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BEVEZETÉS 

 

A génexpresszió szabályozásának talán legfontosabb módja a gén transzkripciójának 

szabályozása, ami a genom posztszintetikus módosulása, ill. a fehérje-DNS kölcsönhatások 

révén valósulhat meg. E szabályozásban központi szerepet játszik a dinamikus 

kromatinstruktúra, hiszen a kromatin felnyílásának és visszarendeződésének precíz 

koordinálása biztosítja a genetikai információ megfelelő helyen és időben történő 

hasznosítását (epigenetikai szabályozás). E szabályozás leglényegesebb elemei a DNS 

metiláció és a DNS-hez kapcsolódó hiszton fehérjék oldalláncainak modifikációi. A hiszton 

modifikációk – mint pl. a hiszton acetiláció és hiszton metilációk – a kromatinstruktúra 

megváltoztatása révén játszanak kulcsfontosságú szerepet az emlősök génexpressziójának 

szabályozásában. 

A transzkripciós aktivitás irányításában ezeknek a mechanizmusoknak bonyolult 

rendszere vesz részt, melyek megismeréséhez az Epstein-Barr vírus jó modellrendszer, mivel 

172 kbp hosszú genomja a látens fertőzés során episzómális, kromoszómaszerű formában van 

jelen a gazdasejtben, és a kromoszómális DNS-hez hasonlóan sejtciklusonként csak egyszer 

replikálódik. Az EBV egy B sejteket és epitéliális sejteket fertőző humán herpeszvírus. A 

virális génexpresszió és promóterhasználat a vírus látencia-típusának függvénye. I-es típusú 

látencia esetén a vírus 6 nukleáris antigénje (EBNA) közül a Q-promóterről (Qp) átíródva 

csak az EBNA1 expresszálódik, a C-promóter (Cp) inaktív és a látens membrán proteinek 

(LMP1, LMP2) sem expresszálódnak. Ezzel ellentétben a limfoblasztoid sejtvonalakra (LCL) 

jellemző III-as típusú látencia esetén az EBV minden egyes látens génje kifejeződik, a Cp-ről 

mind a 6 EBNA átíródik, míg a Qp inaktív.  

A látens, episzómális EBV genomok egy feltételezett „Locus control” régión (LCR) 

keresztül kapcsolódnak a nukleáris mátrixhoz. Ez a régió az EBER1 és 2 transzkripciós 

egységek 5’ végétől kiindulva egészen a látens vírusreplikációs origó (oriP) 3’ végéig tart. Az 

EBV feltételezett, nyitott kromatinstruktúrával rendelkező „Locus control” régiói ún. DNáz I 

hiperszenzitív helyekkel (HS) jellemezhetők, ahová transzkripciós faktorok kötődhetnek. 

Az EBV különböző látencia-típusait reprezentáló sejtvonalak a fentiek alapján tehát 

optimális kísérleti rendszerként használhatók a kromatinstruktúra és a különböző hiszton 

modifikációk vizsgálatához. Mivel az EBV összefüggésbe hozható számos emberi kórkép 

patogenezisével is, a differenciált génkifejeződéshez szükséges mechanizmusok megismerése 

mellett a kapott eredmények közvetlenül is elősegíthetik egy fontos humán patogén vírus 

működésének jobb megértését. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Az EBV feltételezett „Locus control” régiójának, C-promóterének, valamint az LCR-

től távol eső Q-promóter hiperszenzitív helyeinek feltérképezése a három fő látencia 

típusba tartozó reprezentatív sejtvonalakban. 

2. A kísérlet során használt sejtvonalak C- és Q-promóter aktivitásának, ill. LMP2A és 

LMP1 expressziós szintjének meghatározása. 

3. Az egyes látens promóterek hiszton H3 és H4 acetiláltsági szintjének, valamint a 

dimetilált H3K4 (H3K4me2) módosulás előfordulásának meghatározása EBV-t 

hordozó limfoid és nazofaringeális karcinóma sejtvonalakban. 

4. Az LMP1-promóter különböző régióiban (szabályozó régió, iniciációs hely, kódoló 

régió) előforduló hiszton modifikációs szintek vizsgálata. 

5. Hiszton-deacetiláz inhibítor kezelés hatásának vizsgálata a C- és LMP2A-promóter 

aktivitására, valamint a H4 hiszton acetiláció mértékére az adott promótert nem 

használó sejtvonalakban. 

 

 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A vizsgálatokhoz felhasznált sejtvonalak: 

 

Kísérleteim során jól karakterizált, az EBV-t látensen hordozó, a vírus három fő 

látencia-típusát képviselő sejtvonalakat használtam. Az I. látencia-típusú Burkitt limfóma 

vonalak csoportjából a Rael-t és a Mutu-BL-I-Cl-216-ot, míg a III. látencia-típusú Burkitt 

limfóma vonalak közül a Mutu-BL-III-Cl-99-t vizsgáltam. A Mutu-III az I. látencia-típusú 

Mutu klónok tenyésztése során bekövetkezett spontán látencia-típus váltás révén jött létre. III. 

látencia-típusú, EBV pozitív limfoblasztoid sejtvonalak (LCL) közül a Rael vírusgenomjával 

immortalizált CB-M1-Ral-STO-t használtam. A II. látencia-típust a nazofaringeális 

karcinómából alapított EBV pozitív epitéliális sejtvonal, a C666-1 képviselte. 
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DNáz I hiperszenzitivitási analízis: 

 

A DNáz I hiperszenzitív helyek (HS) a DNáz I hiperszenzitivitási analízis segítségével 

+/- 100 bp pontossággal jól térképezhetők. A módszer során először nukleuszt izoláltam a 

vizsgálni kívánt sejtvonalakból, majd az izolált nukleuszt különböző koncentrációjú DNáz I 

enzimmel emésztettem. A DNáz I kezelt és kezeletlen kontrol mintákból izolált DNS-t ezután 

megemésztettem a megfelelő restrikciós enzimekkel, majd Southern-blottal analizáltam.  

A Southern-blothoz használt hibridizációs próbák jelöléséhez nem radioaktív, 

Digoxygenint (DIG; Roche) használtam, mely nagy érzékenységű, nem radioaktív detektálást 

tesz lehetővé. A próbák amplifikálása és DIG-gel való jelölése egyidejűleg, a jelölő PCR 

reakció során zajlott. (protokoll ld.: DIG Application Manual, Roche) 

 

RNS tisztítás és RT-PCR: 

 

A vizsgálni kívánt sejtekből TRI Reagenssel (Sigma) izoláltam RNS-t, majd 

SuperScript III reverz transzkriptáz (Invitrogen) és az egyes látens EBV promóterekre 

specifikus primerek segítségével elvégeztem a cDNS szintézisét a protokoll leírása alapján. 

 

Real-time PCR: 

 

A valósidejű PCR alkalmas DNS kvantitatív analízisére, tehát ennek segítségével 

meghatározható a különböző minták relatív DNS koncentrációja. A módszert cDNS 

templáttal génexpresszió meghatározásra, Kromatin Immunprecipitáció során nyert DNS 

templáttal a hiszton acetilációs, ill. -metilációs szint meghatározására használtam. 

Méréseimhez a LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I kitet (Roche) 

alkalmaztam. A PCR reakció körülményeit kísérleti úton állítottuk be a gyártó által javasolt 

protokoll figyelembe vételével. A SYBR Green I a duplaszálú DNS-hez kötődik, foton 

formájában leadott többletenergiája 530 nm-en detektálható. A bekötődött SYBR Green I 

mennyisége, és így a detektált jel nagysága arányos a kettős szálú DNS hosszával és 

mennyiségével. Mivel a SYBR Green I minden duplaszálú DNS-hez képes kötődni, a hibás 

koncentráció érték elkerülése érdekében a kapott PCR termékeket az olvadási görbe 

analízisen kívül még minden esetben agaróz gél-elektroforézissel is ellenőriztem. 
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Kromatin immunprecipitáció (ChIP): 

 

A Kromatin Immunprecipitációt kisebb módosításokkal a Weinmann és Farnham 

(2002) által közölt metodika alapján végeztem. 

A ChIP módszerrel a DNS-fehérje interakciók in vivo kimutatására van 

lehetőségünk. Az eljárás során formaldehiddel kovalensen keresztkötjük az adott 

sejtvonalban a DNS-hez kapcsolódó fehérjéket, majd az izolált kromatint 500-1000 bp-os 

darabokra törjük. A vizsgálni kívánt fehérjére, esetemben a különbözőképpen modifikált 

hiszton fehérjékre specifikus ellenanyaggal, és az ellenanyag Fc-részéhez kapcsolódó 

Protein A-agaróz gyöngyökkel kiprecipitáljuk a teljes DNS állományból a kívánt 

fehérjéhez kapcsolódó DNS fragmentumokat. Ezek után kvantitatív módszerekkel 

összehasonlítható, hogy a vizsgálni kívánt fehérje a kérdéses DNS darabhoz kötődve 

milyen arányban volt megtalálható különböző sejtvonalakban in vivo. Tehát a Kromatin 

Immunprecipitációt követő Real-time PCR reakcióval meg tudtam határozni, hogy a 

különböző látencia-típusú sejtvonalak egyes látens promótereihez kapcsolódó hisztonok 

különböző modifikációi, mint a H3 és H4 hiszton acetiláció, ill. a H3-lizin4 hiszton 

metiláció az egyes sejtvonalakban egymáshoz képest milyen arányban volt jelen. 

 

Trichostatin A kezelés: 

 

A Trichostatin A (TSA) a hiszton-deacetilázok hatékony inhibítora. TSA kezelés 

hatására a hisztonok acetiláltsági szintje megemelkedik, így megemelkedik azoknak a 

géneknek az expressziója, amelyek transzkripciójára a hiszton nagyobb fokú acetiláltsága 

pozitív hatással van. Hogy biztosak lehessünk benne, hogy a génexpresszió növekedését az 

adott promóteren található hisztonok acetiláltsági fokának növekedése okozta, és nem 

közvetett módon transzaktivációs mechanizmus áll a háttérben, fehérje szintézis gátló 

cikloheximiddel (CHX) kezelt, és a TSA és CHX együttes hatását mutató kettős kezelésű 

mintákat is vizsgáltunk. A kezelt sejtekből RNS-t és kromatint is izoláltunk. 
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EREDMÉNYEK 

 

1) Az EBV „Locus control” régiójában és a közeli Cp területén összesen 35 közös, ill. 

egyedi hiperszenzitív helyet térképeztem fel, melyek nem mutattak látencia-típus 

specificitást; a kapott egyedi hiperszenzitív helyek is inkább sejttípus-specifikusak 

voltak. 

 

2) Az I-es látencia-típusú sejtvonalakban a Cp egy régiója nukleoszómális 

elrendeződésre utaló mintázatot mutatott, mely ezen sejtvonalak Cp inaktivitásával 

lehet összefüggésben. 

 

3) Az LCR-nél tapasztaltakkal ellentétben a Qp-en 8 látencia-típus specifikus 

hiperszenzitív helyet térképeztem fel, melyek jól korreláltak a Qp aktivitásával és az 

aktiváló hiszton modifikációk jelenlétével. 

 

4) Az EBV főbb látens promótereinek általam megfigyelt aktivitása egyezik az 

irodalomban leírtakkal, mely szerint az I-es látencia-típusú limfoid sejtvonalakban a 

C-, LMP1- és LMP2Ap inaktív, a Qp pedig aktív, míg a III-as látencia-típusnál ennek 

fordítottja figyelhető meg.  

 

5) Az eddig kevésbé vizsgált, II-es látencia típusúnak leírt C666-1 NPC sejtvonalnál 

alacsony Cp aktivitást, alacsony LMP1 és LMP2A expressziós szintet, valamint 

kiemelkedően magas Qp aktivitást figyeltem meg. Ez alapján a C666-1 esetünkben 

nem a II-es, hanem az I-es látencia-típusra jellemző expressziós mintázatot mutatta. 

 

6) A C-promóter hiszton modifikációs vizsgálata során megfigyeltük, hogy az aktív Cp-k 

nagymértékben acetiláltak és magas H3K4 dimetilációs szintet mutatnak. Az inaktív 

Cp-knél ezen hiszton modifikációk szintje alacsony volt, kivéve a Mutu-I-nél 

megfigyelt magas H3K4me2 szintet. A Mutu-I Cp-n tapasztalt nagymértékű H3K4 

dimetiláltsága hozzájárulhat a kromatin ún. „készenléti” állapotának fenntartásához, 

mely alapja lehet például a vírus promóterváltásának. 
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7) A TSA kezelés az I-es látencia-típusú, Cp-t nem használó Raelben kismértékben, a 

Mutu-I sejtvonalban jelentősen megnövelte a Cp aktivitást, és emelkedett H4 

acetilációs szintet eredményezett a Mutu-I és C666-1 sejtvonalakban. 

 

8) A Q-promóter területén vizsgált mindhárom hiszton modifikáció, a H3 és H4 hiszton 

acetiláció, ill. a H3K4 hiszton metiláció is erős pozitív korrelációt mutatott a Qp 

aktivitásával. Kiemelkedően magas volt ezen modifikációk szintje a C666-1 esetében, 

ami nagyon jól korrelál az itt megfigyelt nagymértékű Qp aktivitással is. 

 

9) A limfoid sejtek aktív LMP2A-promóterei is emelkedett H3 és H4 acetiláltságot és 

magas H3K4me2 szintet mutattak. A két alacsony LMP2A expresszióval jellemezhető 

BL sejtvonal közül azonban csak a Mutu-I esetén sikerült TSA-val, ill. TSA+CHX 

kombinációjával LMP2A aktivitást indukálni, a Raelben nem, miközben a TSA 

kezelés mindkét sejtvonalban emelkedett H4 acetilációs szintet eredményezett. Ennek 

hátterében az állhat, hogy az I. látencia-típusú sejtvonalakban az LMP2Ap átlagosan 

magas metilációs szintje mellett eltérések figyelhetők meg a transzkripció iniciációs 

helyétől 5’ irányban elhelyezkedő CpG dinukleotidok metiláltsági állapotában. A Rael 

sejtvonalban ezen a helyen is erősen metilált CpG-ket, míg a Mutu-I-ben egy nagyobb 

hipometilált/metilálatlan régiót találunk. Mindebből arra következtethetünk, hogy 

ennek a régiónak a DNS metilációs állapota befolyásolhatja a hiszton acetiláltsági 

szint emelésével elérhető transzkripciónövekedést. Ezen kívül a Mutu-I-nél megfigyelt 

gyenge H3K4me2 emelkedés – egy már nyitottabb kromatinszerkezetet feltételezve – 

is magyarázhatja a Mutu-I TSA-val való jobb indukálhatóságát. 

 

10) Figyelemre méltó továbbá, hogy a C666-1 nazofaringeális karcinóma sejtvonal az 

inaktív LMP2A ellenére magas hiszton acetilációs szintet és magas H3K4 

dimetiláltságot mutatott. Ezen ellentmondásos eredmények alapján feltételezzük, hogy 

az aktiváló hiszton modifikációk hatását a DNS metiláció ellensúlyozza, ugyanis a 

C666-1-ben az LMP2Ap regulátor régiójának és a transzkripciós iniciációs hely 

környezetének CpG dinukleotidjai erősen metiláltak. 

 

11) Az aktív LMP1-promótereknek mind a szabályozó régiója, mind az iniciációs helye és 

kódoló régiója nagymértékben acetilált volt és magas a H3K4 dimetilációs szintet 

mutatott. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A DNáz I hiperszenzitivitási analízis alapján megállapítható, hogy az EBV 

feltételezett „Locus control” régiója látencia-típustól függetlenül nyitott kromatinstruktúrával 

rendelkezik. A Cp régióban az I-es látencia-típusú, Cp-t nem használó sejtvonalakban 

megjelenő nukleoszómális elrendeződésre utaló mintázatot kivéve nincsenek látencia-típus 

specifikus jellemzők a kromatinszerkezetre vonatkozóan, míg a Qp régió a promótert 

használó sejtvonalakban nyitott, a promótert nem használó sejtvonalakban pedig kompaktabb 

kromatinszerkezettel rendelkezik. Ezt a megfigyelést az aktív Qp-ken megfigyelhető aktiváló 

hiszton modifikációk jelenléte tovább erősíti. 

A vizsgált aktiváló hatású hiszton acetilációk és a szintén aktiváló hatással bíró H3K4 

dimetiláció jelenléte az esetek többségében jól korrelál a látens EBV promóterek 

aktivitásával, tehát ezen hiszton modifikációk fontos szerepet töltenek be a látens EBV 

promóterek szabályozásában. A hiszton modifikációk vizsgálata, és különösen a TSA-kezelés 

eredményei rámutattak arra is, hogy a DNS metiláció és a hiszton deacetiláció együttesen 

vesznek részt a transzkripció gátlásában, és bizonyos CpG-k metiláltsága kiemelkedően 

fontos a szabályozásban. 
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munkámat. 

Köszönet illeti Gerle Borbálát és Fejér Györgyöt a Kromatin Immunprecipitáció 

elvégzésében nyújtott segítségükért. 

Végül, de nem utolsó sorban hálával tartozom Családomnak: Szüleimnek türelmükért 

és minden támogatásért, amit Tőlük kaptam; Nagypapámnak, hogy mindvégig támogatott 

anyagilag, és Kedves Férjemnek – Mindenért! 

 


