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Bevezetés 

 

A szabadon élő baktériumsejtek egyik laboratóriumi modelljéről, az Escherichia coliról mára már 

nagy mennyiségű adat áll rendelkezésünkre. Az egyes gének és termékeik elemzésén kívül egyre 

több adatunk van az ezen géntermékek által alkotott hálózatokról, illetve ezek kapcsolatáról. [1] A 

hálózatok elemzése során több olyan motívumot írtak le, ami a különböző hálózatokban hasonló 

funkciót lát el, ezek közül a cukorhasznosító rendszerekben általános az egy pozitív és egy negatív 

visszacsatolás kör összekapcsolódásával létrejött motívum. [2-4] Mindezek alapján világossá vált, 

hogy a baktériumsejt optimális működéséhez, alhálózatainak összehangolásához viszonylag 

korlátozott számú lehetséges stratégia létezik. 

Az E. coli galaktóz hasznosítási hálózata egy részleteiben jól ismert, régóta kutatott hálózat. 

Szabályozása két bemenő jel alapján történik, melyek a D-galaktóz és a cAMP. A D-galaktóz hatását 

két egymással homológ, de működésükben jelentős eltérést mutató represszor, a galaktóz represszor 

(GalR), és a galaktóz izorepresszor (GalS) közvetíti a hálózat felé. Ezek a fehérjék helix-turn-helix 

DNS-kötő motívummal és galaktózkötő doménnel rendelkeznek, és galaktózhoz nem kötött 

formában dimerként kötődnek az operátorhelyükhöz. A galaktóz kötődése által bekövetkező 

konformáció változás hatására a két represszor DNS-affinitása lecsökken, így disszociálnak 

operátorukról. A GalR és a GalS nagyfokú homológiát mutat, és operátor specifitásuk is hasonló 

(ezért az izo az elnevezésében) [5-7] 

A cAMP-t annak sejtbeli receptora, a CRP (cAMP Receptor Protein) érzékeli, és ez a cAMP-CRP 

komplex a DNS-t a megfelelő kötőhelyen kötve többnyire aktivátor funkciót lát el. [8] 

A rendszernek tagja még két transzporter operon, az egycisztronos galP operon (kis affinitásű, 

ATP-t nem igénylő galaktóz/H+-szimporter), és az mglBAC operon (nagy affinitású, ATP-igényes 

transzporter) [9, 10] egy szabályozó kis RNS (Spot42) [11], továbbá két, a galaktóz felhasználásában 

részt vevő operon, a galETKM és a galU operon, mely utóbbi nem áll galaktóz szabályozás alatt [12, 

13]  

A galETKM operon négy génje a következő. A galM gén a galaktóz mutarotáz enzimet 

kódolja[12], ami a D-galaktóz α és β anomerének átmenetét katalizálja a megfelelő α anomert 

szolgáltatva a következő lépéshez. A galK gén a galaktokináz enzimet kódolja, ami az α-D-galaktóz 

foszforilálásával galaktóz-1-foszfátot hoz létre. A galT gén a galaktóz-1-foszfát urdidliltranszferáz 

enzimet kódolja, ez az enzim UDP-galaktózzá alakítja a galaktóz-1-foszfátot [14]. Az operon 

negyedik génje, a galE az UDP-galaktóz-4-epimeráz enzimet kódolja, ami az UDP-galaktóz és 

UDP-glükóz közti átmenetet katalizálja, ez az egyetlen gén a galETKM operonban, ami a Leloire-
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útvonal anabolikus részéhez tartozik [15]. A galETKM operonnak két, egymással részben átfedő 

promótere van, a P1galE és a P2galE, melyekről eltérő arányban képződnek a géntermékek, és 

amelyeket a cAMP-CRP és a GalR eltérően szabályoz: a katabolikus igényeknek megfelelő P1galE-t, 

melyről az enzimek egyenlő arányban képződnek, a cAMP-CRP aktiválja, a GalR gátolja. Az 

anabolikus igények felé történő eltolódáshoz a P2galE-ről történik a transzkripció, ez esetben a GalE 

enzim nagyobb arányban képződik. Ezt a promótert a cAMP-CRP gátolja, de kis mennyiségű GalR 

aktiválja. 19, 54 55-58 A galETKM operon szabályozásában nagy szerepet játszik egy a galE génben 

elhelyezkedő GalR-operátor (OE). A GalR represszor képes tetramerizálódva a szabályozó régióban 

elhelyezkedő operátor (OI) és a galE génben található OE között DNS-hurkot létre hozni. 21 A 

spot42 kis RNS is ezen az operonon fejti ki hatását, mégpedig a GalK mRNS Shine-Delgarno 

szekvenciájához kötődve diszkoordinálja az operon fehérjéinek képződését a GalE és a GalT javára. 

[11] 

Munkánkat egy 2009-ben megjelent modell segítette, ami összefüggést teremt a sejten belüli 

cAMP-CRP és D-galaktóz szintek, valamint az ezekhez tartozó promóter aktivitások között, továbbá 

megadja, hogy a GalR és a GalS közül melyik állapotban melyik represszor köti jobban egy adott 

promótert. [16] 

A két bemenő szignállal rendelkező rendszerek működését a Boole-függvényekkel lehet 

közelíteni, melyek a rendszernek a két szignál jelenlétének vagy hiányának kombinációjára adott 

igen-nem válaszát vizsgálják. Összesen 16-féle ilyen logikai kapu létezik, melyek közül a gal 

rendszer promóterei között csak néhány jelenik meg.[6, 17-22] 
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Kérdések 

 

Munkánk során az alábbi kérdések megválaszolására törekedtünk: 

 

• A feast-famine ciklus során időben hogyan alakul az egyes promóterek aktivitása? 

• Ez milyen sejten belüli cAMP-CRP és D-galaktóz szintet feltételez? 

• Vajon a sejt készül-e a „rosszabb időkre”, van-e valami előre meghatározott 

program a promóterek aktivitási időzítésében, vagy kizárólag valami külső, esetleg 

belső szignálra reagál? 

• Van-e összefüggés a szabályozási logikák és az időzítés között? 

• Milyen szabályozási logikákat lehet megvalósítani a rendszer elemeiből? 

• Hogyan lehet megvalósítani egy szabályozási logikát? 

• Mekkora flexibilitást biztosít a rendszernek a szabályozó elemek átrendeződése, 

megváltozása? 

 

Módszerek 

 

Munkánk során a gal rendszer promótereinek időzítését és a rendszer flexibilitását vizsgáltuk. Az 

időzítés vizsgálatához E. coli K-12 MG1655 baktériumtörzset, illetve annak uidA génjét, továbbá a 

gal rendszer hat legfontosabb promóterét és egy nem szabályozott promótert felhasználva hoztunk 

létre promóter-uidA fúziós riporter törzseket, ezek létrehozásához a λ red rendszeren alapuló 

recombineering [23] módszert használtuk. A módszer lényege, hogy a rekombinációhoz szükséges 

enzimek egy hőérzékeny replikációjó plazmidon, indukálható módon helyezkednek el (pKD46). 

Indukálás után a sejtekbe elektroporációs eljárással juttattunk olyan PCR terméket, mely mindkét 

végén legalább 50 bp homológiát tartalmaz a célszekvenciához. Esetünkben a célszekvencia az E. 

coli uidA génjének promótere volt.  

A munkához létrehoztunk egy plazmid konstrukciót (pSEM2027), amin egy EcoRI és egy PstI 

restrikciós hely közé illesztettük a szabályozó régiókat. Erről a vektorról ezután már mindig 

ugyanazt a primer párt használva tudtuk amplifikálni a rekombinációhoz szükséges PCR terméket. A 

teljes rekombinált konstrukció egy zeocin rezisztencia kazettából, egy rrnBT1T2 terminátor 

csoportból és a vizsgált szabályozó régióból állt. 
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A feast-famine ciklus modelljeként olyan folyadékkultúrában növesztettünk baktériumokat, ami 

egyedüli szénforrásként galaktózt tartalmazott. A baktériumok növekedésének különböző pontjain 

mintákat vettünk, megmértük ezek β-glükuronidáz aktivitását, majd eredményeinket egy korábban 

közölt modellbe [16] illesztve modelleztük a sejt belső paramétereinek (cAMP és intracelluláris D-

Galaktóz szintek, valamint a vizsgált hat promóter aktivitása) időbeni lefutását A genetikai 

flexibilitás vizsgálatához mesterségesen létrehozott és természetes szabályozórégiók és az 

adenilát-cikláz hiányos (ΔcyaA) E. coli CH1200 törzs felhasználásával további promóter-uidA fúziós 

konstrukciókat hoztunk létre, és vizsgáltuk ezek szignálintegrációs viselkedését. 
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Eredmények és megvitatásuk 

 

1. Az időzítés vizsgálatához E. coli K-12 MG1655 baktériumtörzset, illetve annak uidA 

génjét, továbbá a rendszer hat legfontosabb promóterét és egy nem szabályozott 

promótert felhasználva hoztunk létre promóter-uidA fúziós riporter törzseket. 

Megmértük a riporter enzim aktivitását a baktérium növekedésének számos pontján.  

 

2. Megállapítottuk a növekedési görbe és a promóterek aktivitás változásának időbeni 

lefutását. A PgalR, PgalE és a Pspf aktivitása gyors kezdeti növekedéssel jellemezhető, 

majd egy meredek esés következik, ami egy egyszeres csúcsot eredményez (ezek a 

DGal és a NOT cAMP logikájú kapuk). A PgalP, PgalS és PmglB mindegyiknek két csúcsa 

van, ezek az AND jellegű logikát mutató kapuk. 

 

3. Megállapítottuk, hogy a „nem szabályozott” promóter aktivitásának lefutása nem függ 

a baktérium növekedésétől. Ennek hátterében az állhat, hogy a galaktóz hasznosítása 

számos sejtfolyamatban érintett, pl peptidoglikán-szintézis és transzkripció [24]. 

 

4. A simulated annealing módszer és a ref[16]-ban közölt modell segítségével 

következtettünk a D-galaktóz és a cAMP-CRP szint időbeli alakulására a sejtben. 

A két molekula intracelluláris szintje egymással ellentétes lefutást mutatott. 

A cAMP-CRP szint maximuma egybe esett a növekedési ráta minimumával. 

 

5. Részletesen jellemeztük a rendszer promótereinek a σ38 és σ70 RNS polimeráz (RNAP) 

általi átíródását cAMP jelenlétében és hiányában. Promóterenként összevetve cAMP-

CRP jelenlétében elért aktivitás mértékét σ38 és σ70 RNAP estében, szignifikáns 

különbségeket tapasztalunk. Mivel a galR és galS gének csak nagyon gyengén íródnak 

át a stacionárius fázisra jellemző σ38 RNAP által, ezért úgy véljük, hogy a gal regulon 

promótereinek a stacionárius fázisban történő repressziójáért főként az addig 

felhalmozódott represszor fehérjék felelősek. 
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6. Eredményeink azt sugallják, hogy az E. coli sejtek nem a környezet állapotát 

monitorozzák, hanem a saját mindenkori belső állapotukat. A sejtek a galaktóz 

fogyására galaktóz felhalmozással válaszolnak, ami a pozitív (transzport) és a negatív 

(felhasználás) visszacsatolási kör szétkapcsolásával érhető el.  

 

7. Munkánk során mesterségesen létrehozott és természetes szabályozórégiók és az 

adenilát-cikláz hiányos (ΔcyaA) E. coli CH1200 törzs felhasználásával további 

promóter-uidA fúziós konstrukciókat hoztunk létre, és vizsgáltuk ezek 

szignálintegrációs viselkedését. Négy kivételével előállítottunk mind a 16 különböző 

logikai kaput, és annotáltuk ezek szekvenciáját. Ezek a kapuk a TRUE, FALSE, DGal, 

NDGal, cAMP, NcAMP, OR, AND, cAMP IMP DGal, cAMP NIMP DGal, DGal 

NIMP cAMP, XOR.  

 

8. Az eredményül kapott kapukat elemezve megállapítottuk, hogy a rendszer igen 

flexibilis, mutációkkal könnyen alakítható egy szabályozási logika egy másikká, ami 

gyors alkalmazkodó képességet jelent. Úgy gondoljuk, hogy a transzkripció aktiváció 

igen fontos mechanizmus a flexibilis szabályozáshoz.  
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