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Rövidítések jegyzéke

Amp                   ampicillin

bp                       bázispár

Cm                     kloramfenikol

DNS                   dezoxiribonukleinsav

E. coli                 Escherichia coli

e.o.p.                  efficiency of plating/plakk-képzés hatékonysága

kbp                     kilobázispár

kDa                    kilodalton

Km                     kanamicin

nt                        nukleotid

ORF                   nyitott leolvasási keret

PCR                    polimeráz láncreakció

PEG                    polietilén-glikol

PVDF                 polivinilidén-difluorid

R. meliloti          Rhizobium meliloti

RNS                   ribonukleinsav

SDS                    nátrium-lauril-szulfát

Tc                       tetraciklin

TEMED             N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin

U                        enzim unit

UV                     ultraviola



1. BEVEZETÉS

A vírusok, de főként azok egyik csoportja, a bakteriofágok a genetikai és molekuláris

biológiai kutatások legkorábban vizsgált modelljei közé tartoznak. A fágkutatás molekuláris

biológiai hőskora a hatvanas és a nyolcvanas évek közé tehető. Ezekben az időkben az alapvető

természettudományi törvények megismerése, a mutációk mechanizmusai, a genetikai kódolás és

információáramlás, az összetett struktúrák morfogenezise, a rekombináció, a replikáció, a

transzpozíció, és a genetikai szabályozás mechanizmusainak megismerése a fággenetika

segítségével ment végbe. Ma már inkább a fágok felhasználása dominál, sok esetben kutatási

eszközzé váltak: érzékeny szelekciós eljárások fejlesztése, génsebészeti eszköztár kifejlesztése,

klónozó és expressziós vektorok fejlesztése, génkönyvtárak készítése stb.

A mérsékelt fágok fejlődési ciklusának szabályozása mindig az érdeklődés középpontjában

állt, és a génszabályozás mechanizmusának felderítése során kitűnő és jól vizsgálható modellé vált

(represszor-operátor kölcsönhatások, specifikus szekvenciafelismerés). A klasszikussá vált λ

represszor mellett számos fág represszora és a szabályozásban résztvevő elemei iskolapéldává

emelkedtek. A bakteriofágok génszabályozási mechanizmusai azonban még mindig tartogatnak fel

nem tárt jelentős területeket a kutatók számára. A szabályozással szoros kapcsolatban áll a

bakteriofágok immunitási jelensége, vagyis a fággal fertőzött gazdabaktérium védett a következő

ugyanolyan fág fertőzésével szemben. A folyamat ismerete nemcsak alapkutatási jelentőségű,

hanem gazdaságilag is fontos. Az élelmiszer-fermentáció számos területén fontos szerepet játszó

tejsavbaktériumoknak sok mérsékelt bakteriofágja ismert. Egy fágfertőzés komoly gazdasági kárt

eredményezhet a fermentáció folyamán. Ennek elkerülése érdekében elengedhetetlen feladat

fágrezisztens törzsek fejlesztése.

A 16-3 mérsékelt bakteriofág, amely ha megfertőzi gazdaszervezetét a Rhizobium meliloti

41-et, immunitást biztosít a sejt számára a további felülfertőző fágokkal szemben. A felülfertőzési

immunitás jelensége alapvetően nem a fág központi szabályozó régiójában (immC) lévő c gén

működésére épül, mint az pl. a lambdoid fágok nagy részében tapasztalhatjuk, hanem a c géntől

távol, 14 kbp-ra lévő, eddig ismeretlen szabályozó régió (immX) működésére. A központi

szabályozó régió szerkezetéről és a genetikai szabályozásban elfoglalt szerepéről már sok

ismeretanyag halmozódott fel.

Munkánk célja a 16-3 fág immunitást okozó régiójának megismerése, ami magában

foglalja a folyamatban résztvevő gének és strukturális elemek azonosítását és kölcsönhatásaik

vizsgálatát. Ezek ismeretében lehetőség nyílik a fág genetikai szabályozási hálózatának feltárására,



a genetikai útvonal kapcsolók (genetic switch) új típusának felismerésére, esetleges későbbi

hasznosítására.

Doktori témám a 16-3 fág immunitás komplexitásának feltárásához kapcsolódott, azon

belül is elsősorban az immX régióhoz, kisebb mértékben az immC régióhoz. Fontosnak tűnt az

immX régió szerkezetének megismerése, azaz a szabályozásban résztvevő transz elemek (pl.

represszorokat és más diffúzibilis molekulákat kódoló részek) és a cisz elemek (aktív DNS-

felszínek, pl. operátorok, promóterek) leírása. Fontosnak tűnt az immC és immX régiók

kölcsönhatásának felmérése.

Ahhoz, hogy a genetikai analíziseket meg tudjuk valósítani egy sor metodikai fejlesztésre

is szükség volt, ami elsősorban abból adódott, hogy az immX régióban mutánsokat nem izoláltak

addig, így fenotípusos variációkra nem építhettünk. A fordított genetika koncepciója kínálta a

megoldást, amelynek alkalmazásához ugyanakkor meg kellett találni a lehetőségeket (lásd pl. Kmr

kazetta mutagenezis, rekombináns szelekció DNS-markerekre építve, cisz/transz tesztek

megvalósítása).

Munkánkhoz kiterjedt infrastruktúrát kellett kiépíteni, ami nagyszámú plazmid előállítását

és többféle nagy felbontású genetikai térképezési lehetőség (intervallum térképezés, marker rescue

térképezés) kidolgozását jelentette elsősorban, valamint a szükséges fágmutánsok és mutáns

kombinációk, genotípusok szintézisét (lásd Anyagok és Módszerek fejezetben Csiszovszki et al.

hivatkozások alatt).



2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Az immunitás jelensége

A bakteriofágok a vírusok egy változatos csoportját alkotják. A fágrészecskék

baktériumsejtekben sokszorozódnak. Az evolúció folyamán kialakult a fágok egy olyan csoportja,

amely a gazdabaktérium fertőzése után kétféle fejlődési útvonalat képes véghezvinni, ezeket

mérsékelt bakteriofágoknak nevezzük. A mérsékelt bakteriofágok lítikus fejlődése folyamán a fág-

DNS bejut a gazdasejtbe, ahol a gének térben és időben meghatározott sorrendben átíródnak, a

kódolt gének nagy része megnyilvánul, megtörténik a fág genetikai anyagának replikációja,

miközben a fehérjekomponensekből összeáll az utódfág és megtörténik a DNS pakolása a fágfejbe.

Ezt követi a gazdasejt lízise és a fágok kiszabadulása. A másik fejlődési folyamat során a gazdasejt

lizogén állapotba kerül. Ekkor a fágkromoszóma, gyakran helyspecifikus rekombinációval, beépül

a gazdakromoszómába és vele együtt replikálódik, vagy mint néhány fág esetében, a fág genomja

extrakromoszomális plazmidként szaporodik tovább. A lizogén baktériumban fennmaradó fágot

nevezzük profágnak. Ebben az esetben csak a profág által kódolt lizogén állapot kialakításáért és

fenntartásáért felelős gének nyilvánulnak meg. A termelődő fehérjék egyben megteremtik a

lizogén sejt védettségét a hasonló szabályozási egységekkel rendelkező felülfertőző fágokkal

szemben is. Ezt a jelenséget nevezzük felülfertőzési immunitásnak. Azokat a régiókat, ahol az

immunitást kialakító fehérjék génjei és a fehérjék kötőhelyei megtalálhatók, immunitási régióknak

nevezzük. Ezek a régiók megegyeznek a lítikus-lizogén életciklust szabályozó fehérjék génjeinek

helyével és azok kötőhelyeivel. Előfordulnak 1, 2 vagy 3 immunitási régióval rendelkező

mérsékelt fágok, ezek felépítésükben és működésükben jelentős eltéréseket mutatnak.

2.2. Az immunitások típusai

A lizogén baktériumsejtekben az immunitás többféle mechanizmuson keresztül valósulhat

meg. Az egyik ilyen mechanizmus az un. „surface exclusion”, amely során a felülfertőző fág DNS-

e nem jut be a gazdasejt citoplazmájába, vagy ha bejut is, ott gyorsan lebomlik. A folyamat során

számos profág olyan fehérjét termel, amely megöli a sejtet, miután másik homoimmun fág fertőzi,

ezáltal megakadályozza a fertőző fág tovább terjedését a szomszédos sejtekbe pl. λ fág RexA-

RexB rendszere (Snyder, 1995). Néhány esetben a profág a gazdasejtet megvédő, a



citoplazmamembránban található membránfehérjét termel. A membránfehérjék feladata a

felülfertőző fág kizárása. A fág adszorpciója után genomját a periplazmába juttatja. A fehérjék a

fág-DNS további transzferét gátolják meg a belső membránon keresztül a citoplazmába. Erre példa

az Escherichia coli P1 fág Sim fehérjéje (Kliem et al., 1989). A Salmonella typhimurium P22 fág

SieB fehérjéje működése a feltételezések szerint abortív infekcióhoz vezet (Susskind et al., 1971).

A P22 fág SieA fehérjéje a feladatát az elképzelések szerint a felülfertőző fág-DNS-hez való

kapcsolódásával látja el, vagy a feltételezett DNS-transzfer rendszert inaktiválja a rendszerhez

való kapcsolódásával. (Hofer et al., 1995). A virulens (lásd később) E. coli T4 fág Imm fehérjéje a

felülfertőző fág-DNS-t védő fehérjét távolítja el, így a gazda RecBCD enzimjei hozzáférnek és

megsemmisítik a felülfertőző DNS-t (Lu et al., 1989).

A profág által kódolt represszor fehérjék működése okozta felülfertőzési immunitás az

előzőekben említett mechanizmustól eltérő. A folyamat során a represszorok a felülfertőző

fágkromoszóma specifikus operátoraihoz kötődve fejtik ki hatásukat, meggátolva a fertőzést. A

következőkben ezt a fajta immunitást részletezem.

2.2.1. A λ fág immunitási régiója

A λ fág az E. coli mérsékelt bakteriofágja. A fág központi szabályozó régiója egyben az

immunitási régiója is. A régió elemei a fág lizogén fejlődési ciklusának szabályozásában vesznek

részt. A régió cisz elemei: cI géntől jobbra OR , balra OL operátor régiók átfedésben pR és pL

promóterekkel, ahonnan a korai gének átírása kezdődik. A korai gének által termelt fehérjék jobbra

Cro /antirepresszor/, majd CII pozitív regulátor fehérje, balra N fehérje /antiterminátor/ és CIII

pozitív regulátor fehérje (1. ábra).

P /OL L P /OR RPRM PRE cisz elemek

gének

funkciók

cIII N cI cro cII

pozitív
regulátor antiterminátor represszor antirepresszor pozitív

regulátor

1. ábra. A λ fág immunitási (immC) régiójának szerkezete.

A Cro, CII, N, CIII fehérjék génjei nem tartoznak az immunitási régióba, de a fág korai

fejlődésének szabályozása szempontjából fontosak. OR átfed egy harmadik promóterrel, ez a pRM,

a represszor saját promótere, ahonnan a represszor gén átírása kezdődik.



2.2.1.1. A régió transz és cisz elemei

A CI represszor fehérje

A CI represszor egy 27 kDa nagyságú, 236 aminosavból álló fehérje. Sejtenként stabil

lizogén állapotban kb. 200 db represszor molekula van a citoplazmában és ezek 95%-a dimer

formában, ami a DNS-kötés szempontjából az aktív formát jelenti. A fehérje két doménból áll: N-

terminális doménje /1-92 aminosav/ a DNS kötésért felelős, C-terminális doménje /132-236

aminosav/ az oligomerizálódásért felelős (Pabo et al., 1979), más szóval “DNS- és

fehérjekommunikáló” doménnek is nevezhetjük. A DNS-kötő domén klasszikus hélix-turn-hélix

DNS-kötő motívummal rendelkezik.

A Cro antirepresszor fehérje

A Cro antirepresszor egy 9 kDa nagyságú 66 aminosavból álló fehérje. Szintén dimer

formában aktív és nagyon hasonló hélix-turn-hélix motívummal rendelkezik, mint a CI represszor.

Kötőhelyeik is azonosak, mégis Cro kötésének más lesz a hatása a fehérje kötőhelyeihez való

eltérő affinitása miatt. A cro és cI evolúciós rokonságban vannak, egyazon ősgén leszármazottjai

(Hsiang et al., 1978; Roberts et al., 1977; Johnson et al., 1978).

TGTGCTCATACGTTAAATCTATCACCGCAAGGGATAAATATCTAACACCGTGCGTGTTGACTATTTTACCTCTGGCGGTGATAATGGTTGCATGTACTAA
ACACGAGTATGCAATTTAGATAGTGGCGTTCCCTATTTATAGATTGTGGCACGCACAACTGATAAAATGGAGACCGCCACTATTACCAACGTACATGATT

OR1OR2OR3
-35 -10

-35-10

pR

pRM

AUG

Cro
mRNS

GUA

CI
mRNS

2. ábra. A λ fág jobb oldali operátor régiójának szerkezete.

Az operátorok felépítése

A két operátor régión (OR és OL) belül 3-3 represszor kötőhely van (2. ábra). A kötőhelyek

17 bp hosszúak, részlegesen szimmetrikusak és 3-7 bázis térköz választja el őket, amelyek A és T



bázisban gazdagok. A korai gének transzkripciójának indulópontjához legközelebb eső kötőhely az

1. számú, a cI génhez legközelebbi a 3. számú operator. (Maniatis et al., 1975; Humayun et al.,

1977).

2.2.1.2. A λ fág lizogén fejlődésének szabályozása

A fág fertőzésekor a DNS bejutva a sejtbe, a gazda RNS-polimeráza nem tudja átírni cI

gént, mert nincs jelen represszor fehérje, ami segítené kötődését a pRM-hez, a gén saját

promóteréhez, ugyanis a represszor saját maga átírásában aktivátorként viselkedik.

P /OL L P /OR RPRMcIII N cI cro cII

CI

CIICI

CI

PRE

3. ábra. A lizogénia megteremtésének folyamata a λ fágban. A fertőzés után CI fehérje
hiányában megindul a transzkripció pR és pL promóterről. Az elkészülő CII fehérje
aktiválja a pRE promóterről induló transzkripciót. pRM működését a citoplazmában
megjelenő CI fehérje aktiválja.

Mivel nincs represszor jelen, pR és pL megközelíthető az RNS-polimeráz számára és

elkezdődik a jobb és bal oldali operon első génjeinek, az N és cro gének átírása (3. ábra). Ezt

követi a cIII és további gének átírása balra, valamint cII és további gének átírása jobbra. A CII és

CIII fehérjék pozitív regulátorként működnek. A két gén által termelt fehérje szükséges a

represszor szintézisének beindulásához. A CII rendkívül instabil in vivo, a gazda HflA fehérjéje

bontja. A CIII fehérje feladata a lebontás elleni védelem. A cro és cII gén között, a cI gén

startpontjától “upstream” 400 bp távolságra található egy promóter, a pRE . Erről a promóterről

kezdődik a cI gén intenzív átírása (Echols and Green, 1971; Reichardt and Kaiser, 1971;

Spiegelman et al., 1972; Reichardt, 1975). Ezt a promótert az RNS-polimeráz csak a CII

jelenlétében ismeri fel. pRE promóterről induló transzkripció két módon segíti a lizogénia

kialakulását. Közvetlen hatása a cI transzlációja, amely 7-8-szor hatékonyabb, mint a pRM

transzkriptum transzlációja. Közvetett hatása, hogy a transzkripció a cro génen keresztül folyik, a

„rossz” irányba. A képződő mRNS 5’ vége antisense a cro mRNS-nek, kapcsolódva hozzá gátolja



annak transzlációját. Ez fontos, mert a Cro expressziója a lítikus fázisba lépés kulcseleme. A cI

transzlációja után a citoplazmában lévő represszor fehérjemolekulák a megnövekedett

koncentráció hatására kötődnek OR1 és OL1 operátor kötőhelyekhez. Az affinitásuk kb. 10-szer

nagyobb ezekhez a kötőhelyekhez, mint a többi kötőhelyhez. A következő helyekhez a represszor

kooperatív módon köt, ami azt jelenti, hogy az OR1-en lévő represszor fehérje kötésével azonnal

megnöveli egy másik represszor dimer affinitását a 2-es kötőhelyekhez. A második dimer nemcsak

az OR2-vel lép kapcsolatba, hanem a korábban kötött dimer “fehérjekommunikáló” részével

(Johnson et al., 1979). A kölcsönhatás következtében a két kötőhely szinte egyszerre telítődik.

Mivel a pL és pR középpontja az OR1 és OL1 középpontjába esik, ezért ebben a helyzetben nincs

átírás sem jobbra, sem balra. A sejt lizogén állapotba kerül. A lizogén állapot fenntartása a

represszor pozitív autoregulációján keresztül valósul meg. Ha OR2-höz köt, akkor elősegíti az

RNS-polimeráz kötődését a pRM-hez, így pozitívan befolyásolja, megnöveli saját transzkripcióját.

Ha a citoplazmában túl nagy koncenrációban van jelen represszor, akkor 3-as kötőhelyekhez köt.

Ezáltal lefedi saját promóterét és így térbeli gátlásával saját átírását negatívan szabályozza. Stabil

lizogén állapotban a 3-as kötőhelyek 90%-ban szabadok.

2.2.1.3. A λ fág lítikus fejlődésének szabályozása

A következő kérdés az, hogy a fág mégis hogyan lép a lítikus fejlődés útjára. Ebben a Cro

antirepresszornak van a legnagyobb szerepe. A Cro is dimer formában aktív és az immunitási

régión belül hat. Kétféle hatása van. Megakadályozza a represszor szintézisét a pRM promóterről és

gátolja a korai gének átírását a pR és pL promóterekről, ha már a korai gének többé-kevésbé

nélkülözhetőek és a hangsúly a kései génekre tevődik át (Takeda et al., 1977; Johnson et al., 1978;

Takeda, 1979). A Cro fehérje és a CI represszor fehérje affinitási sorrendje az operátorokhoz

különböző. A Cro fehérjének az OL3 és OR3 operátorhoz a legnagyobb az affinitása (Johnson et al.,

1978). Hozzájuk kötve azonnal megszünteti a CI represszor transzkripcióját. Ezt követően Cro

fehérje koncentrációjának növekedésével az OR2 és OR1 helyekhez köt kb. ugyanakkora

affinitással, de nem kooperatív módon, mivel szerkezetéből hiányzik a “fehérjekommunikáló”

domén. Ezzel minden korai funkciót gátol, a fág a lítikus szaporodás útjára lép.

A lambdoid családba tartozó φ80, 21, 434 fágok szintén egy immunitási régióval

rendelkeznek. Habár azonos családba tartoznak, az immunitási régiójukban kódolt különböző C

represszorok különböző szabályozási specificitásokkal rendelkeznek, ami pl. eltérő hélix-turn-

hélix motívumokat jelent. A represszorok nem tudnak a felülfertőző lambdoid fág operátoraihoz

kapcsolódni, így az fertőzni tudja a lizogén állapotba hozott baktériumot. Ezt az állapotot

heteroimmunitásnak nevezzük. Vannak olyan fágok, amelyek egymással homoimmunisak, vagyis



az immunitási régiójukban azonos elemekkel rendelkeznek. Pl. a 21-es E. coli fág és a Salmonella

P22 fágja nagyjából azonos cI represszor gént hordoznak. Nem tudják a másik lizogén

baktériumsejtjét fertőzni, így ezek a fágok homoimmunisak annak ellenére, hogy a fággenom többi

részében teljesen különböznek (Botstein and Herskowitz, 1974).

2.2.2. A P22 fág immunitási régiói

A P22 fág a Salmonella typhimurium mérsékelt bakteriofágja. A lambdoid fágok

családjába sorolják. A fág genomjának szerveződése nagyon hasonló, mint a λ fágé és a rokon

lambdoid bakteriofágoké. A funkcionálisan rokon géncsoportok a két fág genomjában ugyanolyan

sorrendben találhatók meg. Ez a genetikai struktúra és funkcióegyezés főleg a “bal karokon” a

struktúrfehérjék génjei területén figyelembe ötlő. A lizogén-lítikus fejlődési ciklust szabályozó

fehérjék génjei, a CI és Cro génjei, valamint az operátor kötőhelyeik is azonos sorrendben

helyezkednek el. A lítikus fejlődés alatt a gének időbeli megnyilvánulásáért, a represszió

létesítéséért és fenntartásáért felelős szabályozó mechanizmusok is nagyon hasonlóak a két fágban.

A két genom szekvenciája is nagymértékű homológiát mutat (Skalka and Hanson, 1972). In vivo

rekombinálnak is életképes hibridet létrehozva (Gemski et al., 1972). Ugyanakkor sok

tulajdonságban különböznek, főleg a profág térképének jobb oldalán található gének által

meghatározott tulajdonságokban. A P22 késői génjei egy operont alkotnak. A fej kialakulásáért és

a farok létrehozásásért felelős gének között található egy különleges géncsoport, amely a fág

represszióban és a felülfertőzési immunitásban játszik szerepet. Ez a régió az immI, amely nem

vesz részt közvetlenül az esszenciális fággének megnyilvánulásában, hanem közvetetten, az

elsődleges repressziós mechanizmussal (C2 represszor) kölcsönhatásba lépve kizárja annak

hatását. A c2 gén az immC régióban található, amely megfelel a fő immunitási régiónak és

megfelel a λ cI régiójának. Az ImmI régió kulcseleme az ant gén, amely egy antirepresszor

fehérjét kódol. Ez az antirepresszor gátolja P22 C2 represszor aktivitását. A lizogén és lítikus

életciklus folyamán az ant gén megnyilvánulását negatívan szabályozzák a kapcsolt mnt és arc

gének (4. ábra). Az Ant 300 aminosav hosszú fehérje, amely nem kovalensen köt a C2

represszorhoz, hanem oligomereket alkot vele (Susskind, 1980). A C2 represszor C-terminális

doménjéhez köt, ezáltal megakadályozza az aktív dimer forma létrejöttét. Az Ant fehérjének kicsi

az affinitása a DNS-hez és nincs DNS-kötő specificitása (Susskind and Youderian, 1983).
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CATGCCATCACTCCAAGTTAGTGTATTGACATGATAGAAGCACTCTACTATATTCTCAATAGGTCCACGGTGGACCTGTATTGTGAGGTGAATATG
GTACGGTAGTGAGGTTCAATCACATAACTGTACTATCTTCGTGAGATGATATAAGAGTTATCCAGGTGCCACCTGGACATAACACTCCACTTATAC
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4. ábra. A P22 fág immI régiójának szerkezete. A nyilak a transzkriptumokat jelölik.

2.2.2.1. A P22 fág lítikus fejlődésének szabályozása

Az Ant fehérje szintézise negatívan szabályozott az Arc represszor fehérje által. A két

fehérje génje egy operont alkot, és egy promóterről kezdődik az átírásuk. A pANT promóter egy

bázisban tér el a prokarióta konszenzus promótertől. Mivel az Arc represszor kötőhelye, az Arc

operátor, átfed pANT-tal, így Arc saját maga átírását is negatívan szabályozza (4. ábra). Az Arc-

fenotípus letális, mert az antirepresszor megnövekedett transzlációja interferál a lényeges fággének

megnyilvánulásával (Susskind and Youderian, 1983).

2.2.2.2. A P22 fág lizogén fejlődésének szabályozása

Az antirepresszor szabályozását egy másik represszor fehérje veszi át, ez az Mnt. A fehérje

82 aminosav hosszú, szekvenciája hasonló Arc-hoz, de még jobban hasonlít a λ fág Cro fehérjéhez.

Tehát lizogén állapotban ez a fehérje szintén negatívan szabályozza (gátolja) az Ant fehérje

szintézisét OMNT operátor kötőhelyen keresztül. OMNT egy 17 bp hosszú szimmetrikus kötőhely.

Különlegessége az, hogy 3’ irányban van az átírás startpontjától és így sokkal inkább hasonlít sok

baktériumoperátorra, mint más mérsékelt fágoperátorra (4. ábra). Az Mnt szabályozásáról még

nem lehet sokat tudni. Az Mnt fehérje promótere /pMNT/ pont szemben található pANT-tal, így

ezekről a promóterekről a gének eltérő megnyilvánulása egy egyszerű versengési mechanizmuson

keresztül valósulhat meg. Az Mnt fehérje és valószínűleg Arc fehérje is pozitívan szabályozza

pMNT-t egy közvetett mechanizmuson keresztül: pANT repressziója megkönnyíti a versenyt a pMNT



számára, mert ha pANT foglalt, akkor pMNT szabad. OMNT pozíciója a pMNT-hez viszonyítva

megnöveli az esélyét annak, hogy Mnt fehérje direkt aktiválja pMNT-t. Hasonló módon, mint λ CI

represszor kötődik OR2-höz, ezáltal aktiválja λ pRM-et (Susskind and Youderian, 1983).

2.2.3. A P1 és P7 fág immunitási régiói

A P1 és P7 fág az E. coli mérsékelt bakteriofágjai. Nagyon közeli rokonai egymásnak. A

profágállapotot nem a kromoszómába integrálódva, hanem egy-kópiás plazmidként szaporodva

hozzák létre. Ezért a fentebb említett fágoknál kicsit bonyolultabb a szabályozásuk. Három

immunitási régiójuk van (5. és 6. ábra) (Sternberg, 1979).

c1 coi

C1 represszor

C1 inaktivátor

immC immT

lxc

5. ábra. A P1 és P7 fág immC és immT régiója. A vízszintes nyilak a transzkriptumokat
jelölik. A függőleges nyilak a C1 által szabályozott operátorokra (fekete körök)
mutatnak. A szürke háromszögek promótereket jelentenek. Az álló téglalapok
riboszóma-kötőhelyeket jelölnek.

Az immC régió analóg a λ vagy P22 fág immC régiójával. Itt található a c1 gén, operátor-

promóter egységek és egy, a szabályozásba újonnan belépő, coi gén. A C1 represszor fehérje 283

aminosav hosszú és érdekessége, hogy az eddig ismert DNS-kötő motívumok közül nem található

benne egy sem. A két fág c1 génje 18 bázisban különbözik, ezekből kettő változtat aminosavat

(Osborne et al., 1989; Heinrich et al., 1989). A két fágban kicserélhető a két gén, s az immunitás

nem változik (Yarmolinsky and Sternberg, 1988). A C1 fehérje 17 operátorhoz köt, amelyek

elszórva találhatók a genomon. Az operátorok 17 bp hosszúak és aszimmetrikusak. Vannak

egyszerű operátorok, de vannak két operátorból álló részlegesen átfedő bivalensek is (Velleman et

al., 1992). A C1 ilyen operátoron keresztül szabályozza saját maga megnyilvánulását. Coi egy 69



aminosav hosszú erősen negatív töltésű fehérje (Heinzel et al., 1990). C1-hez nem kovalensen köt

és inaktiválja azt (Heinzel et al., 1992).

Az immT régió egyetlen elemből áll, ez az lxc gén. A génről konstitutívan egy korepresszor

termelődik. A 82 aminosav hosszú Lxc fehérje C1-el és az operátorokkal hármas komplexet alakít

ki és megakadályozza Coi inaktiváló hatását (Velleman et al., 1992). Talán a legérdekesebb az

immI régió felépítése és szabályozása. Hasonlóan a P22 fág immI régiójához itt is egy

antirepresszor gén szabályozása történik, de a P22-től eltérő módon. A régiót egy kettős (C1 és C4

represszor) kontroll alatt álló operon alkotja (Heisig et al., 1989) (6. ábra).

ant2 ant1 icd
c4

C4 RNS
antirepresszor

tRNS1tRNS2

Op51
P51a

P51b

6. ábra. A P1 és P7 fág immI régiója. A fekete kör operátort ábrázol. A szürke háromszögek
promótereket jelenítenek meg. Az álló téglalapok riboszóma-kötőhelyeket jelölnek.

A strukturális egységek sorrendben: operátor-promóter egység (Op51, P51a), egy promóter

(P51b), c4 antisense RNS gén, előtte és mögötte egy-egy RNS-kötőhellyel (target RNS1 és

RNS2), majd sorrendben az icd, ant1 és ant2 gén. A lizogén baktériumban a C1 represszor fehérje

kikapcsolja P51a promótert az Op51 operátoron keresztül. A C4 az Icd és az Ant egy konstitutív

promóterről (P51b) íródik át egyszerre, ebből adódik a szabályozás szokatlansága. A C4 antisense

RNS represszorként viselkedik. A P51b promóterről induló transzkriptumok egy része

(prekurzorok) C4 antisense RNS-sé „érnek”, többi részük mRNS marad, amelyekről Icd és Ant1

transzlálódik (Citron and Schuster, 1990; 1992). A C4 represszor úgy szabályoz, hogy

hozzákapcsolódik a target RNS2 helyhez, ezáltal lefedi az ott található riboszóma-kötőhelyet és

gátolja az Icd transzlációját (7. ábra). Mivel ant és icd egy operont alkot, így Ant transzlációja is

gátolt. A C4 antisense RNS kapcsolódása a target RNS2 helyhez nem egész hosszában történik

meg, hanem csak egy 7 bp-os és egy 8 bp-os komplementer szakasz kapcsolódik, azaz a’-a2, b’-b2

kapcsolódása jön létre.



AATGCTCTAATAAATTTGTATTTTTAAGTCGCGAATGCTATCTTTTCGCATCATATTGACCTTTTAATCGTTCA

GGCTTATAGTTCCACCGTCGTAGCAAATTCTGCGACCGGTTTTGACAGCCTGAATGTTAGTGCGGACAACCGCA

GATTTCCGATATTGCGGTATTTTTGTGTCCGTAAACCGCGTTACGCCCGAATTATGGTGGGGCGTGATGGGGAG

GCTTCGGCCTGCTGGTTTCACTAACGCCAGTCTGTCAACCCTGTCACGTCCTGCCACCTGTTTGACAGCGGGTA

GCAGGTTGTTAAACCTGTTAGTGAGGCCG

Op51 operátor

-35 -35-10
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P51a promóter P51b promóter
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target RNS1

target RNS2

a1 b1

A T CT
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b2C4 RNS

riboszóma k. hely

7. ábra. A P1 és P7 fág immI régiójának szabályozó része. A kapcsos zárójel a 77 nt hosszú
C4 RNS-t határolja. A boxok a C4 RNS, valamint a target RNS1 és RNS2
komplementer régióit ábrázolják.

A P1 és P7 fágban ebben a két komplementer régióban csak 2-2 bázis különbség van, ez

adja a heteroimmunitást. Mivel egyazon promóterről (P51b) folyik az átírás és c4 gén, amely

gátolja Ant expresszióját, mindig előbb nyilvánul meg, felvetődik az a kérdés, hogyan képződhet

Ant fehérje. A C4 antisense RNS-nek létezik egy alternatív kötőhelye, ez a target RNS1. Itt is két

komplementer régió között jön létre a kapcsolat, a’-a1, b’-b1 kölcsönhatás alakul ki (7. ábra).

Ezzel a korábban elfoglalt riboszóma-kötőhely felszabadul és nincs akadálya, hogy Ant

transzlációja beinduljon (Citron and Schuster, 1990). A P1 és P7 fágban működő antisense RNS-

szabályozás előnyei abban állnak, hogy nagyon kevés bázis kapcsolata elég az antisense és a target

RNS között a gyors kölcsönhatás kialakulásához és megszűnéséhez, ezáltal gyorsabbá válik az

alkalmazkodás a környezeti változásokhoz. Az RNS-ek komplementer régióiban kevés bázist

kellene kicserélni ahhoz, hogy új immunitási specificitások jöjjenek létre.



2.2.3.1. A P1 és P7 fág fejlődésének szabályozása

A két fág lizogén-lítikus fejlődése közötti kapcsolás több elem részvételével történő

bonyolultabb szabályozás eredménye. Az immC régió C1 fehérjéje a fő szabályozó elem. A C1

lizogén állapotban negatívan szabályoz az operátor-promóter egységeken keresztül. A Coi fehérje

C1-et inaktiválja, a két gén transzkripciója és transzlációja közötti versengés dönti el, hogy vajon a

replikáció lítikus vagy lizogén formában megy-e végbe (8. ábra). Az immT korepresszora, Lxc,

megakadályozza Coi inaktiváló hatását, ezzel segíti a profágállapot létrehozását, azaz a lizogéniát.

Az Lxc C1 szabályozását finomítja. Az immC és immI régió közötti kölcsönhatást jelzi a C1

kötődése az immI régió elején található operátor-promóter egységhez.

coi

immC immTimmI

lxcc4 ant

8. ábra. Összefoglaló a P1 és P7 fág immunitási régióinak kölcsönhatásairól. A nyilak a
negatívan szabályozott elemre mutatnak.

Lizogén állapotban ez a promóter nem működik, az utána lévő konstitutív promóterről

folyik a C4 szintézise, amely ant gátlásával szintén a lizogén állapotot tartja fent. A C4 antisense

RNS kapcsolódása a target RNS1 helyhez megindítja az ant transzlációját, amely kapcsolódva a

C1-hez, inaktiválja azt. Ezzel a lizogén ciklus átvált lítikussá. Ma sem tudni, hogy a lizogén

baktériumsejtben mégis mi idézi elő, hogy a C4 nem a target RNS2, hanem a target RNS1 helyhez

kapcsolódik (Heinrich et al., 1995).

2.3. A virulencia

A mérsékelt fág virulens mutánsa, definíció szerint, képes megfertőzni az ugyanolyan fág

által létrehozott lizogén állapotú baktériumsejtet és lítikusan szaporodni. A lizogén

baktériumpázsiton a virulens fágok plakkot képeznek. Könnyen megkülönböztethetők a vadtípusú

fágoktól, amelyek a fertőzésre érzékeny baktériumpázsiton turbid plakkot képeznek és nem

képeznek plakkokat a lizogén baktériumpázsiton. A virulens fenotípus kifejlődéséhez általában

több mutáció együttes fellépése szükséges. A legfontosabb mutáció az immunitási régióban kódolt



szabályozó fehérje kötőhelyében van legtöbbször, vagyis egy operátor mutációját jelenti (Ptashne,

1992). A lizogén baktériumban lévő profág által termelt represszor a mutáns operátorral nem tud

kötést létesíteni. A fertőző virulens fágmutáns lítikusan kezd el szaporodni. A λ fág esetében az

OL1-2-ben és az OR1-2-ben találtak operátor (konstitutív) mutációkat (az immC régióban). Az OL3 és

OR3 kötőhelyekben található mutációk nincsenek hatással a virulencia kialakulására, mivel ezek a

kötőhelyek az idő 90%-ában szabadok (Gussin et al., 1983). A P22 fág esetében virulenciát okozó

mutáció az immC és immI régióban egyaránt előfordulhat. Az immC régióban ugyanúgy

fordulhatnak elő, mint a fent említett λ fágban. Az immI régióban minden olyan mutáció

virulenciát okoz, ami az antirepresszor konstitutív szintézisét idézi elő (Susskind and Youderian,

1983). Az antirepresszor folyamatos jelenléte a citoplazmában előidézi a P22 C2 represszor

működésképtelenségét. A P1 és P7 fág esetében a virulencia megjelenése a C4 RNS és a target

RNS-ek komplementer régióiban fellépő mutációknak tulajdonítható. Ha a 6 és 8 bp hosszúságú

régió között nem jön létre kölcsönhatás, az antirepresszor szintézise folyamatos lesz, ami kiiktatja

P1/P7 C1 represszort (Citron and Schuster, 1990). A virulencia különös esetét képviseli a λ fág

C17 mutánsa. A C17 mutáció a λ DNS folyamatos replikációjához vezet. A folyamatos replikáció

eredménye az, hogy a λ DNS-ek „letitrálják” a lizogén sejtben lévő represszorokat, aminek

következtében a C17 mutáns szaporodása előtt minden akadály megszűnik (Packman and Sly,

1968).

2.4. A DNS-hajlítás

A DNS-hajlítás jelensége alapkövetelménye a DNS-hurok képzésnek. A DNS-hurok

alapvető szerkezeti követelmény a legáltalánosabb biológiai funkciók megvalósulásában,

kialakulásának szerepe van többek között a helyspecifikus rekombinációs folyamatokban, a DNS-

replikációban és alapvető a génexpresszió szabályozásában (Adhya, 1989; Orosz, 2001). A DNS-

hurok a DNS-hez specifikusan kötődő fehérjék közötti fehérje-fehérje kapcsolódás,

„kommunikáció”, kooperatív kölcsönhatás eredménye. Olyan fehérjék működése vezethet a DNS-

hurokhoz, amelyek specifikus DNS-kötő és specifikus fehérjekötő doménekkel egyaránt

rendelkeznek. A jelenség 1983-ban került felszínre az E. coli gal-operonja kapcsán. A

transzkripció iniciáció szabályozásában játszik alapvető szerepet a DNS-hurok kialakulása (Irani et

al., 1983). Az akkor megjósolt modell manapság már tökéletesen bizonyított és elfogadott

(Semsey et al., 2002). A DNS-hajlítás nemcsak operonok szabályozásában kulcsfontosságú,

hanem a bakteriofágok fejlődésének szabályozásában is, azaz mindenféle genetikai útvonal,

génműködési kaszkád irányításánál is megtaláljuk pro- és eukariótákban egyaránt. A λ fág CI

represszorának oktamerizálódása is, amely a két operátor régión „ülő” fehérjemolekulák



kölcsönhatásának eredménye, DNS-hurokhoz vezet. A jelenség elengedhetetlenül szükséges a

represszor promóterének (pRM) szabályozásában (Dodd et al., 2001).

2.5. A 16-3 fág általános jellemzése

A 16-3 mérsékelt bakteriofág vizsgálata a 60-as évek elején kezdődött, ekkor izolálták

talajból Balatonberény környékén (Ördögh és Szende, 1961). Gazdája a Rhizobium meliloti 41

szimbiotikusan nitrogénkötő baktérium (Szende és Ördögh, 1960). A R. meliloti a lucernával

(Medicago sativa) él szimbiotikus kapcsolatban, amely gazdasági szempontból egyik legfontosabb

növényünk. Maga a baktérium pálcika alakú, endospóra nélküli Gram- faj. A fág adszorpciója a

gazdasejthez rendkívül gyors és hatékony folyamat (Orosz és Sík, 1970). Az életciklus 100 perc

28oC-on és 80 perc 36oC-on.

9/a. ábra. A 16-3 fág fizikai térképe.

Az érett fágrészecske elkészüléséhez 80 percre van szükség 28oC-on és 65 percre 36oC-on

(Orosz és Sík, 1970; Orosz et al., 1973). A 16-3 virion kromoszómája lineáris, 2 szálú DNS-

molekula, nagysága 60.8 kbp (Dallmann et al., 1979). A fágot felépítő strukturális fehérjék közül



korábban azonosítottak 2 farki és 6 feji fehérjét (Erdei et al., 1982). A fággenom 10 bázis hosszú,

3’ túlnyúló ragadós végekkel rendelkezik (Ganyu, 1998).

A fág integrációja a R. meliloti kromoszómájának meghatározott helyén történik, a cys46 és

a met5 gén között, az attB régiónál. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 16-3 fág képes

speciálisan transzdukálni a R. meliloti 41 cys46 génjét (Sváb et al., 1978; Kiss et al., 1980).

Meghatározták a fág integrációs rendszerének elemeit, az attP és attB régiót (Olasz et al., 1985;

Papp et al., 1993; Dorgai et al., 1993; Semsey et al., 2002), valamint az Int és Xis fehérjéket

kódoló géneket (Semsey et al., 1999).

Ismert a fág fizikai és genetikai térképe (9. ábra) és ezek egymással való kapcsolata (Orosz

et al., 1973; Dorgai et al., 1981). Tizenháromféle restrikciós endonukleáz segítségével

elkészítették a fág kromoszómájának fizikai térképét, amely több mint száz hasítóhelyet tartalmaz

(Dallmann et al., 1979; Dorgai et al., 1983).

A 16-3 fág genetikai vizsgálatát különböző mutánsok segítségével végezték el. A genetikai

analízist és térképezést a mintegy 150 izolált hőérzékeny mutáns tette lehetővé (Orosz és Sík,

1970; Sík és Orosz, 1971; Szende, 1971; Orosz et al., 1973; Orosz, 1980).
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9/b. ábra. A 16-3 fág genetikai térképe.

A mutánsokat 42 komplementációs csoportba sorolták. A genetikai térkép hossza 40 cM. A

géneket aszerint, hogy mikor nyilvánulnak meg, korai és kései típusba sorolták (Orosz et al.,

1973). A kései gének csak akkor nyilvánulnak meg, ha a korai gének megfelelően működnek

(Kondorosi et al., 1974; Orosz, 1980; Orosz et al., 1980). A genetikai és fizikai térképet orientálni

lehetett egymáshoz (Dorgai et al., 1981). A genetikai térkép különlegessége, hogy lineáris, de



végpontjai nem egyeznek meg a fizikai térkép végpontjaival, amelyek a fágfejbe pakolt DNS-

molekula végét is jelentik („cos” régió).

Ez az elrendezés azt jelenti, hogy a rekombinálódó fágkromoszómákban a „cos” régió két

oldalán lévő gének közel vannak egymáshoz és a „cos” régió elhasítása csak a rekombinációs

folyamat, a rekombináns kromoszómák kialakulása után történik meg. A géntérkép és a fizikai

térkép sorrendje, azaz a rekombinálódó kromoszómák génsorrendje és a fágfejbe pakolt

kromoszómák génsorrendje cirkulárisan permutált viszonyban vannak. A géntérkép azért lineáris,

mivel az att és immX régiók között rekombinációs „forró pont” van , amely helynél olyan gyakori

a crossing over, hogy a rekombináció gyakorisága telítési értéket ér el. Ennek következtében

megszűnik a „forró pont” két oldalán lévő gének genetikai kapcsoltsága (Orosz személyes közlés,

Csiszovszki et al., 2003, Fig 1A).

2.5.1. A 16-3 fág központi szabályozó régiója

A 16-3 fág leginkább tanulmányozott génje a c regulátorgén. A gén a fág lizogén fejlődését

szabályozza. Hőérzékeny mutációi 28oC-on vadtípusú (zavaros), 36oC-on tiszta tarfoltú fenotípust

mutatnak. A c gén részletes finomtérképét különös rendszer kiépítésével oldották meg, mely belső

rekombinációs viszonyító etalon segítségével végzett 2-faktoros és az ún. „rejtőzködő pont”

alkalmazásával megvalósított génen belüli 3-faktoros térképezések rendszerét jelentette. Az így

kapott 2 és 3-faktoros térképeket egymáshoz lehetett igazítani. A térképek helyességét egy

deléciós térképezés hitelesítette. A c gén finomtérképezése a 16-3 rekombináció mechanizmusának

feltárását tette lehetővé, de később alapot teremtett a genetikai szabályozás több lényeges

kérdésének tisztázásához. (Orosz, 1980, Orosz et al., 1980, Dudás és Orosz, 1980).

c gene
O  OL2 L1 O  OR1 R2

PC  PRPL

GTTATAGGGCTACAATCAATTGTAGTCAACAAGCAATTGTCGCT
CAATATCCCGATGTTAGTTAACATCAGTTGTTCGTTAACAGCGA

OL2 OL1

GCAAACAATGGTACTTGACGACTCATCACAACAATTGTAGTTGTAGAT
CGTTTGTTACCATGAACTGCTGAGTAGTGTTGTTAACATCAACATCTA

-10 -35
-10-35 PR

OR1 OR2

PL

G
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*

10. ábra. A 16-3 fág központi szabályozó régiójának szerkezete.



A genetikai és fizikai térképezés folyamán a c cisztront az EcoRI N fragmentre helyezték

(Dallmann et al., 1979; Dorgai et al., 1981). A c gén terméke egy represszor fehérje, amely a

trankripció szabályozásában vesz részt az OL és OR operátorokon keresztül (10. ábra). A bal és

jobb oldali operátor régió két-két (OR1, OR2 és OL1, OL2) részlegesen palindrom szekvenciát

tartalmaz. A két operátor régió különlegessége, hogy a kötőhelyek között OR esetében 6 bp, OL

esetében 4 bp térköz található. Az eltérő térközök térbeli problémákat vetnek fel a represszor

számára. A szabályozás a fehérje flexibilitásán és a DNS-konformáció változásán keresztül valósul

meg (Dallmann et al., 1987; Papp et al., 2002). A két régió között található meg a C represszor

fehérjét kódoló szakasz. Szekvenciaszinten ismert a központi szabályozó régió (Genbank:

AJ131679). A kódoló szekvencia alapján ismertté vált a C represszor elsődleges szerkezete, egy

263 aminosav hosszú bázikus fehérje (Orosz és Sík, 1970; Orosz, 1980; Orosz et al., 1980; Dudás

és Orosz, 1980; Dallmann et al., 1980; Dorgai et al., 1983; Dallmann et al., 1987). Az operátorhoz

való kötődésért a hélix-turn-hélix DNS-kötő motívum a felelős, amelyet a fehérje N-terminális

doménje hordoz. A C represszor DNS-felismerő specificitása nagy hasonlóságot mutat a 434

lambdoid fágéhoz, képes felismerni a 434 fág operátorát és a 434 fág represszora is képes

felismerni a 16-3 OR operátort (Dallmann et al., 1987; 1991).

2.5.2. A 16-3 fág immunitási régiói

A 16-3 fág felülfertőzéssel szembeni immunitása három régióra térképeződött: immC,

immX és avirT régióra. Az immC régió, amely egyben a fág központi szabályozó régiója, jól

ismert, mint azt az előző fejezetben részleteztem. Kevesebbet tudtunk a másik két elemről, immX-

ről és avirT-ről. A lizogén gazdasejtekben az immC és immX régió együtt erős immunitást biztosít

a homoimmunis fágfertőzéssel szemben. A fágtitert 7-9 nagyságrenddel csökkentik. A két régió

önmagában is drasztikusan, 5-6 nagyságrenddel csökkenti a fágszaporodást. Az immC-hez

hasonlóan immX-nek is represszor aktivitása van, de nem találtak addig mutáns fenotípusát. A 16-3

klónozott darabjainak vizsgálata során bukkantak rá és a c géntől 14 kbp-ra balra, a fág EcoRI

emésztéséből származó L és H fragmentekre határolták be, amelyek együttes mérete 5.2 kbp

(Dorgai et al., 1986).

Az avirT lokuszt a korai gének közelébe térképezték (Dallmann et al., 1980). Funkciója

nem ismert. Izolálták egy mutáns allélját (avirT1-9), amelyet néhány részletében tanulmányoztak. A

mutáns allélt tartalmazó felülfertőző fág immX által kifejtett immunitás ellen érzéketlen volt és

kisebb mértékben immC immunitásával szemben is (Dorgai et al., 1986).



3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1. Felhasznált baktériumtörzsek

E. coli DH5α                 supE44 ∆lacU169 (φ80 lacZ∆M15)                      Hanahan (1983)

                                      hsdR17 recA1 gyrA96 thi-1 relA1
Rhizobium meliloti 41                                                                                  Szende és Ördögh (1960)

3.2. Felhasznált bakteriofágtörzsek

törzs                                                     jellemzés                                                 referencia

16-3c+                             standard vadtípus, intakt immC és immX             Ördögh és Szende (1961)
                                        régió, turbid fenotípusú

16-3cti3                           az immC régióban hőindukálható cti3                 Orosz és Sík (1970)
                                        mutáns allélt hordozza, 28°C-on turbid,
                                        36°C-on clear fenotípusú

16-3cti4Sp4                     cti4Sp4 mutáns c allélt hordozza az immC          Orosz (1980)
                                        régióban, clear fenotípusú

16-3cti3∆1                      16-3cti3 származéka, Tn5 Kmr gén                      Páy (1984)
                                        inszerció az EcoRI F fragmentben,
                                        turbid fenotípusú

16-3avc17                       avir mutáns (avirC); nem nő R. meliloti 41          Csiszovszki et al. (2003)
                                       (16-3cti3) lizogénen, OR

c-1 mutációt
                                        hordozza az immC régióban, 5.4 kbp deléció
                                        a c cisztronban az attP-ig, intakt XU és XL,
                                        clear fenotípusú

16-3v17                           vir mutáns, inszenzitív ImmC és ImmX               Csiszovszki et al. (2003)
                                        represszorra, nő R. meliloti 41(16-3cti3)
                                        lizogénen, 16-3avc17 származéka, az
                                        immX régióban az XV1 és XV3 mutációt
                                        hordozza, clear fenotípusú

16-3vB1N1                      16-3v17-hez hasonló eltérő XV1                            Csiszovszki et al. (2003)
                                        mutációval

16-3v17-1                       16-3v17 származéka, XV1, XV3                               Csiszovszki et al. (2003)
                                        mutáció mellett XV2-őt hordozza az
                                        immX régióban

16-3cti3KmR6-1              16-3cti3 származékai, Kmr gén                            Csiszovszki et al. (2003)
16-3cti3KmR-U463         inszerció az immX gén különböző



16-3cti3KmR-L469          pontjaiban, turbid fenotípusú

16-3x17                           16-3v17 és 16-3v17-1 származékai,                     Csiszovszki et al. (2003)
16-3x17-1                       de az immC régió intakt, turbid fenotípusú

16-3v27                           ImmX inszenzitív törzsek (vir mutánsok)            Csiszovszki et al. (2003)
16-3v31                           clear fenotípusú
16-3v38

16-3cti3x375                   ImmX inszenzitív törzsek                                     Csiszovszki et al. (2003)
16-3cti3x377                   turbid fenotípusú

16-3cti4Sp4KmR-U463   16-3cti3KmR-U463 és 16-3cti4Sp4 közötti           Csiszovszki et al. (2003)
                                        keresztezés rekombináns származéka,
                                        cti4Sp4 allélt hordozza a c cisztronban,
                                        Kmr gént az XU cisztronban, clear fenotípusú

3.3. Felhasznált plazmidok

név                                            rezisztencia                                       referencia

pBBR1MCS-2                                Km                                            Kovach et al. (1995)
pBBR1MCS-3                                Tc                                              Kovach et al. (1995)
pBluescript KS+                             Amp                                          Stratagene
pCU999                                          Km                                            Papp and Iyer (1995)
pDH1                                              Tc                                              Dorgai et al. (1986)
pDH79                                            Tc                                              Dorgai et al. (1986)

pDH114                                          Tc                                              Dorgai et al. (1986)

pLAFR1                                          Tc                                             Friedman et al. (1982)
pLAFR3                                          Tc                                             Staskawicz et al. (1987)
pMCL200                                        Cm                                           Nakano et al. (1995)

pRK2013                                         Km                                           Figurski and Helinski (1979)
pSEM116                                        Tc                                             Semsey, nem közölt

3.4. Munkánk során létrehozott plazmidok

név                                rezisztencia                   a 16-3 fágból klónozott régió

pCS227                             Amp                     XbaI(40)-BamHI(42)
pCS268                             Tc                         EcoRI(37)-XhoI(nt 2806)
pCS271                             Tc                         BamHI(39)-BamHI(42)
pCS283                             Amp                     BamHI(39)-BamHI(42)
pCS295                             Tc                         BamHI(39)-BamHI(42) ∆XbaI(40)-NspV(nt 1313)
pCS318                             Km                       BamHI(39)-BamHI(42) ∆NruI(nt 1808-1879)
pCS337                             Km                       nt 1478-HincII(nt 1923)
pCS338                             Km                       BamHI(39)-HincII(nt 1923) ∆XbaI(40)-NspV(nt1313)



pCS341                             Km                       BamHI(39)-HincII(nt 1924) ∆XbaI(40)-NspV(nt1313)
pCS366                             Amp, Km             BamHI(39)-BamHI(42) EcoRI(41) Kmr inszerció
pCS367                             Km                       BamHI(39)-BamHI(42) EcoRI(41) Kmr inszerció
pCS373                             Amp                     NotI-XhoI (nt 278-2806)
pCS375                             Km                        NotI(nt 278)-EcoRI(41)
pCS376                             Km                        EcoRI(41)-XhoI(nt 2806)
pCS377                             Km                        NotI-XhoI (nt 278-2806)
pCS378                             Amp                      nt 1479-1922
pCS379                             Km                        nt 1479-1922
pCS423                             Amp                      nt 1479-1922
pCS436                             Km                        nt 1479-1922
pCS453                             Amp                      XbaI(40)-BamHI(42) NcoI inszerció
pCS455                             Amp, Km              XbaI(40)-BamHI(42) Kmr inszerció
pCS457                             Amp, Km              XbaI(40)-XhoI(nt 2806)
pCS463                             Tc, Km                 XbaI(40)-XhoI(nt 2806)
pCS469                             Tc, Km                 XbaI(40)-SacI(nt 2283)

A restrikciós hasítóhelyek számozása megfelel a 16-3 kromoszómatérkép számozásának

(Dorgai et. al., 1983). Az nt számozás az EcoRI(37)-EcoRI(43) régió szekvenciája alapján történik

(lásd M2. melléklet).

3.5. Felhasznált primerek

név                                      szekvencia (5’→3’)                                                   nt

ATTBBAL               CGCAGTGTAGCGCAGTCTGGT
ATTBJOBB             AATAATCGGGGGATTGTTTCAGC
ATTPR                     ATCTAGAAGTAAATCATTGCCGTAAT
ATTPSZEK             GGTCGTTTTTATTGCCGTGG
LH1                          ACTGGCAGATTTCAACAACTT                               144-164
NCO1                       GTCTCCCTCCATGGCGAATTTA                           1873-1890
NCO1A                    TAAATTCGCCATGGAGGGAGACA                       1890-1872
NCO2                       GCGGAAGTCCATGGAAGAGGGACAA                1562-1543
NCO2A                    TTGTCCCTCTTCCATGGACTTCCGCGACCT    1543-1567
ORF127                    CTCTAGATTCGCGAGGGAGACA                          1886-1872
ORF128                    CAGATATCCGGCTTTAGTCGATGAACT             1480-1498
ORF129                    GAGGATCCTTGACTAAAGCCGCGTCTC            1923-1905
REVERSE                AACAGCTATGACCATG
STOP1                      CTTTCCCGCTGATTGGAGAG                              1745-1726
STOP2                      CGGAGAGGCCATGCTATCC                                1611-1593
T3                              AATTAACCCTCACTAAAGGG
T7                             GTAATACGACTCACTATAGGGC

A restrikciós hasítóhelyeket dőlt, a fág DNS-hez hibridizáló részt vastag betűk jelzik. A

számok a primerek elhelyezkedését mutatják a fág ismert szekvenciájú régiójában (lásd M2.

melléklet).



3.6. Táptalajok

Az E. coli baktériumtörzsek szaporításához LB (Sambrook et al., 1989) komplett tápoldatot

és szilárd táptalajként 1.5% agart tartalmazó LB-t használtunk. A R. meliloti 41 törzsek

szaporításához és a fágmunkákhoz YTB (Orosz és Sík, 1970) komplett tápoldatot használtunk és

kiegészítve 1.5% agarral YTA szilárd táptalajt, valamint 0.7% agarral kiegészítve YTA TOP fedő

táptalajt. Az R. meliloti 41 törzsek szelekcióját GTS (Kondorosi et al., 1977) minimál táptalajon

végeztük. A kísérletek folyamán az E. colit 37˚C-on, a R. meliloti 41-et 28˚C-on intenzív rázatás

mellett szaporítottuk. A táptalajokban a szelekcióra használt antibiotikumok a következő

koncentrációkban voltak jelen:

        ampicillin: 100 µg/ml; kloramfenikol: 20 µg/ml;

        kanamicin: 30 µg/ml (E.coli), 400 µg/ml (R. meliloti 41)

        tetraciklin: 15 µg/ml

3.7. Plazmid-DNS bejuttatása baktériumsejtekbe:

Transzformálás

A transzformáláshoz használt E. coli DH5α kompetens sejtek előállítása Mandel és Higa

(1970) által leírt módszer szerint történt. A 100 µl-es aliquotokat felhasználásig -70˚C-on tároltuk.

A transzformálás során a kompetens sejteket 10 percig jégen tartottuk, majd a bejuttatandó DNS-

sel összekevertük és 30 percig jégen hagytuk. Ezt követően 2 perces 42˚C-os hősokkot

alkalmaztunk, majd 5 percig jégen inkubáltuk a sejteket. A szelektív szilárd táptalajra való

szélesztés előtt 0.5-1 óráig antibiotikum-mentes tápoldatban 37˚C-on regeneráltuk a sejteket.

Konjugáció

A plazmid DNS konjugációval történő bejuttatását E. coli DH5α-ból a megfelelő recipiens

sejtbe pRK2013 konjugációs helper jelenlétében történt. A donor és recipiens sejteket szilárd

táptalajon 6-12 órán keresztül együtt inkubáltuk, majd a szelekciót antibiotikumot tartalmazó GTS

táptalajon végeztük.



3.8. Plazmid-DNS tisztítása

A kísérletekhez szükséges plazmid-DNS tisztítását a Birnboim és Doly (1979) által leírt

„alkalikus lízis” eljárás szerint végeztük. A szekvenáláshoz szükséges nagyobb tisztaságú DNS-t a

QIAGEN cég által gyártott Qiaprep, illetve a SIGMA cég által gyártott GeneElute plazmid

miniprep kittel tisztítottuk. A tisztítás során a gyártó utasítása szerint jártunk el.

3.9. Emésztés restrikciós endonukleázokkal

A kísérletekhez használt bakteriális plazmid-DNS mintákat a gyártó által javasolt

pufferekben 20-40 µl reakciótérfogatban 1-2 órán keresztül emésztettük. Több enzimmel való

együttes emésztés esetén olyan puffert választottunk, amelyben a felhasznált enzimek legalább

75%-os hatékonysággal működtek. Ha ilyen puffer nem állt rendelkezésünkre, akkor az

emésztéseket külön-külön végeztük el. Az emésztéseket az adott enzimhez előírt hőmérsékleten

2-10 U enzim felhasználásával végeztük.

3.10. DNS-fragmentumok elválasztása

A restrikciós emésztés és a PCR során keletkező DNS-fragmentumokat 0.7-1.4%-os agaróz

gélen választottuk el. A gélelektroforézist TBE pufferben (90mM Tris-HCl, 90 mM bórsav, 20mM

EDTA) végeztük. A puffer 1mg/l etidium-bromidot tartalmazott. Ezt követően a mintákat UV

fényben tettük láthatóvá.

3.11. DNS-fragmentumok izolálása agaróz gélből

A DNS-fragmentumok izolálására a QIAEX II Gel Extraction kit-et használtunk. Az

izolálás során a gyártó utasítása szerint jártunk el.

3.12. DNS-fragmentumok ligálása



A klónozás során a ligálási reakciót 20 µl végtérfogatban végeztük, ragadós végek esetén 1

óráig, tompa végek esetén 2 óráig szobahőmérsékleten inkubáltuk. A DNS-fragmentumokat (kb.

100 ng) T4 DNS-ligázzal kapcsoltuk össze.

3.13. DNS-szekvencia meghatározása

A DNS-szekvenciákat Sanger és munkatársai (1977) didezoxi-terminációs módszerével

határoztuk meg. Ha Taqtrack szekvenáló kitet használtunk, a reakcióhoz 2-4 µg lúggal denaturált

DNS-mintát és 2 pmol primert adtunk. Az fmol szekvenáló kit használatakor 1 µg templát DNS-t

és 3 pmol primert adtunk. A rádioaktív jelölést {α35S}dATP-vel illetve {α32P}dATP-vel

végeztük. A radioaktívan jelölt fragmentumokat 6-8%-os denaturáló poliakrilamid gélen

választottuk el. Az elválasztás során TBE puffert, 70 W teljesítményt és 40 mA áramerősséget

használtunk.

A leolvasott DNS-szekvenciákat a Genetics Computer Group (Wisconsin, USA) (Devereux

et al., 1984) programcsomagjával analizáltuk.

3.14. PCR

A PCR-reakciót mutagenezishez és a fággenomról DNS-szakaszok amplifikálására használtuk.

Templátként a mutagenezishez a plazmid-DNS preparátumból kb. 20ng-ot, míg a fág-DNS-ből 50-

100ng-ot használtunk A PCR-reakcióhoz 50 µl végtérfogatban 30-50 pmol primert, 3µl 2.5 mM-os

dNTP elegyet, 2 U Pfu polimerázt és 5 µl Pfu polimeráz 10X puffert mértünk. A reakciók során a

következő programot használtuk:

1. 2 perc 95˚C-on

2. 30 ciklusban

             45 másodperc 95˚C-on

             45 másodperc 50˚C-on

             1-3 perc 72˚C-on

3. 6 perc 72˚C-on

4. hűtés 4˚C-ra

3.15. In vitro mutagenezis



Az in vitro mutagenezishez a Landt és munkatársai (1990), valamint Vallette és

munkatársai (1989) által kidolgozott, PCR-reakción alapuló módszert használtuk.

3.16. Marker rescue

A módszer célja, hogy egy fenotípusért felelős markert a DNS egy fragmentjére tudjunk

lokalizálni. Kedvező körülményeket hoztunk létre a rekombinációhoz a 16-3 fág-DNS-t tartalmazó

Rhizobium klónokban, ha mutáns 16-3 fággal fertőztünk rá. A szenz fenotípusra folytatott marker

rescue esetén a megfelelő fág DNS-fragmenteket tartalmazó R. meliloti 41 törzset logaritmikus

fázisban fertőztük a virulens mutánsokkal 0.1-es multiplicitással. Egy éjszakán át levegőztettük,

majd a baktériumokat kloroformmal elöltük. Az insz fenotípusra folytatott marker rescue esetén a

R. meliloti 41(16-3cti3) lizogén baktériumot, amely egyben hordozta a klónozott fág DNS-

fragmentet egy konjugatív plazmidban, logaritmikus fázisig növesztettük 28˚C-on. Ezt követően

indukáltuk a kultúrát 0.5 órán át 37˚C-on. Ezután újabb 3 óra rázatás következett 28˚C-on, majd a

baktériumokat kloroformmal elöltük.

3.17. Fágkeresztezés

A bakteriofágok keresztezése Orosz és munkatársai (1973) által leírt módszer szerint

történt. Logaritmikus fázisban lévő R. meliloti 41 kultúrát ötös multiplicitással fertőztük a

keresztezendő fágokkal. Állni hagytuk jégen 30 percig, lecentrifugáltuk, majd tápoldattal

háromszor mostuk. Ezt követően egy egész éjszakán át rázattuk 28˚C-on, majd a baktériumokat

kloroformmal elöltük.

3.18. Kmr transzdukáló fágok készítése.

A pCS367, pCS463, pCS469 plazmidot tartalmazó R. meliloti 41(16-3cti3) lizogén

baktériumot OD600=0.2-0.3-ig növesztettük és 0.5 órán át 37°C-on indukáltuk, majd 3 órán

keresztül 28°C-on tovább növesztettük. Az életben maradó baktériumokat kloroformmal elöltük.

Az utódfágokat YTA Km(200µg/ml) lemezen R. meliloti 41 pázsiton, 28°C-on növesztettük. 72

óra múlva Kmr kolóniák jelentek meg. Ezt követően ezeket a kolóniákat szintén szaporítottuk és

indukáltuk. A kapott fágok (16-3cti3KmR6-1, 16-3cti3KmR-U463, 16-3cti3KmR-469) tartalmazták a

Kmr gént, amit két crossing overrel kaphattak meg. Ezt restrikciós enzimekkel (EcoRI, EcoRV)

való emésztéssel is ellenőriztük.



A 16-3cti4Sp4KmR-U463 fágot 16-3cti4Sp4 és 16-3cti3KmR-U463 közötti keresztezéssel

hoztuk létre. A clear fenotípusú plakkot adó utódokat ellenőriztük Kmr transzdukcióra. A clear

plakkot formáló Kmr gént hordozó fágok transzdukálják a Kmr-t a R. meliloti 41(16-3cti3) lizogén

baktériumba. A Kmr gén jelenlétét restrikciós emésztéssel is ellenőriztük.

3.19. Plakk-hibridizálás

A fágok keresztezéséből származó populációból a rekombináns fágok szelektálására

használtuk ezt a technikát. A módszert Benton és Davis (1977) által leírtak alapján végeztük el,

kisebb változtatásokkal. A fágokat megfelelő sűrűségben lemezre vittük, majd kapilláris

transzferrel nylon filterre (Millipore) vittük át. Ezután a denaturálás (0.5N NaOH, 1.5M NaCl) és

neutralizálás (0.5M Trisz pH:7.5, 1.5M NaCl) után a filtereket 80˚C-on 1 órát tartottuk, ezzel a

DNS-t rögzítettük a filterhez. A felhasznált próba DNS-t DIG Nucleic Acid Detection kittel

(Roche) jelöltük és a filterek előhívását is ugyanezzel a kittel végeztük. A hibridizálást 65˚C-on

12-16 órán át végeztük.

3.20. Fágcseppteszt

A legegyszerűbb módja annak, hogy megnézzük, a vizsgált fág-DNS fragmentet hordozó

R. meliloti törzs immunis-e a felülfertőző fággal szemben, vagy sem. Immunis R. meliloti 41

törzsön pedig megállapíthatjuk egy fágtörzs virulenciájának mértékét. Az így vizsgált R. meliloti

41 törzset egy éjszakán át növesztettük, majd 100µl-t 3ml YTA TOP agarba kevertünk és YTA

lemezre terítettük. Szilárdulás után rácseppentettünk a meglévő fágkultúrákból 5µl mennyiségeket.

24 óra 28˚C-on való inkubálás után az eredmény kiértékelhető volt.

3.21 Fág-DNS tisztítása

Bakteriofág-DNS tisztítását Dallmann és munkatársai (1979) által leírtak szerint végeztük

el. A folyamat végén a fág-DNS-t TE pH:7.5 (10mM Trisz, 1mM EDTA ) pufferben oldottuk fel.

Proteináz K kezelést nem alkalmaztunk, így is a restrikciós enzimekkel való emésztéshez és PCR-

reakcióhoz jó minőségű DNS-t kaptunk.

3.22. Fehérjék elválasztása



A pCS338 plazmidról termelődött és általunk vizsgált fehérjéket SDS-poliakrilamid gélen

mutattuk ki. Nagyérzékenységű PhastSystem (Amersham Pharmacia) elektroforézisrendszert és

ezüstfestést alkalmaztunk. Az elektroforézishez egy felső koncentráló és egy alsó elválasztó gélt

készítettünk, és diszkontinuus pufferrendszert használtunk (Laemmli, 1970).

A koncentráló gél (5.1%-os) összetétele 10 ml oldatban a következő volt:

6.8 ml H2O
1.7 ml 30% akrilamid-biszakrilamid (30:1) elegy
1.25 ml 1M TrisCl pH 6.8
0.1 ml 10% SDS
0.1 ml 10% ammónium-perszulfát
0.02 ml TEMED

Az elválasztáshoz 12%-os gélt használtunk, amelynek összetétele 10 ml oldatban:

3.3 ml H2O
4 ml 30% akrilamid-biszakrilamid (30:1) elegy
2.5 ml 1.5M TrisCl pH 8.8
0,1 ml 10% SDS
0.1 ml 10% ammónium-perszulfát
0.04 ml TEMED

Az elektroforézis tankokat 25 mM TrisCl-t (pH 8.3), 250 mM glicint és 0.1% SDS-t

tartalmazó pufferrel töltöttük fel. A késői logaritmikus fázisig növesztett baktériumkultúrából a

fehérjéket a következő módszerrel nyertük ki:

Az 1 ml centrifugált baktériumkultúráról leszívtuk a felülúszót, majd a sejtekhez

hozzáadtunk 100 µl „gel loading” puffert (50 mM TrisCl pH 6.8, 100 mM dithiothreitol, 2% SDS,

0.1% brómfenolkék, 10% glicerin). Ezután a mintákat 3 percig forraltuk, majd 5 percig

centrifugáltuk, és a felülúszót új csőbe mértük át. Az így készített mintákból 30 µl-t vittünk fel a

gélre, és 200 V feszültségen futtattuk. A gélben a fehérjéket Coomassie brillant blue festékkel

festettük meg, majd a felesleges festéket 10% ecetsavat és 12.5% izopropanolt tartalmazó eleggyel

mostuk ki.

3.23. A pXU és pXL fehérje N-terminális aminosavsorrendjének meghatározása

A pXU-t és pXL-t termelő sejtek fehérjéit a fent leírt módszer szerint választottuk el, és

PVDF membránra vittük át. A megfelelő sávban található fehérje N-terminális aminosavsorrendjét



Applied Biosystem (model 471) fehérjeszekvenáló készülék segítségével határoztuk meg, Edman

(Hunkapiller et al., 1983) módszere szerint.

3.24. Vegyszerek és enzimek

A felhasznált finomvegyszereket a REANAL, SERVA és a SIGMA cégektől vásároltuk. A

szekvenáláshoz Taqtrack és fmol szekvenáló kitet használtuk és a PROMEGA cégtől szereztük be.

A plakk-hibridizáláshoz szükséges filtert a MILLIPORE cégtől vettük. A restrikciós

endonukleázokat a PROMEGA, az MBI Fermentas és az AMERSHAM cégektől vásároltuk. A

Pfu polimeráz és Klenow polimeráz enzimeket a PROMEGA cégtől vásároltuk. A T4 DNS-ligázt

az MBI Fermentas cégtől vásároltuk. Az izotóppal jelölt nukleotidokat az Izotóp Intézet Kft.

állította elő.



4. EREDMÉNYEK

4.1. A 16-3 fág immunitási funkciója

A munkánk kezdetekor ismert volt, hogy a fág felülfertőzéssel szembeni teljes immunitását

a c gén nem tudja egyedül ellátni. Ehhez szükséges egy másik gén, vagy gének működése is. Ez a

gén a pDH1 és pDH79 plazmidok átfedő régiójában található, amely a fág EcoRI enzimmel

végzett emésztésből kapott L és H fragmentekre határolható be (Dorgai et al., 1986). A régió

nagysága 5.24 kbp. Elkészítettük a régió részletes fizikai térképét, szubklónoztuk, majd

meghatároztuk a bázissorrendjét (11. ábra, lásd M2. melléklet). A régió szekvenciája a GenBank

AJ519534 számon elérhető. Kísérleteink első célja az volt, hogy az immunitás kialakításáért

felelős fággén vagy gének számát és helyét pontosan azonosítsuk.
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11. ábra. Az immunitásért felelős régió behatárolása deléciókkal.

+: ImmX funkció jelen van.



4.1.1. Az immX gén behatárolása deléciós és frameshift mutációkkal

A pSEM116 plazmidot használtuk kiinduló konstrukcióként. Ez a plazmid a pDH79-es

plazmid deléciós változata. A pSEM116-ból kiejtettük a XhoI-HindIII(46) régiót (pCS268), ezzel a

lépéssel az EcoRI H szakaszból több mint 2.4 kbp nagyságú fragmentet távolítottunk el. A

plazmidot konjugációval R. meliloti 41-be juttattuk és ellenőriztük a fertőzhetőségét 16-3c+

fágcseppentéssel. A baktériumsejtek immunisak voltak. Ezt követően a pCS268-ból a BamHI(39)-

BamHI(42) fragmentet klónoztuk pLAFR3 plazmidba létrehozva pCS271-et. Ez a régió még

mindig tartalmazta az immunitásért felelős géneket (12. ábra).
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12. ábra. A 16-3 fág immunitási funkciójáért felelős régió.

+: ImmX funkció jelen van.

-: ImmX funkció nincs jelen.

Ezután a pCS271-es plazmidból készítettünk egy deléciós származékot, az XbaI(40)-NspV

fragment eltávolítása révén nyertük pCS295-öt. A továbbiakban a (39)-(42)BamHI fragmentet



pBluescript KSII+ plazmidba építettük (pCS283). A kialakított deléciós fragmenteket klónoztuk

pBBR1MCS-2 plazmidba. Így hoztuk létre a pCS338-as plazmidot a HincII-BamHI(42) régió

deléciójával. A plazmidok immunitást biztosítottak a baktériumsejteknek a 16-3c+ fágfertőzéssel

szemben. Az immunitás elvesztését legelőször a pCS318-as plazmidnál tapasztaltuk, amely a

(39)-(42)BamHI fragmentből készült NruI delécióval. Ugyancsak az immunitási funkció

elvesztését észleltük a pCS341-es plazmid esetében. Ez a konstrukció a pCS338-ból született. Az

EcoRI(41) hely feltöltésével, azaz 4 bp inszercióval frameshift mutációt okoztunk, ami ImmX

funkcióvesztéssel járt. Tehát az NspV-HincII hasítóhelyek közötti 613 bp nagyságú régióban

kellett olyan nyitott leolvasási kereteket keresnünk, amelyek tartalmazzák az EcoRI(41) és NruI

hasítóhelyeket. A szekvencia analízise folyamán két ilyen ORF-et találtunk: a DNS „alsó szálán”

egy 127 kodon hosszút (ORF127), a „felső szálán” pedig egy több lehetséges transzlációs

kezdőponttal rendelkező ORF-et. A lehetséges kezdőpont az 1319. pozícióban található CTG

(ORF199), az 1475. pozícióban található CTG (ORF147), az 1505. pozícióban található GTG

(ORF137) és az 1568. pozícióban található CTG (ORF116) (12. ábra).

A pCS337-es plazmid a pCS338-as plazmidról orf128 és T3 primerek segítségével készült

PCR-termék klónozásából született. A terméket EcoRV és HincII enzimekkel emésztettük és

pBBRMCS-2 plazmidba klónoztuk. Az immunitást adó szakasz így 442 bp hosszúra szűkült és a

felső szálon lévő ORF már csak két lehetséges transzlációs kezdőponttal rendelkezhetett.

Mivel a DNS-szekvencia adatok alapján a két ORF közül bármelyik kódolhatja az

immunitási funkciót, ezért fehérjét izoláltunk. Ehhez két, már meglévő plazmidot használtunk fel,

a pCS338-at és annak inszerciós változatát, a pCS341-et. A pCS338-ról két fehérje

expresszálódott, amely két fehérje a pCS341-ről nem termelődött. Mind a kettőt azonosítottuk és

meghatároztuk az N-terminális aminosavsorrendjeiket. Az egyik fehérje megfelelt az ORF127 (XL)

által kódoltnak, a másik pedig a 1568. pozícióban található CTG (Leu) transzlációs starttal

kezdődött, tehát megfelelt az ORF116 (XU) által kódoltnak (13. ábra).

pXU

       1  LAEFLPGSGE HGLSDALPAV RGGNGIADLV MVETDSAYRL AASLRDIETM
      51  IFPLQSAGKP RNMVVPYQFG GVARHGACIR VIAPVEQHFR VIDRCFAEIH

101 GCLPREFILS SLETRL

pXL
       1  MNFRKATIND AKMLFDWRND PDTRAMSRDT SELVWDNHVA WLSRRLERED
      51  HGLYIAERGG EPVGTVRLDH DEISYTVSPS HRRQGVGEAM LSAARQEFGQ



     101  KVAEVKRDNI ASVKVAERAG HFVKFID

13. ábra. Az XU és XL cisztronok által kódolt fehérjék aminosav szekvenciája. A vastagon
kiemelt aminosavak az N-terminális szekvenálása során azonosíthatóak voltak.

4.1.2. Az EcoRI L és H fragment szekvencia analízise

Elkészítettük az 5245 bp hosszú EcoRI(37)-EcoRI(43) restrikciós helyek által határolt

régió szekvencia analízisét (lásd M3. melléklet). Az EMBOSS program

(http://www.bioinformatics.abc.hu) segítségével 61 ORF-et találtunk, amelyek 50 vagy annál

több kodont tartalmaztak. Ezek között csak két ORF esetében találtunk jelentős homológiát: az

1-1476 bp-ig tartó ORF a Sinorhizobium rkpY feltételezett protein kináz génjével 176-os (bit)

értékkel (ez az érték megfelel ~60%-os homológiának helyi kiterjedésben), a 2599-3138 bp-ig

tartó ORF a Xanthomonas karboxipeptidáz génjével 96-os (bit) értékkel. A többi 59 ORF-fel

nagyon alacsony értékű homológiát kaptunk (37 (pXU), 54 (pXL), 61 bit 3 ORF esetében és 35

alatti értékekkel 56 ORF esetében. Tizenhárom feltételezett promóter és 15 feltételezett

transzkripciós terminátorhelyet találtunk a http://www.fruitfly.org/seqtools/promoter.html

weboldalon található program és a Genetics Computer Group (GCG) (Wisconsin, USA)

programcsomag segítségével (elérhető: http://www.embnet.abc.hu).

4.1.3. Helyspecifikus mutagenezis az XU/L cisztronokban

Ezt követően el akartuk dönteni, hogy az ImmX funkció kialakításában melyik fehérje vesz

részt, vagy esetleg mind a kettő. Ennek kimutatására olyan kísérleti rendszert dolgoztunk ki, amely

középpontjában egyetlen nukleotid megváltoztatásával nonsense mutációk létrehozása állt. Mivel a

két gén kódoló régiója nagymértékben átfed, a nonsense mutációkat úgy kellett kialakítani, hogy

csak az egyik ORF-ben hozzunk létre stop kódot eredményező mutációt és a másik ORF-ben ne

okozzunk változást. A stop kódokat megpróbáltuk minél inkább a gének elején létrehozni, minél

kisebb peptid készüljön, ezáltal teljesen elvesszen a funkció. A két leolvasási keret ellentétes

polaritású ugyan, de azonos „frame”-ben van, vagyis a „felső szálon” lévő triplet első bázisának

változása az „alsó szálon” lévő triplet harmadik bázisát változtatja meg. Tehát jó eséllyel a

változás szinoním kodont eredményez. A mutációkat Landt és munkatársai (1990) által

kidolgozott PCR-technikán alapuló helyspecifikus mutagenezissel hoztuk létre (14. ábra).

4.1.3.1. A STOP1 mutáció elkészítésének folyamata



A STOP1 mutáció esetében a mutációt hordozó stop1 és az orf128 primerek segítségével

szaporítottuk fel az ORF127 3’végét. A második PCR-reakcióban ezt a fragmentumot és az orf129

primert használtuk primerként. Így az ORF127 nyitott leolvasási keret 45. kodonját alakítottuk át

opál mutációvá (arginin, CGA→TGA), az ORF116-ban ez a változás szinoním kodonhoz vezetett

(szerin, TCG→TCA) (15. ábra).
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14. ábra. A STOP1 és STOP2 mutáció létrehozásának vázlata.

A keletkező terméket pBluescript KSII+ plazmidba építettük (pCS378). A fragmentumot,

bázissorrendjének ellenőrzése után, a pBBR1MCS-2 BamHI-EcoRV helyére építettük (pCS379).

4.1.3.2. A STOP2 mutáció elkészítésének folyamata

A STOP2 mutáció esetében a mutációt hordozó stop2 és az orf128 primerek segítségével

felszaporítottuk az ORF116 5’ végét. A következő PCR-reakcióban ezt a fragmentumot használtuk

primerként és az orf129-et. Így az ORF116 nyitott leolvasási keret 10. kodonját alakítottuk át

amber mutációvá (glutaminsav, GAG→TAG), az ORF127-ben ez a változás szinoním kodonhoz

vezetett (leucin, CTC→CTA) (15. ábra). A kapott terméket pBluescript KSII+ BamHI-EcoRV



helyekre építettük (pCS423) és DNS-szekvenciáját ellenőriztük, majd klónoztuk szintén a

pBBR1MCS-2 BamHI-EcoRV helyekre (pCS436).
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15.ábra. A STOP1 és STOP2 mutációk elhelyezkedése az XU és XL cisztronon.

A pCS379 és pCS436 plazmidokat konjugációval R. melilotiba juttattuk, majd fertőztük

őket 16-3cti3 fággal. Pozitív kontrollként a pCS338 (XU és XL cisztron „vad” alléljait hordozza),

negatív kontrollként a pCS341 (mutáns XU és XL cisztron) plazmidot hordozó Rhizobium törzset

használtuk. A kísérlet eredménye szerint a pCS379 és pCS436 plazmidot tartalmazó sejtek

fertőzhetőek voltak 16-3cti3 fággal ugyanúgy, mint a pCS341-et hordozók, tehát bármelyik

cisztron elrontása a 16-3c+ fágfertőzéssel szembeni immunitás elvesztését eredményezte. Tehát az

ImmX funkció kialakításához mind a két cisztron (két fehérje) működése szükséges: XU és XL

cisztronok, amelyek megfelelnek az ORF116 és ORF127-nek.

4.1.4. Kmr transzdukáló (immX knock out) mutáns fágtörzsek készítése

Az immC régióban mutáns fágokat korábban izoláltak. A mutánsok jól megkülönböztethető

clear (átlátszó tarfolt) fenotípust mutattak. Az immX gén működését nem ismerték, így a génben

lévő mutációk fenotípusban jelentkező hatását sem. Mivel nem tudtak ilyen mutáns fágokat

izolálni elképzelhetőnek tartották, hogy ezek a mutációk letálisak. Kíváncsiak voltunk milyen

hatással lesz a fágra, ha mind a két cisztront (XU-L-), illetve a két cisztront külön-külön

működésképtelenné tesszük (XU+L-, XU-L+). Az immX- mutáns fágok készítéséhez a homológ

rekombinációt használtuk fel (16. ábra). Kmr gént juttattunk a fággenomra, ez nem okozott akkora

méretnövekedést, ami a fág-DNS pakolását akadályozná. Kmr transzdukáló fágok keletkeztek.
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16. ábra. A Kmr kazetta fággenomra való építésének vázlatos rajza. A folyamathoz a
homológ rekombináció jelenségét használtuk fel.

Egy már korábban előállított plazmidba (pCS283), amely a 16-3 fágkromoszóma

BamHI(39-42) fragmentjét tartalmazza, átépítettük a pCU999 plazmidból a kanamicin rezisztencia

gént. A Kmr-t kódoló DNS-szakasz nagysága 1.24 kbp és EcoRI enzimmel hasított végekkel

építettük be EcoRI(41) helyre (pCS366). Ezt követően a pCS366 plazmidból XbaI-KpnI

fragmentet áttettük a pBBR1MCS-2 megfelelő helyére (pCS367). Ezután konjugációval lizogén

R. meliloti 41(16-3cti3)-ba juttattuk (részletek az Anyagok és Módszerek fejezetben). A Kmr gén

mindkét oldalán elegendő nagyságú szakasz (1 kbp és 0.5 kbp) található a fágkromoszómából,

hogy a homológ rekombinációk megtörténjenek és a két crossing over segítségével a Kmr kazetta a

fágkromoszómába épüljön. A keletkező fág a 16-3cti3KmR6-1 (18. ábra).

A két cisztron egyenkénti elrontása egy kicsit bonyolultabb feladat volt, a nehézséget a két

cisztron nagymértékű átfedése okozta. A Kmr gén beépítését egy pótlólagos restrikciós enzim

hasítóhely (NcoI) beépítése előzte meg a két cisztron nem átfedő régióiba. A fehérje biztos

aktivitásvesztése miatt törekednünk kellett arra, hogy minél beljebb legyen az inaktiválandó

cisztronban 3’ végtől 5’ irányban. Az inszerciót Vallette és munkatársai (1989) által kidolgozott

4 primeres PCR-mutagenezissel valósítottuk meg (17. ábra).
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17. ábra. Az NcoI restrikciós hasítóhely létrehozásának vázlata. Az NcoI restrikciós
hasítóhely létrehozásához 4 bp inszerciója kellett.

A pBluescript KSII+ alapú pCS227 plazmid tartalmazza a fágkromoszóma XbaI(40)-

BamHI(42) hasítóhelyek közötti régiót. Ezt a szakaszt nco1 és reverse, valamint nco1A és T7

primerek segítségével megsokszoroztuk két különböző reakcióban. A reakciótermékeket

összekevertük, majd Klenow enzimmel a hibridizáló szálakat 3’ irányban feltöltöttük. Kellő

mennyiségű DNS-t egy újabb PCR-reakcióval nyertünk. A fragmentet XbaI-BamHI emésztés után

pBluescript KSII+ megfelelő helyére építettük (pCS453) és a DNS-szekvenciát ellenőriztük. Ezzel

a lépéssel az ORF116 3’ végéhez közel hoztunk létre egy NcoI hasítóhelyet, amely az ORF127

feltételezett riboszóma kötőhelye előtt található. NcoI emésztés és feltöltés után a pUC999

plazmidból HincII emésztéssel kivett Kmr gént átépítettük a pCS453 plazmidba (pCS455). A

kapott plazmidban ellenőriztük, hogy a Kmr gén megfelelő orientációban áll-e. Ezt követően a

rekombinációhoz az ellentétes („jobb”) oldalon is megfelelő nagyságú homológia létrehozása

érdekében a pCS455 plazmidba, BamHI(42)-XhoI helyre a fágkromoszóma BamHI(42)-XhoI (700

bp hosszú) szakaszát építettük (pCS457). Majd az így létrehozott, a Kmr gén bal és jobb oldalán 1

és 0.9 kbp nagyságú fág-DNS szakaszt tartalmazó fragmentet SacI-Acc65I enzimekkel hasított

végekkel átraktuk pBBR1MCS-3 plazmidba. A kapott plazmidot (pCS463) konjugációval

R. meliloti 41(16-3cti3)-ba juttattuk, ahol megtörtént a rekombináció (két crossing over), amelynek

eredményeként a Kmr kazetta a fágkromoszómák valamelyikére került, Kmr transzdukáló fág

keletkezett, amelyet szelektáltunk. A Kmr kazettát a 16-3cti3KmR-U463 jelzésű mutáns hordozza

(18. ábra).

Az ORF127 nyitott leolvasási keretbe a Kmr gén inszercióját az előzőekhez hasonló módon

végeztük. A kérdéses szakaszt ebben az esetben nco2 és T7, valamint nco2A és reverse primerek



segítségével sokszoroztuk meg. A Kmr gén bal és jobb oldalán 0.7 és 1.2 kbp nagyságú DNS-

szakasz volt (pCS469), ami szintén elegendőnek bizonyult a nagy hatékonyságú homológ

rekombinációhoz, azaz a kettős crossing over bekövetkezéséhez. A kapott fág a 16-3cti3KmR-L469

(18. ábra).
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18. ábra. A Kmr kazetták elhelyezkedése a fággenomon a különböző törzsekben.
a., 16-3cti3KmR-L469; b., 16-3cti3KmR6-1; c., 16-3cti3KmR-U463

4.1.5. A Kmr transzdukáló (immX-) mutáns fágtörzsek viselkedése

Mind a három Kmr transzdukáló mutáns fág (16-3cti3KmR-L469, 16-3cti3KmR6-1,

16-3cti3KmR-U463) életképes volt, tehát az immX gének nem létfontosságú gének.

Mind a három mutáns fág képes volt a sejteket lizogenizálni, azaz beépülni a Rhizobium

kromoszómába a 16-3 int/att integratív rekombinációs útvonalon. A fág integrációját

megerősítettük PCR-reakcióval; kimutattuk attL és attB jelenlétét a lizogén sejtekben az attbbal-

attpr és az attpszek-attbjobb primerkombinációk segítségével (Semsey et al., 1999). A lizogén

törzsekből készült pázsit fenotípusa alapján a lizogénia kevésbé lehet stabil a mutánsokban,

összehasonlítva a 16-3c+ vagy 16-3cti3 profágot hordozó törzsekkel. A Kmr transzdukáló fágok

normál méretű turbid (zavaros tarfolt) plakkokat képeztek hasonlóan a 16-3cti3-hoz, kicsit eltérő

fenotípussal.

A (Kmr) lizogén sejtek fertőzhetőek voltak vadtípusú 16-3c+ és 16-3cti3 fággal is annak

ellenére, hogy a profágok teljesen ép c gént tartalmaznak, tehát a (Kmr) lizogén baktérium

immunitása megszűnt. Ezt mutatta a 16-3cti3 és 16-3cti4Sp4 fágok nagy plakk-képzési

hatékonysága (e.o.p.) is a lizogén baktériumból készült pázsiton.

Az Kmr transzdukáló mutáns fágok nem szaporodtak R. meliloti 41(16-3c+) és

R. meliloti 41(16-3cti3) lizogéneken, azaz ImmX szenzitívek voltak, nem mutattak virulenciát.



4.1.6. Komplementáció

A rendelkezésünkre álló immX- fágtörzsek segítségével lehetőségünk nyílt arra, hogy

bizonyítsuk: a két cisztron alléljei által kódolt mutáns és ép fehérjék (pXU és pXL)

komplementálják egymást transz heterozigóta felállásban (20. ábra). A kísérlethez, azaz a

cisz/transz teszt megvalósításához kettős lizogén R. meliloti 41 törzseket kellett készítenünk.

4.1.6.1. Kettős lizogének izolálása

A „cisz” kettős lizogének előállítása: R. meliloti 41(16-3cti3KmR6-1) lizogén baktériumot

tartalmazó pázsitra clear plakk mutáns 16-3cti4Sp4 fágokat csepegtettünk (5µl). 36 óra 28°C-on

fokon való növekedés után masszív baktériumtömeget kaptunk a cseppek helyén. Ezt követően 5

különálló telepet izoláltunk és növesztettünk parallel, majd a felnőtt kultúrákból többszöri

mosással a szabad fágokat eltávolítottuk. Ezt követően a sejteket lecentrifugáltuk és ellenőriztük a

két profágra, az XU és XL cisztronok alléljeire és a felülfertőzési immunitásra. Mind az 5 telep

egyformán viselkedett. A hőindukciót követően a „burst” clear és turbid fenotípusú fágutódokat

tartalmazott közel azonos mennyiségben, tehát a baktériumsejtek mind a két profágot tartalmazták.

A fág-DNS izolálása után amplifikáltuk az XU/L régiót orf128 és orf129 primerek segítségével. A

PCR-reakció eredménye a két (pro)fágra jellemző fragmentet adta (19. ábra, 1. oszlop). Mind az 5

izolátum immunis volt a felülfertőző 16-3cti3 és 16-3cti4Sp4 fágtörzsekre és szenzitív a 16-3v17-1

(virulens, lásd később) fágtörzsre.

A „transz” kettős lizogének előállítása: R. meliloti 41(16-3cti3KmR-L469) lizogén

baktériumot tartalmazó pázsitra 16-3cti4Sp4KmR-U463 (készítését lásd Anyagok és Módszerek

fejezetben) fágokat csepegtettünk. A „cisz” esethez hasonlóan a cseppentés helyén erős növekedést

tapasztaltunk. Ettől a lépéstől az előzőekben ismertetett módon vittük végig a folyamatot. A

hőindukció után ismét azonos mennyiségben kaptunk clear és turbid fenotípusú plakkokat, a PCR-

kísérlet igazolta a két allél jelenlétét, amely egy restrikciós emésztést (EcoRI) is követelt (19. ábra,

2. és 3. sor). Nem kaptunk vadtípusú XU/L fragmentet, amely rekombinációval létrejöhetett volna

(460 bp). A „transz” izolátumok szintén immunisak voltak a teszter vadtípusú 16-3c+ és 16-3cti3

fágok fertőzésével szemben és érzékenyek a 16-3v17-1 mutáns fertőzésére. A kísérletek

egyértelműen bizonyították a kettős lizogéniát.



M       1        2       3bp
11500
  5000
  2840

  1700
 1700
 1596 1344

  356

  1159

    805

    450
    339

19. ábra. A „cisz” és „transz” kettős lizogénia igazolása PCR-rel. 1: A „cisz” kettős
lizogénekből a 16-3cti3KmR6-1 profágról 1700 bp-os, a 16-3cti4Sp4 profágról 460 bp-
os fragment keletkezik. 2: A „transz” kettős lizogénekből két 1700 bp-os fragment
keletkezik. (16-3cti4Sp4KmR-U463, 16-3cti3KmR-L469). 3: Az 1700 bp-os fragment
EcoRI-el való emésztése igazolja, hogy az egy kettős fragment. A 16-3cti4Sp4KmR-
U463 profágról keletkezett termék egy 1596 bp-os és egy 104 bp-os fragmentet, a
16-3cti3KmR-L469 profágról keletkező termék egy 1344 bp-os és egy 356 bp-os
fragmentet ad. Kis mennyiségű emésztetlen termék is látható. A 104 bp-os fragment
mérete miatt már nem látható. M: Molekula méret marker (λ PstI).

4.1.6.2. Genetikai komplementáció az XU és XL mutánsok között

Az immX gént két cisztron alkotja, mint azt a mutációs analízis eredménye mutatta. Ezt a

kísérleti eredményt erősítettük meg genetikai komplementációval a Kmr transzdukáló fág

mutánsokkal, amelyek hordozzák a KmR-U463, KmR-L469, KmR6-1 inszerciós és XU/L vadtípusú

alléleket. Kétféle kettős lizogén R. meliloti 41 törzset készítettünk: Rm 41(16-3cti4Sp4,

16-3cti3KmR6-1), amely cisz helyzetben és R. meliloti 41(16-3cti4Sp4KmR-U463,

16-3cti3KmR-L469 ), amely transz helyzetben tartalmazta a mutáns XU és XL alléleket. A cisz és

transz kettős lizogének teljesen immunisak voltak a felülfertőző homoimmunis 16-3cti3 és

16-3ctiSp4 fágokkal szemben. Azaz a kettős lizogének rendelkeznek ImmX funkcióval. Mivel a

transz kettős lizogén is, amely a transz heterozigóta állapotnak felel meg, expresszálta az ImmX

funkciót, ez a cisz/transz teszt szabályai szerint komplementációt jelent. A komplementációs teszt

tehát megerősítette: az ImmX fenotípust a két cisztron kódolja a genetikai analízis szerint is

(20. ábra).
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20. ábra. A kettős lizogénekben található immX- mutáns profágok komplementálják
egymást.
(A) „cisz” kettős lizogén (XU+L+/XU-L-).
(B) „transz” kettős lizogén (XU-L+/XU+L-).

4.2. Az ImmX represszió célterületének meghatározása

A fággenetikai ismeretekre támaszkodva feltételeztük, hogy az immunitást okozó

cisztronok represszorok génjei, vagyis represszor fehérjéket kódolnak. Az immX represszor gének

azonosítása után a következő feladatunk a represszor fehérjék hatóhelyének megkeresése volt.

Általában a represszorok célszekvenciái az őket kódoló gének mellett találhatók, de számos fág

esetében a genomon máshol is előfordulnak, ezért a keresett elemet először egy nagyobb

kromoszómarégióba akartuk helyezni. Ez a hely valószínűleg nem azonos az avirT hellyel,

amelyet a 16-3 kromoszóma másik felére térképeztek (Dallmann et al., 1980; Dorgai et al., 1986).

Az immX génekben található Kmr kazetta helye pontosan ismert volt, így a fágkeresztezésekben a

géneket fizikailag jelölve jó genetikai markerként szolgált. Reméltük, hogy az ImmX

inszenzitivitást eredményező mutációkat kapcsolni tudjuk a génekhez és szekvenciaszinten is

azonosítjuk.

A térképezéshez a legalkalmasabb fágtörzseket keresve a vir mutáns fággyűjteményünket

szisztematikusan teszteltük a represszor érzékenységére. Vajon hogyan szaporodnak, milyen lehet

a plakk-képzési hatékonyságuk (e.o.p.) olyan R. meliloti 41 törzseken, amelyek a klónozott immX

géneket (ill. az immC gént) tartalmazzák és különböző mértékben expresszálják? A tesztelő



baktériumtörzsek a R. meliloti 41(pCS271) és R. meliloti 41(pDH1), amelyek alacsony; R. meliloti

41(pCS337) és R. meliloti 41(pCS338), amelyek magasabb kópiaszámú plazmidban klónozva

tartalmazták az immX gént. A R. meliloti 41(pDH114) az immC gént tartalmazta klónozva. A 16-3

vir mutáns fágok lizálták a baktériumpázsitot („virulens” fenotípusúak) (21. ábra), ugyanakkor a

16-3cti3 és a 16-3cti4Sp4 (ami egy clear mutáns, és két mutációt hordoz a c génben) nem

szaporodtak („avirulens” fenotípusúak). A plakkok megjelenése és mérete valamint az e.o.p.

adatok nagy változékonyságot mutattak ImmX fehérje jelenlétében (21. ábra).
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21. ábra. Különböző ImmX-et termelő R. meliloti 41 törzseket felülfertőző fágtörzsek e.o.p.
adatai. Az alap R. meliloti 41 és a pLAFR1, pLAFR3, vagy pBBRMCS-2 plazmidot
hordozó törzseken az e.o.p adatok azonosak voltak, értéküket 1-nek vettük (e.o.p.=1).
A felülfertőző fágok titere 109/ml volt az alap R. meliloti 41-en.
a A pCS271 vagy pDH1, valamint a pCS337 vagy pCS338 plazmidot hordozó
R. meliloti 41-en azonos e.o.p. adatok születtek.
b T: turbid plakkok, C: clear plakkok.
c vt: vadtípusú operátor, OR

C-1: mutáns operátor allél, ∆:deletált operátor, nt: nem
vizsgált.

Két virulens mutánst, a 16-3v17 és 16-3v17-1-et használtuk fel az ImmX

szenzitivitás/inszenzitivitás fenotípusnak egy nagyobb kromoszómarégióhoz történő

hozzárendeléséhez.



4.2.1. Hárompontos intervallum térképezés 16-3cti3KmR6-1 fággal

Az ImmX inszenzitivitást okozó mutációk behatárolását hárompontos intervallum

térképezéssel kezdtük. Először a 16-3v17 és 16-3v17-1 virulens mutáns szülőket kereszteztük

16-3cti3KmR6-1 avirulens, Kmr transzdukáló fággal (23. ábra). Mivel a virulens mutánsok az

ImmX represszort expresszáló törzsön szaporodnak, ImmX inszenzitívek, fenotípusukat insz-nek

jelöltük, szemben az avirulens szülői partnerrel, amely nem szaporodik ImmX jelenlétében, és

ennek megfelelően ezt a fenotípust szenz-nek jelöltük. A rekombináns fágokat Southern

hibridizációval szűrtük ki. Az egyik DNS-marker az intakt immC-int régió volt, tehát az a DNS-

szakasz, amely az avirulens (szenz) szülőben ti3 mutációt hordozta. A másik DNS-marker az intakt

immX gén, azaz a Kmr gén hiánya, amely a virulens (insz) szülőkben volt ép. A 16-3v17-1 szülővel

készített fágkeresztezésből véletlenszerűen kiválasztottunk 108 utódot, amelyekkel plakk-

hibridizálást csináltunk (22. ábra). Az egyik próba az immC-int gén volt, amely a két virulens

(insz) szülőben teljes egészében hiányzott (1.7 kbp). A másik próba a Tn903 transzpozon Kmr

génje, amelyet a 16-3cti3KmR6-1 szülő tartalmazott (1.24 kbp).

immC int-  próba Km  próbar

22. ábra. Plakk-hibridizáció immC-int és Kmr gén próbával. A bekarikázott plakkok
rekombináns fágpopulációt tartalmaztak, pozitív jelet adtak immC-int gén próbával,
de nem hibridizáltak Kmr gén próbával.

Az utódokból 14 volt rekombináns a két DNS-markerre nézve oly módon, hogy tartalmazta

az immC régiót és integráz gént, tehát nem tartalmazta a 16-3v17, illetve a 16-3v17-1 szülő



delécióját, azaz immC régiója ép volt, továbbá nem hordozta a Kmr kazettát, következésképp az

immX régiója ép volt. Mindebből az is következik, hogy ezek a rekombinánsok normális méretű

kromoszómával rendelkeznek, mivel sem a Kmr inszerciót, sem a c, int géneket kiejtő deléciót

nem hordozzák (23. ábra). Mivel a reciprok rekombinánsok (Kmr hordozó, deléciót tartalmazó)

száma 13 volt, a rekombináció gyakorisága a deléció töréspontja és a Kmr inszerció között

(13+14)/108=25%. A 16-3v17 szülővel végzett keresztezésben a gyakoriság (4+4)/72=11% volt. A

rekombináns fágokból DNS-t tisztítottunk és EcoRI, EcoRV enzimekkel emésztve megerősítettük

a hibridizációval kapott eredményt. Ezt követően az inszerciót és deléciót nem hordozó

rekombinánsokat teszteltük az insz/szenz fenotípus szegregációjára. Az összes rekombináns 14/14

és 4/4 szaporodott ImmX represszort expresszáló törzsön (R. meliloti 41(pCS271)), tehát insz

fenotípusúak voltak és turbid plakkot képeztek R. meliloti 41-en (noha intakt immC régióval

rendelkeztek ImmX inszenzitívek voltak). A továbbiakban 16-3cti3x17 és 16-3cti3x17-1 néven

törzseket készítettünk 1-1 rekombinánsból.
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23. ábra. A c és Kmr gének közötti rekombináció vázlatos rajza. A 16-3cti3Kms

bakteriofágokat izoláltuk.

Az insz/szenz fenotípus szegregációjának eredménye azt mutatta, hogy a insz/szenz pont a

Kmr inszerció helyéhez kapcsolt. Továbbá, mivel a Kmr kazetta immX génben volt, az ImmX

represszor hatóhelye (amelyet a insz/szenz pont jelez) szorosan kapcsolt génjével. A insz/szenz

fenotípus kifejlődése az immC régió funkciójától független. Ezt mutatja az immC régióban

delécióval és az intakt immC régióval rendelkező „insz” fágtörzs párok (16-3v17 és 16-3cti3x17,

valamint 16-3v17-1 és 16-3cti3x17-1) azonos mértékben szaporodnak, egyforma e.o.p. adatokat

adnak az ImmX-et termelő R. meliloti 41 törzseken (21. ábra).



4.2.2. Hárompontos intervallum térképezés 16-3cti3∆1 fággal

Az előzőekben leírtakhoz hasonlóan kereszteztük 16-3v17 és 16-3v17-1 fágot

16-3cti3∆1-el (24. ábra). A 16-3cti3∆1 fág a Tn5 transzpozon Kmr génjét tartalmazza. A Southern

hibridizációnál ez a Kmr gén volt az egyik próba (920 bp), valamint az előzőekben használt immC-

int gén a másik próba. Kerestük azokat a rekombináns fágokat, amelyek a deléciót és a Kmr

kazetta inszerciót nem tartalmazták, gyakoriságuk 4/72 és 5/72 volt. A 4 rekombinánsból 1 insz és

3 szenz fenotípusú volt, az 5-ből 0/5 volt ez a megoszlási arány. Az egy insz fenotípusú fág

megjelenése valószínűleg kétszeres crossing over eredménye. A kísérlet megerősítette a korábban

kapott eredményt. Az insz/szenz pont a 16-3cti3∆1 fágban található Kmr inszercióhoz nem

kapcsolt, tehát a kromoszómán távol van tőle.
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24. ábra. A c és Kmr gének közötti rekombináció vázlatos rajza. A 16-3cti3Kms

bakteriofágokat izoláltuk.

4.2.3. Marker rescue kísérletek

A hárompontos térképezések folyamán kapott eredmények szerint a keresett pont az immX

génhez szorosan kapcsolt. A rendelkezésünkre álló plazmidok és mutáns fágok segítségével a

következő lépésben marker rescue térképezést végeztünk. Ez a kísérletsorozat elvezetett minket

egy viszonylag kis méretű kromoszómatartományba, ahol az ImmX inszenzitivitást kiváltó

mutációk (insz fenotípus) találhatók.



4.2.3.1. Marker rescue szenz fenotípusra

A korábban pLAFR1 plazmidban létrehozott, szinte a teljes fággenomot tartalmazó átfedő

kozmid klónokat (pDH1, pDH79, pDH114) hordozó Rhizobium törzseket fertőztük a 2 insz

fenotípusú virulens fággal (16-3v17, 16-3v17-1) (25. ábra). A kapott fágutódokat titráltuk

R. meliloti 41 pázsiton. Az egyes plakkokat szisztematikusan teszteltük insz/szenz fenotípusra,

azaz párhuzamosan „szurkáltuk” R. meliloti 41(pCS271) (ImmX represszort expresszáló) és

R. meliloti 41(pLAFR3) baktériumpázsitokra. Kíváncsiak voltunk, hogy a virulens (insz) fágok és

melyik kozmid klón között történik olyan kettős rekombináció amelyben az insz pont kicserélődik

szenz-re (vadtípusúra), és ezáltal avirulens (szenz) utódfágot kapunk. A két virulens (insz) fággal

3-3 kísérletet végeztünk és kísérletenként 2500 utódot vizsgáltunk meg. Csak pDH1-et tartalmazó

Rhizobium törzzsel kaptunk szenz fenotípusú fágokat, amelyek tehát érzékenyek voltak ImmX

represszorra. 16-3v17-tel 6/2500, 16-3v17-1-gyel 4/2500 volt ezek száma.
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25. ábra. A szenz marker rescue vázlata.

Tehát a pDH1 tartomány átfedi az ImmX inszenzitivitás helyét a 16-3v17-1 és 16-3v17

törzsekben, és két crossing overrel a plazmidon lévő „szenz” allél kicserélhette a kromoszomális

allélt. A pDH1 plazmidon található az immX gén is. A kísérlet megerősítette a hárompontos

intervallum térképezéssel kapott eredményt. pDH114-el és pDH79-el nem kaptunk szenz

fenotípusú utódokat. A pDH79-cel végzett kísérletben viszont megjelentek turbid fenotípusú insz

utódok, 16-3v17-tel 5/2500 és 16-3v17-1-gyel 3/2500. A pDH79 tartalmazza a c gént (cti3 allélt).

Ismételten igazolódott, hogy az insz fenotípus kifejlődése független a c gén alléljeinek jelenlététől.



4.2.3.2. Marker rescue insz fenotípusra

Az intervallum térképezés és a szenz fenotípus marker rescue kísérletek eredménye az

immX gén környékére helyezte a represszor hatóhelyét. A finom térképezést az insz fenotípus

marker rescue-val végeztük (26. ábra). 16-3v17-1 fágból klónoztuk ki az immX gént és környékét.

pCS373 plazmidot a fág NotI-XhoI szakaszának a pBluescript KSII+ plazmid azonos helyeire való

beépítésével hoztuk létre. Ebből a plazmidból SacI-XhoI enzimek segítségével építettük át

pBBRIMCS-2 plazmid azonos helyeire és kaptuk meg a pCS377 konstrukciót. A pCS377 plazmid

EcoRI(41)-XhoI delécióval hoztuk létre a pCS375 plazmidot. A pCS377 plazmid EcoRI(41)-XhoI

szakaszát pBBRIMCS-2 azonos helyeire építve készítettük a pCS376 plazmidot. 16-3cti3 fággal

fertőztük a plazmidokat tartalmazó Rhizobium törzseket.
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26. ábra. Az insz marker rescue vázlata. A plazmidok az insz szülő megfelelő
kromoszómadarabját tartalmazzák. A + jelöli azokat a plazmidokat, amelyekkel a
rekombináció ImmX inszenzitív utódokat eredményezett.

Kerestük azt a legkisebb fág-kromoszómadarabot tartalmazó klónt, amiből a 16-3cti3

menteni tudta az insz helyet. A pCS375 és pCS377 plazmidot tartalmazó R. meliloti 41-ből

egyaránt születtek insz fágok, 10-6 gyakorisággal (16-3cti3x375, 16-3cti3x377). Kromoszómájukra

kettős rekombinációval épült az ImmX represszor hatóhelyének mutáns allélje. Mivel a pCS375

tartalmazza a keresett helyet, ezzel egy 1302 bp-os szakaszra térképeztük be az insz fenotípust

okozó mutációkat.



4.2.4. Az insz fenotípust okozó mutációk

A 16-3cti3 fág NotI-EcoRI(41) (1302bp) szakasz bázissorrendjét korábban meghatároztuk.

Meghatároztuk a 16-3v17-1 fág ugyanezen szakaszának bázissorrendjét.
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27. ábra. A három mutáció helyzete az XU és XL cisztronokhoz viszonyítva.

A két szekvenciát összehasonlítva három mutációt találtunk XV1, XV2, XV3 helyeken (27.

ábra). A 16-3v17 fágban csak kettő mutációt találtunk (XV1, XV3 helyeken). A mutációk az immX

génen kívül, tőle „balra” találhatók.
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28. ábra. A különböző virulens fágtörzsekben az XV régióban található mutációk. A
vastagon kiemelt nukleotidok a vadtípussal szembeni változást mutatják. Az ImmX
inszenzitivitást a 21. ábrán látható e.o.p adatok alapján tüntettük fel.



Ugyanezt a kromoszómaszegmentumot a gyűjteményünkben található több független

eredetű virulens (16-3vB1N1, 16-3v27, 16-3v31, 16-3v38) és a kísérleteink során létrehozott

fágtörzsekből (16-3cti3x17, 16-3cti3x17-1, 16-3cti3x375, 16-3cti3x377) PCR-rel izoláltuk lh-1 és

orf127 primerekkel. A kapott fragmenteket NotI-EcoRI enzimekkel emésztettük és pMCL200

plazmid azonos helyeire építettük, majd szintén meghatároztuk bázissorrendjüket. A három

mutáció vagy a mutációk valamelyike különböző variációkban mindegyik mutánsban megtalálható

volt (28. ábra). A két szélső mutáció (XV1, XV3) önmagában is insz fenotípust eredményezett, ha

ezekhez hozzáadódott a középső (XV2) mutáció, az insz tulajdonság tovább erősödött.

Az e.o.p. értékek, a mutációk megjelenése és a virulencia fokozatai között összefüggést

találtunk. Az insz fenotípusú fágokat osztályokba tudtuk sorolni az insz fenotípus expresszivitása

alapján. Az osztályok és a mutációk összevetése XV1, XV2, XV3 helyek jelentőségének mértékére

mutatott rá.

4.3. Új tudományos eredmények

A doktori értekezésem alapjául szolgáló kutatómunka elvégzésének eredményeként az

alábbi új tudományos eredmények születtek.

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

- Az XU és XL két cisztron, és az ImmX represszor funkcióhoz mindkettő kell. Transz elemek,

amelyek komplementálják egymást.

- Megállapítottuk, hogy XV1, XV2, XV3 cisz elemek, és megállapítottuk a fenotípusuk hierarchikus

rendjét.

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

- Megállapítottuk, hogy immX működéséhez nem kell immC.

- 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).

- Kifejlesztettük a Kmr kazetta mutagenezis eljárást, amely lehetővé tette komplementációs és

rekombinációs analízisek megvalósítását fágmutánsokkal. Az eljárás általánosítható és elvben a

legkülönbözőbb génekre alkalmazható.

- Megoldottuk átfedő cisztronok célzott mutagenezisét, amely lehetővé tette, hogy az egyik

cisztronba bevitt nonsense mutáció a másik cisztronban csak szinoním kodonhoz vezet, ezáltal

lehetővé vált az átfedő cisztronok működésének egyedi vizsgálata az átfedő területeken is a

genetikai és biokémiai analízisekhez.



5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Kísérleteink során sikerült azonosítanunk a 16-3 fág immX génjét, amely a lizogén állapotú

baktériumban biztosítja az immunitást a felülfertőző homoimmunis fágokkal szemben.

Azonosítottuk továbbá a génről átíródó fehérjék hatóhelyét. Az ImmX represszor génje és a cisz

szabályozó elem egymás mellett található a fágkromoszómán, az eddig ismert prokarióta

represszor-operátor rendszerekhez hasonlóan. A transz és cisz elemek komplex szabályozó

egységet alkotnak, az immX régiót. Az immX régiót két részre osztottuk: az immX génre, amely két

cisztronból (XU/L régió) áll és a génekről átíródó represszorok hatóhelyére (XV régió). Az XU/L régió

két nagymértékben átfedő cisztronból áll: XU és XL. A két cisztron egy 116 és 127 aminosav

hosszú fehérjét kódol (pXU és pXL). A cisztronok 5’ végükkel 300 bp hosszan fednek át. Az XV

régió a két fehérje támadáspontjául szolgál. Az adatbázisokban (EMBL, SwissProt, PDB) nem

találtunk homológiát az XU/L és XV régióval sem DNS, sem fehérje szinten.

5.1. Az immX régió cisz elemei és lehetséges szerepük

Az XV régióban három mutációt találtunk. A mutációk az XU/L által kifejtett immunitást

hatástalanítják. Így valószínűleg a mutációk az ImmX represszor cisz elemét, vagy elemeit érintik.

Az XV3 mutáció környezetében lévő szekvencia represszor kötőhelyek ismertető jegyeit hordozza.

A feltételezett operátor régió három 12 bp hosszú direkt ismétlődésből áll, amelyek belső

szimmetriát tartalmaznak (29. ábra).

                                   T
5’ – ATGGCGCGACTT —11 bp— ATGGCCGGGCAT —9 bp— AAGGCCGCCGAT – 3’
3’ – TACCGCGCTGAA         TACCGGCCCGTA        TTCCGGCGGCTA – 5’
                                   A

29. ábra. Az XV régióban található feltételezett operátor régió. A CG→TA báziscsere az XV3
mutáció. A vastagon kiemelt bázispár a szabályozás alatt álló promóter első
bázispárja.

A CG→TA missense mutáció (XV3) a fordítottan ismétlődő szimmetriát rontja el. A három

feltételes operátor kötőhely között 11 és 9 bp térköz található, így a kötőhelyek közel egy helikális

„turn” távolságra vannak egymástól a BDNS-en, 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 nem

hasonlítanak az OR és OL operátor kötőhelyekhez (5’-ACAA-4/6 bp-TTGT-3’) (Papp et al., 2002),



amelyekhez a 16-3 C represszor köt. Elkészítettük a feltételezett operátorok szekvencialogoját

(Schneider and Stephen, 1990) (30. ábra). A DNS-logo az adott szekvenciarészlet

információtartalmát szemlélteti.

A T

30. ábra. A feltételezett operátor kötőhelyek DNS-logoja. A betűk nagysága az adott bázis
információtartalmát mutatja. Minél nagyobb a betű, annál nagyobb az adott helyen
lévő bázis konzerváltsága. Az XV3 mutáció a kötőhelyek szimmetriáját rontja.

A következőkben olyan kísérleti rendszereket kell kidolgoznunk, amelyekben in vitro

bizonyítani tudjuk, hogy az előzőekben bemutatott operátor régió valóban az ImmX represszor

kötőhelye. Ehhez szükséges az ImmX represszor fehérje túltermeltetése és tisztításának

megoldása.

Az operátor környezetében lévő szekvencia tanulmányozása során felfedeztünk 3’ irányban

egy lehetséges promóter régiót (31. és 33. ábra). A promóter szekvencia -35-ös boxának első

nukleotidja megegyezik az operátor régió harmadik tagjának utolsó nukleotidjával.

                           ∗              ∗
                    5’- TTGCCA – 19 bp – TCTAAT – 3’

31. ábra. A 33. ábra kiemelt részlete, amely az XV3 mutáció mellett talált promótert
ábrázolja. A csillag a prokarióta konszenzus szekvenciától eltérő bázisokat jelöli meg.

A promóter -35-ös és -10-es boxa között 19 bp térköz található. A promótertől 3’ irányban

297 bp távolságra található a XU cisztron transzkripciós startpontja. Az eddig ismert prokarióta

szabályozási rendszerekkel összehasonlítva immX gén ezen az operátor-promóter egységen



keresztül valósíthatja meg autoregulációját. További kísérleteink célja, hogy felfedjük, vajon ez a

promóter szabályozza-e az XU gén transzkripcióját.

Az XV1 mutáció az „alsó szálról” átíródó mRNS másodlagos szerkezetének felbontásában

fejtheti ki hatását. A mutáció helyén a fágkromoszómáról átíródó vadtípusú mRNS egy Rho-

független transzkripciós terminátor struktúrát tudna kialakítani (32. ábra). A másodlagos szerkezet

stem régióját 6 bp alkotja egyetlen mismatch-csel, a loop régiót 4 bp, a poli U farok 7 bázispárból

áll, szintén egyetlen mismatch-csel.

5'-CGACCGATCGCT CGTTTTATT-3'
   

GT
TC

TC

A

A

C-GUUUUAUU
G-C
A U-
C G-
C U
G-C
A
U C

G

terminátor ?

kötõhely ?

5'-CGACCGATCGCT CG-3'
3'-GCTGGCTAGCGA GC-5'

GT
CA

U
C;A

32. ábra. Az XV1 mutáció környezetében lévő szekvencia szerkezete és a lehetséges funkciói.
A pótlólagosan feltüntetett bázisok az XV1 mutáció báziscseréi.

A mutációk, amelyek a 13. (G→T) és 14. (T→C, T→A) pozícióban léphetnek fel a stem

régiót gyengítik. Kérdezhetjük: a terminátor struktúra megszűnése vajon miért vezet

virulenciához? Elképzelhető pl., hogy a befejezetlen transzkripció révén a terminátor után lévő

gének megnyilvánulnak és életképes fágutódok keletkeznek. Azonban az is lehet, hogy a

terminátor után egy anti-ImmX represszor génje van, amely ha megnyilvánul, hatástalanítja ImmX

fehérjét, és ezáltal érzéketlen a mutációt hordozó fág az ImmX represszorra. A szekvenciarészlet

első 16 bp-ja egy erős palindrom szimmetriát alkot, ezért az XV1 környezetében lévő szekvencia

akár valamely szabályozó fehérje kötőhelye is lehet (32. ábra). Ha ez utóbbi igaz, akkor az XV3

operátoron kötött fehérjével kapcsolatba lépve kialakulhat a sok szabályozás szerkezeti feltételéül

szolgáló „DNS-hurok” szerkezet (33. ábra).
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33. ábra. Összefoglaló ábra az XV régió feltételezett funkcióiról. A P feltételezett promótert
jelöl. A vastagított betűk a mutáns pozíciókat és mutációs változásokat mutatják.

Nem sikerült olyan bakteriofágokat izolálnunk, amelyek önmagában hordozzák az XV2

mutációt. A mutációval átfedő DNS-szekvencia elemzése nem nyújtott számunkra segítséget

abban, hogy ez a mutáció vajon milyen szerkezetbeli változást, vagy funkcióvesztést okoz. Az XV2

mutáció a fág fenotípusában érzékelhető változást eredményez. Növeli az ImmX inszenzitivitást

ha hozzáadódik az XV1, vagy a dupla XV1XV3 mutációhoz (28. ábra). Ha csak az e.o.p.adatok

függvényében nézzük az XV2 mutáció által okozott fenotípusos változást, akkor a mutáció hatása

enyhének mutatkozott (21. ábra). A plakk morfológiára a változás viszont erős hatással volt. Azok

a mutánsok, amelyek az XV1 és XV1XV3 mutáció mellett tartalmazzák az XV2 mutációt XV2XV1 vs.

XV1, XV3XV2XV1 vs. XV3XV1), jelentősen nagyobb és áttetszőbb, kifejezettebb plakkot képeztek.

5.2. Az immX régió transz elemei

Az XU vagy XL cisztronban létrehozott mutációk tönkretették az immX gén által irányított

immunitási funkciót. A mutáns profágot hordozó lizogén baktériumok fertőzhetőek homoimmunis

fággal. A lizogén baktériumpázsit fenotípusa is megfelel ennek: a pázsiton spontán profág

indukcióból származó fágok plakkokat képeznek, ami abban az esetben különösen feltűnő, ha a

kiszabadult fág egyben clear mutáns is. Stabil lizogén baktériumok pázsitján, pl.

R. meliloti 41(16-3c+), R. meliloti 41(16-3cti3) ez a jelenség sohasem tapasztalható. Az immunitási

funkció helyreállt a R. meliloti 41(16-3cti3KmR-L469, 16-3cti4Sp4KmR-U463) kettős

lizogénekben, tehát az XU és XL mutáns profágok komplementálták egymást transz helyzetben. A



genetikai analízis eredménye teljesen megegyezett azzal, hogy az ImmX represszióban mind a

kettő cisztron részt vesz. A represszió mechanizmusának kiderítése, vagyis hogy a két cisztron

által kódolt fehérje egymástól függetlenül szabályoz és a két hatás összeadódik, vagy egy

komplexebb struktúrát alakítanak ki és egymással kooperatív kölcsönhatásba lépnek, további

kísérleteink feladata.

5.3. A 16-3 fág immunitási rendszerének újdonságai

Számos mérsékelt bakteriofág rendelkezik két immunitási régióval, amely régiók a fág

lizogén életciklusának szabályozásában vesznek részt. Az egyik régió, amelyet immC-nek

neveztek el, utalva arra, hogy a clear plakk fenotípust eredményező mutációkat ebben a régióban

találták, általában nagy szerkezeti hasonlóságot és szekvencia homológiákat mutatnak a λ fág

immC régiójához. A régióban található a fő szabályozó fehérje génje (c), mellette két divergens,

vagy konvergens promóter régió (pl. 186-os colifág (Dodd et al., 1990)), ahonnan a korai gének

transzkripciója kezdődik. Ugyancsak a régió eleme egy antirepresszor gén (cro). A róla képződő

fehérje a C represszorral együtt szabályozza a fág életciklusát. A 16-3 fág immC régiója is hasonló

felépítésű, noha nincsenek adatok , amelyek cro létezését bizonyítanák. A 16-3 fág nem mutat

DNS-homológiát a lambdoid fágokhoz, mégis a C represszor hélix-turn-hélix DNS-kötő motívuma

55% azonosságot mutat az E. coli 434 fágjának azonos motívumával. A két fág OR operátora is

azonos a konzervált pozíciókban, így a represszorok kölcsönhatást tudnak kialakítani a másik fág

operátorán (Dallmann et al., 1987).

A második immunitási régiók az elsővel ellentétben nagy változatosságot mutatnak.

Látható ez a változatosság a már bemutatott Gram- baktériumok P22, P1, P7 fágjának immI

régiójában is. Kimutattak egy második immunitási régiót a Gram+ Bacillus subtilis φ105 fágban,

de szerkezetéről részletesebb információk még nincsenek (Dhaese et al., 1985). Tulajdonképpen

az immI régiókban egy antirepresszor génje található és az antirepresszor szintézisének

szabályozásában résztvevő gén vagy gének. A 186-os colifág esetében nem beszélnek kifejezetten

második immunitási régióról, mégis az immC régiótól több kbp távolságra azonosítottak egy

antirepreszor gént (tum), amely a LexA által szabályozott operon része. Tum fehérje ugyanúgy lép

kölcsönhatásba CI-el, mint Ant fehérje C2-vel a P22 fág esetében. Az operon másik eleme az

orf97 gén. A gén terméke plazmidról expresszálva immunitást biztosított az E.coli sejt számára

(Shearwin et al., 1998). A 16-3 fág immX régiója az eddigi vizsgálatok alapján egyedinek tűnik.

Nem mutat sem strukturális, sem szekvencia homológiát más két, vagy három szabályozó régióval

rendelkező bakteriofágok immunitási régióihoz.



5.4. Az immX és immC régió kapcsolata

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. A két szabályozó gén működési sorrendje immX→immC→lizogénia.

Nem tudjuk megmondani, hogy az ImmC és ImmX milyen arányban vesznek részt a lizogénia

megteremtésében és fenntartásában. A lizogénia létrehozásában a c génnek biztosan fontos szerepe

van. A R. meliloti 41(16-3cti3) hőindukálhatósága és az XU/L mutáns (Kmr 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

(Dorgai et al., 1986). 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 (Dallmann et al., 1980). 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.



6. ÖSSZEFOGLALÁS

A 16-3 fág a Rhizobium meliloti 41 szimbiotikus nitrogénkötő baktérium mérsékelt

bakteriofágja. A lizogén állapotban lévő baktériumsejt és a felülfertőző homoimmunis fágokkal

szemben immunitást biztosító profág komplex szabályozás alatt áll: immC és immX represszor

rendszer, és avirT elem által. Ezek az elemek jól elválasztottak egymástól, különböző régiókban

találhatók, amelyek 25 kbp-t ölelnek fel a fágkromoszómán. Az immC régió szerkezete és

funkciója jól ismert. Az immX régióról és az avirT elemről ez idáig kevés kísérleti eredmény

született.

Dolgozatom középpontjában az immX régió áll. Az immX régiót két fő részre bontottuk,

XU/L és XV régióra. Az XU/L régió tartalmazza az XU-t és XL-t, két nagymértékben átfedő cisztront,

amelyek kódolják a pXU és pXL fehérjét. Ha bármelyik cisztront inaktiváltuk, az az ImmX

represszor funkció megszűnését vonta maga után. A két cisztronban loss of function mutáns

fágokat készítettünk. Kettős lizogén sejtekben a mutánsok transz helyzetben komplementálták

egymást. Az XV rész tartalmazza az XU/L represszió célrégióját. Ezen a DNS-szakaszon három

mutációt találtunk, amelyek különböző mértékű ImmX inszenzitivitást eredményeztek

hierarchikus módon. Az XV1 és XV3 mutáció fordítottan ismétlődő szimmetrikus szekvenciába esik,

ami sok fehérje DNS-kötő helyére jellemző. Az XV1 mutáció ugyanakkor egy lehetséges rho-

független terminátor stem-loop régiójában található. A mutáció gyengítheti a stem-loop

stabilitását. Az XV2 mutációnak csak fenotípusos hatását tapasztaltuk. Az XV2 mutációt tartalmazó

mutánsok jelentősen nagyobb és sokkal kifejezettebb plakkokat képeztek az ImmX-et expresszáló

baktériumpázsiton. Az XV3 mutáció környezetében három, egyenként 12 bp hosszú fordítottan

ismétlődő szakaszt találtunk, amelyeket 9 és 11 bp választ el egymástól a genomon. A mutáció

csökkenti a középső elem palindrom szekvenciájának szimmetriáját.

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.

Azonban a kísérleti eredmények alapján a 16-3 immC-ről és immX-ről azt mondhatjuk, hogy a

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

elem, tehát megelőzi immC működését.

Az immX régió egyedinek tűnik mind szerkezeti felépítésében, mind szekvenciájában. Az

immX régióhoz ez idáig nem találtunk homológiát az adatbankokban sem DNS, sem fehérje

szinten. Ugyanakkor az immC régió és a mérsékelt fágokban található immunitási régiók általában

hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.



SUMMARY

16-3 is a temperate phage of the symbiotic nitrogen fixing bacterium Rhizobium meliloti

41. Its prophage state and immunity against superinfection of homoimmune phages are governed

by a complex set of controls: immC and immX repressor systems and the avirT element are all

located in well-separated dictinct regions which span 25 kbp on the bacteriophage chromosome.

The anatomy and function of the immC region are well documented, however fewer analyses have

addressed the immX  and the avirT regions.

We focused in my thesis on the immX region and dissected it into two major parts XU/L and

XV. The XU/L part contained two overlapping cistrons, XU and XL, each responsible to code for

proteins pXU and pXL, respectively. Inactivation of either gene inactivated the repressor function

of the immX region. Loss-of-function mutants of XU and XL complemented each other in trans in

double lysogens The XV part (1 kbp) contained a target for XU/L repressor action. Mutations at three

sites in the XV led to various degree of ImmX insensitivity in a hierarchic manner. Two sites (XV1

and XV3) exhibited the inverted-repeat structure characteristic for many repressor binding sites.

However, XV1 could also be folded into a transcription terminator. The mutations would weaken

the stability of a putative stem-loop. The mutant XV2 site leads to only faint phenotypic effect.

Phages with the mutation at the XV2 site formed significantly bigger and more-transparent plaques

in the lawn of ImmX-expressing bacteria. We identified an inverted-repeat structure around the

XV3 site which consist of three copies of box with palindromic symmetry. The boxes are separated

by 11 and 9 bp on the genom. The mutation would weaken the symmetry of a putative binding

site.

In the study we focused only on the immX region of 16-3 and investigated (investing less

time and energy) its functional connections with the immC region. The result is compatible with

the ImmC function being epistatic to the ImmX function, that is, according to the rules of epistases

may indicate that ImmC acts downstream to ImmX in the pathway toward the development of the

lysogenic state.

Of the two immunity regions of 16-3, immX seems to be unique both in complex genetic

anatomy and in its sequence. To date, no DNA or peptide sequences homologous to that of ImmX

has been found in the databanks. In contrast, immC shares the properties of a number of immunity

systems commonly found in temperate phages.
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M2. A 16-3 fág EcoRI(37)-EcoRI(43) régiójának DNS-szekvenciája (GenBank AJ519535).

EcoRI(37)

  |

  GAATTCTCTGCGGCAATCTCATTGGCGCTGTTTCTCGGGTTAAACAAGGTCGTTTGTCAT

1 ---------+---------+---------+---------+---------+----------+60

  CTTAAGAGACGCCGTTAGAGTAACCGCGACAAAGAGCCCAATTTGTTCCAGCAAACAGTA

  GATGCAACCAAGCAATTCAAACTTGTTGAATTAGAAATTCCCGGCTCAATCGAAATCGATA

61---------+---------+---------+---------+---------+----------+120

  CTACGTTGGTTCGTTAAGTTTGAACAACTTAATCTTTAAGGGCCGAGTTAGCTTTAGCTAT

   TGGGCGGCGCCACACTACTGGCAGATTTCAACAACTTATACACGCAAACTTGCGCAACGA

121---------+---------+---------+---------+---------+---------+180

   ACCCGCCGCGGTGTGATGACCGTCTAAAGTTGTTGAATATGTGCGTTTGAACGCGTTGCT

       PstI(38)

          |

   TCCTGCAGACTAGCACGGAAGCGAACGCATTTGACGTCACGATTCGCCACGCCGTGATTG

181---------+---------+---------+---------+---------+---------+240

   AGGACGTCTGATCGTGCCTTCGCTTGCGTAAACTGCAGTGCTAAGCGGTGCGGCACTAAC

                                     NotI

                                        |

   ATGGGCAAAACGACGGGACAAACGCTTCGGGTTTCGGCGGCCGCCCTCTCCTAGACTTCA

241---------+---------+---------+---------+---------+---------+300

   TACCCGTTTTGCTGCCCTGTTTGCGAAGCCCAAAGCCGCCGGCGGGAGAGGATCTGAAGT

   AGGGCGGCGCAATCGAACTGGACCATTGCGTCGTTAAGAGGGGTGCCAATCGAGGGCCAG

301---------+---------+---------+---------+---------+---------+360

   TCCCGCCGCGTTAGCTTGACCTGGTAACGCAGCAATTCTCCCCACGGTTAGCTCCCGGTC

   GCGCCACTGTTAGCTATTTCGACGGCACACAGGGGGAAATTCAATGCAAGAACCCCACTC

361---------+---------+---------+---------+---------+---------+420

   CGCGGTGACAATCGATAAAGCTGCCGTGTGTCCCCCTTTAAGTTACGTTCTTGGGGTGAG

   GCGTTTACATCCATCACTGCGAAATTGGAGCGAGCCCCGGCGAACAGGTTCACATTCTCT

421---------+---------+---------+---------+---------+---------+480

   CGCAAATGTAGGTAGTGACGCTTTAACCTCGCTCGGGGCCGCTTGTCCAAGTGTAAGAGA

                     HincII

              GA          |



   CCAATAAAACGACAGCGATCGGTCGACCCGTCGTCGTTATCGAGCATTGCCGTTTTTATA

481---------+-XV1------+---------+---------+---------+--------+540

   GGTTATTTTGCTGTCGCTAGCCAGCTGGGCAGCAGCAATAGCTCGTAACGGCAAAAATAT

              CT

            BamHI(39)

                |

   AGGATAGACTTTGGGATCCGGGTACTTATTGGTCTTCTTCCTCGGTGGTGATCTACAACT

541---------+---------+---------+---------+---------+---------+600

   TCCTATCTGAAACCCTAGGCCCATGAATAACCAGAAGAAGGAGCCACCACTAGATGTTGA



   GCACCAAAACAAGCTATATGGCGGACTGCCAGTTTGAACAGCATATCAAATCCGCCGTGA

601---------+---------+---------+---------+---------+---------+660

   CGTGGTTTTGTTCGATATACCGCCTGACGGTCAAACTTGTCGTATAGTTTAGGCGGCACT

   ATTGGTTCGGTCCAGGGACGATCGAGCGTTGCCAGTTCTCCGGTGTGTCGGACAGCCAAG

661---------+---------+---------+---------+---------+---------+720

   TAACCAAGCCAGGTCCCTGCTAGCTCGCAACGGTCAAGAGGCCACACAGCCTGTCGGTTC

   CAATTGACTTTGACGAAGCTGCATCTTTTGGCATCGACCAGGTCACTGTGCGGGACTGTT

721---------+---------+---------+---------+---------+---------+780

   GTTAACTGAAACTGCTTCGACGTAGAAAACCGTAGCTGGTCCAGTGACACGCCCTGACAA

                                                       XbaI(40)

                                                          |

   TTTTCCAGAACGTTATCGGCGGGTACGCTGTGCGCGCATCGTGCCGTCACGCAGTTCTAG

781---------+---------+---------+---------+---------+---------+840

   AAAAGGTCTTGCAATAGCCGCCCATGCGACACGCGCGTAGCACGGCAGTGCGTCAAGATC

   AGAATCTGGACATCAATCGGTGCCAGAACGGCATTTACATCGAAGTGCAGGGAACGACGC

841---------+---------+---------+---------+---------+---------+900

   TCTTAGACCTGTAGTTAGCCACGGTCTTGCCGTAAATGTAGCTTCACGTCCCTTGCTGCG

                                C

   CATCGGTCTTCTCTGGCGTTGGTGCGCAGACCCCTCGATCAATGTACAACGTATTTATGC

901---------+---------+---------XV2--------+---------+---------+960

   GTAGCCAGAAGAGACCGCAACCACGCGTCTGGGGAGCTAGTTACATGTTGCATAAATACG

                                G

   GCAACATCACCGGGAACGGGAATGAGGTCCCAGACGGTGCGGGGGCGGCAGTGACTAATA

961---------+---------+---------+---------+---------+--------+1020

   CGTTGTAGTGGCCCTTGCCCTTACTCCAGGGTCTGCCACGCCCCCGCCGTCACTGATTAT

   CCCTGATAAAGGTCAAAGGTCTCGACCAGACTAATCCGGCGAACGTGTACATCGAGGGCA

1021---------+---------+---------+---------+---------+-------+1080

   GGGACTATTTCCAGTTTCCAGAGCTGGTCTGATTAGGCCGCTTGCACATGTAGCTCCCGT

   CCGGCAACCATCAGCATTCGACCGGTGGAGATTTCCCGAGCGCTAACGAAGAGTATGGTA

1081---------+---------+---------+---------+---------+-------+1140

   GGCCGTTGGTAGTCGTAAGCTGGCCACCTCTAAAGGGCTCGCGATTGCTTCTCATACCAT

                                                        NspV

                                                           |



   TCGACATTGAGAATTGCTATCTGTTCTTGCGAGGGGCGTTCGCTCATGGCGCGACTTCGA

1141---------+---------+---------+---------+---------+-------+1200

   AGCTGTAACTCTTAACGATAGACAAGAACGCTCCCCGCAAGCGAGTACCGCGCTGAAGCT

                    T

   AGGTCAGAATGGCCGGGCATAGCAAATTCAAGGCCGCCGATTGCCAGTTTTTCTTGAGAG

1201---------+------XV3-+---------+---------+---------+------+1260

   TCCAGTCTTACCGGCCCGTATCGTTTAAGTTCCGGCGGCTAACGGTCAAAAAGAACTCTC

                    A



                                                   NspV

                                                      |

   GAGCGTCTAATCTGCTGACAGTGAACGGAGGCACGGTGCGTGACATTGTTTTCGAAGACT

1261---------+---------+---------+---------+---------+-------+1320

   CTCGCAGATTAGACGACTGTCACTTGCCTCCGTGCCACGCACTGTAACAAAAGCTTCTGA

   GCGAGACAAAAGAAAACTCTTGGACCGGAAAACACGTCGCGTTCTTGAGCGCCCCCACAA

1321---------+---------+---------+---------+---------+-------+1380

   CGCTCTGTTTTCTTTTGAGAACCTGGCCTTTTGTGCAGCGCAAGAACTCGCGGGGGTGTT

   TGAGCGGTCGTCTGTACCGCACTCGCGCCGGCGACATCGATGTGACAGACGCCGGCATTC

1381---------+---------+---------+---------+---------+-------+1440

   ACTCGCCAGCAGACATGGCGTGAGCGCGGCCGCTGTAGCTACACTGTCTGCGGCCGTAAG

   CCTACACTACGAATTATACGACAACCGGCACAACCTGACGGCTTTAGTCGATGAACTTGA

1441---------+---------+---------+---------+---------+-------+1500

   GGATGTGATGCTTAATATGCTGTTGGCCGTGTTGGACTGCCGAAATCAGCTACTTGAACT

1441+---------+---------+---------+---------+---------+-------1500

                                                *  D  I  F  K   -XL

   CGAAGTGGCCGGCGCGTTCGGCCACTTTCACGGAAGCAATGTTGTCCCTCTTGACTTCCG

1501---------+---------+---------+---------+---------+-------+1560

   GCTTCACCGGCCGCGCAAGCCGGTGAAAGTGCCTTCGTTACAACAGGGAGAACTGAAGGC

1501+---------+---------+---------+---------+---------+-------1560

   V  F  H  G  A  R  E  A  V  K  V  S  A  I  N  D  R  K  V  E  -XL

            EcoRI(41)

                |

   CGACCTTCTGGCCGAATTCCTGCCTGGCAGCGGAGAGCATGGCCTCTCCGACGCCCTGCC

1561---------+---------+---------+---------+---------+-------+1620

   GCTGGAAGACCGGCTTAAGGACGGACCGTCGCCTCTCGTACCGGAGAGGCTGCGGGACGG

       XU→L  A  E  F  L  P  G  S  G  E  H  G  L  S  D  A  L  P -XU

1561+---------+---------+---------+---------+---------+-------1620

   A  V  K  Q  G  F  E  Q  R  A  A  S  L  M  A  E  G  V  G  Q  -XL

   GGCGGTGCGAGGGGGAAACGGTATAGCTGATCTCGTCATGGTCGAGACGGACAGTGCCTA

1621---------+---------+---------+---------+---------+-------+1680



   CCGCCACGCTCCCCCTTTGCCATATCGACTAGAGCAGTACCAGCTCTGCCTGTCACGGAT

     A  V  R  G  G  N  G  I  A  D  L  V  M  V  E  T  D  S  A  Y-XU

1621+---------+---------+---------+---------+---------+-------1680

   R  R  H  S  P  S  V  T  Y  S  I  E  D  H  D  L  R  V  T  G  -XL

   CCGGCTCGCCGCCTCTCTCCGCGATATAGAGACCATGATCTTCCCTCTCCAATCGGCGGG

1681---------+---------+---------+---------+---------+-------+1740

   GGCCGAGCGGCGGAGAGAGGCGCTATATCTCTGGTACTAGAAGGGAGAGGTTAGCCGCCC



     R  L  A  A  S  L  R  D  I  E  T  M  I  F  P  L  Q  S  A  G-XU

1681+---------+---------+---------+---------+---------+-------1740

   V  P  E  G  G  R  E  A  I  Y  L  G  H  D  E  R  E  L  R  R  -XL

                                           NruI

                                              |

   AAAGCCACGCAACATGGTTGTCCCATACCAGTTCGGAGGTGTCGCGAGACATGGCGCGTG

1741---------+---------+---------+---------+---------+-------+1800

   TTTCGGTGCGTTGTACCAACAGGGTATGGTCAAGCCTCCACAGCGCTCTGTACCGCGCAC

     K  P  R  N  M  V  V  P  Y  Q  F  G  G  V  A  R  H  G  A  C-XU

1741+---------+---------+---------+---------+---------+-------1800

   S  L  W  A  V  H  N  D  W  V  L  E  S  T  D  R  S  M  A  R  -XL

   TATCCGGGTCATTGCGCCAGTCGAACAGCATTTTCGCGTCATTGATCGTTGCTTTGCGGA

1801---------+---------+---------+---------+---------+-------+1860

   ATAGGCCCAGTAACGCGGTCAGCTTGTCGTAAAAGCGCAGTAACTAGCAACGAAACGCCT

     I  R  V  I  A  P  V  E  Q  H  F  R  V  I  D  R  C  F  A  E-XU

1801+---------+---------+---------+---------+---------+-------1860

   T  D  P  D  N  R  W  D  F  L  M  K  A  D  N  I  T  A  K  R  -XL

                    NruI                                 HincII

                       |                                      |

   AATTCATGGTTGTCTCCCTCGCGAATTTATCCTTTCATCCCTTGAGACGCGGCTTTAGTC

1861---------+---------+---------+---------+---------+-------+1920

   TTAAGTACCAACAGAGGGAGCGCTTAAATAGGAAAGTAGGGAACTCTGCGCCGAAATCAG

     I  H  G  C  L  P  R  E  F  I  L  S  S  L  E  T  R  L  *   -XU

1861+---------+---------+---------+---------+---------+-------1920

   F  N  M←XL

   AACCGTAGGCATGGTCAAAGGGAGACCGGATTGTCTGATAAATTGAGTGCGGATCAAGCC

1921---------+---------+---------+---------+---------+-------+1980

   TTGGCATCCGTACCAGTTTCCCTCTGGCCTAACAGACTATTTAACTCACGCCTAGTTCGG

                                        StyI          HincII

                                           |               |

   CAAGAGTATTGGCGGCATCCGGACGACGGGATCAATAATCCCTTGGAATATATCGTTGAC

1981---------+---------+---------+---------+---------+-------+2040

   GTTCTCATAACCGCCGTAGGCCTGCTGCCCTAGTTATTAGGGAACCTTATATAGCAACTG



                                                       BamHI(42)

                                                           |

   AGCGAAAGACTCAGGGCGCGTAACGCCTCGCTTTTGTCTGTTTTTCAAAAACATGTGGAT

2041---------+---------+---------+---------+---------+-------+2100

   TCGCTTTCTGAGTCCCGCGCATTGCGGAGCGAAAACAGACAAAAAGTTTTTGTACACCTA

                                                         MluI

                                                            |

   CCCGCAGACTCCATCCTCGAAATAGGCTGCAACGCGGCCGGAATCTCCATTCCCTTCACGC

2101---------+---------+---------+---------+---------+-------+2160

   GGGCGTCTGAGGTAGGAGCTTTATCCGACGTTGCGCCGGCCTTAGAGGTAAGGGAAGTGCG

   GTCCGGCTACCATAATTTATCGGCCATCGAGATAAGCGAAGACGCTATCGACGTCATGC

2161 ---------+---------+---------+---------+---------+------+2220

   CAGGCCGATGGTATTAAATAGCCGGTAGCTCTATTCGCTTCTGCGATAGCTGCAGTACG

   GCCAATATCTGCCCGAGGTCCACAAGAACACAAAAATCTCGGTCGGGCCGGTCGAAGAGC

2221---------+---------+---------+---------+---------+-------+2280

   CGGTTATAGACGGGCTCCAGGTGTTCTTGTGTTTTTAGAGCCAGCCCGGCCAGCTTCTCG

 SacI                                     StyI

    |                                        |

   TCATCAAGACGGTCCCCAAGACGCGCCATGATGTGATCTTCACCATGGCGGTGCTTGTTC

2281---------+---------+---------+---------+---------+-------+2340

   AGTAGTTCTGCCAGGGGTTCTGCGCGGTACTACACTAGAAGTGGTACCGCCACGAACAAG

   ATCTGCCGCCGGAGAGCGAGTGGGTCTTCAAAGAGATCGCCAAGAAGGCAAAGAAGAAGA

2341---------+---------+---------+---------+---------+-------+2400

   TAGACGGCGGCCTCTCGCTCACCCAGAAGTTTCTCTAGCGGTTCTTCCGTTTCTTCTTCT

         NspV

            |

   TCATAGTTTTCGAAAGCGAAGGCGACGAGGACGTTTCCGAACGGCACTTCCTGCGGCACT

2401---------+---------+---------+---------+---------+-------+2460

   AGTATCAAAAGCTTTCGCTTCCGCTGCTCCTGCAAAGGCTTGCCGTGAAGGACGCCGTGA

   ACAAGCACATATTCCAGCGATTGAAGAGACCGGAGATCGACCATCTTTGGCCCGTTCCGG

2461---------+---------+---------+---------+---------+-------+2520

   TGTTCGTGTATAAGGTCGCTAACTTCTCTGGCCTCTAGCTGGTAGAAACCGGGCAAGGCC

   GCCTGCCGAAGTCCTATGTCTGTCGGGTCTTTGGGCCGGCCCCGTATTAGCCAGGAAAAA

2521---------+---------+---------+---------+---------+-------+2580

   CGGACGGCTTCAGGATACAGACAGCCCAGAAACCCGGCCGGGGCATAATCGGTCCTTTTT



   CAGTAAGTCTCGTCTGAACCCCGCCCCACCAGCGGGGTTTTTCTTTATCACCACACAGGA

2581---------+---------+---------+---------+---------+-------+2640

   GTCATTCAGAGCAGACTTGGGGCGGGGTGGTCGCCCCAAAAAGAAATAGTGGTGTGTCCT

   GACCACCAATGGATCGCGCGAAATTCTTCGCGGCGGTGCGCTCGCCCCTGTTCGCCGGCA

2641---------+---------+---------+---------+---------+-------+2700

   CTGGTGGTTACCTAGCGCGCTTTAAGAAGCGCCGCCACGCGAGCGGGGACAAGCGGCCGT

                                     XbaI

                                        |

   AGATGTCAGAGCGGCAGGTGCAGGGCGTAGACGCCATTCTAGACGAGGCAGAGCGGCGCG

2701---------+---------+---------+---------+---------+-------+2760

   TCTACAGTCTCGCCGTCCACGTCCCGCATCTGCGGTAAGATCTGCTCCGTCTCGCCGCGC

                                            XhoI

                                               |

   GCACACCGTTGGCGCATCTGGCCTACATGCTCGCCACGGCATTTCTCGAGACGGCCAAAA

2761---------+---------+---------+---------+---------+-------+2820

   CGTGTGGCAACCGCGTAGACCGGATGTACGAGCGGTGCCGTAAAGAGCTCTGCCGGTTTT



   CGATGCAGCCGATTGCCGAATACGGCAAGGGCGCTGGCCGCAAGTACGGCGTCAAAGGCA

2821---------+---------+---------+---------+---------+-------+2880

   GCTACGTCGGCTAACGGCTTATGCCGTTCCCGCGACCGGCGTTCATGCCGCAGTTTCCGT

   AGTACGGGCAGGTTCCCTATGGGCGCGGCTATGTCCAGCTAACGTGGGACTCGAACTACG

2881---------+---------+---------+---------+---------+-------+2940

   TCATGCCCGTCCAAGGGATACCCGCGCCGATACAGGTCGATTGCACCCTGAGCTTGATGC

   AGCGCGCCGATAAGGAGCTTGGTCTGAAGGGCGCGCTGCTGCGCGACTTCAATCTCGCCA

2941---------+---------+---------+---------+---------+-------+3000

   TCGCGCGGCTATTCCTCGAACCAGACTTCCCGCGCGACGACGCGCTGAAGTTAGAGCGGT

   TGCGCCAGGACATCGCGGCCAAAATTATGTTCGTCGGCATGACCGAGGGCTGGTTCACCG

3001---------+---------+---------+---------+---------+-------+3060

   ACGCGGTCCTGTAGCGCCGGTTTTAATACAAGCAGCCGTACTGGCTCCCGACCAAGTGGC

   GCAAGAAGTTGGGCGACTACATCGGCGGCGGGCGTGTGGATTATGTCGGCGCACGCCGCT

3061---------+---------+---------+---------+---------+-------+3120

   CGTTCTTCAACCCGCTGATGTAGCCGCCGCCCGCACACCTAATACAGCCGCGTGCGGCGA

   ATAATCAACGGCACGGATAAAGCTAAGACGATCGCCGGCCATGCGGCTGTATTTGAGAAG

3121---------+---------+---------+---------+---------+-------+3180

   TATTAGTTGCCGTGCCTATTTCGATTCTGCTAGCGGCCGGTACGCCGACATAAACTCTTC

   GCGCTGAAGGCGGCTGGTTATGGCACGCGGGTCGTTGCGCCTGCAAAGGGCGGCTTCTGG

3181---------+---------+---------+---------+---------+-------+3240

   CGCGACTTCCGCCGACCAATACCGTGCGCCCAGCAACGCGGACGTTTCCCGCCGAAGACC

   CTGCGCTAGTCAATATCCTCATCAAAATTCTAAGGGGTGGAAAATTATTGCCGCCTATAC

3241---------+---------+---------+---------+---------+-------+3300

   GACGCGATCAGTTATAGGAGTAGTTTTAAGATTCCCCACCTTTTAATAACGGCGGATATG

   CCGAATCGCCTCCGCCTCTTCTTTTTCTGGATGGTGATGCGCGGCTACGTTTCGCAGGAG

3301---------+---------+---------+---------+---------+-------+3360

   GGCTTAGCGGAGGCGGAGAAGAAAAAGACCTACCACTACGCGCCGATGCAAAGCGTCCTC

   ACCGCCGACACCTTTCTTCTTGACGAAGAGATGATCCGCGCCATTGAGGCCACGGTCGGC

3361---------+---------+---------+---------+---------+-------+3420

   TGGCGGCTGTGGAAAGAAGAACTGCTTCTCTACTAGGCGCGGTAACTCCGGTGCCAGCCG

                         SacI

                            |



   TCTGTCACTTCGCGCTAGTTGAGCTCTGGCACGTCCTTGAAGCCAAGTGGAAGGCGGCTA

3421---------+---------+---------+---------+---------+-------+3480

   AGACAGTGAAGCGCGATCAACTCGAGACCGTGCAGGAACTTCGGTTCACCTTCCGCCGAT

   CGGCCGCCAAAaAATAATGCTGGCGCTCATCCGCTGGATAGCCGGCAAGCTGACCGGCGA

3481---------+---------+---------+---------+---------+-------+3540

   GCCGGCGGTTTtTTATTACGACCGCGAGTAGGCGACCTATCGGCCGTTCGACTGGCCGCT

   CCTAGTCGGCGCGCTTGAGCGGGCTCACGCAGCCCGCCTTGCCGCCGCCAACGACGCGCA

3541---------+---------+---------+---------+---------+-------+3600

   GGATCAGCCGCGCGAACTCGCCCGAGTGCGTCGGGCGGAACGGCGGCGGTTGCTGCGCGT

   ACGCATTGCGGCCGACATCAAGATAAAGACAATCGAAGCACAGATGGCCGCCAGCATCGA

3601---------+---------+---------+---------+---------+-------+3660

   TGCGTAACGCCGGCTGTAGTTCTATTTCTGTTAGCTTCGTGTCTACCGGCGGTCGTAGCT

                            SphI                 StyI

                               |                    |

   GGCAGCCTCCGTCGTCAAGCAAGGCATGCAGCACAAGGCGTTCTGGATTCCTTGGTTGAT

3661---------+---------+---------+---------+---------+-------+3720

   CCGTCGGAGGCAGCAGTTCGTTCCGTACGTCGTGTTCCGCAAGACCTAAGGAACCAACTA

   TGCCGCCGTTCCGTGCGCAGATGGTTTGGCTGGGGGATGACGGACAGCCTGGCGAACGGC

3721---------+---------+---------+---------+---------+-------+3780

   ACGGCGGCAAGGCACGCGTCTACCAAACCGACCCCCTACTGCCTGTCGGACCGCTTGCCG

   TCGCTGCCCGACGTGACAGCCTTGCCACCGCAACTAAAGGAATACGCCGACGTGGTTTTC

3781---------+---------+---------+---------+---------+-------+3840

   AGCGACGGGCTGCACTGTCGGAACGGTGGCGTTGATTTCCTTATGCGGCTGCACCAAAAG

NruI

   |

   GCGAATATCTTCTATGTCGGCGGCGGAGTTGCTGGCGCGCAGATCCTGGCGGGGGTGCTG

3841---------+---------+---------+---------+---------+-------+3900

   CGCTTATAGAAGATACAGCCGCCGCCTCAACGACCGCGCGTCTAGGACCGCCCCCACGAC

   AAAAGATGACCCCTGAAGAAATAATGAAGGCGGTTCTTTTCTTCCTGACCGTTGCGGGCG

3901---------+---------+---------+---------+---------+-------+3960

   TTTTCTACTGGGGACTTCTTTATTACTTCCGCCAAGAAAAGAAGGACTGGCAACGCCCGC

   CTGGCTGGGGCATCTGGTGGAAGATCGATAGTCGCGTGAAGGAAGGCGAGAAGTCCACGG

3961---------+---------+---------+---------+---------+-------+4020

   GACCGACCCCGTAGACCACCTTCTAGCTATCAGCGCACTTCCTTCCGCTCTTCAGGTGCC



   AGGGGCGCGTGAAGGCGGCGGAGGAGAAGGCGGAGCGGGTGGCCGTTGATCTGGCTGCTC

4021---------+---------+---------+---------+---------+-------+4080

   TCCCCGCGCACTTCCGCCGCCTCCTCTTCCGCCTCGCCCACCGGCAACTAGACCGACGAG

                                            SphI

                                               |

   ACCGTCTGCACACTTCGGAAACGTACGCCACCAAGCAAGGCATGCAAGAGCAGACTGCGC

4081---------+---------+---------+---------+---------+-------+4140

   TGGCAGACGTGTGAAGCCTTTGCATGCGGTGGTTCGTTCCGTACGTTCTCGTCTGACGCG

   AGTTGCTCCGAGCCATCGAAGGCGTCGGCAACAGAATCGACGGGCTGCACGAGCGCCTAG

4141---------+---------+---------+---------+---------+-------+4200

   TCAACGAGGCTCGGTAGCTTCCGCAGCCGTTGTCTTAGCTGCCCGACGTGCTCGCGGATC

   ATAGGGCGTTTGAACGGACTACGGGCCGTAGCGCCAGCCGTTAAATAAAACGCGGGCGCG

4201---------+---------+---------+---------+---------+-------+4260

   TATCCCGCAAACTTGCCTGATGCCCGGCATCGCGGTCGGCAATTTATTTTGCGCCCGCGC

   ATTCGTTTATTAACGCCTACCGATAATAAAACAACAAAATGCTGCGGTTCCTTGCCCCTA

4261---------+---------+---------+---------+---------+-------+4320

   TAAGCAAATAATTGCGGATGGCTATTATTTTGTTGTTTTACGACGCCAAGGAACGGGGAT

                               XhoI

                                  |

   TCCCTAACCGGATAGGGGCATTTTTTATTGCCTCGAGTTCTTGTTCTCATTTTGTTCTGA

4321---------+---------+---------+---------+---------+-------+4380

   AGGGATTGGCCTATCCCCGTAAAAAATAACGGAGCTCAAGAACAAGAGTAAAACAAGACT

             StyI

                |

   CGCTATTTCTGGCCCATGGTCGAGACGATTGGCGAAGCATTCAGCCTCGGATGGCAACTC

4381---------+---------+---------+---------+---------+-------+4440

   GCGATAAAGACCGGGTACCAGCTCTGCTAACCGCTTCGTAAGTCGGAGCCTACCGTTGAG

   AAGGCGCGGTGCGCGTACGGCAACCGCGAAGGCTTGAAGTCGATTCGCCGCTGCACTTGG

4441---------+---------+---------+---------+---------+-------+4500

   TTCCGCGCCACGCGCATGCCGTTGGCGCTTCCGAACTTCAGCTAAGCGGCGACGTGAACC

                                 MluI

                                    |

   ACATACGATCTCGATATGCTCACGCTGGTCTCAACGCGTGGCCGCGACTTTCCCCTTGCG

4501---------+---------+---------+---------+---------+-------+4560



   TGTATGCTAGAGCTATACGAGTGCGACCAGAGTTGCGCACCGGCGCTGAAAGGGGAACGC

   ATGCTGGCGTCGAGGCTGAGGTGTCCGCGCTGTGGCTCGCGGGCCGTGTCGGTGGTGTTC

4561---------+---------+---------+---------+---------+-------+4620

   TACGACCGCAGCTCCGACTCCACAGGCGCGACACCGAGCGCCCGGCACAGCCACCACAAG

   GTGCCGCCAGGTGAGGGCGATAGGCGGAGAGGGGCTGCGTAGGTGCTGTTGGAATATTGC

4621---------+---------+---------+---------+---------+-------+4680

   CACGGCGGTCCACTCCCGCTATCCGCCTCTCCCCGACGCATCCACGACAACCTTATAACG

   TTGACAAATTTGTAAAAATGCATTAGTGTCGTTCATTGTAGGCGCCGACCAAGCGCCTGG

4681---------+---------+---------+---------+---------+-------+4740

   AACTGTTTAAACATTTTTACGTAATCACAGCAAGTAACATCCGCGGCTGGTTCGCGGACC

   CCGTGGTCCACCAAGCCACGCAACCACCACAACGGCGCCACGCGCAGAAGAGGAGGCCGG

4741---------+---------+---------+---------+---------+-------+4800

   GGCACCAGGTGGTTCGGTGCGTTGGTGGTGTTGCCGCGGTGCGCGTCTTCTCCTCCGGCC

                  StyI

                     |

   TATGCTCAGACGCATAATCCTTGGCGCATCCATCGCTGCACTTTCCGGTGCCGCTGTGTT

4801---------+---------+---------+---------+---------+-------+4860

   ATACGAGTCTGCGTATTAGGAACCGCGTAGGTAGCGACGTGAAAGGCCACGGCGACACAA

   CTTCGCGCCGACCGCAGCCGCATTCATTGCCAGACCCATCACCCCCGCACCGCTCACCGT

4861---------+---------+---------+---------+---------+-------+4920

   GAAGCGCGGCTGGCGTCGGCGTAAGTAACGGTCTGGGTAGTGGGGGCGTGGCGAGTGGCA

   CGCTATAGAGCGCGCCACCTACCGCGCGCCAGTAACAGACGCCGCTACGGTTCTCATCCA

4921---------+---------+---------+---------+---------+-------+4980

   GCGATATCTCGCGCGGTGGATGGCGCGCGGTCATTGTCTGCGGCGATGCCAAGAGTAGGT



                                       NotI

                                          |

   GAGACCGAACAGCAAGGGGACCGGATTCCACATTGGCGGCGGCCGCATCATCACCGCGGC

4981---------+---------+---------+---------+---------+-------+5040

   CTCTGGCTTGTCGTTCCCCTGGCCTAAGGTGTAACCGCCGCCGGCGTAGTAGTGGCGCCG

   CCATGTCGTGAATGGCGCAAAAACCGTGTCCCTCAAGAGCTACGACGGCCGCATCTCGTC

5041---------+---------+---------+---------+---------+-------+5100

   GGTACAGCACTTACCGCGTTTTTGGCACAGGGAGTTCTCGATGCTGCCGGCGTAGAGCAG

                HincII

                     |

   GGCGACAGTCGTGAAGGTCGACACCAAGACCGAGATAGCAATCCTACAGACTAATATGCG

5101---------+---------+---------+---------+---------+-------+5160

   CCGCTGTCAGCACTTCCAGCTGTGGTTCTGGCTCTATCGTTAGGATGTCTGATTATACGC

   CCTGCTTCCCGCCGAGCTAGACTGCGGCACGGTCCCTGTCGGCACGGCAATAAGCGCGAT

5161---------+---------+---------+---------+---------+-------+5220

   GGACGAAGGGCGGCTCGATCTGACGCCGTGCCAGGGACAGCCGTGCCGTTATTCGCGCTA

                  EcoRI(43)

                      |

   CGGCAATCCGCTCGGCCAGGAATTC

5221---------+---------+---------+5245

   GCCGTTAGGCGAGCCGGTCCTTAAG



M3. A 16-3 fág EcoRI(37)-EcoRI(43) régiójának szekvencia analízise
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