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BEVEZETÉS

Az mRNS-eknek a transzkripciót követő érés és a transzláció során számos „minőségellenőrzési

ponton” kell átmenniük. Az evolúció során számos különböző, az eltérő típusú hibás mRNS-ket

hatékonyan felismerő és degradáló minőségbiztosítási rendszer alakult ki. A korai stop kodont (PTC)

tartalmazó hibás mRNS-ek különösen veszélyesek, hiszen ezekről csonka fehérjék keletkezhetnek,

melyek gyakran domináns-negatív hatásúak és különböző betegségek kialakulásához vezethetnek.

Azonosításukért és degradációjukért egy az eukariótákban konzervált mRNS-szintű minőségbiztosítási

rendszer, a Nonsense-mediated mRNA Decay (NMD) felel. Az NMD a hibaelhárító funkciója mellett

alapvető szerepet tölt be az endogén génszabályozásban is (Rehwinkel et al., 2006). Az NMD

kulcsfontosságú transz faktorai a UPF1, a UPF2 és a UPF3 fehérjék az élesztőtől az emlősökig

konzerváltak (Hwang és Maquat, 2011). Eltérőek azonban az NMD cisz elemei, azok a szekvenciák,

illetve struktúrák, amelyek alapján az NMD rendszer megkülönbözteti a PTC-ket a valódi stop

kodonoktól. Az NMD szigorúan a transzláció terminációjától függő folyamat. Élesztőben és

gerinctelenekben az NMD rendszer azokat a stop kodonokat azonosítja PTC-ként, amelyek után a 3' nem

transzlálódó régió (3’UTR) szokatlanul hosszú (hosszú 3’UTR-alapú NMD) (Amrani et al., 2004). A

hosszú 3’UTR miatt a transzláció befejezésért felelős terminációs komplex nem képes kötni a polyA

végen elhelyezkedő, a terminációt segítő polyA kötő fehérjét (PABP), így a termináció lelassul. A lassú

termináció hibát jelez, melynek következtében az mRNS-en kialakul a UPF1-UPF2-UPF3 fehérjékből

álló NMD komplex, ami a mRNS degradációját eredményezi (Amrani et al., 2004). Gerincesekben ezzel

szemben az NMD azokat a stop kodonokat ismeri fel PTC-ként, amelyek után a 3’UTR régióban

intron(ok) található(ak) (intron-alapú NMD) (Le Hir és Seraphin, 2008; Daguenet et al., 2012). Az intron

kivágódás során ugyanis a mRNS-re rakódik egy fehérje komplex, az Exon Junction Complex (EJC),

amely kötő felszínként szolgál a UPF3-UPF2  NMD transz faktorok számára. Normális esetben, ha az

EJC a mRNS kódoló régiójában van, a riboszóma a transzláció során lelöki a mRNS-ről (Bono és

Gehring, 2011). Ha azonban az EJC a 3’UTR-ban helyezkedik el, a stop kodonnál elakadó riboszóma

nem képes eltávolítani, így összeszerelődik rajta az NMD komplex és a mRNS gyorsan lebomlik

(Daguenet et al., 2012). Bár az NMD rendszer kulcsfontosságú biológiai folyamatokban játszik szerepet,

és emlősökben, Drosophilában, illetve élesztőben is jól jellemzett, a növényi NMD-ről munkánk

kezdetekor nagyon keveset tudtak. Csoportunk korábbi munkája során kimutatta, hogy a növényekben a

hosszú 3’UTR-alapú és az intron-alapú NMD egyaránt működik (Kertész et al., 2006). Azonosították a

növényi NMD fő transz faktorait, a UPF1, a UPF2, a UPF3, és az SMG7 géneket, majd kísérletek

sorozatával bizonyították, hogy ez a négy faktor szükséges mind a hosszú 3' UTR-alapú, mind az intron-

alapú növényi NMD-hez. Azonosították az emlős  EJC két fehérje komponensének (Y14 és Mago)

növényi ortológját is, és igazolták, hogy ezek csak az intron-alapú NMD-ben játszanak szerepet (Kerényi

et al., 2008).
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Munkám első részében megvizsgáltam, hogy az eddig feltárt 3’UTR-ban található NMD cisz

elemeken (hosszú 3’UTR, intronok a 3’UTR-ban) kívül léteznek-e más NMD-t kiváltó cisz elemek a

növényekben. Megvizsgáltuk, hogy az 5’UTR-ban található korai leolvasási keretek (uORF-ok)

befolyásolják-e az mRNS-ek stabilitását. Feltételeztük ugyanis, hogy ha ezek az uORF-ok

transzlálódnak, a stop kodonjuk a transzláció terminációja során korai stopnak minősülhet, így NMD-t

okozhat. Az uORF-ok a növényi gének 20-30%-ban jelen vannak (Hayden és Jorgensen, 2007), így

amennyiben képesek NMD-t indukálni, az uORF-ok képezhetik a növényi NMD cisz elemek

legjelentősebb csoportját. Ezért igen fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy az uORF-ok valóban

képesek-e NMD -t kiváltani növényekben.

Munkám második részében az intron-alapú NMD működési mechanizmusának és

szabályozásának megismerését tűztem ki célul. Az intron-alapú NMD rendszert korábban ugyanis

kizárólag a gerincesekben mutatták ki, ezért feltételezték, hogy az NMD ezen komplexebb ága csak a

gerincesekben alakult ki, míg a hosszú 3’UTR alapú-NMD már az eukarióták közös ősében is működött

(Durand és Lykke-Andersen, 2011). Ezzel a modellel nehezen volt összeegyeztethető csoportunk

korábbi eredménye, miszerint az intron-alapú NMD növényekben is hatékonyan működik. Ezért

fontosnak tartottuk kideríteni, hogy a növényi intron-alapú NMD működését, cisz és transz elemeit

tekintve mennyire hasonlít (vagy tér el) a gerincesekben leírt intron-alapú NMD-től. Ha kiderül, hogy

a növényi intron-alapú NMD egy konzervált, a gerincesekben is működő ága az NMD-nek, akkor

újragondolhatjuk az NMD evolúciójáról korábban felállított modellt.

CÉLKITŰZÉSEK

I. Munkám egyik fontos része az 5’UTR-ban található korai nyílt leolvasási kereteknek (uORF-oknak),

mint lehetséges új NMD cisz elemeknek a vizsgálata volt. Feltételeztük ugyanis, hogy ha az uORF-ok

transzlálódnak, a 3’UTR-juk feltétlenül hosszú és gyakran intron tartalmú lesz, azaz az uORF-ok

hatékony NMD cisz elemek lehetnek.

1. Mindezek alapján tisztázni kívántuk, hogy a növényi uORF-ok valóban képesek-e NMD-t okozni, és ha

igen, mitől függ, hogy egy uORF NMD-t indukál-e?

II. Kutatásom másik fő célja a növényi intron-alapú NMD rendszer működési mechanizmusának és

szabályozásának vizsgálata volt. Az intron-alapú NMD rendszert korábban kizárólag a gerincesekben

mutatták ki. Ennek alapján kidolgoztak egy NMD evolúciós modellt, mely szerint az eukariótákban

eredetileg csak az egyszerűbb, hosszú 3’UTR-alapú NMD működött. Ebből alakult ki a gerincesekben

egy komplexebb, az intronok pozícióján alapuló NMD rendszer (Durand és Lykke-Andersen, 2011).

Ellentmondd ennek a modellnek, hogy az intron-alapú NMD növényekben is hatékonyan működik

(Kerényi et al., 2008). Ez elvileg kétféleképpen lehetséges, kialakulhatott a gerinces és a növényi intron-

alapú NMD egymástól függetlenül konvergens evolúcióval, vagy az intron-alapú NMD egy ősi rendszer,
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amely már a gerincesek és a növények közös ősében is működött. Azt reméltük, hogy ha sikerül feltárni a

növényi intron-alapú NMD működését, cisz és transz elemeit, és ezeket összehasonlítjuk a gerincesekben

működő intron-alapú NMD-vel, akkor közelebb kerülhetünk az eukarióta NMD evolúciójának

megértéséhez.

1. Emlősökben az intron-alapú NMD rendszer kulcseleme az EJC, melynek négy fő fehérje alkotója az

Y14, a Barentsz, a Mago és a eIF4A3 (Buchwald et al., 2010). Tisztázni szerettük volna, hogy az emlős

NMD rendszerhez hasonlóan növényekben is egy EJC függő intron-alapú NMD rendszer működik-e?

2. Emlősökben azonosították a riboszómához kapcsolt PYM fehérjét, melynek szerepe, az EJC

komplexek eltávolítása a mRNS-ről (Bono és Gehring, 2011). Ha az EJC szerepet játszik a növényi

NMD-ben, és ha az EJC reciklizálását növényekben is a PYM végzi, akkor a PYM részt vesz a növényi

intron-alapú NMD-ben. Következő célunk tehát a növényi PYM NMD-ben betöltött szerepének tisztázása

volt.

3. Feltételeztük, hogy az NMD intenzitása szigorúan szabályozva van. Korábban kimutattuk, hogy a

növényi NMD rendszer a mindkét típusú NMD-ben szerepet játszó SMG7 transz faktor révén

autoregulációs szabályozás alatt áll (Kerényi et al., 2008). Feltételeztük, hogy a két NMD rendszer külön

szabályozással is rendelkezhet, ezért célul tűztük ki a növényi intron-alapú NMD rendszer lehetséges

szabályozási útvonalainak vizsgálatát.

MÓDSZEREK

Munkánk során a hagyományos molekuláris biológiai és mikrobiológia módszereket alkalmaztuk

(Sambrook és Russel, 2001), illetve a kitek használatakor követtük a gyártó által megadott használati

utasítást. Itt csak a növényi NMD vizsgálatokhoz használt speciális módszereket mutatom be.

1. U1DN ko-infiltráción alapuló tranziens NMD tesztrendszer
Az agroinfiltráció a leghatékonyabb tranziens génexpressziós rendszer növényekben. A kívánt gént

Agrobacterium tumefaciens-be klónozzuk, majd az agrobaktériummal N. benthamiana leveleket

infiltrálunk. A módszer több gén ko-expresszióját teszi lehetővé.

Az U1DN ko-infiltrációs rendszer az NMD gyors, tranziens kikapcsolását teszi lehetővé az

agroinfiltrált levélfoltokban. Alapja, hogy a UPF1 fő NMD faktor domináns-negatív mutáns változatának

(U1DN) ko-infiltrációja az infiltrált levélrészben az NMD kikapcsolását eredményezi (Kertész et al., 2006).

A levél egyik oldalába az adott, GFP-alapú NMD tesztkonstrukciót infiltráljuk, míg a levél másik oldalába

a tesztkonstrukciót U1DN-nel ko-infiltráljuk (a P14 silencing szupresszort mindig hozzáadjuk az

agrobaktérium elegyekhez). Összehasonlítva a tesztkonstrukció expresszióját a levél két oldala közt,

következtetni lehet az adott tesztkonstrukció NMD szenzitivitására. A GFP expressziót 3 nappal az
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agroinfiltrálás után kézi UV-lámpával vizuálisan értékeljük, illetve a GFP mRNS szinteket Northern blot

segítségével mérjük.

2. VIGS kombinált tranziens NMD tesztrendszer (VIGS-NMD tesztrendszer)
A VIGS (Vírus indukálta géncsendesítés) -NMD tesztrendszert a feltételezett NMD transz

faktorok azonosításához használjuk (Kerényi et al., 2008). A VIGS segítségével csendesítjük a feltételezett

NMD transz faktort, majd a vizsgálni kívánt NMD tesztkonstrukciókat agroinfiltráljuk a VIGS-es

növényekbe és vizsgáljuk a hosszú 3’UTR-alapú, illetve intron-alapú NMD aktivitását. A VIGS

indításához három különböző agrobaktérium-kultúra keverékével infiltrálunk. Az elegy két komponense a

P14-et és a TRV-RNA1 (Ratcliff et al., 2001) vektort tartalmazó Agrobaktérium mindig állandó. A

harmadik komponens a TRV2-PDS vektor a csendesítendő génünk egy részét tartalmazza. A növényeket a

VIGS indítása utáni 10. és 14. nap között infiltráljuk felül a vizsgálandó tesztkonstrukciókkal.

EREDMÉNYEK

I.1. Az uORF méretfüggő NMD cisz elem a növényekben.

Bár az 5’UTR-ban található uORF-ok transzlációra kifejtett hatását többen is vizsgálták,

kevésbé ismert, hogy hogyan hatnak az uORF-ok az mRNS stabilitására. Növényekben erre

vonatkozóan egyetlen adat sem állt rendelkezésünkre a munkánk kezdetén. Feltételeztük, hogy az

uORF transzlációja, amellett hogy csökkenti a főgén transzlációs hatékonyságát, a mRNS

destabilizációját is okozhatja. Ha ugyanis ezek az uORF-ok transzlálódnak, a stop kodonjuk utáni

teljes mRNS régió hosszú 3’UTR-nak minősülhet és intronokat is tartalmazhat, ezért erős NMD

választ okozhat. A növényi gének 20-30%-a tartalmaz uORF-ot, így ezek az NMD cisz elemek egy

jelenős részét képezhetnék (Hayden és Jorgensen, 2007). Kisérleteinkhez kiválasztottunk 5 olyan

Arabidopsis gént, amelyek 5’UTR-jában egy vagy több uORF található, és amelyeknek NMD mutáns

Arabidopsis vonalakban megnőtt a szintje (Hayden és Jorgensen, 2007). Az említett gének 5’UTR

régióit egyenként bináris vektorba, GFP riporter gén start kodonja elé klónoztuk és az így kapott

riporter konstrukciók NMD érzékenységét vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatták, hogy csak a ~35

AS-nál hosszabb, transzlálódó uORF-ok képesek a mRNS NMD általi destabilizációját kiváltani. Az

uORF-ok tehát a növényi NMD cisz elemek egy új csoportját képezik, azonban méretfüggő módon

indukálják az NMD-t. Bioinformatikai módszerekkel rámutattunk arra, hogy a növényi uORF-ok

csak kis százaléka (2%) rendelkezik az NMD indukció szempontjából fontos „NMD kritikus”

paraméterekkel (35AS hosszabb, transzlálódó uORF), ezért valószínű, hogy az uORF indukálta

NMD reguláció a növényi gének csak kis százalékát érinti. Irodalmi adatok alapján feltételeztük,

hogy a rövidebb uORF-ok után hatékonyabb lehet a főgén reiniciációja, ez mentheti meg az mRNS-t

az NMD degradációtól (Vilela és McCarthy, 2003). Kísérleteink azonban arra utalnak, hogy

növényekben nem a hatékonyabb reiniciáció védi meg a rövidebb uORF-al rendelkező mRNS-eket az

NMD-től. Fontos kiemelni, hogy bár egyes általunk tanulmányozott uORF nem okozott NMD-t,
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mégis jelentősen csökkentette a főgén (GFP) expresszióját. Ez megerősíti a korábbi eredményeket,

hogy a növényi uORF-ok azáltal is képesek megvalósítani a génexpresszió finomszabályozását, hogy

a főgén transzlációjának hatékonyságát befolyásolják (Tabuchi et al., 2006).

II.1. Az EJC faktorok a növényi intron-alapú NMD-ben is fontos szerepet játszanak.

Emlősökben az intron-alapú NMD rendszer kulcs eleme az EJC fehérje komplex. Az emlős

EJC tetramer két heterodimerből szerelődik össze, az Y14-Mago és a eIF4A3-Barentsz

heterodimerekből (Daguenet et al., 2012). A csoportunk korábban már azonosította az emlős EJC két

erősen konzervált komponensének, az Y14-nek és Mago-nak a növényi ortológját, és kimutatták, hogy

ezek szerepet játszanak a növényi intron-alapú NMD-ben (Kerényi et al., 2008). Ezek alapján

feltételeztük, hogy az intron-alapú NMD növényekben is egy EJC-szerű fehérje komplex vehet részt.

Jelen munkánkban VIGS-NMD tesztrendszer segítségével bizonyítottuk, hogy a feltételezett Barentsz

és eIF4AIII ortológok is nélkülözhetetlenek az intron-alapú növényi NMD működéséhez.

Eredményeink alapján tehát kijelenthető, hogy az emlősökhöz hasonlóan, a növényi intron-alapú

NMD működéséhez is mind a négy EJC ortológ kell. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a növényi

intron-alapú NMD közvetítésében is egy az emlős EJC-hez hasonló fehérje komplex vesz részt.

Bizonyítottuk, hogy az EJC fehérjék a hosszú 3’UTR-alapú növényi NMD működéséhez nem

kellenek.

II.2. A riboszómához kapcsolt PYM fehérje lehet a felelős a növényi EJC reciklizációjáért.

Emlősökben azonosítottak egy a riboszómához kapcsolt fehérjét (PYM), amely a transzláció során a

riboszómával haladva eltávolítja az EJC-et a mRNS-ről, ezáltal biztosítja a normál mRNS-ek

transzlációját és az EJC reciklizációját (Bono és Gehring, 2011). Követve az emlős modellt

megvizsgáltuk, hogy a PYM növényekben is részt vesz-e az EJC eltávolításában. Kísérleteinkből

kiderült, hogy a növényi PYM funkcionálisan és szerkezetét tekintve is nagyon hasonlít az

emlősökben megtalálható ortológjához. Szerepe feltehetően növényekben is az EJC eltávolítása a

mRNS-ről. Akárcsak az emlős, a növényi PYM fehérje is rendelkezik egy EJC-vel kölcsönható N-

terminális résszel, illetve egy valószínűleg a riboszómához kapcsolódó C-terminális résszel. Fenti

eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a növényi PYM is úgy valósítja meg feladatát, hogy a

transzlációt végző riboszómához kapcsolódva halad a mRNS-en és lelöki a mRNS-re rakódott EJC

komplexeket. Ennek megfelelően növényekben a PYM az EJC közvetítette intron-alapú NMD

negatív regulátora lehet, míg az EJC-től független hosszú 3’UTR-alapú NMD-ben valószínűleg nem

vesz részt.

II.3. A növényi NMD rendszer komplex autoregulációs szabályozás alatt áll.

A növényi NMD sok vad típusú gén finomszabályozásában is fontos szerepet játszhat. Fontos

lehet ezért, hogy maga az NMD is szabályozva legyen, hiszen a túl intenzív NMD számos gén

alulexpresszálódását, míg a gyenge NMD hatás sok gén túlexpresszióját eredményezheti. Feltételeztük
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ezért, hogy az NMD intenzitása szigorúan szabályozott. A legegyszerűbb szabályozási rendszernek a

negatív visszacsatolást gondoltuk, melyben egy vagy több NMD transz faktor áll NMD szabályozás

alatt. Korábban a csoportnak már sikerült is igazolnia, hogy a növényi NMD az SMG7 transz faktor

révén autoregulációs szabályozás alatt áll. Az SMG7 3’UTR-ja ugyanis szokatlanul hosszú és két

intront is tartalmaz (Kerényi et al., 2008). Mivel a növényi SMG7 mindkét típusú növényi NMD-hez

kell, és mivel az SMG7 3’UTR mindkét típusú NMD cisz elemeit hordozza, feltételeztük, hogy

mindkét NMD típus autoregulációját képes megvalósítani. Sikerült kimutatni, hogy az SMG7 fő NMD

faktor valóban mindkét típusú növényi NMD rendszer intenzitását képes érzékelni. Az intron-alapú

NMD regulációt az SMG7 3’UTR-jában található NMD releváns pozícióban lévő intronja biztosítja,

de a 3’UTR önmagában intronok nélkül is képes NMD-t okozni.

Érdekes módon az SMG7 3’UTR szerkezete (de nem a szekvenciája) az összes eddig annotált

zárvatermőben rendkívül konzervált, hosszú a 3’UTR és a két intron pozíciója is nagyon hasonló. Az

első intron minden esetben nagyon közel található a stop kodonhoz (stop közeli intron), így elvben

nem válthat ki NMD-t, míg a második intron mindig a stoptól jóval távolabb, NMD releváns

távolságban helyezkedik el (NMD releváns intron). Bár a stop közeli intronnak elvileg nincs szerepe

az NMD-ben mégis nagyon konzerváltan minden zárvatermőben fennmaradt, ezért feltételeztük, hogy

valamilyen szabályozó szereppel rendelkezhet. Kísérleteink igazolták ezt a feltevésünket. Kimutattuk

ugyanis az intron-alapú NMD autoregulációjában az SMG7 3’UTR-jában lévő mindkét intron szerepet

játszik.  Az NMD releváns intron mellett, a stop közeli intron is hozzájárul az intron-alapú NMD

szabályozáshoz, azáltal, hogy elősegíti az NMD releváns intron kivágódását.

Mivel növényekben a hosszú 3’UTR-alapú és az intron-alapú NMD rendszer is hatékonyan

működik megvizsgáltuk, hogy a két NMD rendszer rendelkezik-e külön autoregulációs ciklussal.

Eredményeink rámutattak arra, hogy a növényi intron-alapú NMD rendszer rendelkezik egy külön

autoregulációs ciklussal is, a csak az intron-alapú NMD-ben szerepet játszó Barentsz NMD faktor

expresszióját az intron-alapú NMD negatívan regulálja. Az Arabidopsis Barentsz 3’UTR-jában

ugyanis egy NMD releváns intron található, maga a 3’UTR azonban nem hosszú, így a Barentsz

expresszióját csak az intron-alapú NMD szabályozza. Adatbázisban fellelhető 3’UTR adatok alapján

valószínűsíthető, hogy az intron-alapú növényi NMD-Barentsz autoregulációs szabályozás a

zárvatermők körében nagyfokon konzervált, ami arra utal, hogy ez egy biológiailag fontos

szabályozási útvonal.

KÖVETKEZTETÉSEK

1.Az uORF-ot tartalmazó gének csak kis része állhat NMD szabályozás alatt

Kísérleteink alapján valószínűsíthető, hogy az uORF-ot tartalmazó gének csak kis százaléka áll

NMD szabályozás alatt, melynek legfőbb oka az uORF mérete. Bizonyítottuk, hogy nem a reiniciáció

menti ki a rövid uORF-ot tartalmazó mRNS-ket az NMD szabályozás alól. Növényekben és emlősökben
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is kimutatták, hogy a starthoz közeli, nagyon korai stop kodonokat (ez a mi esetünkben a rövidebb

uORF-ok stop kodonja lenne) az NMD nem ismeri fel PTC-ként (Inacio et al., 2004; Hori és Watanabe,

2007). Ennek magyarázatául szolgál az az elmélet, mely szerint a transzláció iniciációs komplexének

lecserélése az elongációs komplexre fokozatos, így az iniciációs komplexben található és a PABP-vel

kölcsönhatásban lévő eIF4G fehérje is csak fokozatosan válik le az mRNS-ről. A PABP a hatékony

termináció kulcseleme, ezért feltételezik, hogy a nagyon korai PTC-k esetén eIF4G által kötött PABP

hatékonnyá teheti a terminációt, így ezek nem indukálnak NMD-t (Silva et al., 2008). Mivel azonban a

növényekben az uORF-ok működésére vonatkozóan kevés tanulmány és kísérletes munka készült,

további kutatásokra van szükség, hogy az uORF-ok valódi működését, szerepét és hozzájárulását a

génszabályozáshoz felbecsülhessük.

2. Az intron-alapú NMD mint konzervált NMD útvonal, avagy az eukarióta NMD rendszer
evolúciós modelljének újragondolása

Eredményeink tehát azt mutatják, hogy az intron-alapú NMD nagyfokon konzervált folyamat,

növényekben ugyanazok a transz faktorok (EJC fehérjék, PYM) kellenek a működéséhez, mint

emlősökben. A fenti eredményeink ellentmondanak a korábbi, NMD evolúcióról alkotott képnek. A

hosszú 3’UTR-alapú NMD-ről, mint a gerincesekben, gombákban és gerinctelenekben egyaránt

működő, konzervált folyamatról, feltételezték, hogy az NMD legősibb típusa, ami már a mai eukarióták

közös ősében (stem eukarióták vagy LECA) is jelen volt (Rehwinkel et al., 2006). Az intron-alapú

NMD-t korábban csak a gerincesekben azonosították, ezért azt gondolták, hogy az csak a fejlődés

későbbi fázisában, a gerinceseknél alakult ki, párhuzamosan az alternativ splicing általánossá válásával

(Rehwinkel et al., 2006; Durand és Lykke-Andersen, 2011). A mi eredményeink azonban cáfolják ezt a

modellt, bizonyítottuk ugyanis, hogy az intron-alapú NMD növényekben is működik, és működését,

transz-, illetve cisz elemeit tekintve is nagyon hasonló az emlősökéhez. Mindezek alapján azt gondoljuk,

hogy az NMD mindkét ága (az intron-alapú és a hosszú 3’UTR-alapú) jelen volt már az eukarióták

közös ősében is. A gerinctelenekhez és a gombákhoz vezető leszármazási vonalakon az evolúció egyes

szakaszaiban az intron vesztés jelentős volt (Csuros et al., 2007). Valószínű, hogy egy ilyen szakasz

során az intron-alapú NMD eltűnt vagy jelentősége lecsökkent, így a hosszú 3’UTR-alapú NMD vált

uralkodóvá. A gerincesekben, ahol jelentős intron vesztés nem volt az evolúció során és az alternatív

splicing nagyon fontos szerepet kapott a génszabályozásban, az intron-alapú NMD uralkodóvá

válhatott. Mivel növényekben az intron nélküli (20%) és az intront tartalmazó gének is jelentős

százalékban megtalálhatóak, illetve az alternatív splicing is általánosnak mondható, feltételezzük,

hogy az evolúció során mindkét NMD rendszer fennmaradhatott.

3. A növényi intron-alapú NMD rendszer autoregulációs szabályozása

Korábbi (Kerényi et al., 2008) és jelen eredményeinket összefoglalva kijelenthető, hogy a

növényi NMD rendszer mindkét ága autoregulációs szabályozás alatt áll. Az SMG7 NMD transz faktor

mindkét típusú növényi NMD rendszer autoregulációs szabályozását megvalósítja. Emellett az
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eukariótákban egyedülálló módon a növényi NMD rendelkezik egy egyedi, csak az intronos NMD

aktivitását szabályozó autoregulációs ciklussal is, melyet a Barentsz NMD transz faktor biztosít. Mind az

SMG7, mind a Barentsz általi autoregulációs szabályozás a zárvatermők körében nagyfokon konzervált

(Benkovics et al, 2010). A növényekhez hasonlóan, az SMG7-el rokon NMD faktorok, élesztőben,

Drosophilában és emlősökben is NMD reguláció alatt állnak (Mendell et al., 2004; Huang et al., 2011).

Fontos kiemelni azonban, hogy az SMG7 intron-alapú NMD szabályozása csak a növények esetében

jelenik meg. Ezek alapján azt gondoljuk, hogy az NMD alighanem már az eukarióták közös ősében is

SMG7 autoreguláció révén szabályozódott, és ez az autoreguláció az evolució folyamán fennmaradt. A

növényekben az SMG7 3’UTR-ja úgy fejlődött tovább, hogy a hosszú 3’UTR-alapú NMD mellett az

intron-alapú NMD-t is érzékelni tudja. Mivel azonban csak zárvatermőkből vannak megbízható adataink,

nem tudjuk meghatározni, hogy az SMG7 intron-alapú NMD cisz elemei a növények fejlődésének

melyik szintjén jelenhettek meg. Annak ellenére, hogy a növényi intron-alapú NMD mechanizmusát

tekintve nagyon hasonlít a gerincesekben működő NMD-re, gerincesekben nem mutatható ki külön csak

az intron-alapú NMD-re ható autoreguláció (Huang et al., 2011).  Ennek oka lehet, hogy a gerincesekben

a hosszú 3’UTR-alapú NMD-hez viszonyítva, az intron-alapú NMD sokkal intenzívebben működik, így

feltételezzük, hogy a hosszú 3’UTR-alapú NMD az adott NMD faktorokra hatva egy sokkal finomabb

autoregulációs szabályozást tehet lehetővé.

Eukariótában tehát az autoreguláció általánosan elterjedt módja az NMD szabályozásnak. Hogy

az NMD működés egybehangolása mennyire fontos, az emlősökben végzett kísérletek is bizonyítják,

ahol azt találták, hogy az NMD általi autoreguláció sejt- és szövetspecikfikus, sőt a különböző

fejlődési stádiumokban is eltérő (Huang et al., 2011). A közeljövőben szeretnénk megvizsgálni, hogy

van-e eltérés a különböző környezeti tényezők, illetve az eltérő fejlődési- és stressz állapotokban a

növényi NMD intenzitását tekintve. Ennek feltárása reményeink szerint hozzásegíthet a génszabályozás

egy újabb eddig ismeretlen ágának megértéséhez.

AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALVA

1. Azonosítottuk a növényi NMD cisz elemek egy új, eddig ismeretlen csoportját, az 5’UTR-ban

található uORF-okat, és kimutattuk, hogy ezek méretfüggő NMD cisz elemek.

2. Azonosítottuk a Barentsz és az eIF4A3 gének növényi ortológjait, és igazoltuk, hogy ezek fontos

szerepet játszanak a növényi intron-alapú-NMD rendszerben.

3. Kimutattuk, hogy a növényi EJC ortológok csak az intron-alapú NMD-ben játszanak szerepet, és

valószínűsítettük, hogy az intron kivágódás és az NMD között növényekben is egy EJC-szerű

fehérje komplex vesz részt.

4. Valószínűsítettük, hogy a PYM fehérje szerepe az emlősökhöz hasonlóan növényekben is az EJC

eltávolítása a mRNS-ről.

5. Bizonyítottuk, hogy a növényi NMD rendszer komplex autoregulációs szabályozás alatt áll.
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6. Kimutattuk, hogy az SMG7 fő NMD faktor mindkét típusú növényi NMD rendszer

autoregulációját képes megvalósítani, míg a Barentsz transz faktor az intron-alapú növényi

NMD-nek biztosít egy külön autoregulációs szabályozást.

7. Fenti adatainkkal hozzájárultunk az NMD evolúciós modelljének újragondolásához.
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