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BEVEZETÉS 

A növények bonyolult program alapján alakítják ki a rájuk jellemző szerveket. E 

program lefutását elsősorban a szervezetek genetikai információja szabályozza, de szükség 

van a genetikai információ transzkripcióját és transzlációját szabályozó elemekre is. A 

transzkripciós faktorokon alapuló génszabályozás mellett 1993-ban felfedeztek egy új, mikro 

(mi)RNS-eken alapuló szabályozási módot is. A miRNS-ek szekvencia specifikus poszt-

transzkripcionális regulátorok az eukarióta genomban.  

Az poszt-transzkripcionális géncsendesítés (PTGS) vagy más néven RNS csendesítés 

az eukariótákban az evolúció során a különböző parazita nukleinsavakkal szemben kialakult 

védekezési mechanizmus. Ebben az esetben az RNS csendesítés folyamatát egy a vírusról 

vagy transzgénről származó kettősszálú RNS indítja el. A kettősszálú RNS-eket a Dicer enzim 

kisebb RNS darabokra (kis interferáló RNS, small interfering RNA, siRNA) hasítja fel. Az 

így létrejött siRNS-ek beépülnek a RISC (RNA induced silencing complex) komplexbe. A 

siRNS által programozott RISC komplex képes a siRNS-el komplementer szekvenciájú vírus 

RNS elhasítására. A növények így célirányosan képesek védekezni a vírusok ellen. A növény-

vírus fegyverkezési verseny során, a vírusok is kifejlesztettek egy védekezési módszert a 

növények ellen, az úgy nevezett RNS csendesítés szupresszor fehérjéket. A vírusok RNS 

csendesítés szupresszor fehérjéi több ponton képesek gátolni az RNS csendesítés folyamatát. 

A RISC komplexnek a siRNS útvonal mellett a miRNS útvonalban is fontos szerepe 

van. Ez utóbbi esetben a miRNS-ek cél mRNS-einek a hasításában vagy transzlációs 

gátlásában van szerepe. A miRNS-ek elsődleges feladata az endogén gének szabályozása, de 

szerepük lehet a vírus fertőzések esetében is. Egyes miRNS-eknek megváltozhat az 

expressziója a vírus fertőzés hatására. Például a miR168 expressziója megemelkedett vírus 

fertőzés során. A növényi vírusok működési mechanizmusának pontosabb megértése 

tudományos és gazdasági szempontból egyaránt fontos, hiszen a növényi vírusok komoly 

mennyiségi és minőségi veszteségeket okoznak a termesztett növény kultúrákban. 

A miRNS-ek rendkívüli fontossága ellenére pontos szerepükről és működésükről az 

információk nem teljesek. Például megoszlanak a vélemények arról is, hogy a miRNS-ek sejt 

autonóm módon működnek vagy elvándorolnak keletkezési helyükről. A termés- és 

magfejlődésben résztvevő miRNS-ekről különösen kevés információ halmozódott fel eddig, 
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annak ellenére, hogy a termés- és magképződés gazdasági és szaporodás biológiai 

szempontból egyaránt fontos folyamat. 

CÉLKITŰZÉSEK 

Munkám elsődleges célja volt a miRNS-ek szerepének és molekuláris szabályozási 

mechanizmusának vizsgálata egy széles körben használt modell növényben az Arabidopsis 

thaliana-ban.  

Célul tűztük ki a: 

1. miRNS-ek működési mechanizmusának vizsgálatát vírus fertőzött Arabidopsis 

thaliana-ban tapasztalt miR168 indukció során. 

2. miRNS-ek szerepének és működési mechanizmusának, különös tekintettel a 

miRNS-ek mozgására, a vizsgálatát a termés és magfejlődésben Arabidopsis 

thaliana-ban. 

MÓDSZEREK 

Kísérleteink jelentős részét általános RNS és DNS kezelési technikák alapján végeztük 

(Sambrook and Russell, 2001), illetve a kitek használatakor követtük a gyártó által megadott 

használati utasítást. Itt csak az Arabidopsis thaliana növények transzformálásának módját és a 

miRNS-ek mozgásának vizsgálati módszerét ismertetem. 

1. Teszt növények transzformálása  

Arabidopsis thaliana növényeinket az ún. floral dip módszerrel transzformáltuk 

(Clough and Bent, 2008). A transzformáláshoz a növényeket előbb rövid-, majd hosszú 

nappalon neveltük (21°C), az első virágzati tengelyeket (a virágzás indukálása végett) 

visszametszettük. A növények virágait megfelelő miRNS konstrukciót hordozó 

Agrobacterium tumefaciens szuszpenzióba (OD600-1) mártottuk. Az agrobaktérium 

szuszpenziót, a virulencia gének aktiválása végett, 5%-os szacharóz oldattal készítettük el. A 

jobb hatás elérése érdekében közvetlenül használat előtt Silwet L-77-et adtunk a 

szuszpenzióhoz 0.02%-os koncentrációban. A mártás után a növényeket Folpack
®

 fóliába 

csomagoltuk, így (16 órán keresztül) nedves közeget biztosítottunk az agrobaktériumnak a 

fertőzéshez. Egy hét elteltével a fentiekben leírt procedúrát megismételtük a jobb 

transzformációs hatásfok érdekében. 
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Az agrobaktérium szuszpenzióba mártott növényeket felneveltük és magot fogtunk 

róluk. A magokat kanamycint tartalmazó szelekciós táptalajra (Murashige-Skoog +Vitamines, 

DUCHEFA BIOCHEMIE B.V.) vetettük ki steril körülmények között. A szelekciót két nap 

vernalizálás (4°C) után hosszú nappalos megvilágítás (21°C) mellett végeztük. Mivel a 

kanamycin, hatásmechanizmusát tekintve, a prokarióta riboszómák 30S alegységével lép 

kölcsönhatásba, gátolja a kloroplasztisz fehérjeszintézisét. Ezért a transzgént nem expresszáló 

növények a szelekciós táptalajon kifehérednek és elpusztulnak. A rezisztencia (marker) gént 

hordozó növények pedig zöld színűek, és normális ütemben fejlődnek.  

2. A miRNS -ek mozgásának vizsgálata és a GUS festés valamint a 

GFP immunhisztokémiai kimutatásának módszere  

A miRNS-ek mozgását vizsgálni lehet a prekurzor és az érett miRNS pozíciójának az 

összehasonlításával. A miRNS prekurzorok keletkezésük után azonnal processzálódnak ezért 

szinte lehetetlen őket kimutatni. A probléma áthidalásához különleges kísérleti rendszerre volt 

szükségünk, ezt Jason W. Reed által rendelkezésünkre bocsátott transzgenikus Arabidopsis 

thaliana növényekben (Wu et al., 2006) találtuk meg. E növények olyan konstrukciót 

hordoztak amelyben a miR167 perkurzorainak (a, b, c, d) promóterei mögé GFP és GUS 

riportergént illesztettek be (Promoter miR167a::GFP-GUS, Promoter miR167b::GFP-GUS, 

Promoter miR167c::GFP-GUS, Promoter miR167d::GFP-GUS). Így a GUS valamint a GFP 

fehérje detektálásával lehetőségünk volt meghatározni a miR167 prekurzorainak keletkezési 

helyét. miR167 LNA próbával történő in situ hibridizálással pedig meghatároztuk az érett 

miRNS helyzetét a növény termésének szöveteiben. E két adatból következtethetünk arra, 

hogy a miR167 elmozdul-e a keletkezési helyéről. 

Az in situ hibridizációt Várallyay és Havelda (Varallyay and Havelda, 2011) által 

leírtak szerint végeztük. 

A GUS festést, Jefferson és munkatársai által leírt módszert követve végeztük el, kis 

módosításokkal (Jefferson et al., 1987). A GUS festéshez a növények becőit a GUS gén által 

kódolt β-glükoronidáz enzim szubsztrátját (X-Gluc: Gold Biotechnology,St. Louis, USA) 

tartalmazó festőoldatba (50mM foszfát puffer, 1mM X-gluc [C14H13BrClNO7·C6H13N], 

10mM EDTA, 0,1% Triton X-100, 0,3% H2O2) helyeztük. A mintákat lesötétített 

vákuumozható termosztátban 37°C-on -0,8 bar nyomáson 24-48 órán keresztül inkubáltuk. A 

mintáinkon naponta cseréltük a festő oldatot. 
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Festés után 70%-os etanolban színtelenítettük a mintáinkat. A színtelenített mintákat 

binokuláris nagyító alatt vizsgáltuk, vagy viaszba beágyaztuk és 18-20 μm-es metszeteket 

készítettünk. A metszeteket, a viasz eltávolítását és a hidratálást követően, DPX hisztológiai 

ragasztó (Fluka) felhasználásával fedtük le. 

A GFP fehérje immunhisztokémiai kimutatásához a növényi mintákat 4%-os 

paraformaldehidben fixáltuk, beágyaztuk és metszettük. Elsődleges antitestként Anti-GFP 

rabbit IgG poliklonális antitestet (Invitrogen, Carlsbad, USA) használtunk a gyártó instrukciói 

szerint. Az elsődleges antitestet a hibridizáció előtt vad típusú Arabidopsis thaliana becőiből 

készült homogenizátummal kezeltük a háttér csökkentése végett. A metszeteket az elsődleges 

antitesttel, két órán keresztül hibridizáltuk szobahőmérsékleten. Az elsődleges antitestet Goat 

Anti-Rabbit IgG alkaline phosphatase (Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA) másodlagos 

antitesttel mutattuk ki. A jeleket 0,5 mM NBT és BCIP segítségével tettük láthatóvá. A 

színreakciót a jelek erősségétől függően állítottuk le, majd etanolos mosást követően a 

szöveteket Alcian Blue-val (Fluka) háttérfestettük. A tárgylemezeket DPX hisztológiai 

ragasztó (Fluka) felhasználásával fedtük le. 

A metszetek kiértékeléséhez és archiválásához Zeiss Axiostar Plus fénymikroszkópot 

és Canon EOS D30 digitális fényképezőgépet használtunk. 

EREDMÉNYEK 

1. A miR168 szerepe az AGO1 mRNS transzlációs szabályozásában vírus 

fertőzött növényekben 

Kísérleteink során crTMV (crucifer-infecting tobacco mosaic virus) vírussal 

fertőztünk vad típusú és mutáns (4mAGO1, ago1-25, zll-3) Arabidopsis thaliana növényeket. 

A 4mAGO1 mutáns növényekben (Vaucheret et al., 2004, 2006) az AGO1 mRNS négy 

csendes mutációt tartalmaz a miR168 felismerő régiójában ezért nem működik a miR168 

általi szabályozás. Az ago1–25 mutáns növényekben (Morel et al., 2002) sérült az AGO1 

fehérje aktivitása (hipomorf mutáns), ebben az esetben megtörténhet a miR168 általi 

szabályozás. A zll-3 mutáns növényekben (Moussian et al., 1998) az AGO10 funkciója sérült. 

Megvizsgáltuk, hogy a miR168 indukciója ezekben a növényekben is felelős-e az AGO1 

fehérje szintjének szabályozásáért. 
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A miR168 szintje valamint az AGO1 mRNS szintje jelentősen megemelkedett a 

crTMV fertőzött vad típusú növényekben a kontroll inokuláltakhoz képest. Az AGO1 fehérje 

szintje pedig a Western blot detektálási határa alá csökkent. 

A 4mAGO1 növényekben, a vad típusú növényekhez hasonlóan, a vírus fertőzés 

hatására megemelkedett a miR168 és az AGO1 mRNS szintje. Az AGO1 fehérje szintje pedig 

nem csökkent le. 

Az ago1-25 mutánsokban is megemelkedett a miR168 valamint az AGO1 mRNS 

szintje, az AGO1 fehérje expressziója pedig jelentősen csökkent. 

A zll-3 növényekben a miR168 és az AGO1 mRNS szintje jelentősen megemelkedett. 

A miR168 magas expressziós szintje ellenére sem csökkent le az AGO1 fehérje szintje. 

2. miRNS-ek szerepének vizsgálata a termésfejlődésben Arabidopsis thaliana-

ban 

Számos miRNS expresszióját kimutattuk a termés szövetében. Az általunk vizsgált 

miRNS-ek többsége egyenletes expressziós mintázattal rendelkezett, kivételt csupán a 

miR160 és a miR167 esetében észleltünk. A miR160 az embrió szállítószövetében mutatott 

expressziót. A miR167 az összes vizsgált fejlődési stádiumban (szív, torpedó, korai sétabot, 

sétabot, érett zöld), gradiens szerű expressziós mintázatot mutatott hosszmetszetben, az 

embrió szikleveleiben, ez azt sugallja, hogy a miR167 nem sejt autonóm módon végzi el 

szabályozó feladatát, tehát képes keletkezési helyéről elmozdulni.  

Az in situ hibridizációval kapott miR167 expressziós profilokat összehasonlítva az 

egyes PMIR167::GFP-GUS konstrukciókat hordozó növények esetében GUS festéssel kapott 

eredményekkel nagyfokú átfedést tapasztaltunk. A PMIR167A::GFP-GUS és 

PMIR167B::GFP-GUS konstrukciók esetében gradiens szerű GUS expessziót tapasztaltunk 

az embrió szikleveleiben, a GUS expresszió átfedett az érett miR167 expressziós profiljával. 

PMIR167C::GFP-GUS és PMIR167D::GFP-GUS konstrukciót hordozó növények 

szikleveleiben nem volt GUS expresszió. A MIR167A, MIR167B, MIR167C és MIR167D 

prekurzorok esetén tapasztalt GUS expressziós mintázatot a GFP fehérjére végzett 

immunhisztokémiai vizsgálataink is megerősítették. 

Szerettük volna alaposabban megvizsgálni a miRNS-ek szerepét a termés- és 

magfejlődésben, ezért korábbi in situ hibridizációs kísérleteink (miR166, miR472) valamint 
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irodalmi adatok alapján (Kwak et al., 2009; Moxon et al., 2008; Rajagopalan et al., 2006) 

kiválasztottunk néhány a termésben jelen lévő miRNS-t (miR827, miR169, miR828, miR390, 

miR858), és túltermeltettük azokat transzgenikus Arabidopsis thaliana növényekben. 

Kontrollként két olyan miRNS-t (miR857 miR824) is túltermeltettünk, amelyek az általunk 

elérhető irodalmi adatok alapján nem expresszáltak a termésben. Meglepetésünkre a 

túltermeltetett 9 miRNS-ből csak a miR857 és a miR827 túltermelése járt fenotípikus 

változásokkal a becőre nézve. A többi, termésben jelen lévő, miRNS túltermelése esetén nem 

tapasztaltunk morfológiai vagy mennyiségbeli eltérést a vad típusú és a transzgenikus 

növények becői között. 

A miR824-et túltermelő növények jelentős fenotípusos különbségeket mutattak a becő 

fejlődés során. A túltermelő növények mérete és habitusa nem mutatott jelentős eltérést a vad 

típusú növényekéhez képest. Ennek ellenére a transzgenikus növények egy része súlyos 

rendellenességeket mutatott a becő fejlődés során. E növények abnormálisan kis méretű 

becőket hoztak létre. A kis méretű becővel rendelkező növényekben volt a legmagasabb a 

miR824 szintje. 

A miR857 túltermelő transzgenikus növények egy része abnormálisan kis becőket 

hozott létre, továbbá ezekben a becőkben jelentős mag hiányt tapasztaltunk. Megvizsgáltuk a 

kis méretű becőkben a miR857 expresszióját kis RNS Northern blottal. Ebben az esetben nem 

találtunk egyértelmű összefüggést a túltermeltetett miRNS szintje és a becők mérete között. A 

kis méretű becővel rendelkező növényekben egyértelműen detektálható volt a miR857 

túltermelése (a vad típusú kontrollhoz viszonyítva), de nem tartoztak a legerősebb túltermelők 

közé. A miR857 célgénje a Laccase 7 (Hsu et al., 2011, 2014). Real-time PCR-el 

megvizsgáltuk a Laccase 7 expresszióját a miR857 túltermelő transzgenikus növényekben és 

azt tapasztaltuk, hogy egyértelmű kapcsolat van a Laccase 7 expressziója és a becőben 

található magok száma között. A Laccase 7 expresziójának a csökkenése korrelációt mutatott 

a maghiányos fenotípus súlyosságával.  

KÖVETKEZTETÉSEK 

1. A miR168 transzlációsan szabályozza az AGO1 mRNS-t 

A crTMV fertőzés következtében megemelkedett miR168 közvetlenül részt vett az 

AGO1 fehérje szintjének szabályozásában. Továbbá az AGO1 fehérje megemelkedett szintje 

kapcsolatba hozható a ZWILLE/ PINHEAD/AGO10 elégtelen aktivitásával, mutatva ezáltal 
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azt, hogy a ZWILLE/ PINHEAD/AGO10 sarkalatos szereppel rendelkezik az AGO1 fehérje 

miR168 általi gátlásában. Mindent összevetve eredményeink megerősítik azt a hipotézist 

miszerint a vírus fertőzött növényekben az AGO1 fehérje termelődése, legalább részben, a 

miR168 általi transzlációs gátlás alatt állhat. A miR168 és az AGO1 mRNS együttes magas 

szintje azt mutatja, hogy a transzlációs gátlással ellentétben, a fölöslegben jelen levő miR168 

hasítási aktivitása gátolva van. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a miR168 vírus általi indukciója a növény és a vírus 

közötti fegyverkezési verseny egyik eredménye. A vírus a miR168 indukciója által próbálja 

szabályozni a növény védekezésének egyik központi molekuláját az AGO1 fehérjét, amely a 

RISC komplex fő alkotó eleme. 

2. A miRNS–ek fontos szabályozó elemek az embrió szövetében  

Mivel minden vizsgált miRNS jelet adott az embrió szövetében, arra következtethetünk, 

hogy a miRNS-ek fontos szabályozó elemek az embrió szövetében. A miRNS-ek többsége 

egyenletes expressziós mintázatot mutatott az érett zöld stádiumú embrióban, sugallva, hogy 

cél mRNS-eik általános szabályozása rendkívüli fontossággal bír ebben a fejlődési 

stádiumban. A miRNS-ek érett zöld embrióban tapasztalt magas abundanciájának, illetve az 

ahhoz kapcsolható biológiai funkció megértéséhez további vizsgálatok szükségesek. 

3. A miR167 sejt autonóm módon fejti ki szabályozó feladatát 

Mivel a miR167 gradiens szerű expressziós mintázata az összes vizsgált fejlődési 

stádiumban nyilvánvaló volt az embrió szikleveleiben, arra következtethetünk, hogy a 

miR167 expressziója szigorúan kontrollált folyamat az embriófejlődés során. 

Az érett miR167-nek és a prekurzorainak az expressziós profiljait összehasonlítva arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a miR167 nem mozdul el keletkezési helyéről. A miR167 

gradiens szerű expressziós mintázatát minden bizonnyal a miR167 prekurzorok specifikusan 

szabályozott expressziója okozza. Vizsgálataink felhívják a figyelmet arra, hogy a miRNS-ek 

gradiens szerű expressziós mintázatát minden esetben alaposan meg kell vizsgálni, ugyanis az 

nem csak a miRNS-ek mozgása következtében jöhet létre, hanem a miRNS prekurzorok 

különleges expressziós tulajdonságai következtében is kialakulhat. 
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4. A miR824 és a miR857 túltermeltetése súlyos fejlődésbiológiai defektusokhoz 

vezet 

Eredményeink alapján a miR824 és a miR857 túltermeltetése súlyos fejlődésbiológiai 

defektusokhoz vezetett az Arabidopsis thaliana növények becőiben. A miR824 

túltermeltetése jelentősen kisebb becő mérettel társult. A miR857 túltermeltetése pedig – a 

Laccase 7 mRNS szabályozásán keresztül – a magképződésben okozott zavarokat. 

Ahhoz, hogy alapos következtetéseket vonjunk le a fenti két miRNS működésével 

kapcsolatban további kísérletekre van szükség. A tapasztalt fenotípusos jellegek 

kialakulásának alaposabb megértése érdekében hasznos lenne a jövőben a miR824 és miR857 

célgénjeinek az alaposabb vizsgálata, illetve az új, még nem validált célgének in silico 

felkutatása (Dai and Zhao, 2011) és bevonása a kísérletekbe. 

AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALVA 

1. Kimutattuk, hogy a miR168 indukálódik vírus fertőzés során, melynek szerepe az AGO1 

fehérje szintjének leszabályozása.  

2. Bizonyítottuk, hogy az AGO1 fehérje akkumulációja függ az AGO1 mRNS miR168 által 

felismert célszekvenciájának épségétől, illetve legalább részben, az AGO10 fehérje 

aktivitásától.  

3. Valószínűsítettük, hogy a vírus fertőzés során az AGO1 fehérje termelődése a mir168 

okozta transzlációs gátlás következtében jelentősen csökken, ami megerősíti az AGO1 

fehérje vírus fertőzésben játszott szerepét. 

4. Bizonyítottuk, hogy a növényekben a miR167 gradiens szerű expressziós mintázata, nem 

a miR167 keletkezési helyéről történő elmozdulása következtében alakul ki, hanem a 

miR167 promótereinek speciális transzkripcionális aktivitásától függ és sejt autonóm 

módon alakul ki. 

5. Valószínűsítettük, hogy a miRNS útvonalaknak fontos szerepe van a termésfejlődésben, 

mely a különböző miRNS-ek túltermeltetésével szabályozható vagy befolyásolható. 

6. A termés- és magfejlődésében szerepet játszó miRNS-ek vizsgálata során találtunk két 

olyan miRNS-t, amelyek szerepe eddig a termés- illetve a magfejlődésében nem volt 

ismert. A miR824 és a miR857 túltermelő transzgenikus Arabidopsis thaliana 

növényekkel igazoltuk ezek szerepét, kimutattuk az Arabidopsis növények becőiben 

bekövetkező morfológiai változásokat (kisebb termés) és magképződési zavarokat (kevés 

mag). 
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