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ELŐZMÉNYEK, KITŰZÖTT CÉLOK

A mérsékelt bakteriofágok miután megfertőzik a gazdabaktériumot, képesek

beépülni annak kromoszómájába, és vele együtt szaporodni. Ezt nevezzük lizogén

állapotnak. A lizogén állapotban a profágot hordozó baktérium immunis a

homoimmunis bakteriofág felülfertőzéssel szemben. A felülfertőzési immunitást a

profág által kódolt represszor fehérje vagy fehérjék okozzák, miközben

hozzákötődnek a fágkromoszóma specifikus operátor helyeihez. A represszor

kapcsolatba lép a sejtben tartózkodó és a felülfertőző homoimmunis fág DNS-ével, és

megakadályozza a vegetatív fágfejlődést. Ezek a represszor rendszerek specificitásuk,

szerkezetük és az őket kódoló gének géntérképen elfoglalt helyük alapján

különbözhetnek egymástól, mégis a genetikai analízissel vizsgált mérsékelt

bakteriofágok nagy része két fő típusba sorolható: az egy immunitási régióval

rendelkező bakteriofágok (pl. a legjobban ismert és tanulmányozott λ fág), és a két

immunitási régióval rendelkező bakteriofágok (őstípusuk a Salmonella P22 fágja)

csoportjába. Az irodalomban mind a két csoportba tartozó Gram pozitív és negatív

fágtörzseket is leírtak. A P22 fág komplex immI régiója a C2 represszor

antagonistáját (Ant antirepresszor fehérje) kódolja, valamint az antirepresszor

expresszióját szabályozó fehérjéket (Mnt, Arc). Ennél összetettebb immunitási

rendszert tartalmaz a P1 fág, amelyben a három immunitási régió komplex hálózatot

alkotva működik.

A 16-3 fág a Rhizobium meliloti mérsékelt bakteriofágja. Immunitási

rendszerét három különböző régióra térképezték: immC, immX és avirT régió. Az

immC régió szerkezete és működése jól ismert. Az immC régióban található c gén egy

tipikus represszor fehérjét kódol. A c gén mellett az általa szabályozott operátorok

találhatók. A c cisztron mutációi a fág clear fenotípusát okozzák. A C represszor

szekvenciaspecifikus DNS-kötésre képes. Hélix-turn-hélix operátor felismerő

motívuma jelentős homológiát (részben keresztműködést is) mutat a 434 colifág CI

represszor hélix-turn-hélix motívumával. Az operátorok szintén hasonló felépítésűek.
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A másik két elemről, immX-ről és avirT-ről, keveset tudtunk. Az immC és

immX régió együtt nagyon erős immunitást biztosít a gazdasejtnek a felülfertőző

homoimmunis bakteriofágokkal szemben. A fágtitert 7-9 nagyságrenddel csökkentik.

Az immX és az immC régió önmagában is drasztikusan, 5-6 nagyságrenddel csökkenti

a fágszaporodást. Az immC-hez hasonlóan immX szintén represszoraktivitást fejt ki,

de még nem azonosították mutáns fenotípusát. Az avirT helyet a korai gének

közelébe térképezték. Funkciója nem ismert. Egy részletesebben tanulmányozott

mutáns allélt (avirT1-9) tartalmazó 16-3 fág, képes volt immX jelenlétében szaporodni

és kisebb mértékben ugyan, de immC jelenlétében szintén.

Mindezek alapján a doktori témám a 16-3 fág immunitás komplexitásának

feltárásához kapcsolódott, azon belül is az immX régióhoz kisebb mértékben az immC

régióhoz. Célunk az immX régió szerkezetének megismerése, azaz a szabályozásban

résztvevő transz elemek (pl. represszorok és más molekulákat kódoló részek) és cisz

elemek (aktív DNS-felszínek, pl. operátorok, promóterek) leírása volt. Fontosnak tűnt

az immX és immC régiók kölcsönhatásának felmérése.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

Élő anyagok és mikrobiológiai technikák

A klónozási munkák során és a konjugációs kísérletekben a plazmidok

donorjaként az Escherichia coli DH5α törzset használtuk. A 16-3 fág kísérletekben és

a konjugációban recipiensként a fág természetes gazdáját, a Rhizobium meliloti 41-et

használtuk. A 16-3 fág technikákat (szaporítási feltételek, konjugáció, immunitási

teszt, marker rescue analízis, fágkeresztezés, mutáns fágtörzsek készítése) a

szakirodalomban leírt eljárások alapján hajtottuk végre.

Molekuláris biológiai eljárások

Nukleinsavak izolálásában és manipulációjában (nukleinsav tisztítás,

restrikciós endonukleázokkal történő hasítás, elektroforetikus elválasztás, plazmid
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vektorba klónozás, polimeráz láncreakció, hibridizációs technikák, szekvenálás) és a

teljes fehérjeanalízis során a molekuláris biológiában általánosan használt, valamint a

gyártó cégek által javasolt eljárásokat követtük.

EREDMÉNYEK

Az immX gén térképezése és klónozása

A korábbi tanulmányok alapján az immX gént a 16-3 fágkromoszóma EcoRI L

és H fragmentjére helyezték. Ebből az előzményből kiindulva az immX gén helyét

sikerült beszűkítenünk egy 442 bp-os szakaszra, amely magában foglalja az

EcoRI(41) helyet. A 442 bp-os szakasz teljes immunitási (ImmX) funkciót biztosít a

hordozó sejtekben transz helyzetben. Ezt mutatja a felülfertőző 16-3 fág

plakk-képzési hatékonyságának (e.o.p.) 5-7 nagyságrenddel való csökkenése.

Meghatároztuk a szakasz bázissorrendjét és találtunk két ORF-et, amelyek 116 és 127

kodonból állnak. A két ORF azonos frame-ben van, de ellentétes polaritású.

Az ImmX funkció génjét két átfedő cisztron kódolja

A 442 bp-os szakasz (transz helyzetben) által kódolt fehérje vagy fehérjék

immunitást biztosítanak, ugyanakkor 4 bp inszerció az ORF116/127-ben megszünteti

az immunitást. Annak érdekében, hogy meghatározzuk az aktív fehérjé(ke)t,

megvizsgáltuk a kérdéses szakaszt hordozó Rhizobium törzs fehérjeexpresszióját. A

szakaszról két fehérje termelődött, amelyeket SDS-PAGE-val azonosítottunk és

meghatároztuk az N-terminális aminosav sorrendjüket. A fehérjék megfeleltek az

ORF116 és ORF127 cisztronoknak. Az ORF127 cisztron követi az általános szabályt

és ATG kezdőkodonja van, ugyanakkor az ORF116 cisztronnak CTG kezdőkodonja

van, amely gyakori a Rhizobiumokban. A 4 bp inszerciót tartalmazó allélről nem

expresszálódott fehérje.

A két fehérje működésének bizonyítása érdekében különböző mutációkat

hoztunk létre specifikus helyeken a két ORF-ben. Az ORF127-et tönkretettük úgy,



5

hogy a 45. kodonját megváltoztattuk (arginin→stop) egy nonsense (opal) mutációra.

Ez a változás az ORF116-ban szinoním kodon (szerin, TCG→TCA) beépüléséhez

vezetett. Egy másik plazmidban az ORF116-ot tettük tönkre úgy, hogy a 10. kodonját

változtattuk meg (glutaminsav→stop) egy nonsense (amber) mutációra. Ez a változás

az ORF127-ben szinoním kodon (leucin, CTC→CTA) beépüléséhez vezetett. Egy

harmadik plazmidban mind a két cisztront elrontottuk 4 bp-os inszercióval, amely

frameshift mutációt okozott. Mind a három mutáció tönkretette az immunitási

funkciót, tehát az ImmX funkciót a két cisztron (két fehérje), XU és XL (megfelelnek

az ORF116-nak és ORF127-nek) kódolja. A fehérjeexpresszió a mutációs analízis

eredményeivel összhangban megerősítette a két fehérje létezését. Érdemes

megjegyezni, hogy DNS- és fehérjeszinten ez idáig nem találtunk az XU és XL

cisztronokhoz hasonlót az adatbázisokban (EMBL, SwissProt, PDB).

A mutáns immX gént tartalmazó Kmr transzdukáló fágok

Kmr-t okozó kazettát építettünk az XU és XL cisztronba a nem átfedő régióba,

hogy a két cisztron működését inaktiváljuk. Ezt követően az allélikus variációkat a

16-3 fág kromoszómájára vittük, így Kmr transzdukáló mutáns fágok keletkeztek

(16-3cti3KmR-U463 and 16-3cti3KmR-L469). Az előzőekhez hasonlóan egy harmadik

immX mutáns allélt készítettünk a Kmr kazetta XU és XL átfedő régiójába való

építésével, ezáltal mind a két cisztront elrontottuk (16-3cti3KmR6-1).

Ezek a mutációk nem voltak letálisak. A mutáns fágtörzsek normál turbid

plakkot képeztek R. meliloti 41 pázsiton, a 16-3cti3-hoz viszonyítva kicsit eltérő

külső megjelenéssel. Mind a három mutáns fág képes volt lizogenizálni, azaz képes

volt beépülni a baktériumkromoszómába a 16-3 int/att integratív rekombinációs

útvonalon. Habár az immX mutánsok immC régiója intakt volt, az őket profágként

hordozó Rhizobium törzsek szenzitívek voltak a homoimmunis fág felülfertőzésre. A

16-3cti3 fág magas e.o.p. értéket adott, tehát jól szaporodott ezeken a lizogén

törzseken. Továbbá a mutáns törzsek ImmX funkcióra érzékenyek voltak, azaz nem

szaporodtak R. meliloti 41(16-3cti3) lizogén, vagy R. meliloti 41(immX) törzseken.
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Genetikai komplementáció az XU és XL mutánsok között

A következtetésünket, vagyis, hogy az ImmX funkciót két cisztron működése

adja, megvizsgáltuk a KmR-U463, KmR-L469, KmR6-1 alléleket (immX „knock out”)

hordozó Kmr transzdukáló és XU/L vadtípusú allélt hordozó fágokkal (16-3cti4Sp4)

folytatott genetikai komplementációs teszttel. Két különböző kettős lizogén

R. meliloti 41 törzset készítettünk, amelyek tartalmazták az XU és XL alléleket

(XU+L+/XU-L-) cisz heterozigóta felállásban a R. meliloti 41 (16-3cti4Sp4,

16-3cti3KmR6-1) törzsben és az alléleket (XU-L+/XU+L-) transz heterozigóta felállásban

a R. meliloti 41(16-3cti4Sp4KmR-U463, 16-3cti3KmR-L469) törzsben. A két kettős

lizogén törzset teszteltük a felülfertőzési immunitásra, azaz az ImmX funkcióra. A

cisz és transz heterozigóták immunisak voltak a felülfertőző 16-3cti3 és 16-3cti4Sp4

törzsekkel szemben, de érzékenyek voltak a teszter ImmX inszenzitív 16-3v17-1

törzzsel szemben. A tesztek megerősítették, hogy az ImmX funkció genetikai

hátterében a két cisztron áll (XU és XL), mivel XU és XL mutánsok komplementálták

egymást transz helyzetben, vagyis az ImmX funkció teljesen helyreállt a transz kettős

lizogénekben.

Az ImmX inszenzitivitáshoz vezető mutációk térképezése

Miután bizonyítottuk a két cisztron részvételét az ImmX funkcióban, elkezdtük

keresni az ImmX represszorok célszekvenciáit. Különösen azok a helyek érdekeltek

minket, amelyek az immX gének közelében lehetnek. Ez a hely nem lehet avirT1-9,

amelyet a 16-3 kromoszómájának másik felére térképeztek. Mivel az immX gének a

Kmr kazettával fizikailag jelölve voltak, következésképpen a Kmr kazetta jó genetikai

markerként szolgált a fágkeresztezésekben. Azt reméltük, hogy az immX génekhez

kapcsolt mutációkat szekvenciaszinten azonosítani tudjuk. Megvizsgáltuk a virulens

(vir) mutánsaink szaporodását klónozott immX géneket vagy immC gént hordozó

Rhizobium törzseken. A tesztelő baktériumtörzsek a R. meliloti 41(immX+, alacsony

kopiaszámú plazmidban) és R. meliloti 41(immX+++, magas kópiaszámú

plazmidban) törzsekben immX géneket, a R. meliloti 41(immC) törzsben immC gént

tartalmaztak. A 16-3 vir mutáns törzsek ezeken a baktériumpázsitokon szaporodtak,
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viszont a vadtípusú 16-3 törzs és a clear fenotípust okozó 16-3cti4Sp4 (mutáció a c

cisztronban) mutáns törzs nem (a korábbi tanulmányokkal összhangban). A plakkok

megjelenése és mérete valamint az e.o.p. értékek nagy változékonyságot mutattak

ImmX fehérje jelenlétében.

Az ImmX szenzitivitás/inszenzitivitás fenotípus a 16-3 kromoszóma egy

nagyobb régiójába való rendeléséhez hárompontos térképezést csináltunk a vir

törzsek 16-3v17, 16-3v17-1 (ImmX inszenzitív) és avir 16-3cti3KmR6-1 (ImmX

szenzitív) törzs keresztezésének segítségével. Először a rekombináns fágokat szűrtük

Southern hibridizációval az intakt immC (16-3cti3KmR6-1 szülő DNS-markere) és

intakt immX (azaz a Kmr kazetta hiányára, a vir szülők DNS-markere) régióra. A

16-3v17-1-es keresztezésből több mint 108 random kiválasztott utódból 14-nek volt

intakt immC és immX régiója. A 16-3v17-es keresztezésben ez az arány 4/72 volt. Ezt

követően a rekombinánsokat teszteltük az ImmX szenzitivitás/inszenzitivitás

fenotípusra (ez volt a nem szelektív marker). Az összes rekombináns (14/14; 4/4)

szaporodott ImmX-et expresszáló törzsön (R. meliloti 41(immX+)) és turbid (cti3)

plakkokat képeztek R. meliloti 41 törzsön (azaz intakt immC régióval rendelkeztek és

ImmX inszenzitív fenotípusúak). Az eredmény azt mutatta, hogy az ImmX

szenzitivitás/inszenzitivitás kapcsolt a Kmr markerhez, tehát kapcsolt az immX

génekhez. Továbbá a rekombinánsokban az ImmX inszenzitív fenotípus

megnyilvánulása az immC régió működésétől való függetlenséget mutatja. Az immC

régióban delécióval és az intakt immC régióval rendelkező fágtörzs párok azonos

mértékben szaporodtak ImmX-et termelő R. meliloti törzseken.

A fágkeresztezés eredményét megerősítettük a 16-3v17-1 és 16-3v17

fágkromoszómákon végzett marker rescue analízissel. Csak az immX géneket

hordozó kozmid klón és a két vir szülő kromoszómája között lezajlott kettős

rekombináció eredményezett olyan utódokat (16-3v17-tel 6/2500, 16-3v17-1-el

4/2500 volt ezek száma), amelyek nem voltak képesek ImmX jelenlétében szaporodni

(ImmX szenzitívek voltak).
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Az ImmX inszenzitivitást okozó mutációk az immX gének mellett vannak

Az ImmX inszenzitivitást okozó mutációk finomtérképezését szintén marker

rescue kísérletekkel végeztük. A 16-3v17-1 törzs klónozott fragmentjeit

„kereszteztük” a 16-3cti3 kromoszómával. A 16-3v17-1-ből származó ImmX

inszenzitivitást tartalmazó régió könnyedén beépült a 16-3cti3 kromoszómába (kettős

rekombinációval). A rekombinánsok a fágkromoszóma egy 1302 bp-os szakaszán

belül tartalmazták a keresett mutációt. Meghatároztuk a szakasz bázissorrendjét és

három mutációt (XV1, XV2, XV3) találtunk az XU/L cisztronokon kívül, szorosan

mellettük: XV1, XV2, XV3 mutációkat a 16-3v17-1-ben; XV1, XV3 mutációkat a

16-3v17-ben. Ugyanezt a kromoszómaszegmentet izoláltuk PCR segítségével három

különböző eredetű virulens törzsből. Az XV1 és XV3 mutációk kombinációját

azonosítottuk a mutánsokban. Az ImmX inszenzitivitás fenotípus erős expressziója

figyelhető meg az XV1 és XV3 mutációt hordozó kettős mutánsokban. Az XV2 tovább

növeli az XV1 és XV1, XV3 mutációk kifejeződését.

Új tudományos eredmények

1.   Azonosítottuk az XU/L és XV elemeket. Ezek az elemek egyediek az adatbankok

szerint.

2.   Az XU és XL két cisztron, és az ImmX represszor funkcióhoz mindkettő kell.

Transz elemek, amelyek komplementálják egymást.

3.   Megállapítottuk, hogy XV1, XV2, XV3 cisz elemek, és megállapítottuk a

fenotípusuk hierarchikus rendjét.

4.   Bioinformatikailag feldolgoztuk az immX (EcoRI L és H) régiót.

5.   Megállapítottuk, hogy immX működéséhez nem kell immC.

6.   Megállapítottuk immX és immC episztatikus viszonyát, ami immX→immC

működési sorrendet ad ki, azaz immX előbb lép be az immunitás felé vezető

genetikai útvonalon, mint immC (lásd később).

7.   Kifejlesztettük a Kmr kazetta mutagenezis eljárást, amely lehetővé tette

komplementációs és rekombinációs analízisek megvalósítását fágmutánsokkal. Az

eljárás általánosítható és elvben a legkülönbözőbb génekre alkalmazható.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

A dolgozatom bepillantást nyújt a R. meliloti 16-3 fágjának egy komplex

szabályozó régiójába. Az immX régió közreműködik a homoimmunis fág

felülfertőzéssel szembeni immunitásban. Az immX régiót két részre osztottuk, XU/L és

XV régióra. Az XU/L régió két átfedő cisztront tartalmaz, XU-t és XL-t, amelyek két

fehérjét kódolnak, pXU-t és pXL-t. Az XV régió a két fehérje célszekvenciájaként

működik. A mai napig nem találtunk az adatbázisokban az immX régióhoz homológ

szekvenciát sem DNS-, sem fehérjeszinten (EMBL, SwissProt, PDB).

Az XV régióban azonosított mutációk legyőzik az XU/L repressziót. Ezek a

mutációk cisz eleme(ke)t határoznak meg. Az XV3 mutáció környezetében lévő

szekvencia represszor kötőhelyek ismertetőjegyeit hordozza. A mutáns XV3 helynél

lévő CG→TA báziscsere a szekvenciarészlet 5’-ATGGCCGGGCAT-3’ to

5’-ATGGCCGGGTAT-3’ fordítottan ismétlődő szimmetriáját gyengíti. A három

feltételezett operátor kötőhely között 11 és 9 bp térköz található, ezáltal a rajtuk

megkötődő fehérjék a DNS azonos felszínére esnek. Ez az elrendeződés jellemző a

dimereket képező represszorok kötőhelyeire, amely represszorok egymással

kooperatív kötést alakítanak ki. A kötőhelyek (XV3 és XV1 sem, lásd később) nem

hasonlítanak az OR és OL operátor kötőhelyekhez (5’-ACAA-4/6 bp-TTGT-3’),

amelyekhez a 16-3 C represszor köt.

Az XV1 környezetében lévő szekvenciát (5’-

CGACCGATCGCTGTCGTTTTATT-3’) kétféle módon lehet kiértékelni. Az első 16

bp-os részlet egy erős palindrom szimmetriát tartalmaz, mint XV3 és lehet, hogy

fehérje kötőhelyként működik. Viszont a teljes szekvencia a transzkripciója után

(mRNS) egy Rho független terminátor struktúrát tud kialakítani. Az XV1 mutáció a

13. és 14. pozícióban található és gyengítheti a feltételezett kötőhely és a feltételezett

stem-loop stabilitását. Az XV2 mutációt önmagában hordozó fágokat nem sikerült

izolálnunk. A mutációval átfedő DNS-szekvencia nem adott segítséget számunkra a

funkciót illetően. Az XV2 mutáció az ImmX inszenzitivitás kifejeződését növelte, ha

hozzáadódott az XV1 vagy a XV1XV3 kettős mutációhoz. Az e.o.p. adatokra gyenge
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hatással volt, annál erősebb a hatása a plakkmorfológiára. Az XV2-őt tartalmazó

mutánsok (XV2XV1 vs. XV1, és XV3XV2XV1 vs. XV3XV1) jelentősen nagyobb és

kifejezettebb plakkot képeztek az ImmX-et termelő baktériumpázsiton.

Az XU vagy XL ciszronban okozott mutáció tönkretette az ImmX által kifejtett

immunitást. Az immunitási funkció helyreállt a R. meliloti 41(16-3cti3KmR-L469,

16-3cti4Sp4KmR-U463) kettős lizogénben, vagyis az XU és XL mutáns profágok

komplementálták egymást transz helyzetben. A genetikai analízisünk eredménye

megegyezett azzal a ténnyel, hogy a két cisztron együtt vesz részt az immunitás

kialakításában. Vajon a cisztronok függetlenül egyszerű additív módon, vagy

komplex struktúrát alkotva kooperatívan működnek, ennek kiderítése további

kísérleteink feladata.

Számos mérsékelt bakteriofágnak két immunitási régiója van. Az egyik régió,

amelyet immC-nek neveznek (clear plakk fenotípus hozzárendelhető), szerkezeti és

szekvencia hasonlóságot mutat a λcI régióhoz. A második immunitási régió, a 16-3-

ban az immX (P22-ben az immI), sokkal változatosabbnak tűnik. A 16-3 fág második

immunitási régiója, immX, egyedi. Nem mutat sem szerkezeti, sem szekvencia

hasonlóságot más két immunitási régióval rendelkező bakteriofágokhoz.

Munkánk során elsődlegesen a 16-3 fág immX régiójának szerkezeti és

funkcionális feltárását tartottuk szem előtt és kevésbé vizsgáltuk az immC régió

működésével való kapcsolatát. A kísérleti eredmények azonban egy bizonyos

hierarchikus viszonyt mutatnak ki a két régió között. Az immX mutáns fágok turbid

fenotípust mutatnak, ez jelzi az immC aktivitást, ugyanakkor az immXimmC mutáns

fágok clear fenotípust mutatnak. Ez azt mutatja, hogy immC funkciója episztatikus

viszonyban van immX működésével. A szabályozó génekre vonatkozó episztázis

szabályokat alkalmazva, amely szerint episztatikus gén downstream helyezkedik el a

hiposztatikussal szemben, nos a 16-3 immC és immX-ről azt mondhatjuk, hogy a

lizogén állapot felé vezető genetikai útvonalon (génműködés kaszkádja) az immX a

hiposztatikus elem, tehát megelőzi immC működését. Nem tudjuk megmondani, hogy

az ImmC és ImmX milyen arányban vesznek részt a lizogénia megteremtésében és

fenntartásában. A R. meliloti 41(16-3cti3) hőindukálhatósága és az XU/L mutáns (Kmr
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inszerciós mutánsok) profágokat tartalmazó lizogén állapotú baktériumok

immunitásának hiánya azt mutatja, hogy a lizogénia fenntartásában mind a két

régiónak szerepe van.

Az avirT hely az a cisz elem lehet, ahol a C és X represszorok kölcsönhatnak

egymással. Ezt igazolja 16-3c+avirT1-9 fágmutáns, amelyre ImmX represszor nincs

hatással és ImmC sem. Az avirT hely funkcióját ez idáig nem ismerjük. A

16-3c+avirT1-9 mutáns fág turbid plakkokat képez R. meliloti 41 lizogén pázsiton

ugyanúgy, mint a 16-3cti3XV mutánsok, viszont az előbbi sokkal instabilabb. A

16-3c+avirT1-9 turbid plakkok 2-3 nap után feltisztulnak és a lizogén szaporodó

kultúrájuk lizál. A 16-3 lizogénia genetikai analízise alapján levonható az a

következtetés, hogy a 16-3 fág legyőzze a lizogén sejtek immunitását legalább két

mutáns elem kombinációjára van szüksége: mutáns immC és mutáns XV, vagy mutáns

immC és mutáns avirT régióra. A következőkben törekvéseink a két szabályozó régió

részletes funkcionális elemzésére irányulnak.
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