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BEVEZETÉS  

A génexpresszió szabályozása egy komplex, több szinten zajló folyamat, amely biztosítja, 

hogy a sejtben az adott génről, egy adott időben megfelelő mennyiségű és minőségű fehérje 

keletkezzen.  Az eukarióta sejtekben a transzkripció után többféle minőségbiztosítási rendszer 

felel azért, hogy csak tökéletes fehérjék transzlálódhassanak. Ilyen, evolúciósan konzervált 

minőségbiztosítási rendszer például az RNS silencing és a nonsense-mediated mRNS decay 

(NMD) rendszer. Bár mindkét mechanizmus a hibás RNS-eket ismeri fel és degradálja, 

ugyanakkor a két rendszer más szempontok alapján különíti el a normál és a hibás RNS-eket. 

Az RNS silencing egy fontos védekező mechanizmus vírusok, transzgének és más 

molekuláris paraziták ellen. Az RNS silencinget a kétszálú RNS-ek (dsRNS) indukálják és 

végső soron a dsRNS-ekkel homológ RNS-ek degradációjához vezet (Baulcombe, 2004). 

dsRNS-ek többféle módon keletkezhetnek, például a növényi egyszálú RNS vírusok esetében 

ez az vírus replikációs intermediere, míg transzgének esetében a kriptikus promoteraktivitás 

következménye lehet. Az NMD felismeri és lebontja a korai stop kodon tartalmú mRNS-eket, 

melyekről gyakran domináns negatív hatású csonka fehérjék képződhetnek (Behm-Ansmant, 

2007). Az NMD esszenciális szabályzó szerepét mutatja, hogy az NMD null mutánsok letális 

vagy nagyon súlyos fenotípust mutatnak minden élőlényben. Bár az NMD-t már kimerítően 

vizsgálták emlősökben, élesztőben, Drosophilában és nematódákban, a növényi NMD-ről 

nagyon keveset tudunk. Legalább kétféle mechanizmus létezik a normális és a korai stop 

kodon elkülönítésére. Élesztőkben és gerinctelenekben az NMD abban az esetben ismeri fel a 

stop kodont korainak, ha a mRNS 3’ nem-transzlálódó régiója (UTR) túl hosszú, így a 

terminálódó riboszóma nem tud kapcsolatba lépni a poly(A) kötő fehérjével, ezáltal a 

transzláció terminációja lassú lesz, ezért a mRNS-en kialakul az NMD kulcs komplexe, mely 

a UPF1, UPF2 és a UPF3 fehérjékből áll (Gatfield, 2003; Amrani, 2004). Az NMD komplex 

kialakulása után a mRNS nagyon gyorsan lebomlik. Élesztőkben tehát az NMD cisz eleme a 

hosszú 3’ UTR, transz elemei a UPF fehérjék. Emlősökben NMD cisz elemként működik a 3’ 

UTR-ban található intron (Nagy, 1998). A mRNS érése során az intronkivágódás helyén egy 4 

fehérjéből álló exon junction komplex (EJC) épül fel (Le Hir, 2000). Normális esetben a 

transzláció első körénél az EJC-t a riboszóma lelöki a mRNS-ről. Ha azonban az intron a 

stophoz képest downstream helyezkedik el, az EJC az RNS-hez kötve marad, és kötési 

felszínül szolgál az NMD kulcs komplexének, ezáltal az mRNS gyors lebomlását okozza 

(Chang, 2007). A növényi NMD-ről a munkánk kezdetekor igen keveset tudtak, nem ismertük 

a növényi NMD cisz és transz elemeit sem.                                                                                                         



 3

                                                                             Mérai Zsuzsanna Ph.D. értekezés tézisei 
  

CÉLKITŰZÉSEK 

Csoportunk fő célkitűzése a korai stop kodonok felismeréséért és lebontásáért felelős 

növényi mechanizmus vizsgálata. Mivel az NMD-t növényekben alig vizsgálták korábban, új 

kísérleti módszereket kellett felállítanunk, amelyek alkalmasak a növényi NMD cisz és transz 

elemeinek vizsgálatára. Munkatársaim felállítottak egy Agrobacterium infiltráción alapuló gyors, 

tranziens génexpressziós rendszert. Mivel az agroinfiltráció során az NMD riportergének erősen 

indukálják az RNS silencinget is, a két RNS degradációs rendszer különválasztásához szükség 

volt az RNS silencing szelektív gátlására. A legtöbb növényi vírus a hatékony fertőzés érdekében 

RNS silencing szuppresszort termel, ezért a feladatom volt egy virális szuppresszor azonosítása, 

amely hatékonyan gátolja az RNS silencinget, de nem hat az NMD-re, így felhasználhatjuk a két 

rendszer szétválasztására.  

(1) Elsőként célul tűztük ki a Pothos latent virus (PoLV) silencing szuppresszorának 

azonosítását. A PoLV ORF5 egy 14 KDa-os fehérjét kódol, melyről korábban leírták, hogy a 

tünetek erősségéért felelős (Rubino, 1997). Munkám során megvizsgáltam, hogy a p14 

működhet-e RNS silencing szupresszorként.  

(2) Csoportunk egyik fő feladata a korai stop kodon tartalmú mRNS-ek felismerésében 

szerepet játszó cisz elemek azonosítása volt. Munkatársaim bizonyították, hogy a növényekben az 

élesztőhöz hasonlóan a 3’ UTR hossza NMD cisz elem. Növényekben minél hosszabb a 3’ UTR, 

annál hatékonyabban ismeri fel az NMD korai stop kodon tartalmú mRNS-ként. Mivel az 

emlősökben a 3’ UTR-ban lévő intron pozíciótól függően NMD cisz elem, megvizsgáltam, hogy 

növényekben okozhatja-e a 3’ UTR-ban lévő intron az adott mRNS instabilitását.  

(3) A növényi NMD cisz elemek után szerettük volna az NMD transz elemeit azonosítani. 

Ehhez a reverz genetikai megközelítést választottuk, ezért kidolgoztunk egy vírus indukálta 

géncsendesítésen (VIGS) és agroinfiltráción alapuló tesztrendszert. Munkatársainkkal közösen 

megvizsgáltuk a UPF1, UPF2 és UPF3 növényi ortológjainak szerepét az NMD-ben. További 

feladatom volt az EJC tagjainak, az Y14 és Mago, valamint az SMG7 növényi ortológ keresése, 

és szerepük tisztázása.  

 

MÓDSZEREK 

- Az Agrobacterium infiltráláshoz a bináris vektorban lévő konstrukciókat Agrobacterium 

tumefaciensbe jutattuk triparental mating módszerrel. A felnövesztett és visszaoldott 

baktériumszuszpenziót Nicotiana benthamiana és Nicotiana tabacum növények levelébe, a  
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fonáki gázcserenyílásokon keresztül, fecskendővel infiltráltuk. Az infiltrált leveleket vizuálisan 

értékeltük, majd RNS-t izoláltunk. 

 

- A növények vírussal való fertőzéséhez a vírus cDNS-ét tartalmazó plazmidról in vitro 

transzkriptumot készítettünk, majd a növények leveleit ezekkel bedörzsöltük.  

 

- A vírus indukálta géncsendesítést (VIGS) TRV vírussal végeztük (Ratcliff, 2001). A TRV 

osztott genomú RNS vírus, az RNS1 és RNS2 genomjának megfelelő cDNS-eket egy-egy 

agroinfiltrálásra alkalmas bináris vektor tartalmazza. Az RNS2-nek megfelelő cDNS egy 

szakaszába építhetjük be a jelölt génünk egy darabját. Az RNS1 és RNS2 cDNS-t hordozó 

bináris vektort agroinfiltrálással N. benthamiana leveleibe juttatjuk. A vírus okozta tünetek 3-4 

nap után látszódnak, 10-12 nappal a fertőzés után a növény kigyógyul, ezzel együtt a beépített 

darabbal homológiát mutató növényi endogén gén(ek) mRNS szintje is lecsökken, vagyis a gént 

poszt-transzkripciósan csendesítjük.  

 

- Az RNS kivonással nyert összes RNS-t Northern blot analízissel vizsgáltuk. A kis 

molekulasúlyú sRNS-ek vizsgálatát szintén Northern blot analízissel végeztük, de a sRNS-eket 

15%-os denaturáló poliakrilamid gélen választottuk el (Silhavy, 2002).  

 

- Az RNS-fehérje kötéseket EMSA (gel mobility shift assay) módszerrel végeztük (Silhavy, 

2002). A fehérjéket infiltrált, illetve vírusfertőzött levelekből készült natív össz-fehérje 

extrakcióval nyertük. A radioaktív RNS próbákhoz a kis molekulasúlyú RNS-eket végjelöltük, a 

hosszabb RNS-eket in vitro transzkripcióval, radioaktív nukleotidok beépítésével állítottuk elő. 

A kötési reakciókat natív körülmények között, poliakrilamid gélen megfuttattuk, majd a gél 

vákumszárítása után Storm 840 szkennerrel olvastuk be és értékeltük.  

  

EREDMÉNYEK 

1. Bizonyítottuk, hogy a Pothos latent virus (PoLV) 5. ORF-je által kódolt 14 kDa-os fehérje 

egy RNS silencing szuppresszor. Agroinfiltrációs rendszerben hatékonyan gátolta a transzgén 

mRNS lebomlását és a transzgénről keletkező sRNS-ek felhalmozódását. Mivel a p14 

szelektíven gátolta az RNS silencinget, viszont nem volt hatással az NMD-re, felhasználható a 

két RNS minőségbiztosítási rendszer szétválasztására, és az NMD vizsgálatára.  
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2.       Megállapítottuk, hogy a p14 egy méretszelekció nélküli, kétszálú RNS kötő fehérje, ami 

egyaránt jól köti a hosszabb kétszálú RNS-eket, és a sRNS-eket; az RNS silencing 

kulcsmolekuláit. Bár in vivo a p14 nem volt képes megakadályozni a kétszálú RNS-ek 

lebomlását, de késleltette róluk a sRNS-ek felszaporodását, mind transzgének esetében, mind 

vírusfertőzéskor. Mivel a PoLV vírus nekrotizálja a növényt, a p14-et nem kódoló vírussal 

(PoLV∆14) fertőzött növény pedig kigyógyul a fertőzésből, úgy tűnik a p14 sRNS 

felhalmozódást késleltető képessége éppen elegendő a hatékony vírusfertőzéshez.  

 

3. Munkatársainkkal felállítottunk egy új, a növényi NMD vizsgálatára alkalmas tranziens 

tesztrendszert. Ennek segítségével bizonyítottuk, hogy a korai stop kodon tartalmú mRNS-ek 

alacsony szinten halmozódnak fel a növényekben is. Mivel bemutattuk, hogy ezt poszt-

transzkripciós mRNS degradációs mechanizmust a UPF1 fehérje domináns negatív mutáns 

változata gátolja, valamint bizonyítottuk, hogy a degradáció transzlációfüggő, kijelenthetjük, 

hogy a PTC tartalmú mRNS-eket a növényi NMD felismeri és lebontja.  

 

4. Csoportunk bizonyította, hogy növényekben a hosszú 3’ UTR, az élesztőkhöz hasonlóan 

az NMD cisz eleme. A 3’ UTR hossza méretarányosan indukálja az NMD-t; minél hosszabb az 

adott mRNS 3’ UTR-ja, annál erősebb célpontja az NMD-nek, ezért annál alacsonyabb szinten 

halmozódik fel. Munkám során bemutattam, hogy hasonlóan az emlősökhöz, a növényi gének 3’ 

UTR-jában lévő intron pozíciótól függően aktiválja az NMD-t. A stop kodontól downstream 28 

bp-ra lévő intron nem okozott változást a mRNS stabilitásában. Ezzel szemben ha a stop 

kodontól downstream 99 bp-ra van az intron, a stopot az NMD koraiként ismeri fel, és a mRNS 

lebomlását idézi elő. Összefoglalva, a növényekben mind a hosszú 3’ UTR, mind a 3’ UTR-ban 

lévő intron cisz elem lehet.  

 

5.    A növényi NMD transz faktorainak azonosítása érdekében felállítottunk egy újabb, gyors 

tranziens tesztrendszert. A vírus indukálta géncsendesítés (VIGS) módszere alkalmas endogén 

növényi gének transzkripció utáni inaktiválására (RNS silencing). A vizsgálandó transz 

faktorok csendesítése után az NMD hatékonysága jól nyomon követhető a korábban 

bemutatott NMD tesztrendszer segítségével. Bizonyítottuk, hogy a UPF1 és UPF2 fehérjék 

szükségesek a hosszú 3’ UTR alapú NMD-hez és az intron alapú NMD-hez is. A UPF3 

fehérje részt vesz a hosszú 3’ UTR alapú NMD-ben, azonban úgy találtuk, hogy nem 

szükséges az intron alapú NMD-hez.                                                                           
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6.   Emlősökben az intronok pozícióján alapuló PTC felismerést az EJC komplex közvetíti 

(Chang, 2007). A növényi EJC létezésére és funkciójára korábban nem volt bizonyíték. Az 

EJC tetramer komplex 4 tagja közül azonosítottuk az Y14 és MAGO fehérjék N. benthamiana 

ortológját, melyekről bizonyítottuk, hogy részt vesznek az intron alapú NMD-ben, azonban 

várakozásunknak megfelelően, nem vesznek részt a hosszú 3’ UTR indukálta NMD-ben. 

Bemutattuk, hogy az Y14 és a MAGO fehérjék heterodimert alkotnak. A növényi EJC 

komplexet alkotó másik két fehérje ortológjának ismerete nélkül nem tudtuk közvetlenül 

bizonyítani, hogy a növényekben is hasonló módon épül fel az EJC. Alternatív megoldásként, 

a tetramer kialakításához szükséges aminosavak mutációjával közvetetten bizonyítottuk, hogy 

a növényekben a 3’ UTR-ban lévő intron alapú NMD valószínűleg az EJC-n keresztül valósul 

meg. 

 

7.    Az SMG fehérjék közül az SMG7 növényi ortológját sikerült azonosítanunk. Igazoltuk, 

hogy az SMG7 mind a hosszú 3’ UTR alapú NMD-ben, mind az intron alapú NMD-ben részt 

vesz.     

   

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. A POTHOS LATENT VIRUS RNS SILENCING SZUPPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Munkám során bemutattam, hogy a Tombusvirus víruscsaládba és Aureusvirus nemzetségbe 

tartozó Pothos latent virus (PoLV) p14 fehérjéje RNS silencing szuppresszorként működik. 

Az Aureusvirusok legközelebbi rokonai a Tombusvirusok, melyek az elsőként karakterizált 

p19 RNS silencing szuppresszorral rendelkeznek. Bioinformatikai analízis során 

megállapítottuk, hogy a Tombusvirusok és az Aureusvirusok szuppresszorai valószínűleg egy 

közös őstől származnak. In vitro bizonyítottuk, hogy a p14 egy dsRNS kötő fehérje, azonban 

míg a p19 méretszelektíven csak a 21 nt hosszúságú sRNS-eket köti, a p14 egyaránt jól köti a 

sRNS-eket és a hosszú dsRNS-eket (Silhavy, 2002). Az in vivo kísérletek alapján a hosszú 

dsRNS kötés biológiai szerepe a dsRNS-ről képződő sRNS-ek felhalmozódásának késleltetése 

a vírusfertőzés során. A p19 fehérje méretszelektív sRNS kötő tulajdonságának köszönhetően 

csak az RNS silencing kulcsmolekuláit ismeri fel, ezzel szemben a p14 általános dsRNS kötő 

tulajdonsága miatt a növényi sejt sok más molekulájával is kölcsönhatásba kerülhet. A tRNS- 
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ek, rRNS-ek és más strukturális RNS-ek másodlagos szerkezetét felismerve rövid időn belül 

nagy károkat okozhat a sejtben, így a növény még a vírus felszaporodását megelőzően 

elpusztulna. A p14 a 2. szubgenomi RNS-ről transzlálódik (Rubino, 1997). A vírusfertőzés 

során a 2. szubgenomi RNS mennyisége nagyon hamar lecsökken, a fertőzést követő 2. napon 

már alig detektálható, így a p14 fehérje csak a fertőzés elején termelődik. A Tombusvirusok és 

Aureusvirusok közös ősi szuppresszora feltételezhetően egy általános kétszálú RNS kötő 

fehérje volt, azonban egy ilyen fehérje nemcsak az RNS silencinget gátolja, hanem a növény 

más, alapvető funkcióit is, így a vírus elterjedésének nem kedvez. Ez a fehérje az evolúció 

során a Tombusvirusok esetében egy méret szerinti szelekcióval tette specifikussá az RNS 

silencing gátló hatást, míg a PoLV (Aureusvirus) a p14 expressziójának időbeli korlátozásával 

biztosítja, hogy a vírus előnyhöz jusson a növényi RNS silencinggel szemben, de később ne 

gátolja a sejt életfunkcióit. 

 

2.  A NÖVÉNYI NMD RENDSZER 

 

Az NMD az evolúció során valószínűleg az eukarióták közös ősénél alakulhatott ki. A 

korábbi NMD evolúciós modell szerint az eukarióták eredetileg egy egyszerűbb, élesztő-szerű 

NMD mechanizmussal rendelkeztek, és ebből alakult ki az állatvilágban egy komplexebb, az 

intronok pozícióján alapuló NMD rendszer (Rehwinkel, 2006). Az eredményeink alapján 

újragondoltuk az NMD evolúciójáról alkotott korábbi modellt. Munkánk során bemutattuk, 

hogy a növényekben mind az élesztőkre, mind az emlősökre jellemző PTC felismerés 

megtalálható. Az élesztőgombák és az emlősök rendszertanilag közelebb állnak egymáshoz, 

mint a növényekhez, így az a tény, hogy a növényekben mind az élesztőkre jellemző hosszú 

3’ UTR alapú, mind az emlősökre jellemző intronos 3’ UTR alapú NMD létezik, azt 

jelentheti, hogy mindkét mechanizmus megvolt az eukarióták közös ősénél. Az eukarióta 

NMD rendszer magasfokú konzerváltságát az azonosított növényi NMD transz faktorok is jól 

mutatják. Ahogy élesztőkben és emlősökben, az NMD központi fehérjekomplexét 

növényekben is a UPF1, UPF2 és UPF3 fehérjék alkotják (He, 1997; Serin, 2001). Az emlős 

NMD-hez hasonlóan, a növényi intron alapú NMD-t feltételezhetően szintén az EJC közvetíti, 

vagyis az eukarióták közös őse is rendelkezhetett egy hasonló, EJC által definiált PTC 

felismeréssel. Azonosítottuk az SMG7 fehérje növényi ortológját, azonban pontos funkcióját 
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még nem ismerjük. Az SMG7 két funkciót is végez az NMD során az emlősökben; részt vesz 

a UPF1 defoszforilálásában és az NMD által felismert PTC tartalmú mRNS-eket a lebontás 

helyszínére, a P-testbe transzportálja (Fukuhara, 2005; Unterholzner, 2004). További 

kísérleteket tervezünk annak vizsgálatára, hogy növényekben a két funkció közül melyikben 

vesz részt az SMG7.  

Összefoglalva, a növényi NMD vizsgálata során kijelenthetjük, hogy az NMD sokkal 

konzerváltabb eukarióta mechanizmus, mint azt korábban gondolták. Mind a cisz elemek, 

mind a transz faktorok hasonlóak a gombáknál és az állatvilágban meglévő NMD elemekhez. 

Az általunk karakterizált növényi NMD rendszer a korábbi NMD evolúciós modell 

átgondolását tették lehetővé.   
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