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Bevezetés 

A vírusinfekciók megelőzése napjaink orvostudományának egyik nagy 

kihívását jelentik, mivel több infekció potenciálisan vagy biztosan halálos 

kimenetelű lehet. A számtalan transzmissziós lehetőség közül különös 

figyelmet érdemel a transzfúziók kapcsán átvitt vírusfertőzések 

problémaköre. Ezért kiterjedt kutatások folynak a vérkészítmények fiziko-

kémiai sterilizálásával kapcsolatban. Egy lehetséges megközelítést jelent a 

fotoszenzibilizáció, a fotodinámiás hatás felhasználása. Az eljárás alapja a 

látható tartományban fényt elnyelő anyagok közül jó néhánynak az a 

tulajdonsága, hogy az elnyelt energiát más molekuláknak átadva kémiailag 

reakcióképessé tehetik, fényérzékenyíthetik azokat. A reakció megfelelő 

tervezésével nagyfokú tér- és időbeli szelektivitás érhető el. 

Vérkészítmények esetén a szelektivitás elérésére itt leginkább a 

nukleinsavakhoz kötődő vegyületek használhatók fel. Ezek között 

szerepelnek az általam vizsgált kationos porfirin-származékok is. 

Az újabb eljárások biztonságos bevezetéséhez és hatékony alkalmazásához 

elengedhetetlen a hatásmechanizmus pontos feltárása. Munkám során a 

nukleinsav támadáspontú fotodinámiás vírusinaktiváció első lépését, a 

fotoszenzibilizátor kötődését, valamint ezt követően a nukleinsav 

fotokémiai destrukcióját vizsgáltam. Fényérzékenyítőként a kationos 

porfirinek egyik alapvegyületét, a tetrakis(4-N-metil-piridil)porfint (4MPP) 

használtam fel. 

A kísérleteket a huménpatogén vírusok modelljeként felfogható T7 

bakteriofágon végeztem, mely egy kettős szálú DNS-t tartalmazó, 

ikozahedrális szimmetriájú, peplon nélküli bakteriofág. 
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Célkitűzések 

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 

• meghatározni a kötődés típusát, minőségi jellemzőit (a fehérje 

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

külső komplexáció által jön-e létre) 

• a kötődés mennyiségi viszonyainak, a szabad és a kötött formák 

megoszlásának leírása 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. 

• meghatározni az inaktiváció mértékét és időbeli lefolyását. 

• megismerni az inaktivációhoz vezető részfolyamatokat, azok 

jelentőségét. 

Vizsgálataim alapján megkíséreltem felbecsülni a 4MPP-mediált DNS-

specifikus fotoszenzibilizáció alkalmazásának lehetőségét. 
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Módszerek 

Anyagok 

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

UT, U.S.A.) terméke volt. A T7 bakteriofág a Biofizikai és Sugárbiológiai 

Intézetben készült.  

Spektroszkópia 

Az abszorpciós spektroszkópiai méréseket Cary 4E (Varian, Mulgrave, 

Australia) és Unicam (UNICAM Magyarország Kft., Budapest, 

Magyarország) kétutas spektrofotométerekkel, az optikai melting 

kísérleteket hőmérséklet-szabályozóval felszerelt Cary 4E 

spektrofotométerrel végeztem. A fluoreszcencia mérésekhez FS900CD 

luminométert (Edinburgh Analytical Instruments, UK) használtam. 

Abszorpciós spektrumok felbontása 

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

4MPP-T7 fág rendszerekben az abszorpciós színképek összetevőkre 

bontásával elemeztem. 

Agaróz gél elektroforézis 

A gél-elektroforézis kísérleteket vízszintes elrendezésű agaróz gélek 

alkalmazásával végeztem, MINI-H800 (Biocenter Laboratóriumi 

Szolgáltató Kft., Szeged) eszközzel. A DNS láthatóvá tételéhez a géleket 

ethidium-bromiddal (Sigma-Aldrich, Németország) festettem; a sávok 

intenzitását UV-átvilágító (Sigma) használatával mértem le. A gélből a 

DNS-preparálását  
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speciálisan erre a célra kifejlesztett kittel végeztem (Gel-M, Viogene 

Biotek, Taipei, Taiwan).  

Polimeráz láncreakció 

A T7 fág örökítő anyagának épségét és károsodását polimeráz 

láncreakcióval vizsgáltam, a fág-genom egy 555 bázispár hosszúságú 

szakaszát amplifikálva AmpliTaq Gold DNS-polimeráz enzim (Perkin 

Elmer, Wellesley, MA, U.S.A.) felhasználásával. A hőmérsékleti ciklusokat 

Perkin Elmer GeneAmp 2700 PCR-rendszeren állítottam be. 

Inaktiváció 

A bakteriofág mintákat halogén lámpával (12V, 100W, Tungsram – GE 

Lighting), az alkalmazás helyén 800 W/m2 intenzitással sugaraztam be. A 

fág fertőzőképességét lemezöntéses élőszám meghatározással mértem le, 

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

 

Tetrakis-(4-N-metil-piridil)-porfin 
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Eredmények 

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. Abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópiai mérésekkel 

igazoltam kétféle kötött állapot, a DNS bázisai közé történő interkaláció, 

illetve a polinukleotid kis árkába való külső komplexáció kialakulását a 

porfirin molekula DNS-sel való kölcsönhatásakor. Az abszorpciós 

spektrumok felbontására olyan metodikát dolgoztam ki, mellyel 

lehetőségem volt számszerűen elemezni a 4MPP molekulák megoszlását a 

DNS-sel való kölcsönhatás során, valamint a kötődés megváltozását 

különböző külső körülmények (ionerősség, kétértékű ionok, változó 

hőmérséklet), illetve különböző bázisöszetétéelű DNS rendszerek esetén. 

Spektroszkópiai mérésekkel igazoltam, hogy a 4MPP teljes T7 fággal való 

kölcsönhatása során a bakteriofág DNS komponenséhez kötődik a 

molekula, és nem a fehérje részhez. A 4MPP DNS-szelektivitásának 

további, általánosabb jele, hogy a DNS-kötődés kinetikája humán szérum 

albumin jelenlétében nem változik meg. 

A T7 bakteriofág inaktivációja 4MPP és látható fény hatására 

Munkám során igazoltam, hogy a 4MPP + látható fény kezelés képes 

inaktiválni, biológiailag funkcióképtelenné tenni a T7 bakteriofágot. 

Megfelelő körülmények között a fág fertőzőképessége a kimutathatóság 

határáig csökkenthető. 
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Célom volt továbbá megismerni a T7 fág 4MPP fotoinaktivációjának 

mechanizmusát, azaz meghatározni azokat a folyamatokat, melyek 

eredményeképp a fág elveszti fertőzőképességét. A fág örökítő anyagának 

4MPP+látható fény hatására bekövetkező sérülését polimeráz 

láncreakcióval vizsgáltam. A DNS-fehérje keresztkötések kialakulását, 

valamint a bakteriofág kapszidfehérjéinek károsodását gél elektroforézis 

módszerekkel vizsgáltam. 

Következtetések 

1) A 4MPP és a T7 bakteriofág, illetve az abból izolált kettősszálú, B 

konformációjú DNS kölcsönhatását vizsgálva megállapítottam: 

• 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  
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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. 

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. 

• A 4MPP elnyelési színképe eltérően változik natív és torzult 

B-konformációjú DNS jelenlétében. A jelenséget felhasználva 

megfelelő körülmények között, az abszorpciós spektrumokból 

származó számszerű jellemzők segítségével a kétféle 

konformációjú polinukleotid aránya vegyes összetétel esetén is 

megbecsülhető. 

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. 
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