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1. Rövidítések és jelölések jegyzéke 

[] koncentráció 

4MPP tetrakis-(4-N-metil)-piridil-porfin 

8-MOP 8-metoxi-psoralen 

8-oxodGuo 8-oxo-7,8-dihidro-2’-dezoxiguanozin 

α egy állapot két Gauss-függvényének terület-aránya 

A terület (Gauss-függvénynél); adenin 

ALS alkáli-érzékeny száltörés 

β egy állapot csúcs Gauss-függvény területének és az állapot koncentrációjának aránya 

BER bázis-excíziós javító mechanizmus 

bp bázispár 

C citozin 

c koncentráció 

CD cirkuláris dikroizmus 

dGuo 2’-dezoxiguanozin 

dIz 2-amino-5-[(2-dezoxi-b-D-erythro-pentofuranozil)amino]-4H-imidazol-4-on 

DNáz dezoxi-ribonukleáz 

DNS dezoxi-ribonukleinsav 

DSB kettős száltörés 

dZ 2,2-diamino-4-[(2-dezoxi-b-D-erythro-pentofuranozil)amino]-5-(2H)-oxazolon 

ε moláris extinkciós koefficiens 

EDTA etilén-diamin-tetraacetát 

endoIII endonukleáz III 

EtBr ethidium-bromid 

FapydGuo 2,6-diamino-4-hidroxi-5-formamidopirimidin 

Fpg formamidopirimidin-DNS-glikoziláz 

FRALE kémiai vírusinaktivációs eljárás („fragile anchor-linker-effector”) 

G guanin 

HIV humán immundeficiencia vírus 

HOMO legmagasabb betöltött molekulapálya 

HPLC magas nyomású folyadékkromatográfia 

ISS Nemzetközi Űrállomás 

LD lineáris dikroizmus 

LUMO legalacsonyabb betöltetlen molekulapálya 

M mol / dm3 

NER nukleotid-excíziós javító mechanizmus 

OD optikai denzitás 

P10 T7 bakteriofág struktúrfehérje 
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P11 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

P12 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

P14 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

P15 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

P16 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

P17 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

P8 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

P9 T7 bakteriofág struktúrfehérje 

PCR polimeráz láncreakció 

PDT fotodinámiás terápia 

poli(A-T)2 adenin-timin bázispárokat tartalmazó kettősszálú polinukleotid 

poli(G-C)2 guanin-citozin bázispárokat tartalmazó kettősszálú polinukleotid 

PpIX protoporfirin IX 

PUVA psoralen-UV-A kezelés 

Q T7 bakteriofág struktúrfehérje 

r bázispár / porfirin mólarány 

RNS ribonukleinsav 

ROS reaktív oxigénszármazék 

ROSE Response of Organisms on the Space Environment kutatási program 

rpm fordulat / perc 

SDS nátrium-dodecil-szulfát 

SENS szenzibilizátor 

SSB egyszeres száltörés 

SUB szubsztrát 

T timin 

Taq Termus aquaticus baktérium 

TRIS tris-(hidroximetil)-aminometán 

UV Ultraibolya 

W félérték-szélesség (Gauss-függvénynél) 

XC maximumhely (Gauss-függvénynél) 

y0 alapvonal (spektrumelemzésnél) 
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2. Bevezetés, irodalmi áttekintés 

2.1. A fény biokémiai és biológiai hatásai, a medicinális felhasználás 

lehetőségei 

 

Az UV / látható tartományban fényt elnyelő anyagok közül jó néhánynak ismert az a 

tulajdonsága, hogy az elnyelt energiát más molekuláknak átadva kémiailag 

reakcióképessé teheti, aktiválhatja azokat (1). Ezt a régóta ismert, a biológiában nagy 

jelentőségű folyamatot nevezi a tudomány fényérzékenyítésnek, fotoszenzibilizációnak, 

a képzett reaktív vegyületek által kiváltott biológiai hatást pedig fotodinámiás hatásnak. 

Jóllehet hasonló folyamattal igen magasan szervezett körülmények között a fény 

energiájának biológiai rendszerekbe való asszimilációja érhető el (fotoszintézis), 

„fotodinámiás hatás” alatt általában destruktív jellegű folyamatokat értünk. A képzett 

reaktív anyagok ugyanis kémiailag módosíthatnak számos, a sejtek felépítéséhez és 

működéséhez fontos molekulát: fehérjéket (2), nukleinsavakat (3, 4) és 

membránalkotókat (5); ez általában a biológiai funkció károsodásához, megszűnéséhez 

vezet. Magát a szenzibilizálószert módosító reakciók pedig a reakció lecsengését 

eredményezik („photobleaching”). 

A reakció kezdeti lépése során a szenzibilizátor az elnyelt foton energiáját felhasználva 

szingulett gerjesztett állapotba kerül; mivel azonban az ilyen állapotok jellemzően igen 

rövid élettartamúak, ezért az effektív reakcióképességhez szükséges, hogy a szingulett 

gerjesztett állapot jelentős arányban alakuljon át spinátfordulással a lényegesen 

hosszabb élettartamú triplett gerjesztett állapotba, amely ezek után direkt és indirekt 

fotokémiai reakciókban vehet részt. Előbbi során a fény által aktivált szenzibilizátor 

közvetlenül reagál a „cél” molekulával, míg közvetett reakciók intermedier termékeken 

keresztül zajlanak. Az indirekt reakciókat két további csoportra osztják: I-es típusú 

fotokémiai reakciónak nevezik az elektron- vagy hidrogéntranszferrel járó, szabad 

gyököket létrehozó folyamatokat (amelyek általában oxigénnel reagálva láncreakció-

szerű oxidációs folyamatsort indítanak el; pl. OH•, O2
-, H2O2 képződhet jelentős 

mennyiségben). A spinváltozással járó reakciók pedig a II-es típusúak − ezek terméke 
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általában szingulett O2, mivel az oxigén alapállapotban triplett elektronrendszerű 

molekula (1).  

I.típus: 

 3SENS + SUB → 1SENS-• + SUB+• 

II. típus: 

 3SENS + 3O2  → 0SENS + 1O2 

Ahhoz tehát, hogy egy molekula jó fényérzékenyítő tulajdonságokkal bírjon (elsősorban 

az indirekt, II-es típusú, általánosságban legfontosabbnak vélt reakciótípusra gondolva 

(6)), fiziko-kémiai szempontból szükséges: 1) Jó fényelnyelés az UV / látható 

tartomány legalább egy részében (a szingulett oxigén képzéséhez szükséges energia 

0,98 eV/mol, ehhez elegendő energiát egy maximum 1270 nm hullámhosszú infravörös 

foton abszorpciója biztosíthatja). 2) Jó kvantumhatásfokú triplett-állapot képződés. 3) 

Hosszú élettartamú triplett állapot. Természetesen ezek a „követelmények” az egyes 

rendszerekben relatíve eltérő fontosságúak lehetnek. 

2.1.1. A PDT orvosi felhasználása 

Fotodinámiás hatás alatt tehát biológiai rendszerek olyan károsodását értjük, amelyet a 

fényérzékenyítést követő fotokémiai reakciók termékei okoznak. Ilyen hatást az 

orvoslásban először von Tappeiner használt fel 1907-ben, amikor egy bőr laphám 

carcinomára 5%-os eozint kenve azt napfény expozíciónak tette ki, ezzel a tumor 

regresszióját és kiváló kozmetikai hatást ért el. Ekkor született meg a fotodinámiás 

terápia (PDT) elnevezés is, amelyen ma gyakorlatilag csak a fotodinámiás hatás 

tumorterápiában való felhasználását értik (7). 

Egyéb fotokemoterápiás kezelésekre ma egyéb neveket használnak, pl. PUVA-terápia a psoriasis 

kezelésére (1), photoangioplastica az arteriosclerosis endovascularis terápiájára (8). 

A von Tappeiner által alkalmazott eozin és az akkor ismert hasonló fényérzékenyítők 

magas toxicitása azonban jelentősen késleltette a módszer elterjedését. 
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A PDT-vel kapcsolatos széles körű kutatások kezdete ahhoz a Thomas J. Dougherty 

nevéhez fűződő megfigyeléshez kapcsolható, mely szerint sok tumorféleség a környező 

szöveteknél jóval nagyobb mértékben veszi fel a hematoporfirinnek nevezett keverék 

alkotórészeit (6). Ez, mivel a porfirin-származékok jó fényérzékenyítő tulajdonságú 

vegyületek, valamint toxicitásuk szisztémás alkalmazás esetén is elfogadható, 

lehetőséget adott szelektíven a tumort érintő fotoszenzibilizációra (továbbá – 

fluoreszcens tulajdonságaiknak köszönhetően – felhasználható metastasisok, recidívák 

lokalizációjára is). A hematoporfirint az összetevők meglehetősen változó aránya miatt 

a klinikai alkalmazásban hamarosan felváltotta a szer tisztított változata, a Photofrin, 

amely egy dihematoporfirin-éter, majd intenzív – napjainkban is kiterjedt – kutatás 

kezdődött előnyösebb, ún. „második generációs” fényérzékenyítő szerek után (1. 

táblázat). 

A tumorterápiában elméletileg és az eddigi tapasztalatok alapján a fotoszenzibilizátor 

anyag következő tulajdonságai a legfontosabbak (a fent felsorolt fiziko-kémiai 

ismérveken túl): 1) Szelektív felhalmozódás a tumorszövetben. 2) Gyors elimináció a 

szervezetből. 3) Jó vízoldékonyság. 4) Minimális ún. „sötét-toxicitás” (károsító hatás 

fény hiányában). 5) Nagy abszorpciós koefficiens a vörös tartományban, mivel ebben a 

tartományban a legnagyobb a fény penetrációja a szövetek közé (ezt nyelik el az 

endogén pigmentek legkevésbé) (9).  

Az újabb fotoszenzibilizáló szerek között szerepelnek a jelen dolgozatban vizsgált 

kationos porfirinszármazék, a tetrakis(4-N-metil)piridil-porfin (4MPP) és származékai 

is. Sejtkultúrán végzett in vivo digitális fluoreszcencia mikroszkópos vizsgálatokkal 

igazolták (1. ábra), hogy a 4MPP jelentős mennyiségben dúsul a sejtmagban (10). 

Állatkísérletes tumorban is felhalmozódik a vegyület; 600-800 nm hullámhossz-

tartományú irradiációt alkalmazva ezután mind a malignus sejtek, mind a környező 

érhálózat kiterjedt károsodása figyelhető meg; a necrosisért elsősorban a sejtmagok, 

továbbá bizonyos mértékig a mitokondriumok károsodása tehető felelőssé (11). A 

mitokondriumok – a hatás szempontjából igen előnyös – fényérzékenyítését azonban 

leginkább a 4MPP piridil-csoportjain hosszú alkil-lánccal szubsztituált, így 

meglehetősen apoláros karakterű származékával sikerült elérni (12). 
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1. Táblázat Második generációs fotoszenzibilizátorok és a Photofrin fizikokémiai 

tulajdonságai (9) 

Vegyület Vörös absz. sáv (nm) ε (M-1 cm-1) 1O2-kvantumhatásfok (médium) 

Photofrin 630 3500-4000 
0,11 (víz, pH 7,4) 

0,23 (liposzóma) 

Chlorinok 680-700 40 000 0,54 - 0,65 (benzén) 

Bacteriochlorin 780-800 150 000 0,20 (metanol) 

Phtalocyaninok 680-720 200 000 
0,17 - 0,50 (víz, pH 7,0) 

0,70 (liposzóma) 

Naphtalocyaninok 780-820 350 000 0,19 (benzén) 

26 π-porfirin 780 30 000 0,44 (benzén / metanol) 

 

 

1. Ábra 4MPP dúsulása sejtkultúrában, fluoreszcencia mikroszkópos felvételen (10) 

Mindezek alapján a kationos porfirinszármazékok a tumor fotokemoterápia ígéretes 

vegyületei. És bár a dolgozat témáján jóval kívül esik, mindenképp érdemes 

megemlíteni a 4MPP igazolt bázikus fibroblaszt-növekedési faktor és vascularis 

endothelialis növekedési faktor antagonista tulajdonságát is, amely potenciálisan 

angiogenesis (érújdonképződés) gátló tulajdonságot is ad a molekulának, így több 

támadáspontú tumorellenes hatás reményét kelti (13). 
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A dolgozat témájától szintén meglehetősen messze esik, azonban a teljesség és az érdekesség kedvéért 

megemlíteném a szevezetben exogén δ-amino-levulinsav exogén bevitelével képzett protoporfirin IX-re 

(PpIX), mint érzékenyítőre épülő „endogén” fotodinámiás terápiával kapcsolatos kutatásokat is (14).  

A fotodinámiás hatás mélyebb megértéséhez vezettek azok a kutatások, amelyek a 

tumorterápiás alkalmazás során végzett besugárzások ideje alatt vizsgálták a célszövet 

oxigén-koncentrációját. A jelenségek értelmezéséhez fontos tudni, hogy a fotodinámiás 

kezelésnek az alkalmazott körülményektől függően változó mértékű, de mindenképp 

számottevő vascularis hatása van: az érintett erekben kezdetben vasoconstrictio alakul 

ki, az áramlási sebesség jelentősen lecsökken (15). A besugárzást követően pedig a 

microvasculatura átható károsodása folytán vasodilatatio és keringési stasis lép fel, 

valamint a vérlemezkék aggregációja is megfigyelhető (16).  Mindezek a 

mechanizmusok önmagukban is oxigenizációs zavarhoz vezetnek. A PDT-vel kezelt 

szövetben a besugárzás ideje alatt azonban az oxigenizáció ettől függetlenül is zavart 

szenvedhet, ugyanis a reaktív 1O2 rapid képződése értelemszerűen az alapállapotú 3O2 

szintjének csökkenésével jár együtt. Ennek kedvező hatása, hogy a tumorban a 

sejtlégzés leállása miatt hypoxiás károsodások jönnek létre, azonban egyúttal korlátot is 

szab a kezelés hatékonyságának, hiszen 3O2 hiányában a további 1O2 képződés is 

limitált, így csak az I-es típusú és a direkt reakciók okoznak destrukciót (17). További 

hátránya a csökkent oxigén-koncentrációnak, hogy a hypoxiás sejtek a tapasztalatok 

szerint rezisztensebbek a fotodinámiás hatással szemben (18). Ennek a problémának a 

megoldása a fényintenzitás csökkentése (19) és sötét periódusok beiktatása lehet (20). 

Ismert azonban olyan eset is, amikor a kezelés elején létrejövő oxigénhiány később, 

még a besugárzás alatt rendeződik (19). Ennek oka a fotoszenzibilizátor elbomlása 

(„photobleaching"), valamint a direkt sejtkárosodás miatt az oxigénfogyasztás 

csökkenése lehet. 

A tumorsejtek károsodásának több mechanizmusa lehetséges, létrejöhet direkt és 

indirekt úton is. Direkt módon károsodhatnak a sejtmembrán alkotói, a mitokondriális 

enzimek és a lizoszómák; ez a sejt integritásának gyors felbomlásához és necrosis 

kialakulásához vezet (18). Érdekes azonban, hogy megfigyelték fotodinámiás kezelést 

követően a programozott sejthalál, az apoptosis jelenségét is (21). Ennek kiváltásában 

az oxidatív stressz és a mitokondrium károsodása játszhat szerepet (22). Az indirekt 
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károsodás fő tényezői a reaktív gyulladásos reakció és az immunrendszer nem 

specifikus aktivációja (22). 

A PDT klinikai felhasználása elsősorban endobronchialis (19), gastrointestinalis tumorok (23, 24) és a bőr 

nem-festékes daganatainak (7) kezelésében játszik-játszhat szerepet. Vizsgálják a PDT alkalmazásának 

lehetőségeit humán atherosclerotikus laesiók endovascularis terápiájában is (8), bár ezen felhasználás 

jogosultsága megkérdőjelezhető (25). 

Az egyre növekvő antibiotikum-rezisztencia miatt (26) egyre nagyobb érdeklődésnek 

örvendenek a fotodinámiás hatás mikrobiológiai felhasználásával foglalkozó kutatások 

(27). Bár a téma részletes ismertetése meghaladja a dolgozat kereteit, érdemes 

megemlíteni, hogy az általam vizsgált kationos porfirinszármazék és rokon vegyületei 

antibakteriális hatásukban is figyelemre méltóak: Gram-pozitív baktériumokon kívül 

képesek a lényegesen összetettebb sejtfallal bíró Gram-negatív baktériumok 

fényérzékenyítésére is (28, 29). Szintén mikrobiológiai vonatkozású a továbbiakban 

tárgyalt fotokémiai vírusinaktiváció lehetősége is. 

Összefoglalva az eddigieket, munkám szempontjából a következő eredmények, 

megállapítások tűnnek a leglényegesebbeknek: 

• fotodinámiás hatással, fotokemoterápiával in vivo jelentős károsító hatás érhető el 

különféle szubcelluláris struktúrákon: membránokon, fehérjéken, nukleinsavakon. 

• A károsodás létrejöhet direkt úton, a szenzibilizátor és a célmolekula direkt 

reakciójával, valamint indirekt úton. Utóbbi hatást mediálhatják szabadgyökök (I-es 

típusú reakció) és szingulett oxigén (II-es típusú reakció). 

• Az in vivo PDT során általában az indirekt, II-es típusú reakciók játsszák a 

legfontosabb szerepet. Fontos tehát vizsgálni az ilyesfajta reakciók körülményei 

közül az oxigenizáció mértékét / hiányát. 

• A károsodás helyét („célpontját”) jelentősen megszabja, különösen a rövid diffúziós 

úthosszú szingulett oxigén esetében, a molekula lokalizációja. Ezért fontos 

részletesen vizsgálni az egyes fényérzékenyítő szerek kötődését a biológiailag 

jelentős makromolekulákhoz. 

• A DNS-hez szelektíven kötődő vegyületek a fotodinámiás hatás gyakorlati 

felhasználásának területén jelentős szerepet tölthetnek be. 
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2.1.2. Fotokémiai vírusinaktiváció 

A vírusinfekciók napjaink orvostudományának egyik nagy kihívását jelentik, mivel 

tünetmentes vagy banális lefolyású fertőzések mellett több infekció potenciálisan vagy 

biztosan halálos kimenetelű is lehet. A számtalan transzmissziós lehetőség közül – már 

csak a „nil nocere” elve miatt is – különös figyelmet kap a transzfúziók kapcsán átvitt 

vírusfertőzések problémaköre. Ezen a téren az utóbbi idők legnagyobb előrelépését 

kétségtelenül a donorok (kérdőív) és a vérkészítmények (szerológiai és molekuláris 

biológiai módszerek) szűrése jelenti. Ez azonban a módszerek természetéből adódó 

hiányosságok miatt elégtelen lehet (ismeretlen antigenitású és/vagy nukleinsav-

szekvenciájú vírusok; szerológiai „window” periódus). Ezért – bár a költség-

hatékonyság kérdése a fertőzések alacsony incidenciája miatt itt igen éles kérdés – 

kiterjedt kutatások folynak a vérkészítmények fiziko-kémiai sterilizálásával 

kapcsolatban (30). 

 

2. Ábra Fiziko-kémiai vírusinaktivációs eljárások 

Az ilyen eljárásokkal szemben értelemszerűen két lényeges elvárás merül fel (a már 

említett, költséggel kapcsolatos megfontolások mellett): 1) a patogén mikróbák minél 

szélesebb körének minél teljesebb mértékű inaktivációja, illetve 2) minimális reziduális 

toxicitás, azaz magának a készítménynek és a fogadó szervezetnek a védelme. Mivel 

ezek a követelmények igen jól rímelnek a fotodinámiás hatás jó térbeli és időbeli 
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szelektivitására, ezért az egyéb eljárásokkal (inaktiváció hőhatással, detergens 

használata (31), ionizáló sugrázás, kémiai eljárások – FRALE /=fragile anchor-linker-

effector/, Inactine (32)) történő próbálkozások mellett kiterjedten folyik a fotodinámiás 

vírusinaktiváció lehetőségeinek vizsgálata is (2). A szelektivitás elérésére itt leginkább 

az használható ki, hogy a szóba jövő vérkészítmények (a csontvelő-transzplantáció 

esetét nem számítva) nem tartalmaznak – „hasznos” komponensként – nukleinsavat. (A 

vörösvértest-készítményekben a fehérvérsejtek inaktivációja a transzfúzió-asszociált 

„graft-versus-host” betegség és a transzfúzió-asszociált tüdőkárosodás kiküszöbölése 

miatt elméletileg is előnyös.) Ezért elsősorban olyan készítmények jönnek szóba erre a 

célra, amelyek a nukleinsavakhoz kötődnek és így remélhetőleg azt szelektíven 

károsítják. Már klinikai vizsgálatok is történtek a bőrgyógyászatban is használt 

psoralen-származékokkal (aminometil-trimetil-psoralen, Amotosalen), riboflavinnal, 

valamint metilénkékkel és származékaival (32). Ezen eljárások közös hátránya azonban, 

hogy a vírusok inaktivációja mellett jelentősen károsítják a sejtes elemek (vörösvértest, 

vérlemezke) membránjának lipid és feltehetően protein (5) komponenseit is, azaz a 

kezelt készítmény biológiai funkcióját csökkentik; ritkán egyéb toxikus hatásokat is 

megfigyeltek (pl. thrombotikus események). Számolni kell továbbá a vegyületek 

genotoxicitásával, mutagenitásával is (32, 33). 

Mindezek miatt a további kutatás egyik fő irányát a nukleinsavakhoz nagy affinitással, 

szelektíven kötődő fényérzékenyítő molekulák vizsgálata képezi (34). Ezek között 

szerepelnek az általam is vizsgált kationos porfirin-származékok. Mivel a 

vegyületcsoportról a későbbiekben még sok szó esik, itt csupán annyit emelnék ki, hogy 

már születtek bíztató eredmények ilyen szerek hatékonyságát illetően mind bakteriofág 

(35), mind állatkísérletes vesicularis stomatitis vírus (36) inaktivációs kísérletekben. 

Az újabb eljárások biztonságos bevezetéséhez és alkalmazásához, a 

reakciókörülmények optimalizálásához elengedhetetlen a hatásmechanizmus pontos 

feltárása; munkám egyik fő célkitűzése is lényegében ehhez kapcsolódik. Jelen esetben 

az inaktivációs hatás első lépése a fotoszenzibilizátor kötődése a nukleinsavakhoz; ezt 

követi a DNS vagy RNS fotokémiai destrukciója. Ezért a következő részekben a 

nukleinsav-ligandum kölcsönhatások, valamint a következményes sérülések 

vizsgálatának módszertanát és fő koncepcióit kísérelem meg áttekinteni. 



 13

Érdemes megemlíteni, hogy hasonló fotokémiai kezelést alkalmaznak több, elsősorban az 

immunrendszert érintő megbetegedés kezelésében is. Az immunsejteket (elsősorban T-lymphocytákat) 

célzó, in vivo-extracorporális leukapheresis („photopheresis”) több tanulmány szerint is hasznos eljárás a 

csontvelő-transzplantációt követő „graft-versus-host” betegség (37), egyes autoimmun betegségek és a 

HIV-fertőzés (2) bizonyos eseteiben is. Ígéretes próbálkozások folynak – a hagyományos PDT és a 

fotodinámiás vírusinaktiváció közös területeként felfogható – cervicalis intraepithelialis neoplasia 

fotodinámiás kezelésében is (38). 

2.2. DNS – ligandum kölcsönhatások 

A DNS – ligandum kölcsönhatások témaköre a biokémia – molekuláris biológia 

kiterjedten vizsgált területe. Jelentőségük többek között az örökítőanyag 

expressziójának szabályozásában van (39), de a molekuláris biológiai kutatásokban is 

építenek ilyen kölcsönhatásokra (gél elektroforézis, DNS-szekvenálás) (40, 41). 

További fontosságot ad a témának, hogy számos esetben – különösen a modern 

vegyipar által előállított nagy számú, DNS-hez kötődni képes vegyület ismeretében – a 

DNS – ligandum kölcsönhatások káros (destruktív, mutagén) következménnyel járnak. 

A jelenségek tárgyalásakor elsősorban a legtöbbet vizsgált kettősszálú DNS-sel 

kapcsolatos megfontolásokra, eredményekre támaszkodom. 

2.2.1. A DNS – ligandum kölcsönhatások alapesetei 

A kis méretű ligandumok a kettősszálú DNS-hez sokféle módon képesek kötődni. Ezek 

közül a két legfontosabb az interkaláció a nukleinsav bázispárjai közé, valamint az – 

elsősorban a cukor-foszfát láncok részvételével – ún. külső kötődés. Interkaláció esetén 

a kötődő molekula mintegy „becsúszik” a bázispárok közé, azokkal jelentős hidrofób 

kölcsönhatásokat alakít ki; ennek hatására a teljes DNS-molekula hossza megnő, így 

általában a DNS-hélix „menetmagassága” megváltozik. Külső kötődés pedig jellemzően 

a két polinukleotid szál által képzett kis árokban alakul ki (ellentétben a fehérje-

kötődésekkel, amelyek nagyobb része a nagy árokban jön létre), általában (de nem 

kizárólagosan) adeninben és timinben gazdag szekvenciáknál (42). 
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2.2.2. Termodinamikai leírás 

A kötődés mennyiségi és energia-viszonyainak leírására számos koncepció született. Az 

első modellt a reakció leírására és a kötődési állandó meghatározására Scatchard 

dolgozta ki (43). Ez a modell egy ismert számú, egymástól független, uniformis 

kötőhelyekből álló polinukleotidhoz való kötődést ír le a tömeghatás törvénye alapján, a 

„kötődési izoterma” (a telített kötőhelyek / szabad molekulák arányának ábrázolása a 

telített kötőhelyek függvényében) használatával (ezt az ábrázolásmódot azóta is 

elterjedten használják). A modell nagy előnye, és egyben jelentős hátránya is az 

egyszerűség. A valós kötődések bizonyos jellemzői ugyanis a Scatchard-modellnek 

gyakran nem felelnek meg. Ezért a későbbiekben több megközelítést dolgoztak ki a 

következő, a modell által nem leírt jelenségek figyelembe vételére: 1) a szekvencia-

specificitás (ez a legtöbb esetben korántsem jelent olyan nagy fokban szelektív kötődést, 

mint pl. egyes transzkripciós faktoroknál), 2) kooperatív hatások, 3) átfedő kötőhelyek, 

több nukleotidhoz kötődő vegyületeknél (42). Ezek közül a Scatchard-modellbe a 

szekvencia-specificitást és a kooperatív hatásokat lehet korlátozottan beépíteni. 

Egy másik, gyakran alkalmazott módszer a McGhee és von Hippel által 1974-ben 

kidolgozott „neighbor exclusion” modell (44). A szerzők statisztikai modellt használva 

sikeresen beépítették a DNS-kötődés leírásába mind az átfedő kötőhelyek, mind a 

kooperatív hatások elemzésének lehetőségét, valamint tanulmányukban útmutatást 

adnak a szekvencia-specificitás beépítésére is. Mint a Scatchard-modellnél is, ebben az 

esetben is a kísérleti „kötődési izoterma” illesztése szükséges egy – ezúttal nem lineáris 

– elméleti függvénnyel. A modell per se alkalmazhatósága azonban igencsak 

korlátozott; a kooperatív hatások jellemzésére használt mennyiség (ω) és a kötőhely-

hossz (n) változása ugyanis nagyon hasonló jelleggel befolyásolja a próbafüggvényt, így 

– külső információ hiányában – a két mennyiség elválasztása még igen pontos kísérleti 

adatok esetén is nehézkes. A többféle kötőhely beépítése pedig még több, korántsem 

független paramétert visz be a függvénybe. Ezért a modell alkalmazását csak többféle 

bázis-összetételű DNS parallel vizsgálata esetén célszerű megkísérelni (42). 

2.2.3. Vizsgálati módszerek 

A kötődés mennyiségi jellemzéséhez (szabad / kötött molekulák aránya) számos 

kísérleti eljárás áll rendelkezésre. Ezek között szerepel a dialízis – fázispartíció 
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módszere, amikor is a molekula két kompartment között oszlik meg, melyek közül az 

egyik tartalmaz DNS-t, a másik nem. Az eljárás hátránya, hogy a kompartmentek 

makroszkópikus szétválasztása miatt jelentős potenciálkülönbségek alakulhatnak ki 

azok között, amelyek a (gyakran töltéssel rendelkező) ligandum megoszlását 

befolyásolhatják, valamint számolni kell a – sokszor vízben rosszul oldódó – molekulák 

adszorpciójával is a berendezés falára (hosszú, több napos inkubáció). Megfelelő 

elrendezés esetén kompetíciós kísérletek is végezhetők, pl. a bázispreferencia 

meghatározására (42, 45). 

Szintén kiterjedten használhatóak a kötődés leírására optikai, spektroszkópiai 

módszerek. A szóban forgó molekulák ugyanis általában kiterjedt delokalizált π-

elektron-rendszerrel bírnak, ezért az UV / látható tartományban jó fényelnyelést 

mutatnak. Az ilyen kísérletekben az aggregáció jelensége, az optikailag többféle 

kötőhely lehetősége, valamint a kötött állapot optikai tulajdonságainak koncentráció-

függő változásának lehetősége igényel speciális megfontolásokat. Az optikai módszerek 

közé tartoznak: 

• Abszorpciós spektroszkópia: az interkalációt mutató vegyületek elnyelési színképe 

általában vörös irányba tolódik el a bázisok és a kromofor elektronrendszerének 

kölcsönhatása miatt. A külső kötődést mutató vegyületek spektrum-változása 

sokféle lehet. 

• Fluoreszcencia spektroszkópia: a gerjesztési és emissziós spektroszkópia 

használatának előnye, hogy az adott hullámhosszú gerjesztő fény hatására 

kibocsátott fluoreszcencia-jel tulajdonságai (hullámhossz, intenzitás) lényegesen 

specifikusabbak egy adott anyagra nézve, mint önmagában a fényelnyelés jellemzői, 

így a módszerrel összetett rendszerekben nagyobb szelektivitás érhető el. A szabad 

és a kötött formák megkülönböztetése itt is a spektrumok megváltozásán alapul. 

• Külön érdemes megemlíteni a fluoreszcencia-energiatranszfer jelenségét. Ilyen 

esetben a DNS-ligandum rendszert a DNS abszorpciós sávjában (UV-C, az 

abszorpciós maximum 260 nm-nél van) gerjesztjük, és a ligandumra jellemző 

emissziós spektrumot vehetünk fel. Energia-transzferről tehát abban az esetben 

beszélünk, ha a rendszer (kromofor) fluoreszcencia-kvantumhatásfoka (Qλ) a DNS 

abszorpciójának megfelelő (260 nm körüli) hullámhosszon annak hozzáadására 

megnő. UV-ben elnyelő kromoforok esetén szokás ezt a kvantumhatásfokot egy 

olyan hullámhosszhoz viszonyítani, ahol a DNS nem abszorbeál, pl. 310 nm; így az 
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energiatranszfer jellemzésére a Qλ / Q310 nm függvény szolgálhat (46). A jelenséget – 

a bázisok és a ligandum elektron-rendszerének közeli kapcsolata miatt – leginkább 

interkalációval kötődő vegyületek esetében figyelhető meg, így arra specifikusnak, 

„diagnosztikai kritériumnak” tartják (46); újabb megfigyelések azonban, éppen a 

kationos porfirinek esetében, lehetséges ellenpéldával is szolgálnak (47).  

• Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia: a kromoforok optikai aktivitását 

vizsgáló spektroszkópiai módszer. Alapja, hogy bizonyos anyagok a síkban 

polarizált fény jobbra- és balra-forgató cirkulárisan poláros komponensére nézve 

eltérő törésmutatót (n) és gyengítési együtthatót (ε) mutatnak, így egy ilyen közegen 

áthaladva az eredetileg lineárisan poláros fény elliptikusan polárossá válik. Az 

ellipticitás mértéke a kétféle ε különbségéből adódik, jellemzésére a θ = arc tg b / a 

egységet használjuk, ahol a és b az ellipszis nagy- illetve kis tengelye. θ 

hullámhossz-függésének megismerése anyagszerkezeti következtetésekre ad 

lehetőséget; nukleinsavakhoz kötődő kromoforok esetén pedig a kötődés 

jellemzésére is fel lehet a módszert használni, mivel a szóban forgó vegyületek 

önmagukban általában optikailag inaktívak, a királis DNS-spirálhoz kötődve 

azonban optikai aktivitást nyernek. 

• Lineáris dikroizmus (LD): szintén a vegyületek DNS-kötődés során nyert optikai 

aktivitását felhasználó módszer; segítségével az abszorbeáló elektron-rendszer és az 

(áramlással párhuzamossá rendezett) nukleinsav makromolekulák tengelyének szöge 

határozható meg (48, 49). 

Bár az abszorpció-mérésen alapuló, optikai módszerek közé tartozik, mégis érdemes az 

eddigiektől külön említeni az optikai melting módszert. Ebben az esetben ugyanis nem a 

kötődő molekula, hanem a DNS-bázisok abszorpcióját vizsgáljuk, éspedig a 

hőmérséklet függvényében. A DNS 260 nm-en mutatott abszorpciója ugyanis a kettős 

hélix láncainak szétválásakor megnő; az abszorpciós koefficiens változását ábrázolva a 

hőmérséklet függvényében (derivált melting görbe) a denaturáció hőmérséklete 

pontosan meghatározható. A kötődő ligandumok ezt a hőmérsékletet megváltoztatják az 

egy- és kétszálú DNS-hez mutatott affinitásuk függvényében: amennyiben a molekula a 

kettős szálú DNS-hez kötődik erősebben, akkor a denaturációs hőmérséklet emelkedését 

(stabilizáló hatás), ellentétes esetben pedig csökkenését (destabilizáló hatás) 

figyelhetjük meg (42). Nukleoproteid komplexek esetén tanulmányozható a DNS-
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fehérje kölcsönhatás, valamint annak a kötődő vegyület által okozott változása is ezzel a 

módszerrel (50). 

A DNS – ligandum rendszerek termodinamikájának, az entrópia és az entalpia 

jelentőségének vizsgálatára adnak lehetőséget a kalorimetriai módszerek, melyekkel a 

kötődési reakció kapcsán felszabadult / elnyelődött hőmennyiség határozható meg. 

A DNS – ligandum kölcsönhatások vizsgálatának további, meglehetősen speciális 

eljárásai a molekuláris biológiai alapú „footprinting” és az affinitáson alapuló 

lánchasítás módszerek. Mindkét esetben a DNS-lánc hasításáról és a termékek 

elektroforézissel történő elemzéséről van szó; előző esetben egy ismert helyeken hasító 

ágens aktivitásának megváltozásából, utóbbiban pedig magának a ligandumnak a hasító 

aktivitásából vonhatók le következtetések a szer kötőhelyeiről és az azokhoz mutatott 

affinitásról (szekvencia-specificitás) (40, 42, 51). 

A nukleinsav – ligandum komplexek térbeli viszonyait a röntgen-krisztallográfia, 

valamint a molekuláris modellezés módszereivel lehet megközelíteni. Mindkét módszer 

segítségével oligonukleotid (kb. 2-10 bázispár)-ligandum komplexek térszerkezete, az 

egyes atomok relatív helyzete és egymáshoz viszonyított távolsága tárható fel, így a 

kölcsönhatás természetét illetően alapvető megfigyeléseket lehet tenni. Figyelmet 

érdemel azonban, hogy a krisztallográfiás felvételhez szükséges megfelelő méretű és 

minőségű kristály előállítása speciális körülményeket igényel – így a kötődést magát is 

csak ebben a speciális környezetben van módunk vizsgálni. A modellezés 

eredményeinek értékelésénél pedig a hipotetikus molekula-komplex környezetének 

leírására, valamint a – sokszor az eredményeket alapvetően befolyásoló – kezdeti 

feltételezésekre szükséges figyelemmel lenni. (A jelenlegi számítógépek – egyébként 

hétköznapi léptékkel mérve elképesztő – kapacitása ugyanis a kezdeti feltételezésektől 

mentes szimulációt még nem teszi lehetővé.) További hátránya a módszernek, hogy – 

szintén a fokozódó komplexitásból adódó számítási korlátok miatt – nehezebben 

vizsgálhatóak „hosszú” nukleinsav láncok, esetleg több (kooperatív) kötődő 

ligandummal (52-56). 
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3. Ábra A Ni-4MPP kötődése duplaszálú CCTAGG oligonukleotidhoz, annak „kis 

árkába”. Röntgen krisztallográfiás adatokból készített rekonstrukció (55). 

 

2.2.4. Kationos porfirinek kötődése DNS-hez 

 

4. Ábra A (4-N-metil)-piridil-porfin képlete 

Munkám során a kationos porfirinek alapvegyületét, a tetrakis(4-N-metil)-piridil-porfint 

(4MPP) használtam fel. A vegyületcsalád DNS iránt mutatott affinitása több mint 25 
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éve ismert és kiterjedten vizsgált jelenség. A következőkben az eddigi kutatások 

eredményeit tekintem át. 

Kötődési módok 

Már a kezdetektől fogva ismert, hogy a 4MPP mind a két fent leírt módon, azaz mind 

külső kötődéssel, mind interkalációval képes nagy affinitású komplexet kialakítani a 

duplaszálú DNS-sel (57, 58). Ezért a korai tanulmányokban szükségesnek mutatkozott a 

kötődési módok könnyebb elemzése érdekében a kétféle kötött állapotot külön 

mintákban előállítani. Erre lehetőséget teremtett egyrészt a két kötésmód eltérő 

bázispreferenciája: a külső kötődés elsősorban adeninben és timinben (A-T), az 

interkaláció pedig főleg guaninban és citozinban (G-C) gazdag szekvenciákon jön létre. 

Jóllehet mai ismereteink szerint ez a szelektivitás korántsem kizárólagos, az egyes 

kötött állapotok elkülönített jellemzésére alkalmasnak bizonyultak a csak A-T illetve 

csak G-C tartalmú szintetikus kettősszálú polinukleotidok – poli(A-T)2 és poli(G-C)2. A 

másik lehetőség az egyes kötött formák diszkrét előállítására a szabadbázisú molekula 

komplexációja valamely fématommal. Igazolt ugyanis, hogy azon porfirinek, 

amelyekben a centrális fématom axiális ligandumot (vízmolekulát) képes megkötni – pl. 

Fe3+, Zn2+, Co2+, térszerkezeti okokból képtelenek az interkalációra. Más típusú 

fématomok pedig, pl. a Cu2+ inkább elősegítik az interkalációt (58). 

Spektroszkópiai vizsgálatok 

A kétféle kötődési mód létének bizonyítására és az egyes kötött formák jellemzésére 

számos spektroszkópiai módszert használtak fel. Abszorpciós spektroszkópiai 

mérésekből tudjuk, hogy a külső kötődés a porfirin színképében az ún. Soret-sáv 

mérsékelt (5-10 nm) vörös eltolódását, valamint néhány százalékos hypochromiáját, 

ritkán pedig éppen az abszorpció növekedését okozza. Ezzel szemben az interkaláció 

kifejezett (15-25 nm) vöröseltolódással és abszorpció-csökkenéssel (40-50 %) jár együtt 

(58-60). 

A kötődés az emissziós színképben is változást okoz. Bár az ezzel kapcsolatos 

tanulmányok módszertani szempontból gyakran kritizálhatók (pl. a szabad vegyület 

elnyelési maximumán végezték a gerjesztést), a kvalitatív következtetések, melyek 

szerint mind a két kötött forma kialakulása a szabad porfirin széles, jellegtelen 

emissziós spektrumának két diszkrét sávra való felhasadását, valamint az intenzitás 
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csökkenését (interkaláció), illetve növekedését (külső komplex) okozza, érvényesnek 

látszanak (61, 62). Születtek eredmények a gerjesztett állapotok élettartamát illetően is. 

A szabad állapotú 4MPP 4,1 nsec-os szingulett gerjesztett élettartama külső kötődés 

esetén 10,6 nsec-ra, interkaláció esetén pedig 1,1 nsec-ra változik (62). A triplett állapot 

élettartamára vonatkozó mérésekből megállapítható, hogy a szabad forma élettartama 

O2-mentes környezetben 74 µsec, O2 jelenlétében pedig 2,3 – 2,5 µsec. Borissevitch és 

munkatársai az O2-mentes környezetben csak egyfajta triplett kötött állapotot figyeltek 

meg, 340 µsec-os élettartammal, míg oxigén jelenlétében két, 7,3 – 13,0 illetve 25,0 - 

32,0 µsec-os komponenst írtak le. A DNS-kötődés során mutatott kinetika alapján a 

rövidebb komponenst a külső komplex-szel, a hosszabb élettartamú populációt pedig az 

interkalált formával azonosították (63). 

A DNS-bázisok és a kromofor közelségére utaló bizonyíték a fluoreszcencia energia-

transzfer jelensége is (l. 2.2.3. pont), mely abban áll, hogy a bázisok abszorpciós 

maximumán gerjesztve a rendszert a 4MPP-re jellemző emissziót kapunk (48, 64). 

Az akirális porfirin-molekula a királis duplaszálú DNS-hez kötődve indukált optikai 

aktivitást mutat, így a cirkuláris dikroizmus módszere alkalmas a kötött állapotok 

vizsgálatára. Külső komplex esetén a Soret-sávban a molekula pozitív, interkaláció 

esetén negatív CD-jelet ad (48, 59, 60, 65, 66). 

DNS-porfirin komplexek szerkezetének vizsgálata 

Az optikai és a szerkezetvizsgálati módszerek között átmenetet képez a lineáris 

dikroizmus módszere, ami alkalmas a DNS-spirál hossztengelyének és a kromofor 

síkjának orientációjának meghatározására (l. 2.2.3. pont). Interkaláció esetén a 4MPP 

síkja a DNS-bázisok síkjával közel párhuzamos, míg külső kötődés esetén azzal 42-45 

fokos (48), más tanulmányban 62-67 fokos (49), árok-kötődésre jellemző szöget zár be 

(az idézett munkák a 4MPP Co- illetve Zn-komplexét tanulmányozták, ez 

magyarázhatja az eltérő eredményeket). 

A porfirin-DNS komplexek pontos térszerkezetét krisztallográfiai eljárásokkal lehet 

vizsgálni. Eddig két tanulmány jelent meg kationos porfirin-oligonukleotid 

komplexekről; mindkét esetben a 4MPP fémkomplexeiből, Ni2+-4MPP-ből illetve Cu2+-

4MPP-ből, valamint kettős láncú szintetikus oligonukleotidokból – CCTAGG illetve 

CGATCG – állt a vizsgált kristály (55, 56). A réz-komplex esetében interkalációhoz, a 
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nikkel-komplexnél pedig külső kötődéshez hasonló jelenséget figyeltek meg (utóbbi 

eredményt a szerzők jókora meglepetéssel konstatálták; jóllehet a korábbi tanulmányok 

arra utaltak, hogy a nikkellel komplexált kationos porfirinek egyáltalán nem mutatnak 

interkalációt). Mindkét esetben a kötődés az oligonukleotid jelentős konformáció-

változásával járt együtt: a réz-komplex esetén az interkaláció csak az egyik láncon volt 

teljes, a másik lánc egy bázisa a kettős hélix belsejéből „kipréselődött”, a cukor-foszfát 

láncon kívülre került; a hélix csavarodási szöge is jelentősen (35°-kal) megváltozott. A 

nikkel-komplex esetén a molekula két hexanukleotid kis árkába kötődve közöttük 

mintegy hidat képezett; a kapcsolódó bázisok síkja pedig a többihez képest jelentősen 

„elcsavarodott”. 

A krisztallográfiai vizsgálatok kétségtelenül számos fontos részletet képesek tisztázni; 

érvényességük azonban a „valós” viszonyokra nézve (polinukleotid, oldat) kétséges. 

A kötött állapotok térszerkezeti viszonyait a molekula-modellezés módszerével is 

lehetséges vizsgálni. Születtek eredmények 4MPP-dinukleotid (TA, GC) (53), 4MPP-

hexanukleotid (CGCGCG, TATATA) (52), valamint 4MPP-dodekanukleotid (54) 

komplexekről is. Az eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy a modell-

vizsgálatok megerősítik a kétféle kötőhely létezésének lehetőségét, valamint adatot 

szolgáltatnak a szekvencia-specificitás jelenségére és okára nézve is; a TA és a 

TATATA modellekben ugyanis a külső kötött, a GC és CGCGCG modellekben pedig 

az interkalált állapot a legalacsonyabb energiájú. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

ezek a modell-rendszerek általában nem veszik figyelembe a környezet (oldószer, 

ionerő) hatását. 

A kölcsönhatás vizsgálata molekuláris biológiai eljárásokkal 

Szintén a kötődés molekuláris szintjébe engednek betekintést a DNS-hasításon alapuló 

„footprinting” vizsgálatok. Ilyen esetekben a különböző ágensek (methidium-propil-

EDTA, KMnO4, DNáz I) által előidézett DNS-degradációt, illetve annak a kötődő 

molekula által okozott megváltozását vizsgálják a termékek elektroforézisével. Az ezzel 

foglalkozó, a 4MPP-n és fém-komplexein végzett tanulmányok (51, 54) megerősítik a 

kétféle kötődési mód létét és szekvencia-specificitását. Általánosságban elmondható, 

hogy a külső kötött, A-T preferenciát mutató állapot a kis árok-támadáspontú hasító 

ágensek aktivitását jelentősen gátolja egy, mintegy 4-5 bázispár hosszú régióban, míg 
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interkaláció esetén (G-C preferencia) a DNáz I aktivitásában figyelhető meg változás, 

de csak az érintett régió 1-2 bázisbáros környezetében. 

Érdemes megemlíteni, hogy megfelelő körülmények között maguk a kationos porfirinek 

is mutatnak DNS-hasító tulajdonságot; ezért például a 4MPP mangán-komplexét 

„footprinting”-kísérletekben hasító ágensként is felhasználják (40). 

A kötődés kinetikája 

A 4MPP DNS-kötődésének kinetikáját Pasternack és munkatársai tanulmányozták a 

porfirin – DNS elegyhez adott detergens (SDS), valamint nagy koncentrációjú sóoldat 

hatására létrejövő disszociáció, illetve többféle polinukleotid (szintetikus poli(A-T)2, 

poli(G-C)2, vegyes bázisösszetételű természetes DNS) közötti kompetíciós kísérletek 

időviszonyait elemezve. Eredményeik szerint a kötődés módjától függően a reakció a 

néhányszor 10 msec – 500 msec nagyságrendű idő alatt játszódik le; a külső kötődés 

gyorsabban, az interkaláció lassabban megy végbe. Megemlítendő továbbá, hogy a 

reakciók kinetikájának részletes elemzése során a szerzők megállapították, hogy a 

kétféle kötött forma egymásba átalakulása során a 4MPP molekula egyik kötött 

állapotából közvetlenül kialakulhat a másik, azaz nincs közbeeső disszociált állapot 

(67). 

A kötődés termodinamikai leírása 

A kötődés termodinamikai leírása eddig csak kvalitatív jelleggel történt meg. McMillin 

és munkatársai a korábban már idézett molekuláris modellezési, krisztallográfiai, 

valamint ún. „hajtű”-DNS fragmentumokon végzett kísérletek alapján az egyes 

kötődésekre vonatkozó aktivációs és kötődési, „reorganizációs” energia-mennyiségeket 

becsülték meg (68). Tanulmányuk szerint a külső kötődés jelentős aktivációs energiát 

igényel, mivel a lokális DNS-struktúrának jelentős torzulást kell elszenvednie. A 

kedvező elektrosztatikus kölcsönhatások miatt azonban a kötődéskor felszabaduló 

energia is jelentős. Interkaláció esetén az aktivációs energia-igény valamivel 

mérsékeltebb, jóllehet magába foglalja a 4MPP piridil-csoportjainak a porfirin-gyűrű 

síkjába való rendeződését és a DNS részleges „kicsavarodását”. A kötődés energiáját itt 

a 4MPP piridil-csoportjainak és a foszfát-oxigén-atomoknak az elektrosztatikus 

kölcsönhatása, valamint a porfirinváz és a bázisok között hidrofób és van der Waals-

kölcsönhatások adják. A szerzők spekulációja szerint azonban – a korábbi 
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eredményektől eltérően – ez kisebb, mint a külső kötődés kialakulásakor felszabaduló 

energia-mennyiség. 

 

5. Ábra A 4MPP DNS-kötődésének energiaviszonyai McMillin és munkatársai 

szerint (68) 

 

Alkalmazás természetes rendszerekre 

Jóllehet a 4MPP kétféle kötött formáját bizonyító kísérleti adatok száma meglehetősen 

nagy, a vegyes bázis-összetételű, természetes DNS-hez való kötődés mennyiségi és 

termodinamikai viszonyairól kevés adat áll rendelkezésre. Ennek elsősorban metodikai 

okai vannak; egy ilyen rendszerben ugyanis a kétféle kötött állapot „hagyományos” 

kísérleti módszerekkel történő szétválasztása meglehetősen nehézkes, valamint a 

bonyolult „neighbor exclusion” és kooperatív hatásokat adekvátan leíró elméleti modellt 

felállítani sem egyszerű. 

Strickland és munkatársai az egyensúlyi dialízis módszerét alkalmazva a két kötődési 

módra külön kötődési állandót, valamint ezek ionerősség-függését határozták meg 

szintetikus, duplaszálú poli(A-T)2 és poli(G-C)2 polinukleotidokon (45). Eredményeik 

szerint mindkét kötődés erőssége jelentős ionerősség-függést mutat, és a vizsgált 
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tartományban (0.12 – 0.52 M) a 4 x 106 – 7 x 104 M-1 nagyságrendbe esik. Korábbi, 

abszorpciós spektroszkópiai mérések hasonló rendszereken ezzel egybehangzó 

eredményeket adtak (59, 66). Pasternack és munkatársai a természetes DNS-en 

kialakuló viszonyokat, a két kötött állapot együttes előfordulását is megkísérelték leírni, 

a különböző közelítéssel végzett számításaik azonban egymástól eltérő eredményeket 

adtak (60).  

A munkámban is alkalmazott abszorpciós spektrum-felbontás módszerét is 

felhasználták már a kétféle kötött állapot kvantitatív szétválasztására (63). Abban a 

munkában azonban a felbontás eredménye (az egyes állapotok vörös-eltolódása és 

hypochromiája) nem egyeztethető össze a korábbi kísérleti adatokkal, és az alkalmazott 

illesztési eljárás elméleti megalapozottsága is megkérdőjelezhető (l. még 6.1.1. pont).  

Érdekességként megemlíteném, hogy tanulmányozták a 4MPP kötődését egyszálú polinukleotidokhoz is. 

Megállapítást nyert, hogy a vizsgált vegyület egyszálú nukleinsavakhoz is képes kötődni. Megfigyelték 

továbbá, hogy – megfelelő körülmények között – ezek a vegyületek képesek katalizálni a kétszálú hélix 

kialakulását egy intermedier kötődési mód létrejöttén keresztül (65). 

Szintén figyelemre méltó a kationos porfirinek affinitása a quadruplex konformációjú DNS-hez (69, 70). 

Ez a tulajdonság további támadáspontot nyújt a tumorterápiában, mivel ilyen DNS-szerkezet elsősorban a 

„halhatatlan” sejtekre, így például a tumoros sejtekre jellemző telomeráz enzim működéséhez szükséges. 

A kationos porfirinek DNS-kötődésének eddig megismert, a későbbiekben fontos 

jellemzőit foglalja össze a 2. táblázat. 

 

 

 

2. Táblázat Az interkaláció és a külső kötődés, illetve a kötött formák jellemzőinek 

összehasonlítása 

 Interkaláció Külső kötődés 

Bázispreferencia G - C A - T 

Kötőhely hossz 1 - 2 bp 4 - 5 bp 
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Orientáció* ~ 82 - 85 ° ~ 45 - 65 ° 

Kötődési állandó   

   alacsony ionerő 5 x 106 - 2 x 107 4 x 106 

   nagy ionerő 6 x 104 7 x 104 

Abszorpció   

  Soret sáv vöröseltolódás 21 - 23 nm 6 - 8 nm 

  Soret sáv hypochromia > 40 % 5 - 10 % 

Emisszió   

  Alak felbomlik felbomlik 

  Intenzitás csökken nő 

  Szingulett élettartam 1,1 nsec 10,6 nsec 

  Triplett élettartam 25,0 – 32,0 μsec 7,3 – 13,0 μsec 

Kontakt energia-transzfer van nincs (?) 

CD-jel a Soret-sávban negatív pozitív 

* - a polinukleotid hossztengelyéhez képest 

2.3. DNS-sérülések vizsgálata 

Az örökítő anyag károsodásának vizsgálata a molekuláris biológia nagy jelentőségű 

területe, mivel ilyen folyamatok fontos szerepet játszanak – játszhatnak a daganatos 

betegségek, az öröklődő genetikai rendellenességek kialakulásában, környezeti ártalmak 

akut és krónikus toxicitásában, valamint az öregedés biológiai mechanizmusaiban is 

(71, 72). A DNS károsodásának szerepére vonatkozóan vannak továbbá elképzelések 

több más betegség, így például immunológiai betegségek, neurodegeneratív kórképek, 

valamint az atherosclerosis pathogenesisével kapcsolatban is (73). Specifikus DNS-

károsító kémiai reakciókat hasznosítanak dezinficiálási céllal, mint például a 2.1.2. 

pontban említett vírusinaktivációs módszerek esetében, valamint a molekuláris 

biológiában is, például DNS-szekvenáláshoz (74). 

2.3.1. A DNS sérülések csoportosítása 

Eredet szerint 

A DNS károsodása, jóllehet aerob anyagcserét folytató sejtekben spontán is 

folyamatosan kialakul, számos külső hatás eredménye is lehet (75). Kiterjedten vizsgált 

az elektromágneses sugárzások, így az UV és az ionizáló sugárzások nukleinsav-
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károsító hatása. Ezen sugárzások hatásának mechanizmusában a foton és a DNS-

molekula direkt kölcsönhatásánál az esetek nagy részében sokkal nagyobb szerepe van a 

sugárzás által létrehozott reaktív oxigén-származékok (ROS – „reactive oxygen 

species”) által létrehozott indirekt károsító hatásnak. Ilyen ROS vegyületeket azonban 

elektromágneses sugárzások nemcsak közvetlenül, hanem a korábban leírt fotokémiai 

reakciókon keresztül is létrehozhatnak, így ezen mechanizmusok ismerete munkám 

szempontjából is nagy fontosságú (71, 72). 

A DNS károsodás létrejöttének egy további lehetséges mechanizmusa a károsító 

vegyület és a nukleinsav kötődéséből (l. 2.2. pont) származó toxikus hatás (76). 

Az itt bemutatott sérülés-típusok elsősorban a – munkám során legfontosabb – oxidatív károsodás 

eredményeként fellépő sérülések. 

Lokalizáció szerint 

A DNS-molekula sérülése létrejöhet a cukor – foszfát gerincben: ezek a sérülések az 

egyszeres („single strand break” – SSB) és kettős („double strand break” – DSB) 

száltörések, valamint az alkalikus közegben manifesztálódó száltörések („alkali labile 

site” – ALS). 

A károsodás lokalizációja lehet a DNS-szál bázisaiban is: kialakulhat a bázisok 

modifikációja, dimer-képződése, létrejöhet az idegen molekula kötődése a bázisokhoz 

(„addukt-képződés”), illetve ebbe a csoportba sorolhatjuk a komplementer bázisok 

között kialakuló keresztkötéseket is (1). A DNS-bázisok oxidatív károsodása érintheti a 

pirimidin és a purin bázisokat. Kitüntetett szerepet játszik azonban a guanin, ugyanis 

ismert, hogy az összes bázis közül ennek a legkisebb az ionizációs energiája. Ezért akár 

közvetlen oxidációval, akár a bázisok között fennálló kapcsoltság miatti töltés-hiány 

(„lyuk”) transzfer eredményeképp a guanin bázisok nyernek legkönnyebben pozitív 

töltést. Szintén ennek a jelenségnek a következménye az is, hogy a II-es típusú 

fotokémiai reakciók termékeként kialakuló szingulett oxigén csak a guanin bázisokkal 

képes reakcióba lépni. A guanin lehetséges oxidációs termékeit a 6. ábra mutatja be 

(71). 

A bázisok sérülésének következő lehetséges lépése a szomszédos pozícióban található 

módosult termékek reakciója egymással, ezáltal ún. „tandem laesiók” kialakulása. Egy 



 27

ilyen jellegzetes termék a formilamin (amely kialakulhat timinből és citozinból) és a 8-

oxo-guanin kapcsolódása (7. ábra). 

A DNS-károsodás további, speciális esete a DNS-fehérje keresztkötések kialakulása, 

mint például a látható fény hatására metilénkék jelenlétében a nukleoszoma-

komplexben kialakuló károsodások. Egy tanulmány igazolta, hogy a keresztkötések 

kialakulásához a festék interkalációja szükséges a DNS bázisai közé, azonban a 

molekula a kötésben önmaga nem vesz részt (76). 

 

6. Ábra A guanin oxidációs termékei (71) 
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dIz: 2-amino-5-[(2-dezoxi-β-D-erythro-pentofuranozil)amino]-4H-imidazol-4-on, dZ: 2,2-diamino-4-[(2-

dezoxi-β-D-erythro-pentofuranozil)amino]-5-(2H)-oxazolon, dGuo: 2’-dezoxiguanozin, FapydGuo: 2,6-

diamino-4-hidroxi-5-formamidopirimidin, 8-oxodGuo: 8-oxo-7,8-dihidro-2’-dezoxiguanozin 

 

7. Ábra Tandem laesio kialakulása (71) 

 

Következmény szerint  

A károsodás következményeként nemcsak az örökítő anyag szerkezete alakul át, de 

megváltozik annak funkciója is. Ennek molekuláris alapját képezheti a bázissorrend 

megváltozása egy adott bázis másikra való cseréje (például formil-amin, amely 

citozinból is kialakulhat, adeninre íródik át (73)), egy új bázis beépülése vagy kiesése. 

Utóbbi két eltérés a DNS – aminosav transzláció során az „olvasási keret” eltolódását, 

„frame-shift” jelenséget okoz (75).  Megjegyzendő azonban, hogy bár az ilyen eltérések 

általában nem jelentik az átírási folyamat teljes gátlását, ugyanakkor ismert olyan, 

csupán egy bázist érintő laesió is, amely nagy gyakorisággal a polimeráz enzim 

blokkjához vezet (pl. formil-amin (71)). A száltörések és a DNS magasabb rendű 

szerkezetének károsodásai átható konzekvenciával bírnak. A kovalens DNS-adduktok, 

illetve a nagy affinitással, de reverzibilisen kötődő ágensek okozhatnak polimeráz-

blokkot (77), de eredményezhetnek báziscserét és „frame-shift” eltérést is (78).  
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Fontos azonban megjegyezni, hogy – különösen a bázisok sérülése esetén – a „primer”, 

a kiváltó hatás által közvetlenül létrehozott károsodás nem feltétlenül azonos a végleges 

genetikai következménnyel (ezt pl. insertio, deletio esetén nehéz is volna elképzelni), 

hanem a DNS-replikációban és a transzkripcióban részt vevő enzimek hatására alakul át 

végső formájába (71). Ugyancsak jelentős a különböző hibajavító, „repair” 

mechanizmusok szerepe a károsodások kiküszöbölésében. Ez – rendszerenként eltérő 

jelentőséggel – megnyilvánulhat a károsodott bázis direkt enzimatikus „kijavításában”, 

az érintett bázis (BER – base excision repair) vagy teljes nukleotid (NER – nucleotide 

excision repair) eltávolításában, illetve a homológ kromoszóma-régiók 

rekombinációjában.  

A mutáció a szervezetre nézve lehet hatástalan („silent” mutációk – például a 8-oxo-

dezoxi-guanin általában citozinra íródik át (73)), létrejöhetnek mutáns virionok, sejtek, 

szervezetek, illetve a genetikai kód nagyfokú vagy kritikus helyen bekövetkezett 

károsodása okozhat életképtelenséget is. Az ok és a következmények megítélésében 

fontos figyelembe venni, hogy mind a DNS konformációja, mind a repair-aktivitás 

különbözik a genom egyes (aktív – nem aktív, intron – exon) régióiban (71, 77). 

A munkám során használt T7 fággal kapcsolatban fontos tudni, hogy – korábbi 

tapasztalatok szerint – a „silent” és a mutáns virionok kialakulásához vezető laesiók 

számbeli jelentősége minden bizonnyal elhanyagolható, azaz gyakorlatilag a genom 

egyetlen sérülése is az adott virion inaktivációjához vezet (79). Ennek oka lehet, hogy a 

genom szinte teljes egészében exonként, kódoló szakaszként funkcionál (80). 

Ez persze csak azon a szinten fogadható el, amilyen pontossággal a kvantitatív megfigyeléseinket 

végezzük; ha egyáltalán nem volna elképzelhető életképes mutáció, akkor nem léteznének a T7 fágnak 

altípusai. 

2.3.2. A DNS-sérülések kimutatásának módszerei 

A DNS-sérülések kimutatásában mind fizikai-kémiai, mind molekuláris biológiai 

módszerek használatosak. 
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Fizikai-kémiai módszerek 

Ebbe a csoportba tartozik a magas nyomású folyadék-kromatográfia (HPLC), a gáz-

kromatográfia és a tömeg-spektrometria. Ezek a módszerek a módosult bázisok eltérő 

fizikai tulajdonságai (tömeg, töltés, méret,… ) alapján szeparálják azokat az intakt 

formáktól. A módszerek hátránya, hogy használatuk a minta relatíve nagy mennyiségét 

igényli, illetve hogy a preparációs lépések önmaguk is bírnak több-kevesebb károsító 

hatással. Ezért jelentős nehézségekbe ütközik az eljárások standardizálása és a 

kvantitatív elemzés. Előnyük viszont, hogy a bázis-sérülések számos, gyakorlatilag 

minden fajtája elkülöníthető (71). 

Molekuláris biológiai módszerek 

A bázis-sérülések molekuláris biológiai vizsgálata bakteriális hibajavító, „repair” 

enzimek használatán alapul. A leggyakrabban alkalmazott ilyen enzimek a 

formamidopirimidin-DNS-glikoziláz (Fpg) és az endonukleáz III (endoIII). 

Jellegzetességük, hogy szubsztrát-specificitásuk viszonylag alacsony, tehát sokféle 

sérült bázissal reagálnak, valamint hogy a bázis-sérüléseket egyszeres száltörésekké 

(SSB) alakítják át. Ezek azután lúgos közegben végzett elektroforézissel, illetve 

plazmidok széttekeredésének („unwinding”) mérésével kimutathatók. 

Érdemes megemlíteni, hogy történetesen az E. coli baktériumban is az említett két enzim játssza a 

legfontosabb „repair” szerepet. Ez a széles szubsztrát-spektrum egyébként a prokariótákra jellemző 

inkább, emberi sejtekben például a ciklopurin laesiók sztereoizomerjei is meglehetősen eltérő „repair” 

lehetőségekkel bírnak (81).   

Mivel munkám során a DNS-sérülések közvetlen kimutatására a polimeráz láncreakciót 

(PCR) alkalmaztam, ezért a módszer ilyen téren való alkalmazhatósága külön figyelmet 

érdemel. A laesiók kimutatása ebben az esetben azon alapul, hogy a sérülés 

megakadályozza a DNS-polimeráz szintetikus működését, így azok jelenlétére és 

számára az épen maradt, amplifikálható szakaszok mennyiségének csökkenéséből 

következtethetünk. 

A módszer érzékenységét értelemszerűen befolyásolja – a PCR kísérlet „általános” 

körülményein túl – az amplifikálandó szakasz hossza, amennyiben hosszabb szakaszon 

alacsonyabb sérülés-frekvencia mellett is nagyobb valószínűséggel fordul elő blokkoló 
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eltérés (77), valamint a polimeráz enzim fajtája, esetleges exonukleáz aktivitása (73). 

Így például a humán DNS-polimeráz enzimmel végzett kísérletek eredményei a Taq 

polimerázt használó rendszerekre csak erős korlátokkal érvényesek. 

A módszer in vitro jellegéből adódik továbbá, hogy nem veszi figyelembe a „repair” 

mechanizmusok hatását sem. Ebből következik például, hogy ilyen eredményekkel 

önmagukban az in vivo eseményeket magyarázni elméletileg sem lehetséges. 

Az Intézet kutatócsoportja, Hegedüs és munkatársai (79), valamint más kutatócsoportok 

is (82) úgy találták, hogy az UV-sugárzások által okozott DNS-sérülések igen nagy 

arányban a polimeráz enzim blokkját eredményezik, ez azonban – a fent leírtak alapján 

– valószínű, hogy oxidatív sérülések esetén nem így van. 

A DNS-sérülések PCR-ral való értékelésében fontos tehát figyelembe venni, hogy – 

mint az eddigiekben bemutattam – nem minden laesio eredményezi a polimeráz reakció 

gátlását. A bázis-sérülések közül például a 8-oxo-dezoxi-guanin kialakulása általában 

önmagában „silent”, azaz ugyanúgy citozin épül be vele szemben, mint a guanin 

esetében (71, 73). A formil-amin (73) és a ciklo-dezoxi-adenozin viszont az esetek 

döntő többségében blokkoló sérülések (81), ritkábban báziscserét okozó hibák lehetnek. 

További eltérések, mint például a 8-oxo-dezoxi-guanin / formil-amin „tandem laesio” 

pedig „frame-shift” mutációkat képesek okozni (73). A száltörések, akár az egyik 

(SSB), akár mindkét szálat (DSB) érintik, blokkoló eltérésként viselkednek. 

Láthatjuk tehát, hogy a DNS-sérülések PCR-elemzése se nem teljesen szenzitív, mivel 

bizonyos fajta eltéréseket nem mutat ki, se nem teljesen specifikus, mivel olyan 

eltéréseket is kimutathat, amelyeket in vivo a „repair” mechanizmusok esetleg 

korrigálhatnak. Hátránya továbbá, hogy csak a blokkoló laesio jelenlétére enged 

következtetni, természetére azonban nem. Mivel azonban ismert, hogy általában egy 

adott típusú károsító hatás esetén az egyes sérülés-fajták aránya a dózistól függetlenül 

viszonylag állandónak tekinthető (71), amint ezt a 3. táblázat is mutatja, ezért feltehető, 

hogy a PCR is a sérülések egy bizonyos, fix hányadát mutatja ki, így a DNS-sérülés 

létrejöttének és dózis-függésének nyomon követésére alkalmas a módszer. 
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3. Táblázat Az egyes sérülés-típusok előfordulási gyakorisága gamma és UV-A 

sugárzással való kezelést követően (71) 

Sérülés 
Gamma sugárzás 

(sérülésszám / Gy) 

UV-A sugárzás 

(sérülésszám / kJ m-2) 

8-Oxo-dGuo 11 0,98 

FapydGuo 27 n.a. 

Fpg-szenzitív sérülés 48 1,9 

Endo III-szenzitív sérülés 53 0,3 

Száltörés (ALS, SSB, DSB) 130 0,9 

8-oxodGuo: 8-oxo-7,8-dihidro-2’-dezoxiguanozin, FapydGuo: 2,6-diamino-4-hidroxi-5-formamido-

pirimidin, Fpg: formamidopirimidin-DNS-glikoziláz, endoIII:endonukleáz III, ALS: alkáli-érzékeny 

száltörés, SSB: egyszeres száltörés, DSB: kettős száltörés. 

A molekuláris biológiai eljárások előnye, hogy lényegesen kevesebb mintára van 

szükség, valamint a preparálás is kíméletesebb lehet. A megfelelő standardizálás 

azonban egyelőre itt sem megoldott (71). 

A keresztkötések vizsgálata 

A keresztkötések kialakulását általában a DNS – fehérje komplexekből a DNS 

kivonhatóságának csökkenésével, illetve ennek széles spektrumú proteinázokkal való 

reverzálhatóságával vizsgálják. A már idézett, metilénkék által kiváltott DNS – fehérje 

keresztkötéseket vizsgáló tanulmányból megállapítható volt, hogy a kivonást (a 

módszertől függően) 100-300 bázispáronként egyetlen kovalens keresztkötés is gátolni 

képes (76). 

2.3.3. Kationos porfirinek DNS-károsító hatása 

A kationos porfirinek DNS-károsító hatását több tanulmány elemezte. 

Munson és Fiel difenil-dipiridil-porfirinek és látható fény jelenlétében plazmid DNS-en 

száltörések – elsősorban egyszeres törések (SSB) – megjelenését mutatta ki (83). 

Praseuth és munkatársai tetrapiridil-porfirineket vizsgálva mind egyszeres (SSB), mind 

kétszeres (DSB) száltöréseket kimutattak. Eredményeik alapján a laesiókat elsősorban 
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II-es (1O2), és csak kisebb mértékben az I-es típusú reakciók (szabad gyökök) okozzák. 

A száltörés létrejöttéhez szükségesnek bizonyult a molekula kötődése a 

polinukleotidhoz (például a növekvő ionerő a sérülések számát csökkentette). A kétféle 

kötött forma (interkaláció, külső komplex) közül az interkaláció bizonyult 

hatékonyabbnak (84). A száltörések létrejöttét később több más dolgozat is 

megerősítette (48, 61). 

Több tanulmány igazolta a kationos porfirin-DNS fotoreakcióban a bázis-sérülések 

létrejöttét is. Elsősorban – 1O2-mediált folyamatokban gondolkodva – a guaninból 

képződő produktumok megjelenését mutatták ki (3, 85), fő fotoproduktumként a 8-oxo-

dezoxi-guanint. Egy összehasonlító tanulmányban Kvam és munkatársai úgy találták, 

hogy az egyes termékek megjelenése függ a nukleotidok állapotától (monomer 

nukleotid, egyszálú illetve kétszálú DNS), független azonban a szenzibilizáló szer 

típusától. A fotoproduktumok aránya azonban jelentős különbségeket mutatott a 

vizsgált metilénkék, tetrapiridil- és tetraszulfonált porfirinek esetében (3). Ebben a 

tanulmányban az I-es típusú reakcióknak is jelentős szerepet tulajdonítottak. 

2.4. A T7 bakteriofág 

A bakteriofágokat kiterjedten, többek között Intézetünkben is alkalmazzák ionizáló és 

nem ionizáló sugárzások hatásának, továbbá gyógyszerek és vegyszerek 

genotoxicitásának vizsgálatakor, mivel – nukleoproteid komplexként – sok biológiailag 

releváns kémiai, fotokémiai reakció támadáspontját (DNS, kromatin-szerkezet) jól 

modellezik. Jelentős előnyük, hogy könnyen átlátható az ilyen rendszerekben a 

fényérzékenyítő molekula megoszlása (kevés lehetséges kötőhely), valamint nem kell 

számolni a szer metabolikus átalakulásával. Könnyen tenyészthető, viszonylag olcsó, 

nem pathogén vírusok; ez további praktikus előnyöket jelent. Egyszerű felépítésüknek 

és kis méretüknek köszönhetően optikai tisztaságú preparátumok állíthatóak elő, ami 

lehetővé teszi a szerkezetváltozások spektroszkópiai vizsgálatát. 

A dolgozatban bemutatott kísérleteket a T7 bakteriofágon végeztem; ezért a 

következőkben ezen vírus jellemzőit mutatom be. 

Az E. coli baktérium T7 fágja egy kettős szálú DNS-t tartalmazó, ikozahedrális 

szimmetriájú, peplon nélküli bakteriofág. A víruspartikulum tömege 52 MD, ennek 50 
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%-át fehérje, 50 %-át nukleinsav teszi ki (86). A fágpartikulum natív mérete a 

különböző meghatározások alapján 40 – 60 nm körüli (elektron mikroszkópia, kisszögű 

röntgen diffrakció) (86, 87). A fehérje molekulák alkotják a kapszidot (P9, P10, Q 

fehérjék), a vírus belső mag-részét (core – P14, P15, P16 fehérjék), valamint a 

gazdaszervezethez való adszorpcióhoz szükséges farok-részt (tail – P11, P12, P17 

fehérjék); a P8 fehérje a három komponens összekapcsolódásához szükséges (86, 88). 

A DNS konformációja a bakteriofágban a hagyományos Watson-Crick modelltől csak 

kis mértékben tér el, ún. torzult-B típusú (50, 89). A 40 000 bázispárból álló molekula 

bázisszekvenciája, valamint a gének elhelyezkedése – és így a kódolt aminosavak 

sorrendje is – teljes mértékben ismert. A bázispárok között egyenlő arányban fordul elő 

guanin-citozin, illetve adenin-timin pár. Méréseim során lényegesnek bizonyult továbbá 

a fág fehérje-szerkezetének azon tulajdonsága, hogy a burkot alkotó P9, P10 és Q 

fehérjék nem tartalmaznak triptofánt, a magot és a farok-részt alkotó fehérjék azonban 

igen. 

Az adatok forrása az Európai Bioinformatikai Intézet által működtetett UniProtKB/Swiss-Prot adatbázis. 

Online elérhetőség: www.ebi.ac.uk/swissprotaccess.html. 

A vírus összeépülése során a DNS egy előzetesen már kialakult „prokapszidba” 

(kapszid I) kerül be, kiegészítő fehérjék segédletével (90); a beépülés sebessége 25-30 

ezer bázispár percenként. A partikulumon belül a DNS szoros kapcsolatban a fehérje 

burokkal (P10 fehérje), és nem pedig a mag-résszel van (87, 89). A bakteriofág 

szerkezetét mutatja sémásan a 8. ábra. 
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8. Ábra A T7 fág sémás ábrázolása (A), elektronmikroszkópos felvétele (B) illetve a 

hősokk hatása – részletesen l. a szövegben (C) (86, 88). 

Ismert, és a későbbiek szempontjából fontos jellegzetessége a T7 bakteriofágnak, hogy 

a fehérje (kapszid)-DNS kölcsönhatások 50 °C felett labilissá válnak, további 

melegítéssel pedig a burok jórészt elválik az örökítő anyagtól; bizonyos részei azonban 

továbbra is – az ép vírushoz képest jóval rendezetlenebb aggregátumok formájában – 

kapcsolatban maradhatnak a DNS-sel (50, 88). Ennek következményeképp a DNS natív 

B-konformációjúvá relaxálódik, abszorpciója ezért kis mértékben (∼10 %) csökken (l. 

még 2.4. és 5.2.2. pont), elektronmikroszkóppal vizsgálva az ikozahedrális szerkezet 

eltűnik (87, 88), a fertőzőképesség gyakorlatilag megszűnik (8. ábra). A szabad DNS 

megjelenése gél elektroforézissel is megfigyelhető: a lassan az anód felé migráló intakt 

T7 fág mellett egy gyorsabban migráló, fehérje-specifikus festékkel (Coomassie blue) 

nem, csak DNS-hez kötődő fluoreszcens jelzővel (ethidium-bromid) kimutatható, 

DNáz-kezelésre érzékeny komponens is megjelenik (91). 

Mint már utaltam rá, kiterjedt kutatás folyt és folyik bakteriofágok ultraibolya-

dozimetriai felhasználásáról. Ennek alapját az adja, hogy az UV-sugárzás elsődleges 

biológiai támadáspontja a DNS, bizonyos magasabb rendű (humán) biológiai 

válaszreakciók (pl. erythema) hatásspektruma is a DNS abszorpciós spektrumára hajaz 

(82, 92); ezért racionális az ibolyántúli sugárzás hatásait DNS-molekulákon és 

nukleoproteid komplexeken modellezni. A biológiai mintákkal kivitelezett dozimetria 

további előnye, hogy integrálják a beeső dózist mind térben (szórt sugárzás!), mind 

időben, továbbá a különböző hullámhossz-tartományok tekintetében is (93). 

Az eddigi kutatások számos módszert dolgoztak ki T7 és egyéb bakteriofágok örökítő 

anyagának vizsgálatára, különös tekintettel az UV-indukálta károsodások kimutatására. 

A különféle spektroszkópiai eljárások mellett (abszorpció, optikai melting, (50, 94)) 

alkalmazható az immunodot-blot assay (95, 96), a polimeráz-láncreakció (79, 82, 93) és 

a gél elektroforézis. Végezhetőek továbbá vizsgálatok a már említett sérülés-specifikus 

endonukleázokkal, vékonyrétegek fázis-kontraszt valamint polarizációs mikroszkópos 

vizsgálatával (97), valamint az élőszám meghatározásával (92, 98). A T7 fág így 

számos UV-dozimetriai kísérletsorozat eszközét képezte-képezi; extraterresztiális 
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kísérletek T7 fággal szerepelnek az ISS nemzetközi űrállomás ROSE (Response of 

Organisms on the Space Environment) kutatási programjában is (94, 99, 100). 

Laboratóriumunkban a T7 bakteriofágot a fotodinámiás hatás vizsgálatára is 

felhasználjuk (101-103). Saját munkám során a felsorolt módszerek közül a 

spektroszkópiai technikákat, a polimeráz láncreakciót, a gél elektroforézist és az 

élőszám-meghatározást kíséreltem meg adaptálni a T7 fág kationos porfirinek által 

kiváltott károsodásának jellemzésére. 
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3. Célkitűzések 

Munkám során a következő céljaim voltak: 

1) A 4MPP kölcsönhatásának elemzése a T7 bakteriofággal, valamint az abból 

izolált DNS-sel. Ezen belül: 

• célom volt megállapítani, hogy a 4MPP kötődik-e a fenti rendszerekhez 

• célom volt meghatározni a kötődés típusát, minőségi jellemzőit (a fehérje 

és/vagy a DNS-komponenshez, utóbbin belül interkaláció és/vagy külső 

komplexáció által jön-e létre) 

• célul tűztem ki a kötődés mennyiségi viszonyainak, a szabad és a kötött 

formák megoszlásának leírását különböző külső körülmények között 

 

2) A T7 fág 4MPP által mediált fényérzékenyítésének vizsgálata. Ezen belül 

• célom volt megállapítani, hogy a 4MPP látható fény jelenlétében inaktiválja-

e a T7 bakteriofágot. 

• célom volt meghatározni az inaktiváció mértékét és időbeli lefolyását. 

• megkíséreltem megismerni az inaktivációhoz vezető részfolyamatokat, azok 

jelentőségét 

• vizsgálataim alapján megkíséreltem felbecsülni a 4MPP-mediált DNS-

specifikus fotoszenzibilizáció alkalmazásának lehetőségét 
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4. Módszerek 

4.1. Anyagok 

Pufferek 

A spektroszkópiai méréseket tris-(hidroximetil)-aminometán (TRIS, Sigma-Aldrich, 

Németország) alapú, semleges pH-jú pufferekben végeztem. Az oldatok 70 mM teljes 

ionerősség esetén 20 mM, nagyobb ionerő esetén 40 mM TRIS-t tartalmaztak. A 

végleges ionerősséget telített konyhasó-oldat megfelelő mennyiségének hozzáadásával 

állítottam be. A kétértékű ionokkal kiegészített pufferekben a kérdéses ion 

koncentrációja minden esetben 1 mM volt; ezt telített klorid ill. szulfát oldatok 

megfelelő elegyítésével értem el.  

Mivel a legtöbb kísérletet 70 mM ionerősségű TRIS pufferben végeztem, ezért a 

továbbiakban – külön megjelölés nélkül – a „TRIS puffer” névvel erre az oldatra utalok, 

a kiegészítéseket, illetve a nagyobb ionerősséget külön jelzem. 

Tetrakis(4-N-metil)piridil-porfin 

A tetrakis(4-N-metil)piridil-porfin (4MPP) a Porphyrin Products (Logan, UT, U.S.A.) 

terméke volt. A kísérletekhez a por alakban vásárolt szert TRIS pufferben oldottam fel. 

A 4MPP koncentrációját móltömege (a használt tetratosilát só esetén 1363,6 g/mol), 

valamint 423 nm-en mért extinkciós koefficiense (ε423 = 3,11 × 105 M-1 cm-1) alapján 

határoztam meg. 

T7 bakteriofág 

A T7 bakteriofág törzsoldat a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben készült, a Strauss 

és Sinsheimer által kidolgozott (104), Gáspár és munkatársai által módosított eljárással 

(105). A fág szuszpenziót CsCl gradiennsel koncentrálták; a mérésekhez ezt puffer 

oldattal Sephadex™ G-25 tartalmú NAP-5™ oszlopon (Amersham Biosciences, GE 

Healthcare, Fairfield, CT, U.S.A.) dializáltam. A mérésekben a bakteriofág 

koncentrációját spektrofotometriás úton határoztam meg (bázispár egységben: ε260 = 

6,67 x 10-5 M-1cm-1; egy bakteriofág 40 000 bázispárt tartalmaz). 
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T7 DNS 

A vírusból az örökító anyagot egy, a hagyományos fenol-kloroformos extrakciótól 

eltérő módon vontam ki, mivel az a DNS-molekulákat kis mértékben ugyan, de a 

kvantiatív elemzést lehetetlenné tevő módon károsítja. Ezért a T7 fág oldatához első 

lépésben 1/10 térfogatú 5 %-os nátrium-dodecil-szulfát (SDS) oldatot adtam, majd a 

keveréket 65 °C-on, 30 percig inkubáltam. Ezután az oldathoz 1/5 térfogatú telített KCl 

oldatot mértem a fehérjék kicsapásához, majd a mintát jégen 30 percig állni hagytam. A 

fehérje precipitátumot 10 percig 13 000 fordulat/perc (rpm) sebességgel centrifugálás (a 

minta térfogatától függően Heraeus Biofuge 13; Pegasus Scientific, Burtonsville, MD, 

U.S.A., illetve Beckman J2-21; Beckman Coulter, Fullerton, CA, U.S.A.; centrifugák) 

után választottam el. A felülúszóhoz kétszeres térfogatú hideg etanolt adva a DNS 

kicsapódását idéztem elő; újabb centrifugálás (10 perc, 13 000 rpm) után, a felülúszót 

leöntve a csapadékot két alkalommal, az eredeti térfogat ½ részének megfelelő 70 %-os 

etanol-oldattal mostam át (lépésenként újabb centrifugálással). A végezetül nyert 

csapadékról a felülúszót leöntve, a mintát beszárítva tiszta DNS-t nyertem, melyet TRIS 

pufferben, szobahőmérsékleten, alkalmanként óvatos keveréssel, egy-két nap alatt 

oldottam fel (a receptet a Biofizikai Intézet munkatársa, Dr. Fekete Andrea docens 

asszony tanította meg). 

Egyéb reagensek 

A Micrococcus luteus DNS, a humán szérum albumin és a 8-metoxi-pszoralén (8-MOP) 

a Sigma, a csirke vörösvérsejt DNS a Reanal (Reanal, Magyarország) termékei voltak. 

Az egyéb felhasznált reagensek legalább analitikai tisztasági fokú, kereskedelmi 

termékek voltak. 

 

 

 

4.2. Spektroszkópia 

Az abszorpciós spektroszkópiai méréseket Cary 4E (Varian, Mulgrave, Australia) és 

Unicam (UNICAM Magyarország Kft., Budapest, Magyarország) kétutas 
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spektrofotométerekkel végeztem. A spektrumokat a 220-750 nm közötti tartományban 

vettem fel, 1 nm lépésközzel, 2 nm sávszélességgel. Az optikai linearitás, valamint a 

megfelelő jel/zaj arány fenntartása érdekében a mérési tartományban a minták optikai 

denzitása (OD) 0,1 – 0,8 között volt. 

Az optikai melting kísérleteket hőmérséklet-szabályozóval felszerelt Cary 4E 

spektrofotométerrel végeztem. A fűtési sebesség 0,5 °C min-1 volt, a mérés 25-97 °C 

között történt. A minta kezdeti abszorpciója 260 nm-en 0,1 – 0,3 között volt. A mérési 

pontokat 0,5 °C intervallumonként vettem fel, az elemzéshez a hőmérsékletváltozás 

derivált görbéjét ábrázoltam; az értékeket mind a deriválás előtt, mind azután reguláris 5 

pontos simításnak vetettem alá. A kapott görbéből meghatározható a fázisátalakulásokat 

jellemző OD-változási csúcsok félérték-szélessége és maximuma. 

A T7-fág ilyen körülmények között felvett optikai melting görbéje két fázisátalakulást 

tartalmaz (l. 24. ábra). Első lépésben, 50-60 °C között a fág szerkezetének, a DNS-

fehérje kölcsönhatásoknak a felszakadásának megfelelő hypochrom lépés, majd 

második lépésben, 80-90 °C között a kettős DNS-spirál szálainak szétválása, egy 

hyperchrom effektus figyelhető meg. A harmadik lépés, mely az esetleges módosító 

hatások miatt nem minden esetben figyelhető meg, a 90 °C bekövetkező további 

hyperchrom átalakulás. Ennek oka a DNS-szálak teljes eltávolodása és a fehérjék 

helikális szerkezetének megszűnése. 

A fluoreszcencia spektroszkópiai és élettartam méréseket egy FS900CD típusú 

luminométeren (Edinburgh Analytical Instruments, UK) végeztem. A műszer 

spektroszkópiai mérésekhez használatos fényforrása egy 50 W-os Xe-lámpa; élettartam-

mérésekhez egy 1,5 nsec impulzusszélességű, hidrogén-töltésű flash-lámpával végeztem 

a gerjesztést. A monokromátorok egy-egy, 1,8 nm/mm lineáris diszperziójú, 

holografikus rácsot tartalmaznak a fény felbontására. A fluoreszcencia fényt hűtött 

fotoelektronsokszorozó (Hamamatsu R955, Hamamatsu Photonics, Hamamatsu City, 

Shizuoka Pref., Japan) detektálja. A gerjesztési spektrumokat a Xe-lámpa emissziós 

spektrumára, az emissziós spektrumokat pedig a detektor spektrális érzékenységére 

korrigáltam. A 4MPP gerjesztési spektrumait a 350-550 nm hullámhossz-tartományban 

vettem fel, a vizsgált emissziós hullámhossz 714 nm volt. Emissziós spektrumok 

felvételénél a gerjesztést 436 nm-nél végeztem (a titrálási sorozatok abszorpciós 

spektrumainak kvázi-isosbesztikus pontja), a spektrumot a 600-800 nm tartományban 
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vettem fel. Az energia-transzfer mérésekhez a gerjesztés 260 nm-nél történt, a vizsgált 

hullámhossz-tartomány ismét 600-800 nm volt. Az élettartam-mérésekhez 436 nm-nél 

történő gerjesztést használva a 714 nm-nél mért fluoreszcencia-jel lecsengését 

vizsgáltam. A triptofán aminosavak fluoreszcenciáját 250-310 nm közötti gerjesztés 

mellett 327 nm-en határoztam meg. 

A gerjesztési és emissziós sávszélességeket az egyes kísérletekben a megfelelő jel-zaj 

viszony elérése érdekében 1-4 nm között állítottam be. 

4.3. Abszorpciós spektrumok felbontása 

A 4MPP megoszlásának mennyiségi viszonyait a 4MPP-T7 DNS és a 4MPP-T7 fág 

rendszerekben az abszorpciós színképek felbontásával elemeztem. Első lépésben 

meghatároztam a 4MPP szabad és az egyes rendszerekre jellemző kötött állapotainak 

valószínű „állapot-spektrumát”. Második lépésben a mért spektrumokat kíséreltem meg 

ezen állapotok súlyozott összegeként előállítani. A mért és a számított spektrum 

illeszkedését χ2-illeszkedésvizsgálattal határoztam meg. 

Így az egyes állapot-spektrumok legjobb illesztést adó görbe alatti területéből az adott 

állapot mintabeli koncentrációjára következtethettem. A felbontás lépéseit részletesen a 

5.2.1. pont tárgyalja. 

4.4. Agaróz gél elektroforézis 

A gél-elektroforézis kísérleteket vízszintes elrendezésű agaróz gélek alkalmazásával 

végeztem, MINI-H800 (Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., Szeged) eszközzel. A 

teljes T7 bakteriofág, valamint a teljes izolált DNS elektroforéziséhez 1 %-os, a PCR 

termékek analíziséhez pedig 2 %-os agaróz géleket készítettem. A minták gélbe 

töltéséhez, valamint a vándorlás követéséhez azokhoz brómfenol kék (0.05%), szukróz 

(40%), EDTA (0.1 M, pH 8.0), és SDS (0.5%) keverékét adtam (Sigma géltöltő puffer), 

mintánként azonos mennyiségben. Az elektroforézist 85 V feszültséggel, 7 V/cm 

térerősséggel végeztem, jellemző időtartama 90 perc volt. A DNS láthatóvá tételéhez a 

géleket ethidium-bromiddal (Sigma) festettem; a DNS-sávokat UV-átvilágító (Sigma) 

felett figyeltem meg. Méret-standardként 1 kb DNS-keveréket („létra”; Sigma) vagy a λ 

fág HindIII restrikciós enzimmel emésztett fragmentumait (Sigma) alkalmaztam. A 
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géleket Canon PowerShot PC1057 típusú digitális fényképezőgéppel (Canon Inc., 

Tokyo, Japan), a háttér kiszűrésére vörösben átengedő szűrőt használva fényképeztem 

le; a sávok intenzitását az Intézetben készült számítógépes program (Dr. Módos Károly 

egyetemi adjunktus) segítségével határoztam meg. 

Bizonyos kísérleteknél az agaróz gélből, az elektroforézist követően szükséges volt az 

egyes sávokban található DNS szelektív kivonása. A DNS-preparálást ebben az esetben 

speciálisan erre a célra kifejlesztett kittel végeztem (Gel-M, Viogene Biotek, Taipei, 

Taiwan), a gyártó előírásának megfelelően. Preparálás után a DNS épségét és a 

preparáció hatásfokát a minta egy részének ismételt elektroforézisével ellenőriztem. 

4.5. Polimeráz láncreakció 

A T7 fág örökítő anyagának épsége és károsodása polimeráz láncreakcióval vizsgálható. 

A reakcióhoz a fág-genom egy 555 bp hosszúságú szakaszát amplifikáltam 5’-

CTGTGTCAATGTTCAACCCG-3’, valamint 5’-GTGCCCAGCTTGACTTTCTC-3’ 

primerek segítségével (az oligonukleotidokat Dr. Fekete Andrea docens asszony 

tervezte, előállítójuk az Integrated DNA Technologies, Coralville, IA, U.S.A. volt). A 

reakciót mindenkor 12.5 μl térfogatú mintákon végeztem; a vizsgált DNS-mintákhoz 

előzetesen optimalizált arányban kevert és hígított primereket, PCR-puffert, dezoxi-

ribonukleozid-trifoszfátokat és AmpliTaq Gold DNS-polimeráz enzimet (Perkin Elmer, 

Wellesley, MA, U.S.A.) adtam hozzá (4. táblázat). A hőmérsékleti ciklusokat Perkin 

Elmer GeneAmp 2700 PCR-rendszeren állítottam be. A reakció után a termékeket az 

előző pontban leírtak szerint gél elektroforézisnek vetettem alá. 

Mivel munkám során nem az adott DNS-szakasz megléte vagy hiánya volt a kérdés, 

hanem kvantitatív információt kellett nyerni a károsodás mértékéről, ezért szükséges 

volt különös figyelmet fordítani az optimális reakciókörülmények megválasztására. Az 

értékelhetőséghez ugyanis feltétlenül szükséges, hogy a képződött termék mennyisége 

egyedül a kezdetben jelen levő amplifikálható templát mennyiségétől függjön. Ehhez 

szükséges az egyéb reagensek megfelelően nagy feleslegben való jelenléte, valamint az 

optimális ciklusszám. (A reakció további paraméterei, pl. az egyes lépések hőmérséklete 

már munkám kezdetekor rendelkezésre álltak, Dr. Fekete Andrea docens asszony, 

valamint Dr. Hegedüs Márton Ph.D. hallgató kollégám munkájának köszönhetően.) 
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Itt részletesen nem bemutatott optimalizálási kísérletsorozatot végezve két, 

kvantifikálásra alkalmas protokollt dolgoztam ki. Az első esetben végig az amplifikáció 

exponenciális fázisában zajlott a reakció, így a termékek mennyisége a templát 

kiindulási mennyiségével arányos volt („hagyományos” kvantitatív PCR – „lin” 

protokoll). A második esetben, mivel nagy számú károsodás kimutatására is fel kellett 

készülnöm, a reakciót a telítési fázis közelében állítottam le. Így a termék mennyisége 

és a kiindulási koncentráció között logaritmikus összefüggés alakult ki („log” 

protokoll). Mindkét protokoll reakciókörülményeit, valamint az ismert koncentrációjú 

T7 fágot felhasználva kimért kalibrációs görbéket mutatja a 9. ábra. 

Itt szükséges megjegyezni, hogy a T7 fág már említett hőmérséklet-függő denaturációja 

miatt a PCR kísérletekhez nem szükséges a DNS külön preparálása, a reakciónak a 

teljes fág is alávethető. Eredményeink arra utalnak, hogy – ellentétben számos korábbi 

megfigyeléssel – a fágkapszid fehérjéinek jelenléte a reakcióelegyben nem gátolja a 

polimeráz enzim aktivitását. 

4. Táblázat PCR protokollok: a minták összetétele. 

„Lin” protokoll  „Log” protokoll  

Minta 1.00 μl 

 

Minta 2.00 μl 

ddH2O 4.63 μl  ddH2O 6.30 μl 

10x PCR puffer 1.59 μl  10x PCR puffer 1.50 μl 

dNTP 2.65 μl  dNTP 2.00 μl 

Primer 1 – 20 μM 1.26 μl  Primer 1 – 20 μM 0.31 μl 

Primer 2 – 20 μM 1.26 μl  Primer 2 – 20 μM 0.31 μl 

Taq Gold 0.10 μl Taq Gold 0.08 μl 

 12.50 μl 

 

 12.50 μl 
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9. Ábra A: A PCR „log”-protokoll kalibrációja, a (relatív) bemérési bázispár-

koncentráció és a termék elektroforézist és ethidium-bromid festést 

követően megfigyelhető intenzitásának összefüggése. B: A „lin”-protokoll 

kalibrációja, a bemérési koncentráció és a kapott intenzitás összefüggése. 

C: A polimeráz láncreakció lépései 
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A kvantitatív kiértékeléshez a termékek gél-elektroforézise során az ethidium-bromiddal 

festett sávok intenzitásából indultam ki. Mivel a PCR-termékek mennyiségét a 

reakciókörülmények minimális eltérése is számottevően befolyásolhatja, ezért a mért 

sáv-intenzitásokat külső „tömeg-standardok” helyett (abszolút kvantifikálás) minden 

esetben az adott kísérlet kontroll-mintájához hasonlítottam (relatív kvantifikálás). Így a 

kalibrációs görbék is a relatív intenzitások alapján készültek, azaz azt mutatják meg, 

hogy adott relatív sávintenzitás mellett hogyan aránylik egymáshoz a mintában, illetve a 

kontrollban az amplifikált templát mennyisége. Ez pedig jelen esetben a mintában a 

kezelést követően „biológiailag” épen maradt 555 bázispár hosszú DNS-szakaszok 

arányának felel meg (l. még 2.3.2. pont). 

Elméletileg feltehető, hogy a vizsgált szakasz a 4MPP hatása szempontjából nem kitűntetett (ebben a 

szakaszban is 50 % – 50 % az A-T / G-C arány), ezért a kezelést követően épen maradt teljes DNS-

molekulák aránya elméletileg becsülhető lenne az épen maradt 555 bp hosszúságú szakaszok arányából. 

Ezt az értéket azonban nem lehetne összehasonlítani a tapasztalt inaktiváció mértékével. Ennek egyik oka, 

hogy az oxidatív DNS-sérülések és a Taq polimeráz közötti kölcsönhatások azonban nem ismertek 

minden sérülés-típusra, és nem ismert a gazdaszervezet esetleges „repair” mechanizmusainak jelentősége 

sem. További akadály, mint azt a későbbiekben bemutatom, hogy a besugárzás során a DNS-molekulák a 

sérülés szempontjából nem alkotnak homogén populációt. 

4.6. Inaktiváció 

A mintákat halogén lámpával (12V, 100W, Tungsram – GE Lighting), az alkalmazás 

helyén 800 W/m2 intenzitással sugaraztam be. A 380 nm-nél rövidebb hullámhosszú 

tartományt üveglap alkalmazásával szűrtem ki. A lámpa intenzitását az Intézetben Ophir 

Pyro-electric Detector 10A-P (Optronix, Israel) detektorral felszerelt Nova Laser 

Power/Energy Monitor típusú készülékkel ellenőrizzük. 

A fág fertőzőképességét lemezöntéses élőszám meghatározással mértem le, szokványos 

agar táptalajon tenyésztett Escherichia coli BB/1 baktérium-gyepen. Az inaktiváció 

mértékét az ln (N/N0) értékkel jellemeztem, ahol N a kezelés előtti, N0 pedig a kezelés 

előtti élőszámot jelenti. Az inaktiváció „hatékonyságának” mérőszámaként az 

inaktivációs hatáskeresztmetszet értékét határoztam meg (cm2/J, az élőszámot 1/e részre 

csökkentő dózis reciproka). 
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10. Ábra T7 fág „tarfoltok” E. coli baktériumgyepen 

4.7. Adatfeldolgozás 

Az adatok kezeléséhez Microsoft® Excel 2002 (Microsoft, Redmond, Washington, 

U.S.A.) táblázatkezelő programot használtam. Az kísérleti adatok elméleti 

függvényekkel való illesztését a Origin® 7.0 (OriginLab, Northampton, MA, U.S.A.) 

programmal végeztem. Az abszorpciós spektrumok felbontásához saját programot is 

készítettem, mely a felbontásokat automatikusan, programozható paraméterezéssel 

végzi el egy-egy spektrumon vagy akár egy egész sorozaton. 
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5. Eredmények 

5.1. A 4MPP spektroszkópiai tulajdonságai 

 

11. Ábra A 4MPP abszorpciós (A), emissziós (B; gerjesztési hullámhossz 660 nm) és 

gerjesztési (C; emissziós hullámhossz 715 nm) spektruma TRIS pufferben 

( ) és metanolban ( ) 

A 11. ábra A része mutatja a 4MPP abszorpciós spektrumát, TRIS pufferben feloldva, 1 

μM koncentrációban, a 220-750 nm hullámhossz-tartományban. A spektrum 

jellegzetessége, hogy – a porfirinekre általában jellemző módon – a vegyület 

gyakorlatilag a teljes látható tartományban (660 nm-ig), valamint UV-ben is értékelhető 

fényelnyelést mutat. A spektrum alakja a szabad bázisú porfirinekre jellemző: a kék 

(400-450 nm) tartományban található az ún. Soret sáv, ahol a festék elnyelése 

maximális – jelen esetben a ez a maximumhely 423 nm-nél van. Ettől vörös irányban 

találhatóak az ún. Q sávok, amelyek fémmentes porfirineknél – jelen esetben is – négy 



 48

csúcsból állnak. Fontos továbbá megfigyelni, hogy a vegyület, valószínűleg a piridil-

csoportok jelenléte miatt, az UV-C tartományban is, így a DNS-bázisok jellemző 250-

260 nm-es abszorpciós tartományában is mutat fényelnyelést. 

A porfirinek elnyelési színképének értelmezésére a Gouterman által kidolgozott „négy 

orbitál modell” használatos (106). Ezek szerint a Soret és a Q sávok a két legmagasabb 

betöltött (highest occupied molecular orbitals = HOMO) és a két legalacsonyabb 

betöltetlen (lowest unoccupied = LUMO) nívó közötti elektron-átmeneteknek felelnek 

meg. Fémmentes porfirinek esetén a gyűrűben levő két hidrogén miatt a molekula 

alacsonyabb szimmetriával rendelkezik, ezért mind a Soret-sáv (bár ez kevésbé 

látványos), mind a Q sávok felhasadnak (négy sáv); centrális fémion esetén a molekula 

forgás szimmetriája magasabb rendű lesz, ezért az elektron-átmenetek degenerálódnak: 

csak két Q-sáv figyelhető meg. 

A 11. ábra B és C részei mutatják a 4MPP fluoreszcencia gerjesztési és emissziós 

spektrumait, TRIS pufferben, illetve metanolban oldva a szert. Megfigyelhető, hogy a 

gerjesztési spektrum az abszorpciós spektrumhoz igen hasonló. Az emissziós színkép 

pedig poláros oldószerben (puffer) a vizsgált 600-800 nm tartományban egy széles, 

finomabb szerkezet nélküli, maximumot 715 nm-nél mutató sávból áll. Apoláros 

oldószerben (metanolban) azonban az intenzitás csökkenése mellett megfigyelhető, 

hogy a színkép két, 658 illetve 719 nm-re centrált csúcsra hasad fel. 

 

12. Ábra A 4MPP extinkciós koefficiensének meghatározása TRIS pufferben: a 

hígitási sorozat abszorpciós spektrumai és a Lambert-Beer egyenes 

A 12. ábra az optikai linearitás ellenőrzésére, valamint az extinkciós állandó 

meghatározására készített 4MPP-hígítási sorozatról felvett spektrumok maximumhelyén 

(423 nm) mért abszorbanciáját ábrázolja a bemérési koncentráció függvényében. Az 



 49

oldószer TRIS puffer volt. Látható, hogy a fényelnyelés a koncentrációval egyenes 

arányban változik. Ebből arra következtethetünk, hogy – megfelelően az irodalmi 

adatoknak (59) – a 4MPP vizes pufferben ilyen, μM nagyságrendű koncentráció-

tartományban, az oldatban monomer formában van jelen (ellenkező esetben a lineáris 

összefüggés helyett nagyobb koncentrációknál csökkenő meredekségű görbét kapnánk). 

Mivel megfelelő irodalmi adat nem állt rendelkezésre, ezért ebből a kísérletből 

határoztuk meg a vegyület moláris extinkciós koefficiensét (ε), a Lambert-Beer egyenes 

meredekségeként: ε423 nm = 3,11 × 105  M-1 cm-1 adódott. 

További – itt részletesen nem bemutatott – kísérleteimből megállapítható volt, hogy ez 

az elnyelési együttható jó közelítéssel állandónak tekinthető a tanulmányozott egyéb 

pufferekben (ionerősség- és öszetétel) is. Mivel kétértékű ionok esetén elképzelhető a 

fémionok komplexációja a porfirinnel, ezért minden, általam vizsgált kétértékű iont 

(Ca2+, Mg2+, Cu2+, Ni2+) tartalmazó pufferrel végeztem ilyen irányú vizsgálatokat is: a 

4MPP-t a megfelelő pufferben hígítottam, majd időközönként (kezdetben 5 percenként, 

később óránként, az utolsó mérést pedig 24 óra leteltével végezve) abszorpciós 

spektrumot vettem fel a mintákról. A spektrum alakja a Cu2+-tartalmú puffertől 

eltekintve egyik esetben sem változott; ez arra utal, hogy Ca2+, Mg2+ és Ni2+ esetén 

komplexáció nem jön létre a vizsgált időtartamban (ami bőven meghaladja a később egy 

titrálási sorozat felvételéhez szükséges időt). A réz(II)-ionokkal kiegészített TRIS 

pufferben azonban a 4MPP spektruma már néhány perc elteltével is értékelhetően 

megváltozott: az abszorpciós maximum vörös irányba tolódott, a négy Q-csúcs pedig 

fokozatosan átalakult a metalloporfirinekre jellemző két csúcsba. Ez azt mutatja, hogy a 

Cu2+ beépül a porfirin-gyűrűbe, és Cu-4MPP alakul ki. A későbbi kísérletekben ennek 

elkerülésére ezért minden, ilyen pufferben végzett abszorpciós méréshez külön mintát 

készítettem: a 4MPP hozzáadása után a spektrumot a technikai feltételek által lehetővé 

tett legkorábbi időpontban (∼5-6 másodperc elteltével) felvettem, de csak felbontáshoz 

használt (l. 5.2.1. pont) 390-480 nm hullámhossz-tartományban. Így, mivel a 

spektrofotométer néhány másodperc inicializálás után 600 nm/perc sebességgel mér, a 

mintákról 30 másodpercen belül abszorpciós spektrumot tudtam készíteni – ez idő alatt 

a 4MPP spektruma még nem változik számottevően, tehát feltehetően a komplexáció 

még elhanyagolható arányú. 

A porfirinek egy további jellemző, a velük való munkát sokszor jelentősen nehezítő 

tulajdonsága, hogy a mérési edények falára nem elhanyagolható mértékben 
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adszorbeálódnak. Ennek az általam végzett kísérletek körülményei között való 

megítélésére következő mérést végeztem: 4MPP szokásos (1-2 μM) töménységű, 3 ml 

TRIS pufferbe hígított oldatáról egy adott küvettában közvetlenül a bemérés után 

abszorpciós spektrumot vettem fel, majd meghatározott idő elteltével az oldatot egy 

„friss” küvettába átmérve újabb spektrumot készítettem (mindkét esetben TRIS puffert 

tartalmazó, „semleges” küvettával szemben, alapvonal-korrekcióval). Így az első és a 

második spektrum közötti „veszteség” az első küvetta falára történő adszorpció 

számlájára írható. Az itt részletesen be nem mutatott eredmények alapján 

megállapítható volt, hogy 30 perc alatt (általában egy méréssorozat elvégzéséhez 

szükséges idő) az adszorpció miatti veszteség mintegy 3-5 %. Ezt a későbbiekben az 

alkalmazott módszerek amúgy is jelen levő, hasonló nagyságrendű hibája miatt 

elhanyagoltam. 

5.2. A 4MPP kötődésének vizsgálata T7 DNS-hez és a teljes 

bakteriofághoz 

Munkám első lépéseként a 4MPP kötődését tanulmányoztam a T7 bakteriofágból izolált 

DNS-hez, valamint a teljes fág nukleoproteid komplexhez. Vizsgálataimat elsősorban 

abszorpciós spektroszkópiai mérésekre alapoztam, mivel ez teremtett leginkább 

lehetőséget a kötődés úgy minőségi, mint – a spektrumok megfelelő összetevőkre való 

bontásával – mennyiségi leírására egyaránt. 

5.2.1. Abszorpciós spektrumok felbontása 

A 13. ábra mutatja be a 4MPP oldatához adott DNS, illetve teljes T7 fág hatását a 

porfirin abszorpciós színképére. Az itt látható spektrumok felvételéhez 4MPP TRIS 

pufferbe hígított oldatához adagoltam lépésenként a T7 fágból izolált DNS, illetve a 

teljes nukleoproteid komplex kis mennyiségeit. A kötőhelyek koncentrációját mindkét 

esetben bázispár egységben fejeztem ki, tehát az egyes mintákhoz 

r = [bp] / [4MPP] 

koncentráció-arányt rendeltem hozzá. A bemutatott mintákban a bázispár / porfirin (r) 

koncentráció-arány a 0 – 20 (DNS rendszer), illetve a 0 – 60 (teljes fág rendszer) 



 51

tartományban változott. (A feldolgozáshoz a bemutatott sorozatokon kívül további 

méréseket is végeztem.) 

 
 

 
 

13. Ábra A 4MPP abszorpciós spektrumának változása T7 DNS-hez (A) és teljes T7 

fághoz (B) való kötődéskor. A csak 4MPP-t tartalmazó mintához ( ) 

DNS esetén r = 20-ig ( ), teljes fág esetén r = 60-ig ( ) történt a 

nukleinsav titrálása lépésenként ( )   

Megfigyelhető, hogy a porfirin spektrumának Soret sávja jelentős vörös irányú 

eltolódást (20 illetve 17 nm a DNS és a teljes fág rendszerben) és hypochromiát (41 

illetve 56 %) szenved mindkét esetben. Az eltérések nagyságát az irodalmi adatokhoz 

hasonlítva (l. 2. táblázat) valószínűsíthető, hogy az így előállított oldatokban a 4MPP 

valóban kötődött a hozzá adott polinukleotidokhoz, valamint hogy a kötődés módja 

vegyes, azaz részben külső kötődés, részben pedig interkaláció alakult ki. A jelenség 

mennyiségi leírásához az ábrán bemutatott összetett spektrumokat a porfirin egyes 

állapotainak elnyelési színképeire bontottam fel. 

A felbontáshoz a következő kezdeti feltételezésekkel éltem: 

1) A 4MPP a vizsgált DNS-hez alapvetően kétféle módon kötődik; ezek alapvető 

tulajdonságaikat tekintve megfelelnek az irodalomból ismert külső kötődésnek 

és interkalációnak. 

2) Mindhárom (a szabad és a kétféle kötött) állapot egy-egy jól meghatározott 

„állapot-spektrummal” jellemezhető fényelnyelést mutat. Eltekintettem tehát a 

bázisösszetétel helyi különbségéből adódó esetleges eltérésektől. 
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3) A szabad állapot spektrumának mintájára (ez ugyanis külön is előállítható, l. 11. 

ábra) feltételeztem, hogy kötött állapotok spektrumainak Soret sávja is 

megfelelően közelíthető két Gauss-függvény összegével: egy görbe az állapot 

abszorpciós csúcsát, egy pedig az ettől UV-irányban található vállát jellemzi. 

Hogy ez a közelítés minél jobb legyen, az illesztési tartományt viszonylag 

szűknek (390 – 480 nm) választottam; ezért nem volt szükség hullámhossz – 

frekvencia konverzióra sem. 

4) Az egyes állapotokat jellemző Gauss-görbe-párokat a függvények 

maximumhelyeivel (XC, XC’ megfelelően a csúcs- és váll-görbére), félérték-

szélességével (W, W’), valamint azok görbe alatti területével (A, A’) írtam le, a 

következő függvény szerint (y0 az alapvonal): 

2

2)(2

0 2/
w

XcX

e
w

Ayy
−−

+=
π    I 

Egy „állapot-spektrum” tehát két ilyen függvény összegeként írható fel. 
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Feltettem továbbá, hogy a teljes vizsgált hullámhossz-tartományban, valamint a 

kötőhelyek telítettségétől függetlenül alkalmazható a spektrumokra a Lambert-

Beer törvény. 

 

14. Ábra A 4MPP egy állapotának modellezése két Gauss-függvény összegeként 
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Ebből ugyanis következik, hogy egyrészt az egyes „állapot-spektrumok” alakját 

jellemző XC, XC’, W, W’ paraméterek konstansnak vehetőek, másrészt az egy 

állapot csúcs- és váll-görbéjének területe – mivel ugyanazon molekula-populáció 

„hozza létre” azokat – egymással egyenesen arányos. Az arányossági tényezőt α-

val jelölve a következő összefüggés adódik:  

A’ = A × α     III 

További következménye az említett törvényszerűség alkalmazásának, hogy a 

görbe alatti terület egyenesen arányos az adott populáció koncentrációjával, azaz 

c = A × β.     IV 

A β arányossági tényező tehát a csúcs-görbe területe és a koncentráció közötti, a 

Lambert-Beer törvényt kifejező arányossági tényező. Könnyen belátható, hogy 

β ~ 1 / εmaximumhely, 

azaz közvetlenül összefügg az „állapot-spektrum” maximumhelyén mért moláris 

extinkciós koefficienssel.  

Egy „állapot-spektrum” leírásához tehát (a koncentráción kívül) 6 paramétert 

kell ismernünk: XC, XC’, W, W’, α, β. 

5) Feltettem továbbá, hogy az ismertetett paraméterek az alkalmazott kísérleti 

körülmények között is állandónak tekinthetőek: függetlenek tehát a környezet 

ionerősségétől és –összetételétől. 

Mint a későbbiekben bemutatom, a kétféle kötött állapot megoszlásának 

megváltoztatására alkalmaztam egy, a 4MPP-től különböző, a DNS-hez UV-A 

kezeléssel irreverzibilisen köthető ligandumot is, a 8-metoxipsoralen-t (8-MOP). 

Ezen kísérletekben feltételeztem, hogy az ilyen módon kezelt DNS-en a 4MPP 

kötött formáinak spektroszkópiai állapota nem tér el a natív DNS-en kialakuló 

formákétól. 

6) A már ismertetett saját kísérleteim, valamint az irodalmi adatok alapján 

feltettem, hogy a kísérleti körülmények között elhanyagolható a 4MPP 

aggregációja, valamint adszorpciója a küvetta falához. 

7) A 4MPP-teljes T7 fág rendszer leírásához ugyanolyan feltételezéseket 

alkalmaztam, mint a 4MPP-DNS rendszer elemzéséhez. Feltettem tehát, hogy 

ilyen esetben is csak két kötött állapota van a 4MPP-nek. Ezekről – elméletileg – 
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nem tudunk semmit, de feltételezhető, hogy a DNS-kötődésből már ismert külső 

kötött és interkalált állapotokról van szó; optikai tulajdonságaik azonban a DNS 

fág-beli konformációja miatt torzulást szenvednek (l. még 4.3. pont.) 

Az „állapot-spektrumok” meghatározásához különböző arányú 4MPP + DNS, illetve 

4MPP + T7 fág oldatok abszorpciós spektrumából indultam ki (l. fent).  A felbontást a 

következő lépések szerint végeztem: 

1) Első lépésben csak 4MPP-t tartalmazó oldatok (r = 0) spektrumát elemezve 

meghatároztam a szabad állapot spektrumának szükséges paramétereit: XCszabad, 

XC’szabad, Wszabad, W’szabad, αszabad, βszabad. Egy reprezentatív felbontás 

eredményét mutatja a 15. ábra A része. 

2) Ezután a 4MPP – DNS titrálási sorozat (az r arány 1,8 és 300 között változott) 

spektrumait kíséreltem meg felbontani úgy, hogy összetevőkként egyrészt a már 

ismert szabad állapotot (2 Gauss-görbe, ismert és rögzített paraméterekkel, 

egymással arányos görbe alatti területekkel), valamint három, változó 

(illesztendő) paraméterekkel jellemzett Gauss-görbét használtam. Utóbbi görbék 

paramétereinek kezdeti értékeit úgy határoztam meg, hogy egy-egy görbe 

reprezentálja a kötött állapotok spektrumának csúcs-görbéjét, a harmadik pedig 

ezen állapotok váll-görbéit együttesen. Egy ilyen illesztést mutat a 15. ábra B 

része. 

 

 

15. Ábra A: Csak 4MPP-t tartalmazó minta spektrumának ( ) felbontása a szabad 

állapot csúcs- ( ) és váll-görbéjére ( ); a rekonstruált spektrum 

illeszkedése ( ). B: 4MPP + DNS minta spektrumának ( ) illesztése a 

szabad állapottal és a két kötött állapot csúcs-görbéjével ( ), valamint 

egy „közös” váll-görbével ( ); a rekonstruált spektrum illeszkedése ( ). 
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A kötött állapotok csúcs-görbéinek paramétereire azokat az értékeket kerestem, 

amelyek az egész sorozatra (és nem pedig az egyes spektrumokra) nézve a legjobb 

illesztést, azaz a legkisebb χ2-értékeket adják. Az ilyen módon végzett felbontás 

eredményeiből megállapítható volt, hogy a kétféle kötött állapot csúcs-görbéinek 

maximumhelye 430, illetve 446 nm-nél található, félérték-szélességük pedig 20, 

illetve 19 nm-nek adódott. Az egyik állapotot (XC = 430 nm, W = 20 nm) a korábbi 

ismeretek alapján a külső kötött, a másikat pedig (XC = 446 nm, W = 19 nm) az 

interkalált formának feleltettem meg. 

Szintén megállapítható volt, hogy ilyen paraméterezés mellett a (közös) váll-görbe 

paraméterei közel állandónak adódnak. Ebből, mivel a két kötött állapot csúcs-

területének aránya azonban a titrálási sorozat egyes tagjaiban jelentősen változik, 

arra lehet következtetni, hogy a két kötött állapot váll-görbéjének paraméterei jó 

közelítéssel egyeznek. Ezért mindkét kötött állapotra ugyanolyan paramétereket 

választottam: XC’ = 420 nm, W’ = 67 nm. 

 

3) A következő lépésben az egyes kötött állapotok α arányossági tényezőit (a 

csúcs-görbe és a váll-görbe területének aránya) határoztam meg. Ez voltaképp 

nem jelent mást, mint a fenti felbontás eredményeképp adódott „közös” váll-

görbe területének a megfelelő szétosztását a két állapot között, azaz: 

 

A’közös = A’külső + A’interkalált    V 

 

 Felhasználva III-t: 

   

   A’közös = Akülső × αkülső + Ainterkalált × αinterkalált. 

   

  αinterkalált = (A’közös / Ainterkalált) – (Akülső / Ainterkalált) × αkülső  VI 

Tehát egy adott mintában, a felbontásból ismert paraméterek mellett a két kötött 

állapot α értékeinek végtelen sok kombinációja lehetséges, azonban egy adott αkülső 

mellett αinterkalált már meghatározható; a két paraméter lehetséges értékeit egymás 

függvényében ábrázolva egyenest kapunk. Az egész minta-sorozatot hasonlóan 

feldolgozva egy egyenes-sereghez jutunk, amelyek kvázi-metszéspontja adja meg a 
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minden mintára leginkább elfogadható α-párt (16. ábra). Ezek alapján αkülső = 1,2, 

αinterkalált = 0,8 értékeket határoztam meg. 

 

16. Ábra A DNS-hez kötött állapotok α értékeinek meghatározása: αinterkalált 

ábrázolása αkülső függvényében VI alapján, külőnbőzö r arányok mellett 

spektrumok felbontásából. 

4) Végül az egyes állapotok területének és koncentrációjának összefüggését (β 

értékét, vagy ami azzal ekvivalens: az abszorpciós maximumnál vett extinkciós 

koefficiensét) határoztam meg. Erre több elméleti lehetőség is adódott: 

• Elméletileg a területek és a koncentrációk között a következő egyenlet 

írható fel:  

 

Akülső × βkülső + Ainterkalált × βinterkalált = [4MPP] - Aszabad × βszabad  VII 

  (A bemérési koncentráció, a szükséges területek és βszabad ismert.) 

 

Mivel minden mintára felírható az összefüggés, ezért túlhatározott 

egyenletrendszerhez jutunk, amely matematikai közelítéssel elméletileg 

megoldható volna, ha a két kötött állapot területe viszonylag függetlenül 

változna. Mivel azonban ez nem így van, ezért a multikollinearitás miatt 

ez a módszer nem alkalmazható. 

 

• Másik lehetőség a kötött állapotok arányának megváltoztatása valamely 

olyan külső hatással, amely egyébként a kötődés körülményeit nem 

befolyásolja jelentősen. Ennek elérésére egy ismert és UV-A kezeléssel 
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irreverzibilisen kötődő interkalátor molekulával, 8-MOP-nel kezelt DNS-

en is elvégeztem a 4MPP-titrálást, és a kapott spektrumokat a natív 

DNS-re kidolgozott állapotok spektrumaira bontottam fel. Az 

eredményeket mutatja a 17. ábra. 

A felbontás során megfelelő pontosságú illeszkedéshez jutottam, ami 

arra utal (ha önmagában nem is bizonyítja), hogy valóban hasonló 

állapotok alakultak ki a két rendszerben. Az egyes állapotok 

megoszlásának változása azonban mindenképp meglepő. A várttal 

ellentétben mind a külső kötődés, mind az interkaláció részaránya 

nagyobbnak bizonyult adott r érték mellett a 8-MOP-kezelt DNS esetén, 

mint a kontroll mintákban. A jelenség oka kezelt mintában a DNS 

kismértékben megváltozott konformációja lehet; ami – ezek szerint – 

kedvezőbb feltételeket teremt mindkét kötődési mód kialakulásához. A 

kérdést részletesen a téma szempontjából perifériás jelentősége, valamint 

metodikai korlátok miatt nem vizsgáltam; a kötött állapotok területének 

megfelelő mintából számolt különbsége azonban lehetőséget teremtett a 

β értékek kiszámítására, a következő egyenlet felhasználásával: 

 

ΔAszabad x βszabad + ΔAkülső x βkülső + ΔAinterkalált x βinterkalált = 0  VIII 

 

 

17. Ábra 8-MOP kezelés hatása a 4MPP DNS-kötődési kinetikájára: az abszorpciós 

spektrumok felbontásakor az egyes állapotokra (szabad – , külső kötődés 

– , interkaláció – ) adódó görbe alatti területek a 8-MOP kezelt 

mintákon ( ) és a kontroll sorozatban ( ). 
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• Szintén alkalmas módszer az egyes állapotok koncentráció-arányának 

meghatározására a fluoreszcencia élettartam-mérésekből kapott, több 

szingulett gerjesztett állapot emissziójának együttes lecsengését mutató 

görbék felbontása exponenciális görbékre. Bár a mérés a 4MPP gyenge 

fluoreszcencia-intenzitása miatt nagy számú mintánál praktikus okokból 

nem végezhető el (egy minta lemérése mintegy négy órát vesz igénybe), 

néhány mintát elemezve alkalom nyílik az eredmények összevetésére a 

felbontásból kapott területekkel. Négy mintán végeztem a Módszerek 

részben leírtak szerint élettartam- (és párhuzamos abszorpciós) 

méréseket: DNS-t nem tartalmazó 4MPP-oldaton, valamint 4MPP-DNS 

keveréken r = 3,6, 8 és 12 arányoknál. A szabad 4MPP lecsengési 

kinetikája monoexponenciálisnak bizonyult; a második mintában három, 

a harmadik és negyedik mintában pedig két exponenciális görbére volt 

szükség a megfelelő pontosságú illesztéshez. 

 

 

18. Ábra A szabad (A) és a T7 DNS-hez kötött (B; r = 12) 4MPP fluoreszcencia 

lecsengési görbéje, valamint ezek illesztése mono- illetve biexponenciális 

görbékkel. Az alsó grafikonok az illesztéstől való eltérést mutatják. 

Az egyes állapotok élettartama alapján, valamint az egyes mintákban 

mutatott megoszlásukat elemezve a kétféle, „nem szabad” állapot közül a 

rövidebb élettartamú formát az interkalált, a hosszabb élettartamú 

állapotot pedig a külső kötött formával azonosítottam. 
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5. Táblázat  A 4MPP – T7 DNS és a 4MPP – T7 fág fluoreszcencia lecsengési 

görbéinek felbontása 

Rendszer r τ1 % τ2 % τ3 % 

4MPP 0 5,4 ± 0,3 100     

3,6 5,4 ± 0,2 35 10,4 ± 0,5 32,5 2,6 ± 0,3 32,5 

8   10,3 ± 0,4 34 2,7 ± 0,4 66 

4MPP + 

T7 DNS 

12   10,2 ± 0,5 29 2,8 ± 0,3 69,5 

18 5,4 ± 0,5 38 7,3 ± 0,3 33 2,3 ± 0,4 29 4MPP + 

T7 Fág 27 5,4 ± 0,3 12 7,4 ± 0,8 44 2,7 ± 0,2 44 

 

 

A kétféle módszerrel meghatározott β-értékek, valamint a belőlük számolt 

4MPP-eloszlások igen jó közelítéssel megegyeztek. Így βkülső = 18.3 μM, 

βinterkalált = 30.1 μM értékeket határoztam meg. 

A 4MPP számolt megoszlását az egyes spektroszkópiai állapotok között a teljes 

vizsgált [bp] / [4MPP] tartományban mutatja a 21. ábra A része. 

5) A 4MPP – teljes T7 fág rendszer elnyelési spektrumait az izolált DNS-rendszer 

elemzéséhez használt módszerekkel dolgoztam fel, két lépés kivételével: 

• A 2) pontban bevezetett, a kötött állapotok „közös” váll-görbéjét 

reprezentáló Gauss-függvény paraméterei közül ebben az esetben csak a 

maximumhely volt viszonylag állandó a teljes sorozatra nézve, a 

félérték-szélesség viszont jelentősen változott. Ezért az ebben a 

rendszerben található kötött állapotok ezen paraméterét a sorozatra 

kapott W’-értékek 19. ábra szerint végzett szigmoid illesztésével 

határoztam meg. 
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19. Ábra Szigmoid illesztés a kötött állapotok váll-függvényének félérték-szélesség 

meghatározására, x = Akülső / Ainterkalált  

• Mivel a 8-MOP + UV-A kezelés a T7 fágot jelentősen károsítja, ezért 

erre a rendszerre csak fluoreszcencia-élettartam mérésekkel határoztam 

meg a kötött állapotok β-értékeit. Ebben az esetben r = 18, illetve r = 27 

értékeknél történtek mérések (5. táblázat).  

Az egyes állapotok jellemző paramétereit foglalja össze – mind a 4MPP-DNS, mind a 

4MPP-T7 fág rendszert illetően – a 6. táblázat és a 20. ábra. A 4MPP megoszlását a T7 

fág kötőhelyein a 21. ábra B része szemlélteti. 

 

 

20. Ábra A 4MPP DNS-hez (A) illetve fághoz (B) kötött állapotainak rekonsturált 

állapotspektrumai, 1 μM koncentrációt feltételezve; a szabad ( ), a 

külső komplex ( ) és az interkalált forma ( ) rekonstruált spektrumai. 

6. Táblázat A 4MPP DNS-hez illetve fághoz kötött állapotainak abszorpciós 

spektroszkópiai jellemzői (A jelöléseket l. a szövegben) 

Forma XC   

(nm) 

W  

(nm) 

XC’ 

 (nm) 

W’ 

(nm) 

α β 

 (μM) 

εmax  

(M-1cm-1) 

Szabad 423 17 415 41 1,32 22,8 3,17 × 105 

DNS        

   Külső komplex 430 20 420 67 1,20 18,3 2,98 × 105 
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   Interkaláció 446 19 420 67 0,80 30,1 1,66 × 105 

Fág        

   Külső komplex 430 20 411 73 1,29 22,8 2,29 × 105 

   Interkaláció 446 19 411 109 1,59 38,2 1,34 × 105 

 

 

21. Ábra A 4MPP megoszlása az egyes állapotok között DNS-hez (A) illetve teljes 

fághoz (B) való kötődés során; a szabad ( ), a külső komplex ( ) és az 

interkalált forma ( ) megoszlása 

5.2.2. A kötődés minőségi és mennyiségi leírása 

Abszorpciós spektroszkópiai mérések 

Az előző pontban bemutatott módszerrel tehát a 4MPP kötődése a vizsgált 

rendszerekhez mennyiségileg is elemezhető (21. ábra) az abszorpciós spektrumok 

felbontása segítségével (20. ábra). Megállapítható, hogy a 4MPP mind a natív DNS-hez, 

mind a teljes T7 fághoz nagy affinitással kötődik; megfelelő körülmények között 

gyakorlatilag teljes kötődés érhető el. A natív DNS esetében azonban a szabad forma 

már r = 6 aránynál „elfogy”, míg a teljes fág esetében ez csak r = 40 körül következik 

be. A kötődés tehát a natív DNS-hez mintegy egy nagyságrenddel erősebb. 

A kötődési reakciók mennyiségi leírása jellemzően a kötődési állandó meghatározásával 

szokott befejeződni. Erre azonban jelen esetben a kölcsönhatás meglehetősen komplex 

volta miatt (többféle kötődési mód, kevéssé ismert homo- és egyáltalán nem ismert 

hetero-kooperatív hatások) nem volt lehetőségem. 

A problémakör összetettségére utal többek között az is, hogy a kialakult spektrum és az 

ebből számolt megoszlás nem független attól, hogy milyen lépésekben hoztunk létre 

egy adott bázispár / porfirin arányt. Ha például úgy végeztem a titrálási sorozatot hogy a 
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DNS-t adtam kis mennyiségenként a 4MPP oldatához, kis mértékben eltérő 

eredményhez jutottam, mint amikor a porfirint adagoltam apránként a DNS-hez (22. 

ábra). Az eredmény reprodukálható és a spektrumok felvétele között eltelt időtől 

függetlenül megfigyelhető volt. (Ez a jelenség egyébként egy további lehetőséget adott 

a kötött állapotok terület-koncentráció összefüggésének, β paraméterének ellenőrzésére, 

l. előző pont.) 

 

22. Ábra A 4MPP megoszlása kétféle titrálási sorozatban; a szabad ( ), a külső 

komplex ( ) és az interkalált forma ( ) megoszlása azonos r arányok 

mellett; a 4MPP lépésenkénti adagolása a DNS-hez ( ), ill. a DNS 

adagolása lépésenként a 4MPP oldatához ( ). 

A kötött formák fluoreszcencia spektroszkópiai jellemzése 

A 4MPP kölcsönhatása a DNS-sel illetve a T7 fággal megnyilvánul a fluoreszcencia 

színkép változásában is. A 4MPP széles, jellegtelen emissziós spektruma mind DNS, 

mind T7 fág hozzáadására két csúcsra hasad fel, valamint intenzitása csökken (23. ábra 

A, B). A gerjesztést a fényelnyelés „kvázi” isosbesztikus pontján végeztem, valódi 

isosbesztikus pontról ugyanis a háromféle állapot miatt nem beszélhetünk (vö. 20. ábra). 

Mindez az irodalmi adatoknak megfelelően a porfirin és a polinukleotid kötődésére utal. 

Érdemes megfigyelni továbbá, hogy a kapott fénykibocsátási színképek nagyon 

hasonlóak a 4MPP metanolban mutatott spektrumához (11. ábra). Ebből arra lehet 

következtetni, hogy a molekula – legalábbis részben – apoláros környezetbe, a 

bázispárok közé került. 

További bizonyítékot támaszt a két kromofor közelségére a megfigyelhető 

fluoreszcencia energia-transzfer jelensége is. A rendszer 260 nm-en történő gerjesztését 
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követően a 4MPP emissziója mind DNS, mind T7 fág jelenlétében növekedő intenzitást 

mutat, valamint ismét megfigyelhető a színkép már ismert felhasadása (23. ábra C, D). 

A spektrum alakja – irodalmi analógiák alapján (62) – az interkalált forma 

spektrumának megfelelő. 

 

 

23. Ábra A 4MPP emissziós spektrumának változása T7 DNS (A; r tartomány 0 – 9) 

és fág (B; r tartomány 0 – 26) hozzáadására; kontakt energia-transzfer 

jelenség a 4MPP és a DNS között izolált DNS (C; r tartomány 0 – 30) 

illetve teljes nukleoproteid komplex (D; r tartomány 0 – 60) esetén. A csak 

4MPP-t tartalmazó minta ( ), a közbülső lépések ( , ) és a 

végállapot ( ) emissziós spektruma 

A kötődés vizsgálata optikai melting módszerrel 

A 4MPP kötődésének hatására megváltozik a DNS-szálak kölcsönhatása is; ennek 

tanulmányozására az optikai melting módszer alkalmas. A mérésekhez a T7 fághoz, 

valamint az izolált DNS-hez különböző r arányig 4MPP-t adtam, majd a mintákról a 

Módszerek részben leírtak szerint optikai melting görbét vettem fel. A 24. ábra és a 7. 

táblázat mutatja az eredményeket. 
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24. Ábra A T7 DNS (A)illetve a T7 fág (B) derivált optikai melting-görbéjének 

változása 4MPP hatására. A porfirint nem tartalmazó minták ( ), a 

közbülső lépések ( , ) és a 4MPP-vel telített minták ( ) görbéi 

(DNS esetén r = 25-ig, teljes fágnál r = 10-ig). 

7. Táblázat Optikai melting mérések: a 4MPP + T7 DNS, illetve a 4MPP + T7 fág 

minták derivált melting-görbéjén megfigyelhető fázisátalakulások 

jellemző paraméterei 

Rendszer r Tmax
 (°C) w (°C) Tmax’ (°C) W’ (°C) 

0   82,5 ± 0,8 4,6 ± 0,3 

125   84,8 ± 0,7 4,6 ± 0,3 

50   85,7 ± 0,8 5,3 ± 0,4 

25   87,2 ± 0,6 7,8 ± 0,5 

20   88,1 ± 0,5 11,5 ± 0,4 

4MPP + T7 

DNS 

16,7   89,5 ± 0,8 11,8 ± 0,5 

0 53,1 ± 0,5 11,0 ± 0,1 84,0 ± 0,3 4,7 ± 0,5 

100 53,5 ± 0,5 11,0 ± 0,2 85,1 ± 0,5 5,1 ± 0,5 

33,3 53,3 ± 0,5 11,5 ± 0,2 85,3 ± 0,4 5,0 ± 0,5 

16,7 53,3 ± 0,5 11,5 ± 0,1 86,0 ± 0,4 5,2 ± 0,5 

4MPP + T7 

Fág 

8,3 53,5 ± 0,5 11,8 ± 0,4 86,7 ± 0,4 4,3 ± 0,5 

 

Megállapítható, hogy a DNS-szálak szétválására jellemző 80-90 °C közötti átmenet 

4MPP jelenlétében a magasabb hőmérsékletek felé tolódik; csökken a kooperativitás, az 

átmenet heterogénebbé válik (növekvő félérték-szélesség, később a görbe felhasadása), 

valamint valószínűleg nem is zajlik le teljes mértékben (csökkenő görbe alatti terület). 

A jelenség mind a T7 fág, mind az izolált DNS esetében megfigyelhető, ami érthető, 
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hiszen 60 °C felett a fág szerkezete felbomlik, és a DNS natív B-konformációjúvá válik, 

így elméletileg sem várható nagy különbség a két rendszer között. Fontos azonban 

észrevenni azt, hogy a T7 fág első, 50-60 °C közötti fázisátalakulása 4MPP jelenlétében 

nem változik meg (l. 5.3. pont). 

Fág és DNS minták gél elektroforézise 

A gél elektroforézis kísérletek célja a mintában található elektromos töltéssel rendelkező 

részecskék szeparálása elektroforetikus mobilitásuk alapján, valamint alkalmas 

jelzőanyaggal történő festés után ezen részecskékről kvalitatív és kvantitatív 

megfigyelések tétele. Munkám során lényegében kizárólag kvantitatív jellegű 

megfigyeléseket tettem, mivel a minták minden esetben T7 fágot vagy abból izolált 

DNS-t (illetve PCR termékeket, l. később) tartalmaztak a 4MPP mellett, a kérdés tehát 

ezek mennyisége volt. 

A gélek festésére DNS-specifikus jelzőanyagot, ethidium-bromidot (EtBr) alkalmaztam. 

Ez a molekula a 4MPP-hez hasonlón a duplaszálú DNS-hez interkaláció és külső 

komplexáció útján képes kötődni; alacsony ionerősség mellett az interkaláció dominál. 

A kötődés a festék fluoreszcencia-intenzitásának jelentős megnövekedésével jár, ennek 

lemérése a kimutatás és a kvantitatív kiértékelés alapja (46). 

Kísérleteim során a gél festése már az elektroforézis ideje alatt megkezdődött, mivel 

mind a gél készítéséhez használt puffer, mind az inkubációs edényben („kád”) található 

oldat tartalmazott EtBr-t, 0,5 μg/ml koncentrációban. Így az inkubáció ideje alatt, 

amennyiben a minta 4MPP-t is tartalmazott, a porfirin és az EtBr között kompetíció jött 

létre, és az EtBr nagy feleslege miatt a 4MPP (amennyiben nem kötődött 

irreverzibilisen a DNS-hez) leszorult a polinukleotid kötőhelyekről. Ennek megfelelően, 

itt részleteiben nem ismertetett kísérletek alapján megállapítottam, hogy T7 fág – 4MPP 

minták elektroforézisekor a kapott sávok intenzitása r ≥ 10 aránynál lényegében állandó, 

a porfirint nem tartalmazó minták fényességével egyező. Csak ezalatt az r arány alatt 

figyelhető meg – valószínűleg a 4MPP erős kötődése, így az inkubáció alatt nem teljes 

mértékben lezajló ekvilibráció miatt – a sávok intenzitásának csökkenése. 

Izolált DNS esetén a kötődés erősebb, itt az intenzitás-csökkenés már r = 20 arány alatt megfigyelhető. 
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Mindezek alapján a módszer kevéssé bizonyult alkalmasnak a 4MPP DNS-kötődésének 

vizsgálatára. A későbbiek szempontjából azonban meg kell jegyezni, hogy a fent 

említett (r ≥ 10, ill. 20) körülmények között a – nem irreverzibilisen, pl. fotokémiai 

reakció során kötődött – 4MPP jelenléte a T7 fág, illetve T7 DNS sávok intenzitását 

nem befolyásolja. 

A T7 fág örökítő anyagának vizsgálata polimeráz láncreakcióval 

A 4MPP kötődése a T7 fághoz, valamint az abból izolált DNS-hez az örökítőanyag 

funkcióját is befolyásolja. Ennek vizsgálatára a fág DNS-ének (izoláltan, illetve teljes 

nukleoproteid komplexként) egy 555 bázispár hosszú szakaszát templátként használva 

annak PCR során való amplifikálhatóságát vizsgáltam 4MPP jelenlétében, különböző r 

arányok mellett. 

Itt mindenképp szükséges megjegyezni, hogy a reakció ciklusok során a minta 

hőmérséklete 94 °C-ot is elér. Ez, mivel a 4MPP kötődését ismerten befolyásolja a 

hőmérséklet (l. 5.2.3. pont), együttvéve azzal, hogy a fág szerkezete ilyen hőmérséklet 

mellett egész biztosan dezorganizálódik, valamint hogy a 4MPP kötődhet a 

reakcióelegy egyéb komponenseihez is (elsősorban a primerekhez), az eredmények 

közvetlen értelmezését nem teszi lehetővé. Mindenképp szükségesek azonban ezek az 

eredmények a későbbi, a fotodinámiás kezelés hatását vizsgáló kísérletek 

eredményeinek értékelhetősége miatt. 

A kísérleteket a Módszerek részben leírt „log-protokoll” szerint végeztem. Az 

eredményeket a 25. ábra mutatja be. 

Mindkét rendszer esetében értékelhető amplifikációt tapasztaltam, tehát sem a 4MPP 

„per se”, sem pedig a T7 fág fehérjéi nem gátolták a polimeráz enzimet. Az 

amplifikáció mindkét rendszerben igen hasonló mértékű és kinetikájú volt, ami nem 

meglepő, hiszen ebben a hőmérséklet-tartományban a T7 fág szerkezete már felbomlott, 

a DNS már szabad, natív állapotban található. 
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25. Ábra PCR termékek mennyiségének változása 4MPP hozzádaására különböző r 

arányok esetén. A: 4MPP + izolált DNS minták, B: 4MPP + teljes T7 fág. 

Megfigyelhető továbbá, hogy 4MPP emelkedő mennyiségének jelenlétében, r ≈ 10 alatt 

az amplifikálható DNS-szakaszok száma jelentősen csökken, úgy az izolált DNS, mint a 

teljes NP komplex esetében. Ez – összevetve a 4MPP-molekulák megoszlását bemutató 

21. ábrával – azt mutatja, hogy a reakció kezdetén a mintában levő szabad 4MPP 

megjelenésével párhuzamosan az amplifikáció nagymértékben csökken. Ez a hatás 

sokkal jelentősebb annál a gátló effektusnál, amit a kötött 4MPP mennyiségének 

emelkedése okozhat (ez a jelentős szórás miatt nem is értékelhető). Mindezek miatt, bár 

oksági viszonyról beszélni a sok ismeretlen faktor (magas hőmérséklet, a porfirin 

ismeretlen affinitása a reakcióelegy alkotóihoz) miatt nem lehetséges, mindenképp 

megállapítható, hogy a későbbi, fotoreakciók hatását vizsgáló kísérleteket olyan 

körülmények között lehet csak biztonsággal értékelni, ahol a szabad porfirin 

mennyisége a PCR-reakcióban elhanyagolható. 

5.2.3. A környezet hatása a porfirin kötődésére 

A kötődési reakció pontos jellemzésének elengedhetetlen része a mennyiségi 

viszonyokat befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. Ezért az előző pontban leírt 

abszorpciós spektrum-felbontást használva eszközként megvizsgáltam a 4MPP 

kötődését a szóban forgó rendszerekhez különböző külső körülmények között. 

Megvizsgáltam az oldat ionerősségének és -összetételének hatását, különös tekintettel a 

kétértékű ionok jelenlétére; elemeztem továbbá a bázisösszetétel, valamint a 

hőmérséklet szerepét is. Továbbá, bár a dolgozat logikája szerint máshová került, de 
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lényegében ide tartozik a besugárzás hatására létrejövő átrendeződés, valamint a humán 

szérum albumin hatásának vizsgálata is. 

Ionerősség 

Az oldat ionerősségének ismerten jelentős hatása van a DNS-ligandum 

kölcsönhatásokra. A DNS ugyanis vizes oldatban általában – negatív töltésénél fogva – 

jelentős mennyiségű kationt képes megkötni. A ligandum kötődése során, mivel ezek 

viszont gyakran pozitív töltésűek, ezek a kationok disszociálni kénytelenek; ezen 

folyamat termodinamikai feltételeit pedig értelemszerűen befolyásolja az adott ion 

oldatbeli koncentrációja. (Töltéssel nem rendelkező molekulák interkalációjakor is 

megfigyelhető ez a jelenség, ugyanis a DNS-szál „megnyúlása” miatt csökken annak 

lineáris töltés-sűrűsége) (42). Kisebb ionerősség mellett a kationok disszociációja 

nagyobb entrópia-növekedést okoz; ezért az alacsony ionerősség elősegíti, a nagyobb 

pedig gátolja a kötődés kialakulását. 

A jelenséget a 4MPP-DNS és a 4MPP-T7 fág rendszer esetén különböző Na+-tartalmú 

TRIS pufferek alkalmazásával vizsgáltam. Az egyes pufferekben a már bemutatotthoz 

hasonló módon végeztem el a kötődés vizsgálatát. A titrálási sorozat abszorpciós 

spektrumait a korábban meghatározott, a 4MPP egyes állapotaira jellemző állapot-

spektrumok összegére bontottam fel. 

Itt említést érdemel, hogy ezen állapot-spektrumok alkalmazhatósága a megváltozott 

körülmények között nem triviális. Két egyszerű mód azonban mindenképp adódik a 

felbontás helyességének ellenőrzésére: 1) Megvizsgálható, hogy a felbontásból a szabad 

és az egyes kötött állapotokra adódó abszolút koncentrációk összege elegendő 

pontossággal megegyezik-e a bemérési koncentrációval. Ez a feltétel minden esetben 

(az ionerősség szerepét vizsgáló kísérleteken túl az egyéb méréseknél is) teljesült 

(ábraként nem bemutatott eredmények), amennyiben a számolt és a bemért koncentráció 

eltérése 10 % alatt maradt minden mintánál. 2) Figyelemmel kísérhető az illesztés 

pontosságát jellemző χ2 értéke is; ennek növekedése arra utalna, hogy az adott állapot-

spektrumok súlyozott összegeként nem állítható elő kellő pontossággal a mért színkép, 

tehát valószínűleg más összetevőkből áll a minta (l. még 5.2.4. pont). Ezért a minták 

felbontásához számolt χ2 értékeket is figyelembe vettem. Ahol külön nem jelzem, ott a 

számolt értékekben sikertelen illesztésre utaló növekvő tendenciát nem figyeltem meg. 
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26. Ábra A környezeti ionerősség hatása a 4MPP kötődésére T7 DNS-hez: a szabad 

(A), a külső komplex (B) és az interkalált forma (C) részaránya 70 ( ), 

140 (+), 200 ( ) és 400 mM ( ) ionerősség esetén 

A 26. és 27. ábrák a 4MPP megoszlását mutatják a szabad, illetve a kétféle kötött 

állapot között a DNS-hez, valamint a teljes T7 fághoz való kötődés eseteire, különböző 

ionerősségek mellett. Megállapítható, hogy mindkét rendszerben az ionerősség 

növekedése a kötődést gátolja. A 4MPP-DNS rendszerben például a teljes kötődésre 70 

mM ionerősség mellett jellemző r = 6-os bázispár / porfirin aránynál 400 mM esetén a 

szer mintegy kétharmad része még szabad állapotban található; a kötőhelyek számának 

tízszeresére emelésével sem érhető el 40 – 45 %-nál nagyobb kötődési arány. 

Megfigyelhető továbbá, hogy az affinitás csökkenését elsősorban az interkalált forma 

részarányának drasztikus csökkenése okozza, míg a külső kötésben levő molekulák 

aránya csak kisebb mértékben változik. 

 



 70

 

27. Ábra A környezeti ionerősség hatása a 4MPP kötődésére T7 fághoz; a szabad (A), 

a külső komplex (B) és az interkalált forma (C) részaránya 70 ( ), 140 

(+), 200 ( ) és 400 mM ( ) ionerősség esetén 

Hasonlóan, a 4MPP-T7 fág rendszerben is a kötődés jelentős csökkenését eredményezi 

a növekvő környezeti ionerősség. Ebben az esetben 400 mM mellett már csak a 4MPP-

molekulák mintegy 20 %-a képes a nukleoproteid komplexhez kötődni. Megfigyelhető 

továbbá az is, hogy itt nemcsak az interkalációnak, hanem a külső kötődésnek megfelelő 

állapotot is gátolja a sókoncentráció emelkedése. 
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28. Ábra Kétértékű ionok hatása a 4MPP kötődésére T7 DNS-hez: a szabad (A), a 

külső komplex (B) és az interkalált forma (C) megoszlása TRIS pufferben, 

1 mM Ca2+ ( ), Mg2+ ( ), Cu2+ (×) és Ni2+ ( ) jelenlétében. 

Kétértékű kationok 

A divalens kationok a DNS és a nukleoproteid komplexek konformációját ismert 

módon, már kis koncentrációban is képesek módosítani. Ezért várható volt, hogy ezek 

jelenléte a 4MPP kötődésére is befolyással lesz. Munkám során a Ca2+, a Mg2+, a Cu2+, 

valamint a Ni2+ szerepét vizsgáltam. (Ezek az ionok a vizsgálat körülményei között a 

mérés időtartama alatt érdemben nem kelálódnak a 4MPP porfiringyűrűjébe, a Cu2+ 

kivételével; az emiatt szükséges speciális mérési körülményeket illetően l. a 4.2. 

pontot.) A méréseket megfelelően kiegészített, 70 mM ionerősségű TRIS pufferben 

végeztem; a két vegyértékű kationok koncentrációja minden esetben 1 mM volt. Az 

eredményeket a 28. és 29. ábrák mutatják be. 
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29. Ábra Kétértékű ionok hatása a 4MPP kötődésére T7 fághoz: a szabad (A), a külső 

komplex (B) és az interkalált forma (C) megoszlása TRIS pufferben, 1 

mM Ca2+ ( ), Mg2+ ( ), Cu2+ (×) és Ni2+ ( ) jelenlétében. 

A 4MPP-DNS rendszert tekintve megállapítható, hogy a kétértékű ionok jelenléte a 

kötődés erősségét alapvetően nem befolyásolja; csak a Cu2+ és a Ni2+ esetén növekszik 

valamelyest (8-10 %-kal) a szabad molekulák részaránya adott r érték mellett. A 

vizsgált alkáli-földfémek az egyes kötött formák megoszlását sem befolyásolják. A Cu2+ 

és a Ni2+ azonban számottevően megváltoztatják a külső kötődés és az interkaláció 

arányát: mindkét átmeneti fém jelenlétében nagymértékben csökken az interkaláció, 

illetve ezzel párhuzamosan növekszik a külső kötődés részaránya. 

A kétértékű ionok hatása 4MPP teljes T7 fághoz való kötődésére némileg hasonló az 

izolált DNS esetében megfigyelhető jelenségekre. A Ca2+ és a Mg2+ ebben az esetben 

sem befolyásolta érdemben a kötődés mennyiségi jellemzőit. A Cu2+ és a Ni2+ azonban 

itt a kötődés mindkét formáját, tehát nemcsak az interkalációt, hanem a külső kötődést 

is gátolni látszott. Így érthető, hogy a kötődés erőssége is csökkent ezen kationok 

jelenlétében (adott r arány mellett több szabad állapotú molekula van jelen). 
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30. Ábra 4MPP kötődése különböző bázisösszetételű DNS-ekhez: a szabad (A), a 

külső komplex (B) és az interkalált forma (C) megoszlása T7 fágból ( ), 

csirke vörösvérsejtből ( ) és Micrococcus luteusból (×) izolált DNS 

esetén. 

Bázisösszetétel 

A bevezetésben bemutatott korábbi tanulmányok alapján egyértelműnek látszik, hogy a 

kationos porfirinek DNS-kötődésére jelentős hatással van a fogadó polinukleotid 

összetétele: adenin-timin túlsúly esetén inkább a kis árokban valószínű a kötődés, míg 

guanin-citozin párok esetén az interkalációnak kedvezőbbek a feltételei. Nem 

egyértelmű azonban, hogy az egyes kötésmódok hogyan befolyásolják egymást, milyen 

arányban jönnek létre vegyes összetételű, természetes polinukleotidokon. Ezért az 

előbbiekhez teljesen hasonló metodikával megvizsgáltam a 4MPP kötődését a 

kiegyenlített bázisösszetételű (50 % A-T, 50 % G-C) T7 fág DNS-étől eltérő összetételű 

DNS-ekhez is. Kísérleteket végeztem csirke vörösvérsejtből (68 % A-T, 32 % G-C), 

illetve Micrococcus luteus baktériumból (28 % A-T, 72 % G-C) izolált DNS 

felhasználásával is. A méréseket TRIS pufferben végeztem. 

A titrálási sorozatokból kapott abszorpciós spektrumok mindkét esetben kellő 

pontossággal (alacsony χ2-értékek) felbonthatók voltak a T7 fág DNS-éhez való 
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kötődést leíró állapotok spektrumának összegére. A 4MPP megoszlását az egyes 

rendszerekben, összehasonlításul a T7 DNS esetét is ábrázolva, a 30. ábra szemlélteti. 

A várakozásoknak megfelelően az A-T túlsúlyú csirke DNS esetében a külső kötődés 

aránya emelkedett, az interkalációé pedig csökkent; a G-C túlsúlyú baktérium-DNS-hez 

való kötődéskor pedig inkább az interkaláció dominál; itt r > 10-es bázispár / porfirin 

aránynál a 4MPP molekulák több mint 85 %-a interkalálódni képes a bázispárok közé 

(T7 DNS-nél ez az arány kb. 70, csirke DNS esetén pedig mintegy 50 %). Figyelemre 

méltó továbbá, hogy a kötődés erőssége mindhárom rendszerben gyakorlatilag azonos 

(a szabad forma részaránya mindhárom esetben r ≈ 6-nál csökken a mérési hiba 

tartományába). Jóllehet a különböző lehetséges, feltáratlan kooperatív hatások miatt 

teljes biztonsággal nem állítható, azonban az eredmények alapján jogosan feltételezhető, 

hogy a kétféle kötési mód körülbelül azonos erősségű. 

 

 

31. Ábra A hőmérséklet hatása a 4MPP kötődésére T7 fághoz (A, B) illetve T7 DNS-

hez (C, D). A szabad ( ), a külső komplex ( ) és az interkalált forma ( ) 

megoszlása (A, C), valamint az illesztési hiba változása (B, D). 
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Hőmérséklet 

Mint minden, potenciálisan in vivo alkalmazás lehetőségét magában rejtő folyamatnál, a 

4MPP DNS kötődése esetében is szükséges vizsgálni a változó hőmérséklet hatását a 

reakcióra. Az in vitro kísérleteket ugyanis általában szobahőmérsékleten végezzük. 

Ennek elemzésére egy-egy 4MPP – T7 DNS, valamint egy 4MPP – T7 fág mintában 

megvizsgáltam a porfirin megoszlását az egyes kötőhelyek között a hőmérséklet 

függvényében. A mintákat 20 és 70 °C között lépésenként melegítettem (25 °C – 45 °C 

között 5 °C, ezt követően 2 °C lépésenként), minden lépésben abszorpciós spektrumot 

vettem fel, majd a kapott spektrumokat a megszokott módon elemeztem. Az r arány 

mindkét mintában 5 volt. Az eredményeket a 31. ábra mutatja. 

A 4MPP – DNS rendszert tekintve megfigyelhető, hogy az egyes állapotok megoszlása 

a biológiailag releváns tartományban, mintegy 40 °C-ig lényegében állandó. E 

hőmérséklet felett azonban jelentős átrendeződés következik be: mind a külső kötődés, 

mind az interkaláció részaránya emelkedik a szabad forma rovására; 55 °C felett 

gyakorlatilag teljes kötődés jön létre (a szabad forma aránya 5 % alatti). 

A 4MPP – T7 fág rendszerben azonban egészen más a helyzet. Itt ugyanis már a 

melegítés első lépéseinél megfigyelhető a porfirin-molekulák számottevő 

átrendeződése; a kötődés ebben az esetben is erősödik, mindkét kötött forma körülbelül 

egyenlő arányú részvételével. Amint azt az illesztési hibát bemutató grafikon is tükrözi, 

ezek az eredmények csak 40-45 °C alatt értelmezhetőek; e felett ugyanis az illesztési 

hiba elfogadhatatlanul magassá válik – tehát a mintában nem a 4MPP – T7 fág 

rendszerre kidolgozott modellel leírható állapotok vannak. 

Ez a megfigyelés tökéletesen egybevág azzal az ismerettel, mely szerint a T7 fág 

szerkezete csak 50 °C alatt stabil, ezen hőmérséklet felett a fehérje-DNS kölcsönhatások 

fellazulnak, majd a DNS elszakad a kapszidtól (l. 2.4. pont), és natív B-

konformációjúvá relaxálódik. Az illesztési hiba növekedését tehát itt minden bizonnyal 

a fág szerkezetében beállott változás okozta. 

A natív B-konformáció kialakulásának további következménye, hogy a DNS állapota 

nagyon hasonló lesz az előzetesen izolált DNS-éhez. Ezért a 4MPP hozzá való kötődése 

is inkább az izolált DNS-hez való asszociációra lesz jellemző. Ennek megfelelően 

valóban azt találtam, hogy a 4MPP – T7 fág rendszerről felvett spektrumok 50 °C felett 
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jobban illeszthetőek az izolált DNS-hez való kötődés leírására kidolgozott felbontási 

modellel (ábrán be nem mutatott eredmények). 

Első ránézésre logikus volna, ha az illesztési hiba az utóbbi modellel lényegesen csökkenne; ez azonban 

azért nincs így, mert a rendszerben alacsony hőmérsékleten a legtöbb 4MPP molekula szabad állapotban 

van, ezt pedig mindkét modell ugyanúgy le tudja írni; a különbség csak a kötött molekulák arányának 

növekedésével válik értékelhetővé. 

Az itt leírt jelenség arra utal, hogy a 4MPP abszorpciós spektrumainak felbontásával, 

egész pontosan az egyes modellekkel való felbontásra adódó illesztési hiba elemzésével 

információt lehet nyerni a fogadó DNS-molekula konformációjáról; azaz a 4MPP 

optikai tulajdonságaival mintegy „megkülönbözteti” a T7 fágon belül található, torzult 

B-konformációjú DNS-t a szabad, natív B konformációjú DNS-től. Mivel ez a 

tulajdonság igen előnyösen használható ki a fág károsodásának elemzésekor, ezért a 

jelenséget részletesebben is vizsgáltam. 

5.2.4. Az abszorpciós spektrumok felhasználása a DNS konformációjának 

meghatározására 

A 4MPP – T7 fág rendszer melegítésekor tapasztalt spektrális változások tehát arra 

utaltak, hogy a 4MPP elnyelési színképének elemzésével meg lehet különböztetni a 

rendszerben a DNS torzult és natív B-konformációjú alakját. Továbbá, mivel az 

illesztési hiba növekedése a bemutatott kísérletben folytonos volt, ezért – a DNS-nek 

csupán két, diszkrét állapotát feltételezve – felmerül a kvantitatív szerkezet-vizsgálat 

lehetősége is. Ennek vizsgálatára a következő kísérleteket végeztem: 

Ismert koncentrációjú T7 fág oldatot 65 °C-on 30 percig inkubáltam (l. még 4.5. pont), 

majd az így kapott „kifűtött fág” oldatot azonos koncentrációjú, intakt T7 fágot 

tartalmazó oldattal kevertem (már újból szobahőmérsékleten) megfelelő arányban; a 

kapott mintákban a natív B-konformációjú DNS (= kifűtött fág) aránya 0, 20, 40, 60, 80 

és 100 % volt. Minden mintához r = 10 arányban 4MPP-t adtam, majd felvettem az 

abszorpciós spektrumot. Ezeket mind a 4MPP – DNS, mind a 4MPP – teljes T7 fág 

rendszerre kidolgozott modellel felbontottam, így két χ2 értékhez jutottam, melyeket az 

oldat összetételének függvényében ábrázoltam. Ezen felül, mivel a kötődés a Soret sáv 

vörös irányú eltolódásával jár, továbbá mivel a natív DNS-hez az affinitás jelentősen 
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nagyobb (l. korábban), ezért a mintákban a „kifűtött fág” részarányának növekedésével 

a 4MPP abszorpciós spektrumának maximumhelye egyre inkább a vörös irányba 

tolódott el. Ennek mértékét is ábrázoltam az összetétel függvényében. A méréseket 

három független minta-sorozaton végeztem el, majd a kapott értékeket átlagoltam. A 32. 

ábra mutatja az eredményeket. 

 

32. Ábra Az abszorpciós spektrumok egyes jellemzői és a minta összetétele közötti 

összefüggések: a DNS (A) és a teljes fág modell (B) illesztési hibájának, 

valamint az abszorpciós maximumhelyének (C) alakulása kifűtött és natív 

fág különböző arányú keverékeiben. Az összefüggés Boltzmann-függvény 

szerinti transzformáció után a fág modell hibája (D) és az abszorpciós 

maximumhely (E) esetén. A grafikonok három kísérlet eredményének 

átlagát, szórását és az értékek 95 %-os konfidencia intervallumát mutatják. 
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A várakozásoknak megfelelően a „kifűtött” rész arányának emelkedésével a fág modell 

illesztési hibája növekszik, az abszorpciós maximumhely pedig vörös irányba tolódik. A 

DNS-modell illesztési hibája is tendenciájában hasonló változásokat mutat, itt azonban 

a görbe lefutása nem monoton, a natív B-konformáció kis arányú előfordulásánál 

növekedést mutat. Ennek oka a kötött formák kezdetben alacsony aránya lehet, amint 

ezt az előző pontban már részleteztem. 

A monoton lefutású görbék (χ2 a fág modellel, OD maximum helye) mintegy 

„kalibrációs görbeként” is felhasználhatóak, segítségükkel ugyanis – legalábbis 

elméletileg – egy ismeretlen összetételű intakt fág – „kifűtött fág” keverékben is 

megbecsülhető a torzult és a natív B-konformációjú DNS aránya. A használható 

becsléshez azonban szükséges, amint ezt az ábra is mutatja, hogy a becslésből származó 

megbízhatósági intervallumot lehetőség szerint szűkítsük. Ezért a kapott eredményekből 

kétféle módon próbáltam becslésre alkalmas összefüggést találni: 

1) Az összefüggéseken egyszerű lineáris regressziót végeztem, majd a visszafelé 

becsléshez várható értékként a regressziós egyenes megfelelő y-értékéhez 

tartozó x-értéket, 95 %-os megbízhatósági tartományként pedig a regresszióból 

kiszámolt, az értékek 95 %-os konfidencia-intervallumának megfelelő 

metszéspontjait (a 95 %-os fiduciális tartományt) jelöltem meg. 

2) Mivel ez a módszer egyik esetben sem adott igazán jól használható eredményt 

(túlságosan „széles” a megbízhatósági tartomány), valamint mivel az 

összetartozó pontok között az egyik esetben sem tökéletesen lineáris az 

összefüggés, ezért megkíséreltem a mért χ2 és OD maximumhely-értékeket az 

ilyesfajta átmenetek általános leírására alkalmas Boltzmann-függvény szerint 

transzformálni (l. 19. ábra). A szélső értékeket a 100 % intakt, illetve a 100 % 

„kifűtött” fágot tartalmazó mintákból helyettesítettem be, majd a kapott 

közbülső értékeket transzformáltam, és a transzformált értékeken végeztem 

lineáris regressziót. A 32. ábrán látható, hogy ezzel a közelítéssel a χ2-

függvényből származó becslés pontossága nem javult, az OD maximumhelyből 

történő becslés azonban így jelentősen megbízhatóbb lett. 

 

 

Összefoglalva tehát megállapítható: 
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• a natív és torzult B-konformációjú DNS-t tartalmazó keverékben a 4MPP 

abszorpciós spektrumának maximumhelye, valamint a T7-fág rendszerre (torzult B 

konformációra) kidolgozott felbontási modell illesztési hibája a keverék 

összetételének változásával monoton változást mutatnak. 

• A változást leíró összefüggések segítségével ismeretlen összetételű oldatban is 

megbecsülhető a natív és a torzult B konformációjú DNS aránya, három mintához r 

= 10 arányban 4MPP-t adva, abszorpciós spektrumot felvéve. 

• Igazán használható becslésre az abszorpciós maximumhely megfelelően 

transzformált értékéből lehet jutni; a χ2 vizsgálata csak tájékozódásra alkalmas, 

pontos (intervallum-)becslésre nem. 

A 4MPP abszorpciós spektrumának elemzésével tehát megbecsülhető egy mintában a 

natív és a torzult B konformációjú DNS aránya. Ez ebben az esetben pedig az ép és a 

károsodott fág megkülönböztetését jelenti. A fehérje komponens károsodása ugyanis 

nemcsak hő hatására, hanem – amint ezt a későbbiekben bemutatom – többek között 

fotokémiai reakciók hatására is létrejöhet. Így az itt bemutatott módszer a T7 fág 

fotokémiai inaktivációjának hatásmechanizmus vizsgálatának hasznos eszközzé vált. 

5.3. A kötődés szelektivitása a bakteriofágon belül 

A 4MPP T7 fághoz, mint nukleoproteid modellhez való kötődésének vizsgálatakor 

alapvető jelentőségű annak ismerete, hogy a porfirin a fágpartikulum melyik részéhez 

kötődik: a DNS-hez, a fehérje részhez, esetleg mind a kettőhöz. Az eddig bemutatott 

eredmények, különös tekintettel a fluoreszcencia energia transzfer mérésekre, elegendő 

bizonyítékot adnak arra nézve, hogy a 4MPP a teljes fágpartikulum DNS részéhez 

valóban kötődik; kérdés ezek után, hogy ez a kötődés szelektív-e a DNS-re nézve, vagy 

létezik a szernek fehérjéhez kötött állapota is. 

Az előző pontban bemutatott eredmények közül több is alátámasztja implicite a DNS-

szelektív kötődés feltételezését. Ezek az eredmények: 

• a 4MPP-T7 fág rendszer abszorpciós spektrumait az izolált DNS-hez való 

kötődéshez hasonlóan két, paramétereiben is hasonló kötött állapot feltételezésével 

megfelelő pontossággal le lehetett írni. 

• A 4MPP emissziós spektruma igen hasonlóan változik DNS és teljes fág mellett. 
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• Az optikai melting mérések során a T7 fág fehérje-DNS kölcsönhatásának 

felszakadását jelző hypochrom átmenet jellemzői 4MPP jelenlétében nem változnak 

meg. 

 

33. Ábra A T7 fág triptofán gerjesztési spektrumának ( ) változása 4MPP 

hozzáadására ( ); az emissziós hullámhossz 327 nm. 

További bizonyítékot szolgáltat a 4MPP fehérje-kötött állapotának hiányára nézve T7 

fágban található triptofán aminosavak fluoreszcenciájának vizsgálata is. Ezek az aromás 

aminosavak ugyanis optikai tulajdonságaikkal mikrokörnyezetük állapotának 

meglehetősen érzékeny jelzői. Amennyiben tehát a 4MPP a fehérje komponenshez, ezen 

aminosavak közelébe kötődne, az alighanem változást okozna a T7 fág Trp-gerjesztési 

spektrumában. Ez azonban esetünkben nem figyelhető meg: a 250-310 nm hullámhossz-

tartományban (a Trp elnyelési tartományában) gerjesztve, a fluoreszcencia jelet 327 nm-

en (a Trp emissziós maximumán) detektálva a T7 fágról felvett spektrum megegyezik a 

T7 fág-4MPP rendszerről (r = 10 aránynál) nyerhető spektrummal (33. ábra). A 

triptofán aminosavak mikrokörnyezete tehát nem változott meg a 4MPP hatására, tehát 

a 4MPP nagy valószínűséggel nem kötődött a T7 fág fehérje komponenséhez 

(legalábbis a mag és a farok részhez nem – l. 2.4. pont). 

Mivel a 4MPP ígéretes szer lehet vérkészítmények fotokémiai sterilizálásában, ezért 

szükséges vizsgálni kötődését nemcsak a T7 fág, hanem egyéb, különös tekintettel a 

vérszérumban előforduló fehérjékhez is. Természetesen erre a Biofizikai Intézetben 

csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Ezért csupán a legnagyobb 

mennyiségben előforduló szérumfehérjét, a humán szérum albumint (HSA) vizsgáltam 

ebből a szempontból. Kísérleteim során megfigyeltem, hogy a 4MPP abszorpciós 
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spektruma HSA jelenlétében (1 g/l koncentrációban) nem változik meg (ábrán be nem 

mutatott eredmény). Nincs továbbá befolyással a HSA jelenléte a 4MPP DNS-

kötődésére sem, amint azt a 34. ábra mutatja. Megállapítható tehát, hogy a 4MPP nem 

kötődik a HSA-hoz sem (vagy legalábbis affinitása a DNS-hez képest elhanyagolható). 

 

 

34. Ábra Humán szérum albumin hatása a 4MPP kötődésére T7 DNS-hez: a szabad 

( ), a külső komplex ( ) és az interkalált forma ( ) megoszlása albumin 

jelenlétében ( ), illetve anélkül ( ). 

Itt említem meg, hogy munkacsoportommal együttműködésben Dr. Majer Zsuzsa az ELTE Szerves 

Kémiai Tanszékén végzett cirkuláris dikroizmus-méréseket 4MPP – T7 DNS és 4MPP – T7 fág 

rendszereken. Eredményei, melyek szerint a két rendszerben a 4MPP indukált CD-spektruma lényegében 

azonos alakú, szintén a DNS-specifikus kötődés hipotézisét támasztja alá. (A mérés részletes leírása és az 

eredmények a dolgozathoz mellékelt „Binding of Cationic Porphyrin to Isolated and Encapsidated Viral 

DNA Analyzed by Comprehensive Spectroscopic Methods” tanulmányban találhatóak.) 

5.4. Inaktiváció 

5.4.1. Sötét inaktiváció 

Az eddig bemutatott eredmények alapján egyértelmű, hogy a 4MPP nagy affinitással 

kötődik a T7 bakteriofág örökítő anyagához. Ennek fényében nem meglepő, hogy ez a 

kötődés a fág biológiai funkciójának megváltozásával, a fertőzőképesség csökkenésével 

jár. 
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35. Ábra A T7 fág inaktivációja 4MPP hozzáadására: az élőszám változása 

különböző r arányok esetén. 

A 35. ábrán a fág fertőzőképességét ábrázoltam 4MPP különböző mennyiségével 

történő inkubációt követően. Az élőszámot a Módszerek részben leírtak szerint E. coli 

baktériumgyepen mutatott tarfolt-képző aktivitás meghatározásával mértem le. 

Megfigyelhető, hogy a porfirin emelkedő mennyiségének hatására a T7 fág 

fertőzőképessége értékelhetően csökken; a legalacsonyabb vizsgált r arány mellett a 

kezdeti érték közel e-ed részére esik a tarfoltok száma. További (ábraként be nem 

mutatott) kísérleteimből megállapítottam, hogy az ilyen, „sötét” inaktiváció mértékét a 

bázispár / porfirin arány, és nem pedig az inkubáció ideje vagy a 4MPP abszolút 

koncentrációja befolyásolja. Ebből arra lehet következtetni, hogy az inaktiváció 

elsősorban a 4MPP kötődése miatt jön létre. 

Itt fontos észrevenni, hogy ennek a megállapításnak látszólag ellentmond az a tény, hogy a teljes T7 fág 

rendszerben a 4MPP fogadására alkalmas kötőhelyek r = 40 alatt – a korábbi kísérletek szerint, l. 21. ábra 

– lényegében telítettek, így a porfirin mennyiségének emelésével további inaktiváció nem volna várható. 

Az ellentmondás azonban valóban csak látszólagos, mivel a lemezöntéses kísérlet során a bakteriofág 

mintát több nagyságrenddel hígítottam (hogy 100 μl minta már csak számolható mennyiségű, 50 – 200 

darab bakteriofágot tartalmazzon), majd a mintát az E. coli 37 °C-os tápoldatához kevertem. Változott 

tehát a kötődés környezetének ionösszetétele és ionereje, valamint a hőmérséklete is, így feltehetően a 

kötődés mennyiségi viszonyai sem maradtak ugyanazok (l. 4.6. pont).  



 83

5.4.2. Fotoinaktiváció 

A 4MPP T7 fágon mutatott fényérzékenyítő hatását szintén az élőszám csökkenésével 

lehet jellemezni. E célból a 4MPP – T7 fág mintákat (több kísérletben, változó r 

arányszám mellett) látható tartományú besugárzásnak tettem ki, majd a kezelés végén 

mérhető élőszámot hasonlítottam a be nem sugárzott párhuzamos mintákhoz. Az 

eredményeket a 36. ábra mutatja. 

 

36. Ábra A T7 fág inaktivációja 4MPP + látható fény kezelés hatására: az élőszám 

változása a beeső dózis függvényében, különböző r arányok mellett: : r = 

53,9; ×: r = 22,6; ×: r = 16,2; : r = 6,61; : r = 4,2. 

Megfigyelhető, hogy 4MPP + látható fény kezelés hatására a T7 bakteriofág jelentős 

mértékben inaktiválódik; megfelelő körülmények között a fertőzőképesség 

gyakorlatilag a kimutathatóság határáig csökkenthető. 
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37. Ábra Az 4MPP átlagos ( ) és kezdeti ( ) inaktivációs hatáskeresztmetszete 

különböző r arányok mellett. 

A 37. ábra mutatja a fotoinaktivációs kísérletekből számolt inaktivációs 

hatáskeresztmetszet (az élőszámot 1/e részre csökkentő dózis reciproka) értékét a 

különböző kísérletekben, azaz különböző r arányszámok esetén. Mivel a besugárzás 

alatt a 4MPP a kötőhelyek között jelentős mértékben átrendeződik (l. 38. ábra), ezért az 

átlagos hatáskeresztmetszet mellett meghatároztam a kis dózisnál mért élőszám-adatok 

alapján a „kezdeti” hatáskeresztmetszetet is. Mindkét esetben jól megfigyelhető, hogy 

az inaktiváció „hatékonysága” az r arány csökkenése, azaz a porfirin relatív 

koncentrációjának növekedése esetén emelkedik. Fontos azonban, hogy ez az 

összefüggés korántsem lineáris, és a korábbi, a 4MPP megoszlását leíró ábrákkal (21. 

ábra) összevetve megállapítható, hogy a hatáskeresztmetszet megközelítőleg arányos a 

rendszerben található szabad porfirin-molekulák koncentrációjával. Felmerül tehát, 

hogy az inaktiváció jelentős részét (a várakozással ellentétben) nem a kötött, hanem a 

szabad állapotú 4MPP hozza létre. 

A kérdés részletes tárgyalása, az inaktiváció hatásmechanizmusának felderítése 

érdekében végzett kísérleteimet a következő fejezet mutatja be. 
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38. Ábra 4MPP + T7 fág minta abszorpciós spektrumának ( ) változása ( ) 

látható tartományú besugárzás hatására 300 J/cm2 beeső dózisig ( ). 

5.5. A fotodinámiás inaktiváció hatásmechanizmusa 

Az eddigi eredményeket tekintve megállapítható tehát, hogy a 4MPP + látható fény 

kezelés a bakteriofág fertőzőképességének igen kifejezett csökkenését okozza. Munkám 

utolsó fázisában ezen inaktiváló hatás mechanizmusát kíséreltem meg meghatározni. 

A T7 fág ebből a szempontból előnyös modellrendszernek tekinthető, hiszen egy ilyen 

egyszerű, csupán DNS-ből és fehérjéből álló struktúra esetén a funkció elvesztéséhez 

alapvetően csak háromféle mechanizmus vezethet: 

1) Károsodhat az örökítő anyag, a DNS. 

2) Károsodhat együtt a kapszid és a DNS, keresztkötések alakulhatnak ki.  

3) Károsodhat izoláltan a fehérje kapszid. 

Ezen hatásmechanizmusok megkülönböztetése azért is fontos, mivel jelentős mértékben 

megszabja a módszer alkalmazhatóságát, pl. a Bevezetésben említett, vérkészítmények 

sterilizálásának céljára. Ilyen környezetben ugyanis a nukleinsav a „célpont”, ennek 

inaktivációja a hasznos hatás (már csak azért is, mivel ez a közös komponens minden 

fertőző ágensben – nem számítva a prionokat), az egyéb összetevők „ártatlan 

szemlélőnek” számítanak, amelyek károsodása adott esetben kimondottan nemkívánatos 

lehet. (Jóllehet a bakteriofág-kísérletekben a fehérje-komponensek destrukciója is 

inaktivációhoz vezethet, tehát „hasznos”-ként értékelhető, ez azonban összetett 

rendszerekben, például szérum fehérjék jelenlétében már nem így van.) 
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A 4MPP-T7 fág rendszerben a vírus inaktivációjához vezető lehetséges hatásokat 

többféle módszerrel vizsgáltam. A DNS károsodásának kimutatására (egybefogva a 

keresztkötésekkel) optikai melting és PCR kísérleteket végeztem. A fehérje komponens 

károsodásának megítélésére első lépésként szintén az optikai melting mérések adnak 

lehetőséget. Ennek metodikai hiányosságai miatt azonban a pontosabb jellemzés 

érdekében igyekeztem közvetlenül is felhasználni azt a tényt, hogy a fág fehérje-

kapszidjának egyik fontos biológiai funkciója az, hogy megtartsa a DNS-t a 

víruspartikulumon belül, a későbbi, esetleges fertőzéshez szükséges állapotban 

(voltaképp a melting is ezt a funkciót vizsgálja indirekt módon). Amennyiben ennek a 

funkciónak a kapszid nem képes megfelelni, akkor a fág-DNS a „kifűtésnél” (l. 2.4. 

pont) leírtakhoz hasonlóan elválik a kapszidtól és natív B-konformációba relaxálódik. 

Ez a változás követhető gél elektroforézissel, valamint a 4MPP abszorpciós 

spektrumának változásával (l. 5.2.4. pont). Ezért a kapszid fotodinámiás hatásra 

bekövetkező károsodását ezen módszerek segítségével is vizsgáltam. 

Optikai melting kísérletek 

A 39. ábra mutatja a T7 fág DNS-ének derivált melting-görbéjének változását 4MPP + 

látható fény kezelés hatására. Megfigyelhető, hogy mind a fehérje – DNS komplex 

szétesésére, azaz a partikulum szerkezetének felbomlására, mind a DNS-szálak 

szétválására jellemző görbeszakasz megváltozik; az átalakulásokkal járó abszorpciós 

változások amplitúdója mindkét esetben csökken. Ebből arra következtethetünk, hogy 

mind a fehérje, mind a DNS komponens károsodott a reakció során. 

A DNS-csúcs esetében megfigyelhető változások hasonlóan a T7 fág 4MPP-vel való 

sötét titrálása során megfigyelhető változásokkal: a szálak szétválása a magasabb 

hőmérséklet-tartományok felé tolódik, valamint nem játszódik le teljes mértékben. A 

fehérje – DNS kölcsönhatások felbomlására jellemző átmenet csökkenését azonban két 

hatás is okozhatja: egyik, hogy a partikulumok egy része már a kísérlet elején, azaz a 

besugárzás hatására elvesztette rendezett szerkezetét, tehát a DNS már eleve natív B-

konformációba került. A másik lehetséges magyarázat, hogy a DNS és a fehérje között 

olyan keresztkötések alakultak ki, amelyek meggátolják a nukleinsav „elengedését”. 

Mivel a kétféle mechanizmus ezzel a módszerrel nem különíthető el, ezért további 

kísérleteket végeztem. 
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39. Ábra A T7 fág derivált optikai melting görbéjének változása 4MPP + látható fény 

kezelés hatására r = 10 arány esetén. A porfirint nem tartalmazó minta 

görbéje ( ), a beeső dózis változása 0 J/cm2-től ( ) 144 J/cm2-ig 

( ). 

Gél elektroforézis 

A fotoreakció során a T7 fág fehérjéinek károsodását a fágpartikulumok gél-

elektroforézisével is vizsgáltam. Intakt szerkezet esetén ugyanis a partikulum igen lassú 

mobilitású, a DNS kiszabadulása esetén viszont az lényegesen gyorsabb migrációra 

válik képessé (l. 2.4. pont). Így a gyors mobilitású komponens(ek) megjelenését, illetve 

a lassú mobilitású frakció intenzitásának csökkenését a fág struktúrájának 

felbomlásaként, a struktúrfehérjék funkciójának károsodásaként értékelhetjük. 

A 40. ábra egy jellemző kísérlet eredményét mutatja, valamint három párhuzamos 

kísérlet számszerű eredményeinek összefoglalását. Megállapítható, hogy 4MPP + 

látható tartományú besugárzás hatására az intakt fágpartikulumokat reprezentáló sáv 

intenzitása csökken, mutatván a fág struktúrfehérjéinek károsodását. 
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40. Ábra A T7 fág elektroforetikus mobilitásának változása 4MPP + látható fény 

kezelés hatására (r = 20): az elektroforetogram és az intakt 

partikulumoknak megfelelő sáv intenzitásának változása a beeső dózis 

függvényében. 

Abszorpciós spektrumok elemzése 

A T7 fág 4MPP-vel történő fotoinaktivációja során a porfirin színképe megváltozik (38. 

ábra). A változások jellege igen hasonló ahhoz, mint amit a kötődést vizsgáló kísérletek 

során a polinukleotid mennyiségének növelésekor figyelhetünk meg (21. ábra). Mivel itt 

azonban a DNS mennyisége állandó, ezért azt kell feltételeznünk, hogy annak 

konformációja változott meg úgy, hogy a kötődés feltételei kedvezőbbé váltak. Az 

irodalmi adatok (2.4. pont) és a szabad DNS-en végzett vizsgálatok alapján, a gél 

elektroforézis kísérletek eredményeivel egyezően, arra a következtetésre juthatunk, 

hogy a fágkapszid károsodása miatt a DNS-fehérje kölcsönhatások felszakadásáról van 

szó, így a DNS szabaddá válva natív B-konformációt vett fel. Így kialakult az a 

korábban már részletesen vizsgált helyzet (5.2.4. pont), hogy a 4MPP a DNS kétféle 

konformációja között „választhat”. A kétféle kötődés erősségének és abszorpciós 

tulajdonságainak különbségei alapján a korábban leírtak alapján lehetőségünk van a 

kétféle konformáció közötti kvantitatív különbségtételre, az abszorpciós maximumhely, 

illetve a spektrumfelbontásra kidolgozott modell illesztési hibája alapján. 

Ehhez természetesen el kell hanyagolni a „köztes” állapotok jelenlétét, illetve a 4MPP 

kötődését ezekhez a „részben dezorganizálódott” fágpartikulumokhoz, mivel erről a 

kötődésről nincs ismeretünk. 
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Az elemzéshez tehát a besugárzás során időközönként abszorpciós spektrumot vettem 

fel, és ezekből az 5.2.4. pontban leírtak szerint becsültem meg a natív B-konformációjú 

DNS részarányát. Ezzel párhuzamosan mintát vettem gél elektroforézissel való 

elemzéshez is. Az eredményeket a 41. ábra mutatja. 

 

 

41. Ábra A: A T7 fehérjekárosodás becslése a 4MPP abszorpciós spektrumának 

változásából a fotoinaktiváció során, a beeső dózis függvényében. A 

becslés fág modell illesztési hibája alapján történt, a 32. ábra B részén 

látható kalibrációs görbe segítségével; a hibasávok a becslés 95 %-os 

konfidencia intervallumát mutatják. 

Az ábrán bemutatott kísérletben az abszorpciós maximumhely változása nem volt elegendően nagy az 

értékelhető becsléshez. 

Megfigyelhető, hogy a fehérje károsodása a fotoreakció során egyértelműen 

kimutatható.  

 Hőkezelt minták elektroforézise 

A DNS – fehérje keresztkötések kialakulását a 4MPP + látható fény kezelés során a 

minták hőkezelés utáni elektroforézisével igazoltam. Intakt fág esetében ugyanis az 

alkalmazott, 65 °C-on 30 percig tartó hőkezelés a partikulum dezorganizációját, a DNS 

szabaddá válását, így az elektroforetikus mobilitás megnövekedését eredményezi. 

Megfelelő számú keresztkötés azonban ezt az effektust várhatóan megakadályozza. 



 90

 

42. Ábra 4MPP + látható fény kezelésen átesett T7 fág minták elektroforézise 

hőkezelést követően (r = 20): az elektroforetogram, valamint az intakt ( ) 

és a „kifűtött” ( ) partikulumoknak megfelelő sáv intenzitásának 

változása a beeső dózis függvényében. 

A 42. ábra mutatja a besugárzást követően hőkezelt minták elektroforézisének 

eredményét, egy reprezentatív gélminta és három párhuzamos kísérlet kvantitatív 

eredményének átlagaként. Megállapítható, hogy besugárzás hatására a „kifűthető”, 

gyors mobilitású frakció csökken, a „teljesen keresztkötött”, a natív fágoknak megfelelő 

minimális mobilitással bíró frakció aránya pedig növekszik (utóbbi sávok leolvasásánál 

a referencia az utolsó, a besugárzás végén kapott minta volt). Mindez igazolja a 

keresztkötések létrejöttét. (A két sáv intenzitását nem kíséreltem meg összehasonlítani, 

sem intenzitásuk összegét meghatározni, mert – bár ez nyomtatásban kevésbé látványos 

– minden esetben megfigyelhető volt a két nagy intenzitású sáv között egy széles, 

halvány sáv, amely feltehetően a „részben kifűthető”, kevesebb keresztkötéssel bíró, 

fűtésre részlegesen dezorganizálódott partikulumoknak felel meg.) 

Modell az állapotok megoszlásáról 

Annak megítélésére, hogy a fent leírt mechanizmusok, a fehérje károsodása, illetve a 

DNS – fehérje keresztkötések létrejötte mennyiben felelős a fág fertőzőképességének 

elvesztéséért, a fent ismertetett kísérletekkel párhuzamosan meghatároztam a mintákban 

a fág fertőzőképességét is, és ezt összevetettem a struktúrfehérje-károsodás, illetve a 

keresztkötések miatt károsodott populáció részarányával. A struktúrfehérje-károsodás 

mértékét az „alap” elektroforézis során az intakt fágoknak megfelelő sáv intenzitásának 

relatív csökkenéséből határoztam meg, a keresztkötésben levő partikulumok arányát 
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pedig a kifűtés után végzett elektroforézis során a „teljesen kifűthető” partikulumoknak 

megfelelő sáv intenzitásából számítottam ki, levonva a mért értékekből a 

struktúrfehérje-károsodás miatt már a besugárzás végére „kifűtött” állapotba került 

populáció arányát. Az eredményeket a 43. ábra mutatja. 

 

43. Ábra Modell a T7 fág 4MPP + látható fény kezelés hatására létrejövő 

inaktivációjának mechanizmusaira: a fertőzőképes ( ), a keresztkötések 

miatt inaktiválódott ( ), a fehérje-károsodás miatt inaktiválódott ( ) és a 

„maradék” ( ) frakció megoszlása a besugárzás során. 

A grafikon kumulatív jellegéből nyilvánvaló, hogy mindkét mechanizmus az 

inaktiváció számottevő hányadáért felel, azonban egyik sem magyarázza meg teljes 

mértékben a fertőzőképesség csökkenésének tapasztalt mértékét. Arra kell tehát 

következtessünk, hogy egyéb mechanizmus is felelős a fág inaktivációjáért. Ez a 

mechanizmus – a fent megfogalmazott megfontolásoknak megfelelően – a DNS 

károsodásának felelhet meg. Ennek igazolására PCR kísérleteket végeztem. 

 Polimeráz láncreakció 

A fág örökítő anyagának 4MPP + látható fény hatására bekövetkező sérülését polimeráz 

láncreakcióval vizsgáltam. Első lépésben a Módszerek részben leírt „log” protokollt 

használtam a sérülések kimutatására; a korábbi megfontolások alapján bázispár/porfirin 

(r) arányt 10-nek választottam meg. Az eredményeket a 44. ábra mutatja be. 

Megfigyelhető, hogy az amplifikálható templát mennyisége a besugárzás hatására 
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jelentősen csökken. Figyelembe véve továbbá, hogy az erősítés az adott beállítások 

mellett a telítési fázis közelében áll le, megállapítható, hogy jelentős DNS-károsodással 

számolhatunk. 

 

44. Ábra A 4MPP + látható fény kezelésen átesett T7 fág minták DNS-károsodása 

polimeráz láncreakcióval elemezve („log” protokoll szerinti amplifikáció, 

r = 10): az elektroforetogram és a termékek mennyiségének változása a 

beeső dózis függvényében. 

A sérülések kialakulási kinetikájának pontosabb megismeréséhez a besugárzás kezdetén 

lezajló folyamatokat részletesen is vizsgáltam. A 45. ábrán bemutatott kísérletben az r 

arányszámot 20-ra csökkentettem (kevesebb 4MPP-molekula, lassabb károsodás), 

továbbá csupán a besugárzás első perceiben lezajló változásokat vizsgáltam. Ebben az 

esetben a láncreakciót a „lin” protokoll szerint végeztem. Az eredményekből látható, 

hogy ilyen körülmények között valóban mérsékeltebb, azonban még így is jelentős 

mértékű a DNS károsodása. 
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45. Ábra A 4MPP + látható fény kezelésen átesett T7 fág minták DNS-károsodása 

polimeráz láncreakcióval elemezve („lin” protokoll szerinti amplifikáció, r 

= 20): az elektroforetogram és a termékek mennyiségének változása a 

beeső dózis függvényében. 

A korábban bemutatott kísérletek alapján igazoltnak tekinthető, hogy a besugárzás alatt 

a T7 fág szerkezete dezorganizálódik, a víruspartikulumból natív B-konformációjú DNS 

válik szabaddá. Ezért az eddig bemutatott PCR-vizsgálatok eredményeinek értékelését 

jelentősen megnehezíti, hogy nem állapítható meg, hogy a kimutatott sérülések milyen 

arányban jöttek létre a fágon belüli, illetve a fágból már kiszabadult DNS-en. Ennek 

elméleti szempontból nagy jelentősége van, hiszen az intakt fágon belül keletkező DNS-

sérülés inaktivációhoz vezető eseményként értékelhető, míg a már dezorganizálódott 

DNS-t érő további károsodásoknak a fertőzőképesség további csökkenése 

szempontjából nincs értelme. 

Az intakt fágon belül létrejövő DNS-sérülések vizsgálatához a besugárzott 4MPP + T7 

fág mintát első lépésben a szokásos módon gél elektroforézisnek vetettem alá, majd 

ennek végeztével a gélen megfigyelt, intakt fágnak megfelelő sávból a DNS-t a 4.4. 

pontban leírtaknak megfelelően izoláltam. (Itt szükséges megjegyezni, hogy a 

preparálás kezdeti lépése egy 60 °C-on történő inkubációs lépés, ami miatt a fág 

szerkezete már itt felbomlik, így a kapszid fehérjék a DNS-kivonás akadályát nem 

képezik.) 

Az így kapott minták tehát azokat a DNS-molekulákat tartalmazták, amelyek eredetileg, 

a besugárzási kísérletben a mintavétel időpontjáig ép szerkezetű bakteriofágban 

maradtak, tehát a DNS-specifikus fotoszenzibilizáció tényleges célpontjainak 

tekinthetők. Ezért a következő lépésben ezeken a mintákon végeztem polimeráz 

láncreakciót a „lin” protokoll szerint. Az amplifikátumok mennyiségét a Módszerek 

részben leírtaknak megfelelően határoztam meg, azzal a kiegészítéssel, hogy itt – mivel 

a kiindulási DNS mennyiség az egyes mintákban különböző volt – a sávok intenzitását a 

kezdeti (elektroforézissel meghatározott) DNS-mennyiséggel normáltam. 
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46. Ábra A T7 fágon belüli DNS károsodása 4MPP fotoinaktiváció során („lin” 

protokoll szerinti amplifikáció, r = 20): az elektroforetogram és a 

termékek mennyiségének változása a beeső dózis függvényében. 

Az eredményeket – három független mérés átlagaként – a 46. ábra mutatja be. 

Megfigyelhető, hogy a DNS károsodása a tisztított, tehát az intakt fágból származó 

minták esetén a besugárzás előre haladtával lényegesen nagyobb mértékű. Ez – némileg 

meglepően – arra utal, hogy a fágon belüli DNS-molekulák a 4MPP fényérzékenyítő 

hatásával szemben érzékenyebbek, mint a fágon kívüli társaik. 

Ezen jelenség okának tisztázására további vizsgálatok szükségesek. 
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6. Megbeszélés 

6.1. A 4MPP kötődése természetes polinukleotidokhoz 

Munkám első fázisában a 4MPP kötődését tanulmányoztam a T7 bakteriofágból izolált 

DNS-hez, illetve magához a teljes fág nukleoproteid partikulumhoz.  

6.1.1. A kétféle kötött állapot 

Abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópiai mérésekkel igazoltam a kétféle kötött 

állapot kialakulását a porfirin molekula DNS-sel való kölcsönhatásakor. A legalább 

kétféle kötött állapot jelenlétét alátámasztja: 

• A titrálási sorozat abszorpciós spektrumai között a valódi isosbesztikus pont hiánya 

(21. ábra). (Ez csak a spektrumok aprólékos elemzéséből vehető észre, a 

körülményektől függően „kvázi” isosbesztikus pont lehetséges, mint pl. a 13. ábra 

jobb oldalán.)  

• A felbontás során a csupán egyféle kötött állapotot feltételező megközelítés 

sikertelensége (részletesen nem ismertetett számítások). 

• Fluoreszcencia élettartam-mérésekkel a mind a 4MPP – T7 DNS, mind a 4MPP – 

T7 fág rendszer esetében – megfelelően a korábbi irodalmi adatoknak – három 

exponenciális komponens szükséges a megfigyelt lecsengési kinetika megfelelő 

pontosságú illesztéséhez (62). 

• Az átmeneti fémek hatása, valamint a különböző bázisösszetételű DNS mintákkal 

végzett kísérletek eredményei is csak minimum háromféle állapottal 

magyarázhatóak. 

Mindezek az eredmények megfelelnek azoknak az irodalmi ismereteknek, melyek 

szerint a fémmentes 4MPP a kationos porfirinekre jellemző háromféle kötődési mód – 

az interkaláció, a külső kötődés, illetve a polinukleotid felszínén való aggregáció – 

közül az első kettőt képes kialakítani. A DNS – 4MPP energia transzfer jelenléte 

igazolja az interkalációt (46). 

Ennek az általánosan elfogadott feltételezésnek eddig csupán egyetlen ellentmondó tanulmány jelent meg. 

Hyun és munkatársai azonban éppen a 4MPP poli(A-T)2-vel alkotott komplexét vizsgálva figyelték a 
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festék fluoreszcencia kvantumhatásfokának növekedését DNS jelenlétében (47). Vizsgálataik során ennél 

a komplexnél a DNS UV-C abszorpciós sávjában még a poli(G-C)2 (feltehetően tisztán interkaláció), 

illetve a borjútímusz DNS (keverten interkaláció és külső kötődés) jelenlétében megfigyelt effektusnál is 

nagyobb fluoreszcencia intenzitás-növekedést tapasztaltak. Saját, itt részletesen nem tárgyalt 

megfigyeléseim azonban már a kezdeti, „nyers” gerjesztési spektrumok szintjén sem egyeztethetőek össze 

az ebben a tanulmányban közölt görbékkel, ezért a szerzők megállapításai saját kísérleteim körülményei 

között nem tűnnek érvényesnek. Nem találtam bizonyítékát az energia-transzfernek a sztérikus okokból 

csak külső kötődésre képes Fe(III)-4MPP – DNS komplex esetében sem (nem bemutatott eredmények).  

A fenti bizonyítékok azonban semmiképpen sem zárják ki kettőnél több, 

spektroszkópiailag különböző kötött állapot jelenlétét a vizsgált rendszerekben. Mi 

több, mivel a természetes DNS-ek „random” bázissorrendje a kötődéshez kis mértékben 

eltérő, változatos lokális környezeti feltételeket alakíthat ki, ezért könnyen elképzelhető, 

hogy az egyes kötött 4MPP molekulák spektroszkópiai tulajdonságai az egyes 

mikrokörnyezetekben, még alapvetően hasonló geometriájú (külső kötődés vagy 

interkaláció) komplexek esetében is, csakugyan eltérnek egymástól bizonyos 

mértékben. A lokális környezet szerepét több molekuláris modellezési tanulmány is 

hangsúlyozta (52, 54). Úgy gondolhatjuk tehát, hogy a felbontás eredményeképp kapott 

„állapot-spektrumok” is egy-egy, többé-kevésbé heterogén populáció abszorpciós 

spektrumainak szuperpozíciójaként foghatóak fel. Erre utalhat például a kötött állapotok 

váll-görbéjének a szabad állapoténál minden esetben jelentősen nagyobb szélessége. A 

kétféle kötött állapotot feltételező modell sikeressége (ti. hogy megfelelő pontossággal 

képes felbontani a tapasztalati abszorpciós spektrumokat változatos külső körülmények 

esetén is) arra utal, hogy a kapott állapot-spektrumok hatékonyan „foglalják össze” az 

egyes – mikro-környezetüket tekintve esetleg el is térő – kötött állapotok abszorpciós 

spektrumát. 

Az irodalomban korábban – tudomásom szerint – egyetlen tanulmány kísérelte meg a 

4MPP-DNS rendszer abszorpciós spektrumainak összetevőkre bontását. Borissevitch és 

Gandini munkájukban (63) a „convex constraint analysis” matematikai algoritmust 

felhasználva borjútímusz DNS-en szintén három állapotot különböztettek meg, 

amelyeket a szabad és a kétféle kötött állapottal azonosítottak. Az előállított 

komponens-spektrumok azonban a dolgozatomban közölt eredményektől 

szembeszökően különböznek: az első kötött állapot abszorpciós maximumát 426, a 

másodikét 431 nm-nél határozták meg a 200 mM ionerősségű pufferben felvett 
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sorozatok elemzésekor (47. ábra); a spektrumok alakja is jelentősen különbözik az itt 

bemutatottaktól. 10 mM-os pufferben ismét eltérő eredményeket kaptak: itt a két állapot 

abszorpciós maximuma 436 illetve 438 nm-nek adódott.   (A két rendszer közötti 

jelentős különbséget a DNS alacsony ionerő melletti konformáció-változása 

magyarázhatja, ezt a kérdést azonban a szerzők részletesen nem elemzik.) 

Az itt bemutatott felbontást saját munkámmal összehasonlítva a következő különbségek 

állapíthatóak meg: 

• Borissevitch és Gandini a kötött állapotok spektrumát keresve nem alkalmazott 

kezdeti feltételezéseket a spektrumok alakjára nézve (Gauss-görbék). 

• Az általuk kidolgozott állapotok, úgy tűnik, nem alkalmazhatóak eltérő külső 

körülmények között. 

• Ezek az állapotok a korábbi, homogén poli(A-T)2-t és poli(G-C)2-t vizsgáló 

tanulmányok eredményeinek nem feleltethetők meg (vö. 2. táblázat). 

Mindezek alapján úgy vélem, hogy Borissevitch és Gandini eredményei kevésbé 

adekvátan írják le a 4MPP DNS-kötődésének jelenségét. 

Az ismertetett tanulmány szerzői hasonló eljárással a 4MPP – DNS rendszerben a porfirin emissziós 

spektrumait, továbbá a triplett állapotok fluoreszcencia-jelének időbeli kinetikáját (élettartamát) is 

elemezték, ezekből is meghatározva az egyes állapotok relatív koncentrációját ill. jel-amplitúdóját 

különböző bázispár / porfirin arányok mellett. Figyelemre méltó, hogy az élettartam-mérések 

felbontásából származó komponens-amplitúdók kinetikája igencsak hasonlít saját feldolgozásom 

eredményeihez, és eltér a publikációban közölt többi megoszlási kinetikától. 



 98

 

47. Ábra A dolgozatban bemutatott abszorpciós spektrum-felbontás összevetése egy 

irodalmi modellel (63): a hivatkozott közleményben (A) és a dolgozatban 

bemutatott (B) állapot-spektrumok, illetve az egyes formák megoszlása 

(C: a közlemény eredményei abszorpciós spektrum-felbontás alapján, D: 

saját eredmények – az összehasonlíthatóság érdekében az idézett 

munkában is használt 200 mM ionerősség mellett, E: a közlemény 

eredményei triplett élettartam-mérések alapján). 

6.1.2. Külső körülmények hatása 

Munkámban az abszorpciós spektrumok felbontására kidolgozott metodikával 

lehetőségem volt elemezni a 4MPP – DNS kölcsönhatás megváltozását a különböző 

külső körülmények hatására. 

A kiindulási kísérleti rendszerben a 4MPP kötődését vizsgáltam a T7 bakteriofágból 

izolált, 50 % A-T és 50 % G-C bázispárt tartalmazó DNS-hez. A TRIS puffer 

ionerőssége 70 mM volt, kétértékű ionokat nem tartalmazott. A méréseket 

szobahőmérsékleten végeztem. A későbbiekben változtattam  

• az oldat ionerősségét, 
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• a divalens kationok jelenlétét, 

• a DNS bázisösszetételét, 

• valamint a hőmérsékletet. 

A porfirin kötődésében, az egyes állapotok megoszlásában a felsorolt hatásokra fellépő 

változások – ahol van adat – megfelelnek az irodalomból ismert adatoknak és elméleti 

megfontolásoknak. 

Ionerősség 

A DNS – ligandum kölcsönhatásokat a környezeti ionerősség ismerten befolyásolja. 

Ennek alapja lehet, hogy kötődő ligandum esetén csökken a DNS lineáris töltéssűrűsége 

(a töltések jobban szeparálódnak interkalációnál, illetve semlegesíti őket a ligandum 

pozitív töltése). Emiatt a kötődés során a negatív polinukleotidhoz kötött pozitív ionok 

részben disszociálnak; ez a folyamat alacsony ionerő mellett nagyobb entrópia-

növekedéssel jár, így a folyamatot termodinamikailag kedvezőbbé teszi. Nagyobb 

ionerősség mellett ez a hatás kevésbé jelentős, ezért a kötődés gyengébb lesz (42). 

Ennek megfelelnek saját eredményeim is. 

Az ionerősség hatását a 4MPP DNS-kötődésének mennyiségi viszonyaira Pasternack és 

munkatársai is vizsgálták, borjútimusz DNS-t alkalmazva (60). Az egyes formák 

(szabad, kétféle kötött) relatív koncentrációját – felhasználva a szintetikus poli(A-T)2-n 

és poli(G-C)2-n kapott eredményeket – az abszorpciós spektrumok elemzéséből, 

valamint cirkuláris dikroizmus mérésekből kísérelték meg meghatározni. Jóllehet a 

munka metodikai szempontból kritizálható (a szintetikus polinukleotidokon kialakuló 

állapotok spektrumai feltehetően nem egyeznek meg pontosan a természetes DNS-en 

létrejövő formákéval), eredményeiket saját kísérleteim eredményeivel összevetve 

figyelemre méltóan hasonló tendenciákat találunk. A kisebb különbségek oka a vizsgált 

DNS-ek eltérő bázisösszetétele (a borjútímusz DNS 58 % A-T és 42 % G-C bázispárt 

tartalmaz), valamint mind saját munkám, mind az idézett tanulmány metodikai korlátai 

lehetnek. 
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48. Ábra A környezeti ionerősség hatása a 4MPP DNS-kötődésére – saját ( ) és 

irodalmi (60) adatok ( : abszorpciós, : CD spektroszkópia alapján) 

összevetése r = 68 aránynál: a szabad (A), a külső komplex (B) és az 

interkalált forma (C) megoszlása. 

Kétértékű ionok 

Míg a monovalens kationok kötődésre gyakorolt hatását legnagyobb részben a DNS-sel 

való elektrosztatikus kölcsönhatásokkal magyarázhatjuk, addig a kétértékű kationok 

hatásában jelentős szerepe van a DNS-bázisok és ezen ionok interakciójának is. Ez 

különösen az átmeneti fémek esetében jelentős; a hidratált Mg2+ és a DNS 

kölcsönhatása egyszerű elektrosztatikus kötődésnek fogható fel (107). Ennek 

megfelelően a Ca2+ és a Mg2+ ionok jelenléte nem változtatta meg értékelhetően a 

4MPP kötődési kinetikáját DNS-hez illetve teljes T7 fághoz. A Cu2+ és a Ni2+ ionok 

esetében azonban más a helyzet. A Cu2+ ionokról ugyanis kimutatták (és 

feltételezhetjük, hogy a Ni2+ esetében is hasonló hatásokkal számolhatunk), hogy 

specifikus kölcsönhatásba képesek lépni a guanin-bázisok (és csak a guanin-bázisok) 

N7 nitrogén-atomjával. A kelátképződés hatásaként a G-C bázispárok „kinyílnak”, a 
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hélix destabilizálódik, ezzel további kötőhely alakul ki a Cu2+ ionok számára a citozin 

bázisok N3 atomjánál. Magas rézion-koncentrációnál a legtöbb G-C bázispár szétesik, 

és csupán a hosszabb CpG szakaszok maradnak intaktak; ebben az állapotban a DNS 

úgy viselkedik, mintha majdnem kizárólag AT bázispárokból állna (108). 

Ennek az effektusnak megfelelnek saját kísérleti eredményeim is: 1 mM Cu2+ és Ni2+ 

jelenlétében a G-C bázispárokat preferáló kötődési mód, az interkaláció részaránya 

jelentősen csökkent, ezzel szemben a külső kötődés valószínűsége nőtt. (Ez utóbbi 

jelenséget természetesen nem magyarázza meg teljes mértékben a fent leírt 

mechanizmus; itt a 4MPP kötődését kell feltételeznünk a megváltozott konformációjú 

DNS-szakaszokhoz, valamint számolni kell a kooperatív hatások – nehezen becsülhető 

– szerepével is.) 

Bázisösszetétel 

Különböző bázisösszetételű DNS mintákon vizsgálva a 4MPP kötődésének mennyiségi 

viszonyait, megállapítható volt, hogy nagyobb részt G-C bázispárokat tartalmazó 

polinukleotid esetén az interkaláció, míg A-T túlsúly esetén a külső komplex a preferált 

kötődési mód. Ez megfelel a korábbi irodalmi ismereteknek (l. 2. táblázat), valamint 

további bizonyítékát adják a felbontáshoz használt modell változó körülméyek között 

való alkalmazhatóságának. 

Hőmérséklet 

A hőmérséklet szerepét vizsgáló kísérleteimből megállapítottam, hogy a magasabb 

környezeti hőmérséklet a 4MPP kötődését a vizsgált rendszerekhez elősegíti. Teljes T7 

fág esetén azonban ez a jelenség a víruspartikulum korlátozott stabilitása miatt csak 

behatárolt hőmérsélket-tartományban értékelhető. 

6.1.3. A kötődés szelektivitása 

A fotodinámiás inaktiváció jelenségének értelmezéséhez fontos volt megismerni, hogy a 

porfirin molekula a bakteriofág partikulum nukleoproteid komplex mely összetevőjéhez 

kapcsolódik; a fotokémiai reakciók során ugyanis a DNS szelektív károsítása csak 

szelektív kötődés esetén képzelhető el. (Már itt megjegyezném azonban, hogy ennek az 
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állításnak a fordítottja, azaz hogy a szelektív kötődés mindenképp szelektív károsításhoz 

vezet, korántsem triviális.) 

Kísérleti eredményeim közül a következő megfigyelések igazolják, hogy a 4MPP a 

bakteriofág DNS komponenséhez kötődik, és nem pedig a fehérje részhez: 

• Az abszorpciós spektrum-komponensek azonos száma és alakbeli hasonlósága. (A 

kisebb különbségek, valamint az eltérő kötéserősség valószínűleg a DNS torzult 

konformációjával magyarázhatóak.) 

• A fluoreszcencia-spektrumok és az energia-transzfer jelenség hasonlósága. 

• A circkuláris dikroizmus spektrumok egyezése a két rendszerben. 

• Az optikai melting kísérletekben a T7 fág fehérje-DNS komponenseinek szétválását 

jellemző fázisátalakulási görbeszakasz jelentéktelen változása 4MPP hozzáadására. 

• A T7 fág (mag és farok részeiben található) fehérjéiben a triptofán aminosavak 

fluoreszcencia-jelének változatlansága 4MPP jelenlétében. 

A 4MPP DNS-szelektivitásának további, általánosabb jele, hogy a DNS-kötődés 

kinetikája humán szérum albumin jelenlétében nem változik meg. 

6.1.4. Lehetőségek a nukleinsav-szerkezetvizsgálatban 

Intakt és melegítéssel dezorganizált fágpartikulumokkal végzett kötődési vizsgálataim 

eredményeiből megállapítható, hogy megfelelő kísérleti elrendezés mellett a 4MPP 

abszorpciós spektrumainak elemzéséből nemcsak a porfirin megoszlására, hanem a 

kötőhelyek, a DNS molekulák állapotára is lehet következtetni. Megfigyeltem, hogy az 

abszorpciós spektrum bizonyos számszerű jellemzői (illesztési hiba, maximumhely) 

korrelálnak a vizsgált oldatban a különböző konformációjú DNS-molekulák relatív 

koncentrációjával, így – megfelelő transzformáció után – becslésre alkalmas 

regresszióhoz jutottam. A módszert a fág inaktivációjának hatásmechanizmus-

vizsgálatában is hasznosítani tudtam. 

A kidolgozott eljárás tehát alkalmas a T7 DNS fágon belüli és a fágból „kiszabadult” 

állapotának kvantitatív megkülönböztetésére. Általánosítva: a 4MPP abszorpciós 

spektroszkópiai tulajdonságaival megkülönböztethető a DNS kétféle állapota – ez a 

jelenség elméletileg felhasználható lehet az itt használttól különböző rendszerek 

leírásában is. Még tovább menve, bár itt ezt szintén nem volt lehetőségem vizsgálni, 
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elméletileg lehetséges a módszer alkalmazása több „dimenzióban” is, mivel a spektrum 

különböző, becslésre felhasznált számszerű jellemzője nem szükségszerűen korrelál 

egymással (hiszen nagy mennyiségű információról van szó). Így elképzelhető akár 

három vagy még több állapot elkülönítése is. 

6.2. A T7 bakteriofág inaktivációja 4MPP és látható fény hatására 

6.2.1. Az inaktiváció hatásfoka 

Munkám során igazoltam, hogy a 4MPP + látható fény kezelés inaktiválni, biológiailag 

funkcióképtelenné tenni képes a T7 bakteriofágot. Megfelelő körülmények között a fág 

fertőzőképessége a kimutathatóság határáig csökkenthető. 

6.2.2. Az inaktiváció mechanizmusa 

Munkám során célom volt megismerni a T7 fág 4MPP fotoinaktivációjának 

mechanizmusát, azaz meghatározni azokat a folyamatokat, melyek eredményeképp a 

fág elveszti fertőzőképességét. Mivel a választott modell-rendszer meglehetősen 

egyszerű, ezért a lehetséges folyamatokat a részletek ismerete nélkül, jobbára 

fenomenológiai szinten, három részre lehet osztani: 

1) Károsodhat a DNS. 

2) Kialakulhat keresztkötés a DNS és a fehérje között. 

3) Károsodhat a fehérje komponens. 

Az első két mechanizmus az örökítő anyag károsodásával jár, így az adott rendszerben 

szelektívnek tekinthető, azaz nagy valószínűséggel nem érinti a környezetet, 

amennyiben az nem tartalmaz nukleinsavat (mint például a vérkészítmények esetében 

általában). Feltételezhető továbbá, hogy hasonló rendszerekben az első mechanizmus 

teljesen, a második pedig részben hasonlóan játszódik le. A fehérje destrukcióján 

keresztül létrejövő inaktivációról azonban mindezek nem mondhatóak el. Fehérje 

minden transzfúziós készítményben van, ezek károsodása pedig nyilván kedvezőtlen, 

különböző fehérjéken különbözőképp kialakuló hatás lehet. 

Az örökítő anyag károsodását a minták teljes DNS-populációjában, illetve 

elektroforetikus elválasztás és tisztítás után szelektíven a fágon belüli DNS 
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molekulákban is vizsgáltam polimeráz láncreakcióval. Kimutattam, hogy a DNS 

károsodása valóban jelentős mértékű a 4MPP + látható fény kezelés során, valamint 

hogy az jobban érinti a fágon belüli molekulákat, mint az oldatban levő, a partikulumok 

belsejéből „kiszabadult”, natív B-konformációjú DNS-t. 

A DNS-károsodás mechanizmusával kapcsolatban viszonylag kevés megfigyelésre volt 

lehetőségem, voltaképp az alkalmazott metodikával nem is lehetséges elkülöníteni a 

DNS „izolált” károsodását a DNS-fehérje keresztkötésektől, hiszen mindkettő a 

polimeráz enzim blokkját okozza – okozhatja. További korlátja az alkalmazott 

módszernek, hogy – az oxidatív DNS-károsodásokról szóló részben írtaknak 

megfelelően (2.3. pont) – egyrészt nem mutat ki minden, potenciálisan letális sérülést, 

másrészt nem veszi figyelembe a gazdaszervezet „repair” mechanizmusainak lehetséges 

hatását. Mindezek miatt, továbbá a sérülések ismeretlen eloszlása miatt nem tettem 

kísérletet az észlelt sérülésszám és az inaktiváció mértéke között összefüggést 

felállítani. 

A DNS-fehérje keresztkötések vizsgálatában azt használtam fel, hogy amennyiben a 

DNS és a fehérje között keresztkötések alakulnak ki, a két komponens enyhe 

behatásokra kevésbé, illetve egyáltalán nem válik szét. 4MPP-vel és látható fénnyel 

kezelt T7 fágok esetében kimutattam, hogy a fágpartikulumok egy része valóban 

ellenállóbbá válik annak a hőhatásnak, amely normál esetben a fehérje és a DNS 

szétválását okozza. Olyan mérési elrendezést választottam, amely jó közelítéssel nem 

függött a kialakult keresztkötések számától, mivel a „normálisan reagáló” fágok 

mennyiségét vizsgáltam, amelyekben hőhatásra a DNS-fehérje kölcsönhatások teljesen 

megszűnnek. Feltételezhető ugyanis, hogy amennyiben elegendő számú keresztkötés 

alakul ki, akkor hő hatására a fehérje egyáltalán nem válik szét a DNS-től (az „intakt 

fág” sáv intenzitása erősödik az elektroforézis-képen, l. 42. ábra), ennél kevesebb 

keresztkötés azonban csak részleges szétválást, intermedier mobilitású DNS-

molekulákat eredményez. A vizsgált, „teljesen kifűtött” DNS-molekulák sávjának 

intenzitása azonban mindkét esetben egyaránt csökken. 

A fehérje-károsodások vizsgálatában a fág kapszid funkcionalitásának részletesen azt az 

aspektusát vizsgáltam, hogy megtartja az örökítő anyagot a partikulumon belül. 

Az egyéb fehérje-funkciók, például a gazdasejthez való adhézió és az örökítő anyag bejuttatása, a 

rendelkezésemre álló eszközökkel nem voltak hozzáférhetőek. Szintén nem volt alkalmam a károsodás 
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biokémiai részleteinek vizsgálatára. Megjegyezném azonban, hogy tapasztalataim szerint a T7 fág 

esetében a fehérje komponens „integritást fenntartó” funkciója különösen sérülékeny. Régi (néhány 

hónapos) fág-preparátumokon ugyanis spontán is megfigyelhető az „öregedés”, a fertőzőképesség 

csökkenése, amely – elektroforézissel vagy éppen a 4MPP spektrumainak elemzésekor az illesztési hibák 

és az abszorpciós maximum vizsgálatával igazolhatóan – leginkább a partikulumok integritásának 

elvesztéséből adódik. 

A fotodinámiás inaktivációs kísérletek során megállapítható volt, hogy a fág 

inaktivációjában a fehérje-komponens izolált sérülése is szerepet játszik – a reakciót 

követően a fágok egy része elveszti a kompakt struktúrát, elektroforetikus mobilitásuk 

megnő, továbbá a 4MPP abszorpciós spektruma is elkezd hasonlítani ahhoz, mint amit 

izolált DNS jelenlétében észlelhetünk. Jóllehet ezen folyamat mértéke arra enged 

következtetni, hogy nem ez a legfontosabb inaktivációhoz vezető folyamat, az mégis 

megállapítható, hogy bár a kötődés korábbi eredményeink szerint kizárólag a DNS-hez 

történik, az inaktiváció mégsem teljesen szelektív. Ennek egyik oka lehet, hogy a 

mintákban mindig található szabad 4MPP is, ez a forma pedig – a nem kötődő 

porfirinek kizárólagos hatásmechanizmusa szerint (103) – a fehérje károsításán 

keresztül fejti ki inaktiváló hatását. Ezért a szelektivitás fokozása érdekében olyan 

körülményeket kell választani, amelyek között a szabad porfirin-molekulák száma a 

lehető legkevesebb (magas bázispár / porfirin arány). A másik lehetséges magyarázat, 

hogy – paradox módon – a DNS-hez kötött 4MPP-molekulák hozzák létre a fehérje 

izolált károsodását. Ebben az esetben, bár erre „erős” bizonyítékot hozni nemigen lehet, 

valószínűleg inkább a külső kötött forma tehető felelőssé a fehérje károsításáért. 

Mindenképpen feltehetjük továbbá, hogy a károsító hatás ekkor a DNS-hez (és így a 

4MPP-molekulákhoz) közeli fehérje molekulákat érinti elsősorban (a fotoreakciókban 

képződő, a károsodást létrehozó reaktív oxigén-származékok korlátozott hatótávolsága 

miatt). Így tehát valószínűsíthető, hogy például egy vérkészítményben a 4MPP-mediált 

fehérje-károsodás elsősorban a „célpontok”, azaz a nukleinsav-molekulák 

környezetében lép fel, praktikusan a virionok fehérje komponenseiben. 

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a 4MPP nem csupán az örökítő anyag 

károsodásán keresztül inaktiválta a T7 bakteriofágot, így az inaktiváció nem tartható 

teljesen szelektívnek. Remélhető azonban, hogy – ismét a transzfúziológiai 

felhasználásban gondolkodva – a körülmények gondos megválasztásával a készítmény 
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„ártatlan szemlélőinek” károsodása minimálisra csökkenthető, ha teljesen ki nem is 

küszöbölhető. 
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7. Következtetések, az új tudományos eredmények 

összefoglalása 

1) A 4MPP és a T7 bakteriofág, illetve az abból izolált kettősszálú, B 

konformációjú DNS kölcsönhatását vizsgálva megállapítottam a következőket: 

• A vizsgált kationos porfirin-származék nagy affinitással kötődik mindkét 

vizsgált rendszerhez; izolált DNS esetén a kötődés erősebb, mint teljes 

nukleoproteid komplex esetén. 

• A kötődés módja mindkét rendszer esetén kétféle lehet: kialakulhat a DNS-

bázisok közé történő interkaláció, illetve a külső komplexáció. A teljes 

nukleoproteid komplex esetén is a DNS részhez kötődik a 4MPP, nincsen 

számottevő mértékben kimutatható fehérjéhez kötött forma. 

• A szabad és a kétféle kötött forma mennyiségének abszorpciós spektrumok 

összetevőkre bontásával történő meghatározására alkalmas módszert 

dolgoztam ki, amely lehetőséget adott a kötődést befolyásoló környezeti 

tényezők vizsgálatára. Megállapítottam, hogy: 

 Magasabb ionerősség a kötődést gátolja. 

 Mg2+ és Ca2+ ionok jelenléte a kötődést számottevően nem 

befolyásolja, míg Cu2+ és Ni2+ ionok jelenlétében a kötött formák 

aránya megváltozik; a kötődés erőssége izolált T7 DNS esetében 

nem változik, teljes fág esetében csökken. 

 A DNS bázis-összetételét illetően: magasabb G-C tartalom esetén 

az interkaláció, míg A-T túlsúly esetén a külső komplex a 

preferált kötődési mód. 

 Magasabb hőmérsékleten a kötődés mindkét rendszerben erősebb 

lesz; teljes T7 fág esetén az eredmények csak a fág szerkezet 

épségét biztosító, 50 °C alatti tartományban értékelhetőek. 

• A 4MPP elnyelési színképe eltérően változik natív és torzult B-

konformációjú DNS jelenlétében. A jelenséget felhasználva megfelelő 

körülmények között, az abszorpciós spektrumok bizonyos számszerű 

jellemzőinek segítségével a kétféle konformációjú polinukleotid aránya 

vegyes összetétel esetén is megbecsülhető. 
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2) A T7 fág 4MPP és látható fény hatására létrejövő inaktivációját vizsgálva a 

következőket állapítottam meg: 

• 4MPP + látható fény kezeléssel a bakteriofág jelentős mértékű inaktivációja 

érhető el. 

• Az inaktiváció során károsodik a fág DNS-komponense, keresztkötések 

alakulnak ki a DNS és a kapszid között, valamint megfigyelhető a fág 

szerkezetének dezorganizálódása is, ami a fehérje komponens izolált 

sérülésére utal. 

Eredményeim alapján a 4MPP ígéretes szer vírusok fotokémiai inaktivációjában, mivel 

nagy affinitással kötődik duplaszálú, B-konformációjú DNS-hez, továbbá hatékonyan 

képes annak fotoszenzibilizációjára nukleoproteid komplexen belül. A károsító hatás 

korlátozott szelektivitása miatt azonban az inaktiváció optimális körülményeinek 

gondos megválasztása, további vizsgálata szükséges. 

 

 



 109

8. Összefoglalás 

8.1. Összefoglalás: A fotoaktiváció szerepe gyógyszerek, vegyszerek 

genotoxicitásában: DNS és nukleoproteid komplex foto-

szenzibilizációja kationos porfirinszármazékkal 

A transzfúzióval átvihető vírusfertőzések megelőzésének egy lehetséges módja a 

vírusok fiziko-kémiai inaktiválása. Mivel a vérkészítmények általában nem 

tartalmaznak hasznos komponensként nukleinsavat, ezért a pathogén-inaktiváció céljára 

elsősorban azok örökítőanyagát szelektíven károsító eljárások jönnek szóba. Egy 

ígéretes megközelítést jelent a fotodinámiás hatás felhasználása nukleinsavakhoz 

szelektíven kötődő fényérzékenyítő szerekkel. Munkám során egy, DNS-hez ismerten 

kötődni képes kationos porfirinszármazékkal, a tetrakis-(4-N-metil)-piridil-porfinnel 

(4MPP) vizsgáltam a nukleinsav-specifikus fotoszenzibilizáció lehetőségét. A 

humánpathogén vírusok modelljeként az Escherichia coli baktérium egy ikozahedrális, 

duplaszálú DNS-t tartalmazó, peplon nélküli bakteriofágját, a T7 fágot alkalmaztam. 

Abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópiai, fluoreszcencia élettartam és optikai 

melting mérésekkel vizsgáltam a 4MPP kötődését a bakteriofághoz, valamint az abból 

izolált DNS-hez. Megállapítottam, hogy a porfirin mindkét rendszerhez nagy affinitást 

mutat; a bakteriofágon belül a molekula a DNS-hez kötődik, nem mutatható ki izoláltan 

a fehérje részhez kötődő forma. Részletesen elemeztem a kötődést befolyásoló 

környezeti tényezők hatását is. A bakteriofág inaktivációját 4MPP + látható fény 

besugárzás hatására lemezöntéses élőszám-meghatározással mértem le. 

Megállapítottam, hogy ilyen kezeléssel megfelelő körülmények között a fág 

fertőzőképessége a kimutathatóság határáig csökkenthető. Az inaktiváció 

hatásmechnizmusát abszorpciós spektrometria, optikai melting, gél elektroforézis és 

polimeráz láncreakció módszerekkel elemeztem. Kimutattam, hogy a fág funkciójának 

elvesztéséért részben a DNS sérülése, részben a kapszidfehérjék károsodása, valamint 

DNS-fehérje keresztkötések kialakulása felelős. Eredményeim alapján a 4MPP ígéretes 

szer a DNS-specifikus fotoszenzibilizáció elérésére. 
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8.2. Summary: The role of photoactivation in the genotoxicity of 

drugs and chemicals: photosensitization of DNA and 

nucleoprotein complex with a cationic porphyrin derivative 

Physico-chemical virus inactivation procedures are potential tools in the prevention of 

transfusion-transmitted viral infections. As the blood products usually lack nucleic acids 

as valuable components, the destruction of the genetic material should be primarily 

considered for the pathogen inactivation strategies. One promising approach is the 

application of the photodynamic effects with photosensitizers binding selectively to 

nucleic acids. In my work, I studied the utility of tetrakis-(4-N-methyl-pyridyl)-porphin 

(4MPP) in the nucleic acid-specific photosensitization. As a model for the human 

pathogen viruses, I used an icosahedral, double stranded DNA bacteriophage of 

Escherichia coli, the phage T7. The binding of 4MPP to the bacteriophage and to DNA 

isolated from the virus was studied using absorption and fluorescence spectroscopy, 

fluorescence lifetime and optical melting experiments. High affinity of the porphyrin 

toward both systems was demonstrated. It was shown that the dye binds to the DNA 

within the phage nucleoprotein particle; there exists no form of 4MPP bound to the 

protein part of the system. The effect of various environmental factors on the binding 

was also studied in details. The inactivation of the bacteriophage upon 4MPP + visible 

light irradiation was assessed by determining the plaque-forming activity of the virus 

samples. It was shown that under appropriate circumstances, the infectivity of the phage 

can be virtually abolished. The mechanisms of the inactivation were characterized via 

absorption spectroscopy, optical melting, agarose gel electrophoresis and polymerase 

chain reaction. It was found that the damage of the phage nucleic acid, the destruction 

of the capsid proteins and the formation of DNA-protein cross-links are all partially 

responsible for the loss of the biological function of the phage. Based on these results, 

4MPP is a promising agent for nucleic-acid specific photosensibilization.   
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