
Biológia Doktori Iskola, Immunológia Doktori Program 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

Doktori Iskola és Program vezetıje: Prof. Erdei Anna 

 

 

 

 

In vivo fehérje-DNS kölcsönhatások és CpG-metilációs mintázatok 

vizsgálata látens Epstein-Barr vírus genomok EBER promóter 

régiójában 

 

 

A Doktori értekezés tézisei 

 

Bánáti Ferenc 

 

 

Kutatómunka: Országos Epidemiológiai Központ, Mikrobiológiai Kutatócsoport 

 

Témavezetı: Dr. Minárovits János, M.D., az MTA doktora, 

a kutatócsoport vezetıje 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
 



 2 

BEVEZETÉS 

 

A soksejtő szervezetek különféle sejttípusokból épülnek fel, melyek pontosan 

ugyanazt vagy szinte ugyanazt a genetikai információt hordozzák. Ezen fenotípikus 

sokszínőség mögött bonyolult folyamatok rejlenek, melyek a gének eltérıen kontrollált 

szabályozásán keresztül valósulnak meg az egyes sejtekben. A szabályozási utak 

megnyílvánulhatnak közvetlenül az örökítıanyag nukleinsav sorrendjétıl függı 

folyamatokban, illetve a genomi DNS poszt-szintetikus módosításain alapuló ún. epigenetikai 

folyamatokban.  

Az Epstein-Barr vírus (EBV) egy humánpatogén herpeszvirus, a mononukleózis 

infekcióza okozója, és számos tumoros megbetegedéssel, többek között a Burkitt limfómával 

(BL) is szoros összefüggésbe hozható. A humán B sejtek és a garat hámsejtjeinek 

megfertızését követıen a vírus általában látens formában, vírus termelés nélkül perzisztál B 

sejtekben. Egészséges személyekben az EBV lítikus replikációja ritkán, a vírus esetleges 

aktivációjakor következik be. Látensen fertızött sejtekben korlátozott virális génexpresszió 

figyelhetı meg, melyet az alternatív promóter használat alapján különbözı látencia típusokba 

sorolhatunk (I, II, III). A különbözı látencia típusokban az EBV hozzávetıleg 100 génjébıl 

maximálisan 10 gén aktív. Az erısen limitált számú látens génterméknek köszönhetıen az 

EBV képes rejtve maradni a gazdaszervezet immunrendszere elıtt. 

A látensen átíródó gének közül az EBER transzkriptumok (EBER1 és 2) a legnagyobb 

mennyiségben jelenlevı termékek. Ezen fehérjét nem kódoló RNS-ek promóterén RNS 

polimeráz II-re (Pol II) és RNS polimeráz III-ra (Pol III) jellemzı elemek egyaránt 

megtalálhatók. Látencia típustól független, állandó aktivitásuk a vírus életciklusában betöltött 

elengedhetetlen szerepükre utal. Annak ellenére, hogy a tumorképzı folyamatokban való 

részvételüket már igazolták, a pontos hatásmechanizmusukat még nem sikerült tisztázni. 

Ma már nyílvánvaló, hogy a citozin-guanin dinukleotidok (CpG) metilációja, és a 

promóter különféle hiszton modifikációi kulcsfontosságú szerepet töltenek be a Pol II által 

átírt celluláris és virális gének szabályozásában. A Pol III által átírt gének esetében azonban a 

CpG-metliáció szerepe kevéssé egyértelmő, mivel CpG-metilációra érzékeny és inszenzitív 

Pol III promóterek egyaránt léteznek.  

Az EBER1 és 2 gének állandó aktivitása és tumorigenezisben igazolt részvétele 

alapján, fontos a szabályozó szekvenciájukon található fehérjekötési mintázatok, a CpG-

metilációs mintázatuk és a kromatin szerkezetük vizsgálata, hogy minél többet megtudjunk az 

aktivitásuk szabályozásában résztvevı folyamatokról.  
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CÉLKITŐZÉSEK 

 

1) Az EBER régió részletes CpG-metilációs térképének elkészítéséhez az EBER gének 

szabályozó és kódoló szekvenciáját kívántam vizsgálni különbözı sejtvonalakon 

biszulfit szekvenálás módszerével. 

2) Az EBER1 és EBER2 gének aktivitásának meghatározását real-time PCR 

alkalmazásával kívántam elvégezni különbözı sejtvonalakban.  

3) Célul tőztem ki a CpG-metiláció hatásának vizsgálatát az EBER promóterek 

aktivitására in vitro CpG-metilált, illetve metilálatlan EBER tartalmú vektor EBV-

negatív sejtvonalakba történı transzfekciójával.  

4) A korábban, B sejtvonalakon publikált DMS in vivo footprinting eredmények 

kiegészítéseképpen terveztem megvizsgálni a C666-1 nazofaringeális karcinóma 

sejtvonal EBER1 szabályozó régióján található fehérjekötési mintázatot.  

5) Az EBER1 szabályozó régiójának egy fragmentjét használva, in vitro footprinting-gel 

kívántam feltárni a különbségeket metilálatlan és in vitro metilált EBER1 promóter 

fehérjekötési mintázatában.  

6) Annak vizsgálatára, hogy a különféle magi fehérjék (ATF, CTCF) kötıdése függ-e a 

felismerı szekvencia metilációs állapotától, az EMSA (“electromobility shift assay”) 

módszert kívántam alkalmazni metilált és metilálatlan kötıhelyekkel rendelkezı DNS 

fragmentumok felhasználásával.  

7) A kromatin immunprecipitáció alkalmas feltételezett vagy in vitro körülmények között 

megfigyelt fehérje-DNS kapcsolatok in vivo igazolására. Ezen a módon terveztem 

megvizsgálni az EBER1 promóter esetében leírt transzkripciós faktorok esetleges in 

vivo kötıdését.  

8) A különféle hiszton módosításoknak a promóteraktivitás szabályozásában betöltött 

fontos szerepe miatt, célul tőztem ki aktiváló hiszton módosulások mennyiségi 

meghatározását az EBER lókusz szabályozó és kódoló régióiban.  

 

 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Sejtvonalak 

A kísérleteimben használt sejtvonalak között voltak I. látencia típusú és III. látencia 

típusú Burkitt limfóma, III. látencia típusú limfoblasztoid sejtvonalak, továbbá egy I. 
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látenciájú EBV-t hordozó nazofaringeális karcinóma sejtvonal. Mindemellett B sejtes és 

epiteliális eredető EBV-negatív sejtvonalakat is vizsgáltam.  

  

DNS és RNS tisztítás 

 A teljes genomi DNS tisztítása sejtkultúrából történt hagyományos eljárás szerint. A 

sejtkultúrákból az RNS mintákat Tri-reagens felhasználásával nyertem a gyártó által javasolt 

lépéseket követve. A DNS és RNS mintákat ultratiszta dH2O-ban oldottam fel. 

 

In vitro metiláció és transzfekció 

 Egy, az EBER régiót hordozó pBS- plazmidot MSssI CpG-metiltranszferáz enzimmel 

metiláltam, majd a tisztított konstruktot és a metilálatlan kontroll plazmidot DEAD-dextrán, 

vagy Fugene transzfekciós reagens alkalmazásával B, illetve epiteliális eredető sejtvonalakba 

transzfektáltam. 48 órával a transzfekciót követıen teljes DNS és RNS izolálására került sor. 

A DNS mintákat CpG-metilációs vizsgálathoz, az RNS-eket pedig a kontroll gének (GFP és 

β-aktin) és az EBER1 és EBER2 gének aktivitásának megállapítására használtam.  

 

Biszulfit szekvenálás 

 Az egyszálú DNS-ben található metil-citozinok (5mC) ellenállnak a biszulfit 

kezelésnek, és a PCR reakció során citozinként szaporodnak fel, míg a metilálatlan citozinok 

uracillá alakulnak és timinként amplifikálódnak. Ebbıl adódóan a szekvenálási eredmények 

összehasonlításával megállapítható, hogy mely citozinok voltak metiláltak, illetve 

metilálatlanok. A biszulfit kezelés Frommer és mtsai. (1992) és Clark és mtsai. (1994) által 

leírt módon zajlott. A modifikált DNS minták szekvenálását Myöhänen és mtsai. (1994) által 

leírtak szerint végeztem. 

 

Reverz transzkripció 

 A cDNS-t a Superscript III reverz transzkriptáz enzim segítségével készítettem 1 µg 

DNázzal kezelt RNS-bıl, génspecifikus primerek alkalmazásával a gyártó által javasolt 

módon. 

 

Real-time PCR 

A real-time PCR alkalmas DNS és cDNS minták mennyiségi vizsgálataira. A 

módszert DNS mennyiségek, génaktivitás, illetve különbözı fehérjék (CTCF, acetilált és 

metilált hisztonok) EBER régióhoz való in vivo kötıdésének meghatározására használtam.  
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Az amplifikációs reakcióhoz a LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I kitet 

haszáltam. A minták kiindulási nukleinsav koncentrációja egy 10x-es hígitási sorra illesztett 

standard görbe alapján történt. A relatív koncentrációk megállapítására a LightCycler 

Software 4.05 program felhasználásával került sor. 

 

DMS in vivo footprinting 

A genomi footprinting eljárást a Niller és mtsai. (1995) által korábban leírt módon 

végeztem. A reakcióhoz C666-1 sejtkultúrát használtam fel, melyet dimetil-szulfáttal (DMS) 

kezeltem. A reakció leállítását követıen a sejtekbıl genomi DNS-t izoláltam. A kapott DNS 

mintákat piperidinnel kezeltem, így a szálak a DMS-módosított guaninoknál fragmentálódtak. 

A fehérjelábnyomok láthatóvá tételére ligáció-mediálta PCR-t alkalmaztam (LM-PCR) 2 µg 

szekvenált (DMS-kezelt “naked DNS”), illetve “footprint”-elt (in vivo DMS-kezelt) DNS 

mintákon a korábban leírt eljárást követve, kisebb módosításokkal.  

 

In vitro footprinting 

 Annak megállapítására, hogy mely transzkripciós faktorok érzékenyek a felismerı 

szekvenciájuk metilációs állapotára, in vitro footprinting kísérleteket végeztem in vitro 

metilált és metilálatlan EBER1 promóter szekvenciákon. A fehérjekötési mintázatok 

összehasonlításával következtetni lehet arra, hogy a CpG-metiláció következtében mely 

kötıdések gátlódnak. A módszer a Core Footprinting System és a Niller és mtsai. (1991) által 

leírtak alapján került alkalmazásra. 

 

EMSA 

Az elektroforetikus mobilitási vizsgálat és “antibody supershift” kísérletek alkalmasak 

egy feltételezett fehérje-DNS kötés kísérletes megerısítésére, másrészt annak 

feltérképezésére, hogy egy vizsgálni kívánt fehérje képes-e kötıdni egy adott DNS 

szekvenciához. Ebben a módszerben egy rövid duplaszálú DNS-t inkubálunk magi fehérjék 

jelenlétében, illetve a kérdéses DNS-kötı fehérjére specifikus ellenanyag jelenlétében, vagy 

hiányában. A komplexeket akrilamid gélben választjuk szét. Amennyiben az ellenanyag 

mobilitásbeli eltérést okoz az ellenanyag nélküli mintával összehasonlítva, megállapíthatjuk 

hogy az adott fehérje valóban képes-e a vizsgált szekvenciához kötıdni in vitro. Kísérleteim 

során az ATF és CTCF fehérjék kötıdését vizsgáltam az EBER1 promóter 5’ régióján. 

Az eljárás a Niller és Hennighausen, (1990), illetve a Hennighausen és Lubon 

(Methods in Enzymology) által közölt leírás alapján történt. 



 6 

 

Kromatin immunprecipitáció 

A kromatin immunprecipitációt (ChIP) in vivo fehérje-DNS interakciók vizsgálatára 

használják. Az eljárás során a DNS-hez kötıdı fehérjéket kémiai reakcióval kovalensen 

keresztkötjük, majd a tisztított kromatint kisebb hosszúságú darabokra (300-1500 bp) törjük. 

A vizsgált fehérjét és a hozzákötött DNS fragmentumot a fehérjére specifikus ellenanyaggal 

és annak Fc részét kötı Protein A gyöngyökkel kiprecipitáljuk. Ezt követıen alkalmunk van a 

kinyert DNS darabkák azonosítására, illetve azok mennyiségi meghatározására, ami a vizsgált 

protein in vivo affinitását mutatja az adott szekvencia iránt. Kísérleteimben a c-Myc, a CTCF 

fehérje és a különféle hiszton módosulások in vivo gyakoriságát vizsgáltam az EBER 

lókuszon. 

A ChIP eljárás Farnham és mtsai. (2002) által leírtaknak megfelelıen történt, kisebb 

módosításokkal. 

 

 

EREDMÉNYEK 

  

1. A különbözı sejtvonalakban és sejttípusokban széleskörő hipometiláció volt 

megfigyelhetı az EBER lókusz teljes területén.  

2. Az EBER1 és EBER2 gének egyaránt jelentıs aktivitást mutattak, és nagy 

mennyiségben fejezıdtek ki a vizsgált sejtvonalakban. 

3. Annak vizsgálata során, hogy a szekvencia in vitro metilációja miképpen hat az EBER 

gének aktivitására, azt tapasztaltam, hogy a régió CpG-metilációjának következtében 

jelentıs módon lecsökkent az EBER-ek átíródása a transzfektált sejtekben.  

4. Az in vivo genomi footprinting kísérletek azt mutatták, hogy a C666-1 nazofaringeális 

karcinóma sejtvonal EBER1 régiójában a fehérjekötési mintázat nagymértékben 

hasonló a korábban B sejtvonalak esetében leírtakhoz.  

5. A metilált és metilálatlan EBER1 promóteren alkalmazott in vitro footprinting 

kísérletek azt mutatták, hogy metiláció hatására számos fontos szabályozó 

szekvencián (c-Myc, Sp1, ATF kötıhelyek, Box-A, -B) megváltoztak a fehérje-DNS 

kölcsönhatások. A TATA kötıhelyen mind metilált, mind metilálatlan DNS 

esetében jól látható fehérjelábnyomot tapasztaltam.  

6. Az EBER1 metilálatlan ATF kötıhelye specifikus komplexet alkotott magi fehérjék 

jelenlétében az elektroforetikus mobilitási vizsgálat szerint. Ez a komplex az in vitro 
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metilált ATF kötıhely esetén nem volt tapasztalható. ATF-2 ellen irányuló 

ellenanyaggal végzett “antibody supershift” kísérlettel az ATF-2 protein kötıdését nem 

sikerült igazolni.  

Hasonló kísérletekben specifikus komplex kialakulását nem tudtam kimutatni az 

EBER1 promóter feltételezett CTCF kötıhelyének esetén, sem I. sem III. látencia-

típusú BL-ekbıl származó magi fehérjék jelenlétében.  

7. Sikerült bizonyítani a c-Myc transzkripciós faktor és onkoprotein in vivo kötıdését az 

EBER promóter 5’ régiójához kromatin immunprecipitációval.  

A korábban Day és mtsai. (2007) által leírt feltételezett CTCF kötıhely az EBER1 gén 

5’ szabályozó régióján meglehetısen gyengének tőnt, mivel csupán a szekvencia alig 

észlelhetı dúsulását tapasztaltam ChIP kísérletekben. 

8. Az aktiváló hiszton módosításokkal végzett ChIP kísérletek során az tapasztaltam, hogy 

a teljes EBER régió meglehetısen gazdag acetilált H3-ban, acetilált H4-ben és 

dimetilált H3K4 módosításban, bár kisebb különbségek megfigyelhetıek voltak a 

sejtvonalak között. Váratlan eredmény volt a C666-1 sejtvonal EBER1 génjének 5’ 

régióján megfigyelt teljes H3K4me2 hiány. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A minden esetben magas aktivitást mutató EBER gének metilációs finomtérképezése 

megmutatta, hogy az egész régió szinte teljesen metilálatlan minden vizsgált sejtvonalban. Ez 

arra enged következtetni, hogy a gének aktivitása metiláció-szenzitív, melyet transzfekciós 

kísérletekkel sikerült alátámasztani, vagyis az EBER-ek aktivitása a régió metilációjának 

hatására gátlódik. In vitro módszerekkel sikerült fényt deríteni arra is, hogy a metiláció az 

aktiváló transzkripciós faktorok bekötıdésének gátlásával fejti ki hatását, és inaktiválja az 

EBER gének átírását.  

Az EBER1 gén in vivo fehérje-DNS kölcsönhatásainak feltérképezése B sejt eredető 

sejtvonalakon korábban megtörtént, melyet kiegészítettem a nazofaringeális karcinóma 

sejtvonal C666-1 DMS footprinting vizsgálatával. Az adatok összevetésével megállapítottam, 

hogy a fehérjelábnyom mintázat a vizsgált B és hám eredető sejtvonalakban azonos, vagyis a 

promóterhez kötıdı fehérjék nem sejttípus-specifikusan foglalják el a felismerı 

szekvenciájukat. 
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Úgy vélem, hogy a c-Myc fehérje in vivo kötıdésének kimutatása az EBER1 5’ 

szekvenciájához nagyon fontos eredménynek tekinthetı. Ez a kötıdés magyarázattal 

szolgálhat többek között a Burkitt limfómák kialakulására, ugyanis a BL-ekre jellemzı 

transzlokáció következtében megemelkedett c-Myc fehérje mennyiség transzaktiválni képes 

az antiapoptotikus hatású EBER géneket. Így a csíraközpontokban képzıdı c-myc 

transzlokációt hordozó B sejt klónok túlélési esélyei megnınek, ami alapul szolgálhat Burkitt 

limfóma kialakulásához. A c-Myc fehérje kromatin átszervezıdésben (remodelling) igazolt 

szerepe fontos lehet továbbá a régió nyitott kromatin szerkezetének kialakításához és 

fenntartásához. Ezek mellett a c-Myc fehérje képes a vele kapcsolatba került DNS szakaszt a 

nukleáris mátrixhoz kapcsolni, így részt vehet a látens EBV episzómák megtartásában a 

sejtosztódások során. 

A nyitott kromatin szerkezet meglétét sikerült alátámasztani azzal is, hogy a teljes 

EBER lókuszon aktív kromatinra utaló, aktiváló hiszton modifikációk feldúsulását 

tapasztaltuk.  
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