelelı nukleotid szekvenciát egy minigén* (kismérető, győrő alakú
DNS) formájában rendeltük. Ebbıl hasítottam ki enzimatikus úton a célfehérjét ténylegesen
meghatározó szakaszt (3×39 bázispárnyi).
A rekombináns DNS-konstrukció létrehozásakor elsı lépésként a plazmidot, és a
minigént is restrikciós endonukleázokkal hasítottam. A restrikciós enzimek képesek a kétszálú
DNS-molekulát „elvágni” (foszfodiészter kötés hidrolízisét katalizálva), ún. palindrom
szekvenciáknál, adott bázisok között. A keletkezı végek lehetnek tompák (blunt end) vagy
ragadósak (sticky end).

5’

3’

TTG GTG TTG AGA TTG AGA GGT GGA

tompa

BamHI

AAC CAC AAC TCT AAC TCT CCA CCT

vég

ragadós vég

3’

GAT CCG
GC
5’

1. ábra: a vektor kapcsoló végei
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A hasítás után nyert lineáris DNS-darabokon minden esetben a foszfát csoport a
dezoxiribóz 5’ OH-ján marad, míg a másik érintett nukleotid 3’ hidroxil-csoportját szabad
formában kapjuk. A késıbbi összekapcsoláshoz ez éppen megfelelı. A vektor-inszert
összekapcsolást a DNS-ligáz katalizálja, amely – ATP felhasználásával – foszfodiészter kötést
létesít a kompatibilis szabad végek dezoxiribózainak 3’ OH- és 5’ foszfát-csoportjai között.
Enzimként az ún. T4-ligázt használtam.
Az elkészült expressziós konstrukciót ezután bejutattam a baktériumokba . A folyamat
neve transzformálás, mely során ún. kompetens* sejtekhez adtam a plazmid DNS oldatát,
azok pedig – a megfelelı kezelés hatására (1.sz. függelék) – felvették azt citoplazmájukba. A
transzformálás sajnos sohasem mőködik 100%-os hatásfokkal. Ahhoz, hogy kiválogassam
azon sejteket, melyek felvették a rekombináns DNS-t, a plazmidba beépített Kanamycin*
antibiotikum-rezisztencia gént hívtam segítségül. A baktériumokat Kanamycines lemezre
szélesztettem, ahol csak azok képesek életben maradni, és szaporodni, melyek ellenállóak a
citotoxikumra.
A megfelelınek ítélt baktérium telepekbıl steril glicerines stock-ot* is készítetem.
Ezeket Eppendorfokban –78 °C-ra fagyasztottam. A késıbbi munkák során közvetlenül a
stock-ból kentem ki a lemezre.
A DNS-munka során végzett eljárások részletes protokollját, valamint a konstrukció
kialakításának menetét az 1. számú függelékben ismertetem.

III/2. A fehérje-munka
A fehérje-munka részletes protokollját, valamint az SDS-PAGE pontos elvét szintén
az 1. számú függelékben ismertetem.
A fehérje termeltetése során a baktériumokat nagy térfogatú (fél vagy 1 liter)
tápoldatban kell szaporítani, növeszteni. Alapvetıen kétféle táptalajt lehet használni: a 2YT-t
és – izotópjelölt fehérje esetén – a minimált (2.sz. függelék). A tápoldatok autoklávsterilizáltak, és antibiotikumot tartalmaznak (10 mg/l koncentrációban Kanamycin-t). A
minimál táptalaj tartalmazza a bevinni kívánt izotópot is,
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N esetén

15

NH4Cl,

13

C esetén

glükóz formájában. Az antibiotikum szerepe kettıs: elpusztítja az esetlegesen bekerült idegen
mikroorganizmusokat, és megakadályozza azt, hogy a sejtek leadják az expressziós vektort.
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III/2/1. Az exendin-4 esettanulmánya
A fagyasztott stockból a sejteket Kanamycines agarlemezre kikentem, ON (overnight,
~12 órán át) 37 °C-on inkubáltam. Ilyenkor a baktériumok felélednek, anyagcseréjük beindul,
szaporodni kezdenek. Reggelre a lemezen felnıtt telepeket bemostam az antibiotikumos 2YTt tartalmazó a nagylombikba. és növesztettem 37 °C-on, folyamatos rázatás mellett. A
hımérséklet szintentartása a sejtek megfelelı szaporodási üteme miatt fontos, rázatással pedig
a levegıhöz jutás egyenlı esélyét biztosítom. A növekedést optikai sőrőség vizsgálatával
követtem. Ha ennek értéke elérte a 0,6-0,7-et, akkor jelöletlen mintánál IPTG-vel indukáltam,
izotópdúsított fehérje esetén táptalaj-cserét hajtottam végre. Ennek során juttattam át a
felnövekedett baktérium kolóniát az megfelelı izotóp-tartamú közegbe. Az expresszió
innentıl még 3 órán át zajlott. Ennek leteltével a sejtekbıl szuszpenziót készítettem, majd –
18°C-ra fagyasztva tároltam.
A baktériumok citoplazmájában lokalizálódó célfehérje, a sejtek roncsolását követıen
nyerhetı ki. E célból fagyasztást, és vegyszeres-módszert alkalmaztam.
A célfehérje tisztításának alapja a fúziós rendszerben lévı hexa-hisztidin címke.Ennek
segítségével Ni2+ affinitás oszlopra köthetı a fehérje, majd onnan 250 mM imidazolt
tartalmazó pufferrel eluálható. A kötıdés alapja a nikkel-ion és a hisztidin imidazol-nitrogénje
között kialakuló koordinatív kötés. Az aspecifikusan kapcsolódó komponenseket natív
feltáróval, a kevéssé specifikusan kötıdıket 5 mM-os imidazolos pufferrel mostam le. Ezt
Bradford-próbával követtem
Az elválasztást SDS-PAGE-gel ellenıriztem (1.sz. függelék), majd az exendin-4-et
tartalmazó frakciót, egy féligáteresztı membrán segítségével dializáltam, az imidazol
eltávolítása céljából. Az átdializált fehérjeoldathoz élesztı ubikvitin hidroláz enzimet adtam,
hogy a fúziós partnert eltávolítsam. Az emésztés hatákonyságát SDS-PAGE-gel ellenıriztem.
Az ubikvitin és a YUH eltávolítását Ni2+ affinitás kromatográfiával végeztem..
Az

exendin-4

végsı

tisztítását

fordított

fázisú

nagyhatékonyságú

folyadékkromatográfiával végeztem. Az általam használt C18-as félpreparatív oszlop
paraméterei a következık: 250×10,00 mm (oszlophossz×átmérı), 10 µm-es töltetszemcseátmérı. Az elúció (TFA-t 1%-ban tartalmazó) víz-acetonitril eleggyel zajlott, gradiens
körülmények között. Az EX4 kb. 43% acetonitril tartalomnál távozott.
A HPLC-t követıen a fehérjét liofilizálással* szárítottam, majd a tisztaság-vizsgálat és
molekuláris azonosítás céljából tömegspektrometriás mérést végeztettem rajta.
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IV. A fehérje térszerkezetének és dinamikájának
meghatározás NMR spektroszkópiával
A mágneses magrezonancia spektroszkópia legnagyobb elınye, hogy a fehérjéket
oldatfázisban, natív körülmények között tanulmányozhatjuk. Az NMR-mérésekhez – a
röntgen-krisztallográfiával ellentétben – nem szükséges a mintát kristályosítanunk, így annak
dinamikai sajátosságai is tanulmányozhatók (nincsen merev térszerkezetbe kényszerítve). A
módszer komoly hátránya, hogy csak kismérető (~50 kDa-ig) fehérjékre kapunk könnyen (?)
értelmezhetı képet, ennél nagyobbak vizsgálata már speciális körülményeket igényel.

IV/1. NMR 2D-ben
A biológiai rendszerek NMR vizsgálatára az 1D-s technikák nem alkalmasak, mert a
spektrum jelei erısen átfednek, egybeolvadnak. Megoldást a két- illetve ennél magasabb
dimenziójú módszerek megjelenése jelentette. Érdemes ezeknél is minél nagyobb térerısségő
mágnest használni a jobb jeldiszperzitás érdekében.
A 2D-s NMR méréseknél a gerjesztı 90°-os rádiófrekvenciás pulzus, és az
interferogram (FID*, Free Induction Decay, szabad indukciós lecsengés) detektálása közé egy
ún. kifejlıdési idıt iktatunk be, melyet a kísérletek során rendre növelünk. Ez alatt különbözı
pulzusszekvenciák alkalmazásával lehetıséget teremtünk az egymás közelében lévı spinek
közötti koherencia kialakulására. Így a spektrumban nemcsak az adott protonról, hanem annak
környezetérıl is nyerhetünk információt.
A készülék által az idı függvényében detektált FID jelbıl Fourier-transzformációval
nyerjük a frekvencia-függı spektrumot.
A kétdimenziós mérési technikák alapulhatnak azonos (1H-1H) és különbözı (15N-1H
és 13C-1H) tömegszámú NMR-aktív magok közötti kölcsönhatáson. Térszerkezet-számoláshoz
kis fehérjéknél elegendı a homonukleáris spektrumok felvétele is, míg dinamikai
vizsgálatokhoz csak a heteronukleáris típusok alkalmazhatók.

IV/2. A Nukleáris Overhauser Effektus (NOE)
Az NMR-es fehérje-térszerkezet meghatározás során olyan molekulán belüli
atomkapcsolatokat térképezünk fel, melyek a szekvencia alapján nem lennének triviálisak.
Ehhez az egymással skalárisan nem csatolt, ám megfelelı térbeli közelségben lévı NMR-
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aktív magok dipól-dipól kölcsönhatását használjuk ki. A jelenséget felfedezıje – Albert
Overhauser – után Nukleáris Overhauser Effektusnak (NOE) nevezték el. A NOE mérések
során egy kiválasztott proton jelét rádiófrekvenciás térrel besugározzuk, majd a szelektív
telítést követıen 90°-os nemszelektív pulzust alkalmazva detektáljuk a FID jelet. A lecsatolt
protontól megfelelı (< 6 Å) távolságra lévı 1H-k jelintenzitása megváltozik azon τ idı alatt,
mely a telítési és az észlelési pulzusok között telik el.
A dipól-dipól keresztrelaxáció nemcsak protonok, hanem pl. a 1H-15N magok között is
fellép. Ez a heteronukleáris NOE mérések alapja.

IV/3. A mérési körülmények és az adatok értékelése
A fehérjék vizsgálata nagy koncentrációjú, semleges kémhatású (pH~7) vizes oldatban
zajlik. Az exendin-4 esetén 4,2 mg mintát oldottam fel 500 µl H2O és 30 µl D2O elegyében.
Hozzáadtam még 8 µl Na-azid-DSS-víz elegyet is. A DSS (2,2-dimetil-2-szilapentán-5szulfonát) protonjai adják a referencia 0 ppm jelet, a deutérium pedig ahhoz szükséges, hogy a
mágneses tér külsı zavarásából adódó frekvencia-ingadozásokat korrigálja a készülék.
A fehérje-mérések egy része trifluoretanolt tartalmazó közegben történik. A TFE a
másodlagos szerkezeti elemek stabilitását növeli* (Nelson & Kallenbach, 1986). Így
könnyebben értelmezhetı spektrumot kapunk, kevesebb átfedı csúccsal.

IV/4. Homonukleáris spektrumok
A fehérje térszerkezet meghatározásának elsı lépése az egyes aminosavakhoz tartozó
spinrendszerek azonosítása, majd ezt követi a szekvenciális asszignáció. A polipeptid-lánc
kötésrendszerébıl következıen az egyes aminosavak oldalláncai külön spinrendszert
alkotnak, közöttük skaláris csatolás nem lép fel. Bizonyos esetekben még az oldalláncon belül
is több csoportot különíthetünk el (His, Phe, Trp, Tyr).
A spinek közötti skaláris csatoláson alapuló fıbb homonukleáris spektrumok a COSY
(COrrelated SpectroscopY) és a TOCSY (TOtal Correlated SpectroscopY). A COSY
méréseknél az egymással indirekt (geminális vagy vicinális) csatolásban lévı hidrogénmagokról kapunk információt, míg TOCSY esetén az egy spinrendszerhez tartozó protonok
adnak keresztcsúcsot. A jelek a diagonálison kívül helyezkednek el, a megfelelı kémiai
eltolódású helyen (ezek értékei aminosavakra lebontva megtalálhatók a Biological Magnetic
Resonance Data Bank honlapján).
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A szekvenciális asszignáció a Nukleáris Overhauser Effektuson alapuló NOESY
(Nuclear Overhauser Effect SpektroscopY) spektrumok alapján végezhetı el. Ebben az
egymáshoz képest 6 Å távolságon belül lévı protonok adnak keresztcsúcsot (a skaláris
csatolás nem feltétel). A polipeptidláncban általában az i-edik aminosav amid-hidrogénje
(HNi) „látja” az i-1-edik alfáját (Hα(i-1)).
Az atomi szintő térszerkezeti információ fıleg a NOESY spektrumokban van kódolva.
A NOE-csúcsokhoz egyfajta távolság jellegő kényszerfeltétel rendelhetı, melyeket bemeneti
fájlként kell megadnunk egy szerkezetszámoló programnak. Ez aztán molekuladinamikai
szimulációkat végez, eredményként pedig konformációk sokaságát adja.

IV/5. Heteronukleáris spektrumok
Ha olyan fehérjével dolgozunk, mely a 1H-n kívül is tartalmaz feles spinő atommagot
(13C, 15N izotópjelölt), lehetıségünk van proton-heteronuklid korreláción alapuló spektrumok
felvételére is. A HSQC (Heteronuclear Single-Quantum Coherence) spektrumok segítségével
az egymással kötésben lévı 1H-15N csúcsai azonosíthatók, azaz elsısorban a peptidlánc amidprotonjai asszignálhatók.
A mágneses térben való gerjesztés hatására a rendszer egy magasabb energiaállapotba
jut, melynek idıtartama véges, elıbb-utóbb a spinek alapállapotba relaxálnak. A relaxációs
idık a molekula szerkezetétıl, oldatbeli és belsı mozgásaitól is függenek, így a fehérje
térszerkezeti, dinamikai méréseknél nélkülözhetetlenek. A heteronukleáris spektrumfelvételek
egy része a T1 és T2 relaxációs idıállandó detektálásán alapul. A T1-HSQC méréseknél a
heteroatom longitudinális (spin-mátrix), míg T2-HSQC esetén transzverzális (spin-spin)
relaxációs idejét határozzuk meg. A spektrumok jelhozzárendelését a HSQC-k alapján
végezhetjük.

V. Az eredmények értékelése és következtetések
V/1. Az exendin-4 szerkezeti vizsgálata
Az exendin-4-rıl felvett homonukleáris spektrumok, sok átfedı csúcsot tartalmaznak,
melyek meglehetısen nehezen asszignálhatók. A TOCSY-spektrumoknál egy másik probléma
is felmerült: bizonyos jelek hiányoztak. Próbálkoztunk a mérési körülmények optimálásával,
de sajnos nem sikerült a Neidigh-.ék által publikált szerkezetet reprodukálni.
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2. ábra: az exendin-4 TOCSY és NOESY spektruma 300 K-en, 0% TFE-ben

3. ábra: az exendin-4 szerkezete a PDB alapján

V/2. Az exendin-4 dinamikai vizsgálatai

4. ábra: az exendin-4 HSQC spektruma21
312 K-en, 30% TFE tartalmú oldatban

V/2/1. Relaxációs-mérések
Az exendin-4 dinamikai vizsgálatait a T1, T2 relaxációs és a heteronukleáris NOE
spektrumok alapján végeztem. A csúcsok asszignációját követıen a Sparky programmal
kiszámoltattam a relaxációs idıparamétereket. A T1 és T2 értékeket valamint ezek reciprokát
(R1 és R2 [1/sec] egységekben). Általánosan elmondható az, hogy minél mozgékonyabb egy
szegmens, annál gyorsabban relaxál, tehát R1 és R2 értékei nagyobbak lesznek.
Az exendin-4-re számolt relaxációs adatok alapján megállapítható, hogy a molekula Nterminális

régiója

(kb.

a

Ser11-ig),

valamint

a

C-terminusa

igen

erıteljes

szegmensmozgásokkal bír. Ez összhangban van a korábban publikált adatokkal. A középsı
szakasz Neidigh-ék szerint merevebb helikális struktúrával rendelkezik, amit az R1
paraméterek alá is támasztanak. Az R2 értékek viszont ebben a régióban kiugróan magasak.
Itt tehát valami perturbálja a relaxációt, de nem zárható ki a molekula aggregációja sem (ez
még további vizsgálatokat igényel).

5. ábra: a longitudinális relaxációs ráták

6. ábra: a transzverzális relaxációs ráták
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V/2/2. HetNOE-mérések
A heteronukleáris keresztrelaxációs spektrumok elemzésébıl is levonhatunk
következtetéseket a fehérje dinamikai viselkedésére vonatkozóan.
A hetNOE értékeket – a spektrum csúcsainak asszignációja után – úgy nyerjük, hogy a
valódi spektrum jeleinek integrálját és a referenciáét (erısítés nélküli) elosztjuk egymással. A
hányadost – mely egynél kisebb értékeket vehet csak fel – ábrázoltam a szekvencia
függvényében. A negatív hetNOE érték a molekula gyors mozgására utal, míg merevebb
szerkezet esetén pozitív eredményt kapunk.

7. ábra: az exendin-4 heteronukleáris NOE értékei

A fent bemutatott diagramok egyikén sem szerepelt adat a 31. valamint 36-38.
aminosavakra. Ezek ugyanis prolinok, amelyeknek nincs amid-protonjuk a peptid-láncban.
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Összefoglalás
Munkám során az exendin-4 (EX4) minifehérjét állítottam elı génexpresszós úton, és
tanulmányoztam térszerkezetét valamint dinamikáját és NMR-spektroszkópia segíségével.
Az exendin-4 egy viperagyík (Heloderma suspectum) nyálából izolált, 39 aminosavból
álló fehérje, mely analóg egy szénhidrát anyagcserét befolyásoló inkretinnel, a glukagonszerő peptiddel (GLP-1). Az 53%-os szekvenciális, és térszerkezetbeli hasonlóság miatt
kötıdik a GLP-1 receptorhoz, és serkenti az inzulin-, valamint gátolja a glukagon-szekréciót.
Így a fehérje potenciális terápiás szernek tekinthetı a kettestípusú diabéteszben.
A klasszikus szilárdfázisú peptid-szintetikus protokoll ilyen mérető fehérjénél –
különös tekintettel a
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N-jelölt változatnál – sem idıben, sem anyagiakban nem lett volna

kifizetıdı. Ezen túlmenıen minden bizonnyal csak kis kitermeléssel tudtam volna dolgozni.
Az említett okok miatt választottam a génexpressziós utat.
Az exendin-4 in vivo elıállításához Escherichia coli sejteket alkalmaztam. A fehérjét
kis mérete miatt ubikvitin fúziós rendszerben termeltettem. Az N-terminálison elhelyezkedı
ubikvitin egy hisztidin címkével van ellátva, így a tisztításokhoz Ni2+ affinitás kromatográfiát
használtam. A fúziós partnert YUH (élesztı ubikvitin hidroláz) enzimmel emésztettem le.
Az exendin-4 végsı tisztítását RP-HPLC-vel végeztem, C18-as kolonnán, TFA-t is
tartalmazó víz-acetonitril gradiens elúcióval.
A fehérjét normál- és a dinamikai mérésekhez szükséges
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N- jelölt formában is

elkészítettem.
Az NMR mérések vizes közegben illetve 30% trifluoretanolt tartalmazó oldatban
zajlottak, 500 MHz-es készüléken. A jelöletlen exendin-4-rıl homonukleáris 1H-1H TOCSY
és NOESY, a
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N izotópjelöltrıl T1, T2 relaxációs, valamint heteronukleáris 1H-15N NOE

spektrumokat vettem fel. A TOCSY-NOESY spektrumok jeldiszperzitása vizes közegben
nem volt megfelelı, így fehérje térszerkezetét tekintve fıleg irodalmi elızményekre
támaszkodtam. A heteronukleáris spektrumokból nyert T1, T2 és hetNOE adatok szekvenciafüggı elemzésébıl megállapítottam, hogy a molekula eleje (elsı 10 aminosav), és vége
(Gly30-tól) igen erıteljes szegmensmozgásokkal bír, míg a középsı Ser11-Lys27 szakasz
merevebb a helikális szerkezetnek köszönhetıen.
További céljaim közt szerepel az exendin-4 mélyebbre ható dinamikai elemzése,
illetve szerkezetének meghatározása. A késıbbiekben pedig szeretnék megvizsgálni más
molekulákat, melyeket magam állítok elı rekombináns DNS technikával, és in vivo fehérje
expresszióval.
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Abstract
During my laboratory work I prepare the exendin-4 miniprotein (EX4) with gene
expression, and study the structural and dynamical properties of it by NMR spectroscopy.
Exendin-4 is a natural, 39-residue peptide, isolated from the saliva of a lizard, called
Heloderma suspectum. It shares 53% sequence identity to a mammalian incretin hormone,
glucagon-like-peptide-1 (GLP-1). GLP-1 plays an important role in the carbohydrate
metabolism. The analogue EX4 also binds and activates the GLP-1 receptor; stimulates the
glucose-dependent insulin secretion. Therefore it can serve as a potential anti-diabetic agent
for the treatment of type 2 Diabetes Mellitus.
Because of the 39 amino acids and the isotope labelling, the standard solid phase
peptid syntetic protocol’s cost/benefit ratio wasn’t appropriate. That’s why I preferred gene
expression.
Exendin-4 was prepared in Escherichia coli competent cells. Because of its small size,
it was co-expressed with ubiquitin, in a fusion system. The EX4-UBK fusion system contains
a hexahistidine-tag attached to the N-terminus. It enables simple separation and purification
via Ni2+ affinity chromatography. The removal of the ubiquitin moiety is easily feasible with
YUH protease.
I used RP-HPLC (C18 stationary phase) for the final purification step. The elution
buffer contained distilled water, acetonitrile and trifluoracetic acid.
I prepared exendin-4 both in natural and
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N enriched from for the latter NMR

dynamical studies.
The samples for the NMR measurements were dissolved in distilled water (containing
5% D2O). I recorded both homonuclear 1H-1H TOCSY -NOESY and heteronuclear 1H-15N
NOE, T1 and T2 relaxation spectra. Due to the high number of overlapping peaks in TOCSYNOESY spectra the structure determination were not feasible. Hence I rather used former
published assignments of the exendin-4. From the heteronuclear spectra I could define the
relaxation parameters (T1, T2) and hetNOE values. They represent that the N-terminal part of
the molecule (about the first ten amino acids) and the C-terminus from Gly30 have robust
motion, unlike the middle part (Ser11-Lys27), which is more rigid because of its helicity.
During my further studies I’m going to analyse the dynamical properties of exendin-4
and perform measurements to structure evaluation. In the future I would like to continue my
biochemical laboratory work, preparing recombinant DNA constructions and expressing other
proteins in vivo.
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