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JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
 

ATP  adenozin-trifoszfát 

bp  bázispár 

cos  ragadós vég régió (cohesive end site) 

DBD  DNS-kötő domén (DNA binding domain) 

DNS  dezoxiribonukleinsav 
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ORF  nyitott leolvasási keret (open reading frame) 
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R. meliloti Rhizobium meliloti 
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S. aureus Staphylococcus aureus 
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Str  streptomicin 
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1. BEVEZETÉS 

 

 

A baktériumokat fertőző vírusok (bakteriofágok) a korai molekuláris biológiai és 

genetikai kutatások fontos modell rendszerei voltak. A bakteriofágok tanulmányozásán 

keresztül nyílt lehetőség számos alapvető biológiai folyamat megértésére. Többek között a 

génszabályozásra, rekombinációra, replikációra, transzkripcióra vonatkozó ismeretanyagunk 

nagyrészt a bakteriofág genetikának köszönhető. Napjainkban a bakteriofágok nem pusztán a 

molekuláris biológiai folyamatok megértésének eszközei. A baktériumok evolúciójában 

betöltött meghatározó szerepük révén a bakteriofágok többek között alapvető ökológiai 

folyamatokat vagy a baktériumok patogenitását befolyásolhatják. 

Mindezeken túlmenően a bakteriofágok már önmagunkban is érdekesek. A kétszálú 

DNS vírusok a bioszféra legnagyobb csoportját képviselik, kb. 108 fág fajt feltételeznek és  

becslések szerint több mint 1030 (Hendrix 2002) nagyságú a kétszálú DNS vírus populáció a 

világon. Mivel a bakteriofágok kizárólagos paraziták, és egyes feltételezések szerint akár 50 

másik, ugyanazt a gazdabaktériumot fertőző fágfajjal kell versengeniük, így a 

fennmaradásukhoz az egyes vírusok rendkívül változatos szabályozó mechanizmusokat 

fejlesztettek ki az idők folyamán (E. Haggård, http://www.gmt.su.se/Research/ehaggard.htm).  

Bizonyos molekuláris mechanizmusok a bakteriofágoknál valamint az eukarióta 

vírusoknál is hasonló módon zajlanak. Ilyen mechanizmus például a vírus DNS pakolása, 

mely alapvető lépéseit tekintve a bakteriofágoknál valamint a Herpes vírusoknál nagyon 

hasonló módon történik. Ez a hasonlóság rámutat arra, hogy akár egészen különböző 

vírusokra vonatkozó ismeretek is segíthetnek általános mechanizmusok megértéséhez.  

Munkánk célja a Rhizobium meliloti 41 (újabb elnevezése szerint Synorhizobium 

meliloti 41) baktériumot fertőző 16-3 fág DNS pakolási mechanizmusának megismerése, a 

pakolásban szerepet játszó kulcsfontosságú elemek funkcionális és szerkezeti azonosítása.  

Mindenekelőtt a ragadós végek jellemzését, azaz a túlnyúló végek szekvenciájának 

meghatározását kívánjuk elvégezni. A cos régió környékének szekvencia meghatározásától azt 

reméljük, hogy a termináz géneket a szekvenciában található ORF-ek alapján 

megtalálhatjuk. Az ORF-ek által kódolt fehérjék kanamicin mutagenezisét követően 

vizsgálnánk, megtörténik-e a fág DNS pakolása, keletkeznek-e utódfágok. Ha az ORF-ek 

bármelyike termináz fehérjét kódol, ugyanezen ORF-ek mutáns allélja nem lesz képes a 

DNS pakolásra, mellyel valószínűsítenénk a fehérjék termináz voltát. 

A 16-3 fág DNS pakolásában fontos szerepet betöltő termináz enzim, valamint a fág 

ragadós végeinek azonosításával hozzájárulhatunk a bakteriofágok és más vírusok DNS 
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pakolására vonatkozó egyre bővülő ismeretekhez, melyek révén közelebb kerülhetünk a vírus-

összeszerelődés általános mechanizmusainak megértéséhez.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

2.1. A bakteriofágok fejlődési útvonalainak ismertetése 

 

A kétszálú DNS-sel rendelkező vírusok közül a bakteriofágok egy ikozahedrális 

fágfejből, az ún. kapszidból, és a kapszidba csomagolt, erősen kondenzált állapotú DNS-ből 

állnak. Fágfertőzés során a gazdasejt felületén adszorbeálódott fág örökítőanyagát a 

gazdasejtbe juttatja, ahol a fággenom körré záródik. A körré záródás a fággenom végein lévő 

rövid, komplementer ragadós végek (cos, cohesive end site), vagy hosszabb ismétlődő 

szekvenciák összekapcsolódásával történik. A gazdasejtbe jutott fág fejlődése két úton 

történhet. 

A fág lítikus fejlődése folyamán új fágpopuláció jön létre. A lítikus fejlődés során 

íródnak át a fág DNS-ről azok a korai gének, amelyek termékei leállítják a gazdasejt saját 

replikációját, más korai fehérjék pedig a fág DNS replikációjához szükségesek. A lítikus 

fejlődés a λ fág példáján, mint az egyik legjobban tanulmányozott rendszeren keresztül jól 

szemléltethető (1. ábra).  

termináz

ATP

ATP

cos

1

2

3

4

5

6

7

 
 

1. ábra. A lambda fág lítikus fejlődése 

1. A baktérium felületén adszorbeálódott fág DNS-ét a sejtbe juttatja, mely a ragadós 
végekkel (cos) körré záródik. 2. A körré záródott fággenom kezdetben theta replikációval 
sokszorozódik. 3. A cirkuláris genomokról rolling circle replikációval konkatemer DNS 
láncok keletkeznek. 4. A termináz a konkatemer lánc cos régiójánál elhasítja a DNS-t. 5-6. A 
termináz egy üres fágfejhez kapcsolódik és megkezdi a genom transzlokációját a fejbe. 7. A 
transzlokáció befejeztével egy farki fehérje rész kapcsolódik a fágfejhez.  
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A gazdasejtbe jutott és körré záródott fággenom kezdetben theta replikációval 

sokszorozódik (1. ábra), melynek eredményeként több cirkuláris fággenom jön létre. 

Következő lépésként a cirkuláris fággenomokról rolling circle replikációval konkatemer 

láncok keletkeznek, melyek a DNS pakolás szubsztrátjai. A DNS pakolást végző termináz 

enzim hozzákapcsolódik a konkatemer láncon egy cos régióhoz, majd a ragadós végeknél 

elhasítja a DNS-t. Ezt követően a termináz kapcsolódik egy, a DNS replikációval 

párhuzamosan elkészült üres fágfejhez, és megkezdi a genom transzlokációját a fejbe. A DNS 

transzlokáció befejeztével utolsó lépésként egy farki fehérje rész kapcsolódik a fágfejhez, 

majd az utód fágsejtek kiszabadulnak a gazdasejtből. A fágok egy része (virulens fágok) csak 

lítikus fejlődésre képes, ilyen például a Salmonella enterica SP6 fágja, a Streptococcus 

thermophilus Sfi19 fágja vagy a Lactobacillus lactis LL-H fágja. 

Bizonyos fágoknak a lítikus fejlődésén kívül lizogén fejlődésük is van, ezek a 

mérsékelt fágok. Lizogén fejlődés során a bakteriofág nem állítja le a gazdabaktérium DNS-

ének replikációját, hanem helyspecifikus rekombinációval beépül a gazdasejt DNS-ébe (ez az 

ún. profág állapot), vagy represszált állapotban plazmidként a baktériumsejtben marad. A 

baktérium genoforjába beépült fág DNS-ről a lítikus fejlődéshez szükséges fággének 

transzkripciója gátolt. Spontán módon vagy bizonyos hatásokra a fág DNS kiszakadhat a 

gazda genoforból és a derepresszált transzkripció révén megindulhat a fág lítikus fejlődése. 

Mérsékelt fág például az Escherichia coli λ fágja vagy a Lactococcus lactis phiLC3 fágja. 

 

   

2.2. A bakteriofág kromoszóma pakolásában szerepet játszó elemek bemutatása 

 

A mérsékelt bakteriofágok lítikus fejlődése során új fágpopuláció jön létre. A 

gazdasejtben replikálódott fággenomok a DNS pakolás során transzlokálódnak a DNS 

szintézissel párhuzamosan szintetizálódott fágfejekbe. A fág DNS pakolását a fágfejekbe a 

fág által kódolt termináz enzim végzi, mely a DNS pakolást biztosító ún. molekuláris motor 

központi eleme. Az ismert DNS pakolási mechanizmussal rendelkező bakteriofágoknál a főbb 

lépéseket tekintve hasonló pakolási mechanizmus figyelhető meg. Azon bakteriofágok 

esetében, ahol a DNS pakolás folyamatát részletesen tanulmányozták, a pakolás főbb lépései 

nagyon hasonlóak (ezek: számos esetben konkatemer DNS szintézis, fágfehérje szintézis, 

monomer genomok bejuttatása a termináz enzim segítségével a fágfejekbe), de a pakolás 

mechanizmusa az egyes típusok esetében a részleteket tekintve eltéréseket is mutat. 
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A fág lítikus fejlődése folyamán történik a fág DNS replikációja, melynek 

eredményeként a bakteriofágok nagy részénél (Black 1989), valamint az eukarióta 

herpeszvírusoknál is (Roizman and Sears 1996) konkatemer DNS-ek keletkeznek.  

A konkatemer DNS-ek a fággenomok kovalensen kapcsolt sorozatai és a DNS pakolás 

szubsztrátjai. Lehetnek lineárisak (például a λ, T3, T7 fágnál) vagy elágazóak (például a T4 

fágnál). Léteznek olyan fágok, ahol nem konkatemer lánc, hanem genomnyi méretű fág DNS-

ek keletkeznek. Ilyen például a P2 és P4 fág, melyeknél replikálódott cirkuláris DNS-ek 

pakolódnak, vagy a phi29 fág, ahol replikálódott lineáris fág kromoszómák a pakolás 

szubsztrátjai.  

A különböző fágok DNS pakolási mechanizmusában az egyik fő eltérés az, hogy 

hogyan történik az egységnyi fággenomok végeinek kialakítása a konkatemer láncon. A 

konkatemer DNS első hasítása (kezdeti hasítás) alapján a fágokat három csoportra oszthatjuk 

(Black 1989). A fágok egy részénél a kezdeti hasítás erősen szekvencia specifikusan, egy 

pontosan meghatározott DNS szekvenciánál történik (például λ és T7 fágnál). Más fágoknál 

(például P22, P1, T1, SPP1 fágnál) a DNS hasítása részlegesen specifikusan, a genom egy 

meghatározott szakaszán, az ún. „pac” régióban (packaging site) vagy annak környékén 

történik, ezen belül azonban több pozícióban is megtörténhet. A fágok harmadik csoportjánál 

(ilyen például a T4 fág) a kezdeti hasítás feltehetően nem kötődik semmiféle specifikus 

szekvenciához.  

A kapszid fehérjék a DNS replikációval párhuzamosan szintetizálódnak és állnak 

össze üres fágfejekké. A konkatemer lánc hasított végétől kezdődően egyirányú (lehet balról 

jobbra tartó például a λ fágnál vagy jobbról balra tartó mint például a T3 és T7 fágnál) és 

folyamatos DNS transzlokáció történik a fágfejbe. Amikor a fágfej (kapszid) megtelik DNS-

sel, egy második (terminális vagy fejméretű, ún. „headful”) hasítás történik a DNS láncon 

(Black 1989). A specifikusság mértékétől függően a terminális hasítás alapján a fágokat két 

csoportra bonthatjuk. Bizonyos fágok esetében a terminális hasítás a konkatemer láncon 

pontosan ugyanannál a DNS szekvenciánál történik, mint a kezdeti hasítás, ezáltal a 

konkatemerből ugyanolyan hosszú, pontosan egy fággenomnyi darabok keletkeznek. Ezek a 

fágok fix végszekvenciákkal rendelkeznek. Az ide tartozó fágoknak vagy rövid ragadós végük 

van (cohesive end, például λ fágnál), vagy hosszabb, a fággenom két végén ismétlődő 

szekvenciájuk (terminális redundancia, például T3, T7 és T5 fágnál).  

A fágok másik csoportjánál (mint például a T4, P22, P1, T1 és Mu fágnál) a terminális 

hasítás feltehetően szekvencia specificitás nélkül történik, a pakolt DNS méretét (így a 

terminális hasítást is) teljes mértékben a fágfej térfogata határozza meg (Black 1989). Ezek a 

fágok a genom méretüknél nagyobb DNS darabot pakolnak (terminális redundancia; pl. a P22 
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fág kb. 104%-át, a T4 fág 102%-át a genomjuknak). Az ebbe a csoportba tartozó fágok 

utódfágjainak DNS-ére jellemző, hogy végszekvenciájuk mindnek más (cirkulárisan 

permutáltak), mely a konkatemer láncon az egyes genomok eltérő kezdeti és terminális 

hasításából adódik.   

A terminális hasítás befejeztével a termináz kötve marad a konkatemer láncon, és 

folytatja a pakolást a következő fággenommal. Átlagosan 3-5 fággenom folyamatos pakolása 

történik sorozatban egymás után a konkatemer lánc egy meghatározott helyéről (cos vagy 

pac) elindulva (például 3-5 genom a P22 fágnál, 2-3 genom a λ fágnál és 3-4 genom a P1 

fágnál (Bachi and Arber 1977, Adams et al. 1983, Frackman et al. 1985). 

A DNS transzlokáció befejeztével egy farki rész kapcsolódik a fágfejekhez, majd a fág 

utódsejtek kiszabadulnak a baktériumsejtből. 

 

 

2.2.1. A cos régió felépítése 

 

A cos régió a fággenomnak az a része, amellyel a termináz enzim a DNS pakolás 

során kapcsolatba lép. A cos régió magába foglalja a ragadós végeket és a termináz 

kötőhelyeket. A cos régió a pakolásért felelős fehérje gének közelében (vagy ezen géneken 

belül) helyezkedik el.  

A ragadós végek rövid (átlag 10-20 bp hosszú), komplementer, túlnyúló szekvenciák a 

fággenom két végén, melyek segítségével a fággenom cirkularizációra is képes. A ragadós 

végek lehetnek 5’ vagy 3’ túlnyúló szekvenciák. Ragadós végei vannak például az 

Escherichia coli λ fágjának (12 bp hosszú, 5’ túlnyúló) vagy HK97 és HK022 fágjának (10 bp 

hosszú, 3’ túlnyúló), a Lactobacillus casei A2 fágjának (13 bp hosszú, 3’ túlnyúló) vagy a 

Pseudomonas aeruginosa D3 fágjának (9 bp hosszú, 3’ túlnyúló).  

A termináz kötőhelyek a ragadós vég környezetében található rövid, ismétlődő 

szekvenciák. A λ fág esetében négy termináz kötőhelyet találunk (R1, R2 és R3 a cosB 

régióban, valamint a cosQ; lásd később 3. ábra). Szerepük a termináz enzim megkötésében, 

annak pozícionálásában van úgy, hogy a hasítás pontosan a ragadós végeknél következzen be. 

A cosB kötőhelyek segítik a pakolási komplex összeszerelődését, stabilizálását, a DNS 

pakolás megindítását (Feiss et al. 1983a, Feiss et al. 1983b), a cosQ kötőhely pedig a DNS 

pakolás befejezésében játszik szerepet. 
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2.2.2. A pac régió jellemzése 

 

A pac régióval rendelkező bakteriofágoknál (pl. P22, SPP1, P1 fágok) a DNS pakolás 

folyamata a pac régiótól kezdődően zajlik. A pac régió a pakolásért felelős fehérje gének 

közelében (vagy a géneken belül, mint például a P22 és P1 fágoknál) találhatók. A pac régió 

tartalmazhat rövid, ismétlődő szekvenciákat (pl. P1 és SPP1 fágnál), melyek - hasonlóan a 

cos régión belüli ismétlődő szekvenciákhoz - feltehetően itt is a pakolási komplex felismerő- 

illetve kötőhelyéül szolgálnak (Sternberg and Coulby 1990, Gual et al. 2000). 

 

 

2.2.3. A molekuláris motor elemeinek ismertetése 

 

Molekuláris motoroknak nevezik azokat a nagy, több komponensből létrejövő 

komplexeket, amelyek valamilyen körülhatárolt, és több bonyolult lépésből álló folyamatot 

végeznek. A molekuláris motorok egyik csoportjára jellemző, hogy NTP hidrolíziséből 

származó energia felhasználásával képesek a DNS láncon mozogni és valamilyen folyamatot 

katalizálni. A nukleoprotein komplexből álló molekuláris motorok egyik legismertebb 

csoportja a DNS helikázok, melyek a DNS láncon mozogva a DNS két szálának 

szétválasztását végzik. 

 A fág DNS pakolását szintén DNS-fehérje komplexből összeépülő molekuláris 

motorok végzik, melyek az ismert „legerőteljesebb” molekuláris motorok. A genom fágfejbe 

történő traszlokációjának ATP igénye igen magas, 2 bp/ATP hidolízis (phi29, T3 fág) (Guo et 

al. 1987a, Morita et al. 1993), mely például a T4 fág esetében kb. 105 ATP molekula 

hidrolízisét jelenti egy teljes fággenom transzlokációjakor (Mitchell et al. 2002). A 

molekuláris motornak feltehetően jelentős ellenállást kell legyőznie ahhoz, hogy a DNS-t a 

fágfejbe préselje (Mitchell et al. 2002). 

A pakolást végző molekuláris motor mozgatórugója a termináz fehérje, másik eleme 

pedig a fágfej portális része, amivel a termináz a fág DNS transzlokációjakor kapcsolatba lép. 

A fág DNS pakolásában gazdafaktorok (pl. IHF) és egyéb fehérjék (pl. a λ fágnál az FI 

fehérje) is szerepet játszanak. 
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2.2.3.1. A termináz fehérje szerepe a pakolásban 

 

 A különböző bakteriofágok termináz enzime általában két, egy kisebb és egy nagyobb 

alegységből áll, melyek általában rövid átfedésben, de különböző leolvasási keretekben 

kódoltak a cos vagy pac régió szomszédságában. A termináznak több funkciója ismert. A 

kisebb alegység a DNS felismerésében és kötésében vesz részt. A nagy alegység a 

konkatemer lánc hasításáért, a kapsziddal való kapcsolatért, és a DNS fágfejbe történő 

transzlokációjáért felelős.  

 A fág DNS pakolás ATP igényes folyamat, ATP szükséges a konkatemer lánc 

hasításához, a hasítást követően a szálak szétválasztásához és a DNS fágfejbe történő 

transzlokációjához. Általában a termináz nagy alegysége rendelkezik ATP hidrolizáló 

aktivitással, azonban egyes fágoknál (például a λ fág) előfordulhat, hogy a termináz kis 

alegységének is van ATP hidrolizáló aktivitása. A terminázok nagy alegységére általában 

jellemző, hogy egy vagy több Walker A típusú (ez az ún. P-loop) ATP kötő motívumot 

tartalmaznak az N-terminális végükön (Guo et al. 1986, Davison 1992). Ez a Walker A típusú 

motívum a termináz nagy alegységének N-terminális részén egyes fágoknál a klasszikus 

Walker A motívumtól kissé eltérhet (deviáns I, II és III Walker A) (Mitchell and Rao 2004), 

szerepe azonban feltehetően ugyanaz. 

A Walker A doménen kívül a λ  és T4 fág terminázok mutagenezise alapján további 

motívumokat is azonosítottak, melyek részt vesznek az ATP kötésében és hidrolízisében, ezek 

a Walker B, Motívum III és az Adenin kötésért felelős régió (Hang et al. 2000, Mitchell et al. 

2002). A különböző fág terminázok nagy alegységeinek szekvencia összehasonlító elemzése 

alapján (Mitchell et al. 2002) megfigyelhető az ATP-áz domének viszonylagos 

konzerváltsága (2. ábra).  
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  Adenin kötés             Walker A            Walker B               Motívum III 

 

2. ábra. ATP-áz domének a termináz nagy alegységekben 

A szekvenciában aláhúzott részek az ATP kötésében és hidrolízisében szerepet játszó 
feltételezett motívumokat jelölik. Mitchell és munkatársai ábrája alapján (Mitchell et al. 
2002).  
Konszenzus szekvenciák:  
Adenin kötés: RxYQ(K/R)(D/E);  
Walker A: xxRxxGKT/S (klasszikus); KxxxxGxT/S, xxRxxKS, xxxxxGKN (deviáns I-III); 
Walker B: ZZZZD (Z: hidrofób aminosav);  
Motívum III: TT/ST 
 
 
 

A különböző terminázok kis alegységét összehasonlítva nincs jelentős mértékű 

konzerváltság, nincsenek konzervált domének. Mivel ez a DNS kötésért felelős régió, a 

kötődoméneknek nem kell hasonlítani a szekvencia eltérések miatt, a nagy alegységgel való 

kapcsolódásért felelős doménnek pedig nem kell hasonlítania a felismert különböző aminosav 

sorrend miatt, így nem is kell, hogy annyira konzerváltak legyenek, mint az egy enzimatikus 

funkcióért felelős alegység esetében előfordul.  

A jelenleg rendelkezésre álló nagy mennyiségű szekvenált fággenom összehasonlító 

elemzése alapján kimondható, hogy a terminázok nagy alegysége az egyik legjobban 

konzervált fehérje a fág fehérjék közül (Casjens 2003). Azonban az is elmondható, hogy a 

különböző fágrendszerekben az analóg módon működő terminázok nem feltétlenül 

homológok is (Casjens et al. 1992a, Mitchell et al. 2002, Wu et al. 2002). 
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2.2.3.2. A fágfej szerepe a pakolásban 

 

 A bakteriofágok ikozahedrális kapszidja a fág lítikus fejlődése során először egy üres 

prokapsziddá (prohead) áll össze, melybe a fág DNS pakolódik. A prokapszid 

összeszerelődéséhez több száz vázfehérje szükséges, melyek a prohead belső vázát alkotják 

(Moore and Prevelige 2002). A vázfehérjéket külső köpenyfehérjék burkolják. A prokapszid 

bejáratánál egy 12 egyforma fehérjéből álló portális komplex található. Ez a portális rész 

képezi azt a csatornát, amelyen keresztül a DNS a pakolás során a fágfejbe transzlokálódik, 

illetve amelyen keresztül a fággenom a fertőzés során a sejtbe kijut (Moore and Prevelige 

2002). A termináz a fágfejjel való kötődése során közvetlenül ezzel a portális fehérje résszel 

kapcsolódik. A DNS pakolási reakció során a vázfehérjék vagy proteolízissel vagy kiürüléssel 

eltávolítódnak a prokapszidból. Ez a változás a prohead külső köpenyrészének konformációs 

átalakulásást váltja ki, amelynek eredményeként egy stabilabb struktúra jön létre (King and 

Chiu 1997).    

 

 

2.2.4. A pakoláshoz felhasznált, a gazdasejt által kódolt fehérjék (IHF, HU, THF) 

szerepének bemutatása 

 

 Több E. coli gazdafaktorról kimutatták, hogy szerepet játszanak a λ fág DNS 

pakolásában. Az egyik ilyen faktor az IHF (integration host factor), mely kis méretű (21 kDa), 

szekvencia specifikusan kötő DNS hajlító fehérje. Az IHF két alegységből áll össze, az 

alegységeket a himA és a hip (himD) gének kódolják (Nash and Robertson 1981). Az IHF a 

DNS hajlításán keresztül biztosítja a termináz komponensek kölcsönhatását (Shinder and 

Gold 1989), ezáltal segíti a ragadós végeknél a pontos hasítás kialakítását. 

 A másik gazdafaktor a HU fehérje, mely az IHF fehérjével homológ, szintén kis 

méretű fehérje (20 kDa). A HU fehérje is két komponensű, az alegységeket a hupA és hupB 

gének kódolják (Kano et al. 1985, Kano et al. 1987). Annak ellenére, hogy a Hu fehérje nem 

szekvencia specifikusan kötődik a DNS-hez, mégis funkcionálisan helyettesíteni képes az IHF 

fehérjét (Mendelson et al. 1991). 

A termináz gazdafaktor (THF) (Shinder et al. 1988) a harmadik E. coli fehérje, mely 

szerepet játszik a DNS pakolásban. A THF fehérje 22 kDa nagyságú, és feltehetően az IHF és 

HU fehérjéhez analóg módon játszik szerepet a DNS hasítási folyamatban.     
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 A λ fágon kívül a P1 fág DNS pakolása során is kimutatták az IHF és HU fehérje 

szükségét (Skorupski et al. 1994), melyek szerepe itt is a DNS hajlításán keresztül a pakolást 

végző enzimek kölcsönhatásának biztosításában van. 

 

 

2.3. A kétszálú DNS vírusok pakolási mechanizmusai 

 

2.3.1. Fix végszekvenciákkal rendelkező fágok pakolási mechanizmusa 

 

2.3.1.1. A lambda fág DNS pakolásának ismertetése 

 

A λ fág, amely az Escherichia coli (E. coli) baktérium mérsékelt fágja, a ragadós 

végekkel rendelkező fágok egyik legjobban tanulmányozott képviselője. A fág cos régiója a 

konkatemernek az a része, amellyel a termináz a pakolás során kapcsolatba lép. A cos régió 

cosN, cosB és cosQ régióra tagolható (3. ábra). A cosN tartalmazza a fág ragadós végeit, 

melyek a λ esetében 12 bázis hosszúságú, 5’ túlnyúló komplementer szekvenciák. A cosN 

szekvenciája szimmetrikus, a szimmetria szaggatottan érvényesül (3. ábra). A cosB régió 

három termináz kötő helyet tartalmaz (R1, R2 és R3), melyek a konkatemer lánc kezdeti 

hasításában játszanak szerepet. A cosQ régió pedig a konkatemer lánc terminális hasításában 

vesz részt. 

A λ fág termináz enzime a cosB régió szomszédságában kódolt (3. ábra). A termináz a 

λ fág esetében is két alegységből áll, az Nu1 alegységből (181 aminosav; 20,4 kDa) és az A 

alegységből (641 aminosav; 73,3 kDa). Mindkét alegység több domént tartalmaz. Az Nu1 

fehérje N terminális részén található egy DNS-kötő domén (DBD), amely a cosB régióval 

való kölcsönhatást biztosítja egy hélix turn hélix (HTH) DNS-kötő motívumon kereszül (de 

Beer et al. 2002). A kis alegység középső része tartalmaz még egy oligomerizációs domént is, 

mely a DNS-fehérje kapcsolatot erősíti. A két alegység közötti kölcsönhatásban az Nu1 

alegység C terminális része és az A alegység N terminális része vesz részt (Frackman et al. 

1985, Wu et al. 1988, Yang et al. 1999). A nagy alegység N terminális részén található a 

kapsziddal való kötésért felelős domén is (Frackman et al. 1985, Yeo and Feiss 1995). Az A 

alegység C terminális részén található nukleáz aktivitása révén képes a ragadós végek 

hasításásra. A nagy alegység szekvencia elemzése során az eukarióta transzkripciós 

faktorokra jellemző leucin cipzár motívummal mutattak ki homológiát (Davidson and Gold 

1992). Az ismerten fehérje dimerizációért felelős leuzin cipzár jelenlétéből és a cosN régió 

szimmetriájából arra következtetnek, hogy a leucin cipzáron keresztül dimerizálódott A 
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alegység kötődik a cosN-hez és így hozza létre a két szálon a hasítást (Davidson et al. 1991). 

A nagy alegység ezeken kívül még helikáz aktivitással is rendelkezik, mely a DNS szálak 

szétválasztását végzi a cosN-nél történő hasítást követően (Parris et al. 1994, Yang and 

Catalano 1997). 

 

Nu1
R3 R2 R1R4 bal ragadós vég

jobb ragadós vég

5'-GCGTTTCCGTTCTTCT
   CGCAAAGGCAAGAAGA-5'

5'-TCGTTTCCTTTCTCTG
   AGCAAAGGAAAGAGAC-5'

5'-AAAAGAAAGGAAACGA
   TTTTCTTTCCTTTGCT-5'

cosQ

cosN

-1 +1

5'-TTACGGGGCGGCGACCTCGCGG
   AATGCCCCGCCGCTGGAGCGCC-5'

N2

N1

cosB

5 GGGTCCT'-
CCCAGGA-5'

DNS pakolás iránya  
 

3. ábra. A λ fág cos régiója 

A cos régió kb. 280 bp hosszúságú. A cos régiót követően  közel 200 bp távolságra kezdődik 
az Nu1 fehérje génje, melyet az A fehérje génje követ. A cosB régió három termináz kötő 
helyet (R1, R2, R3) valamint egy IHF kötőhelyet (I1) foglal magába. A cosN régió 
tartalmazza a ragadós végeket, a DNS két szálát az N1 és N2 pozícióban hasítja a termináz, 
kialakítva a bal és a jobb oldali ragadós véget. A cosN régió szimmetria tengelyét szaggatott 
vonal jelzi, a bekeretezett bázisok a szimmetriát jelölik. A cosQ régió az R4 termináz 
kötőhelyet tartalmazza. Az R szekvenciák orientációját és a DNS pakolás irányát nyilak 
jelzik. Higgins és Becker, valamint Wieczorek és Feiss ábrái alapján (Higgins and Becker 
1995, Wieczorek and Feiss 2003). 
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A DNS pakolás ATP-t igényel. Kinetikai vizsgálatokkal kimutatták, hogy a termináz 

mindkét alegysége rendelkezik ATP hidrolizáló aktivitással. Az Nu1 alegységben lévő 

kötőhely az ATP-hez kisebb, míg az A alegységben lévő az ATP-hez nagyobb affinitást mutat 

(Tomka and Catalano 1993, Hwang et al. 1996). Az A alegység ATP-áz aktivitása biztosítja a 

holoenzim cosB-hez való irányítását (Yang et al. 1997), szabályozza a ragadós végeknél 

történő pontos hasítást, irányítja a szálak szétválasztását a hasítást követően, és biztosítja a 

DNS transzlokációját a fágfejbe (Rubinchik et al. 1994, Hwang et al. 1996, Catalano 2000). 

Mutáns termináz enzimmel végzett vizsgálatokkal két ATP-áz kötőhelyet feltételeznek az A 

alegységben; a C terminálison lévő a nukleáz és helikáz aktivitásért felelős (Hang et al. 2000), 

míg az N terminálison lévő kötőhely a DNS transzlokációját biztosítja a fágfejbe (Babbar and 

Gold 1998, Hang et al. 2000).  

A λ fág esetében a DNS pakolás úgy történik, hogy a termináz Nu1 alegysége révén 

hozzákötődik a cosB régióban lévő termináz kötőhelyekhez (3. ábra). Az R3 és R2 között lévő 

IHF kötőhelyhez (I1) kapcsolódó IHF a DNS hajlítását, ezáltal a kötőhelyek közti 

kölcsönhatás kialakítását segíti. Az Nu1-nek a cosB régióhoz való kapcsolódása segíti az A 

alegységet abban, hogy a cosN régióhoz kötődjön. A ragadós végen túlmutató szimmetria 

alapján a dimer A alegység szimmetrikus kötődését feltételezik a cosN régióban (Hang et al. 

2001). Az A alegység a cosN régió N1 és N2 pozíciójában (3. ábra) „nick”-et képez, mellyel 

kialakítja a ragadós végeket. A DNS két szálának szétválasztását követően a termináz - 

továbbra is kötve a fággenom bal végét - hozzákapcsolódik egy üres fágfejhez és megkezdi a 

DNS transzlokációját a fejbe. A termináznak a fágfejjel való kapcsolat kialakításában a 

lambda fág FI fehérjének van szerepe (Davidson and Gold 1987), mely feltehetően szintén 

hozzákapcsolódik a DNS/termináz/fágfej komplexhez. A DNS transzlokációja addig tart, 

amíg a termináz a konkatemer láncon haladva el nem éri a következő ragadós véget, ahol egy 

újabb hasítással (terminális hasítás) befejezi a pakolást. A pakolás bármely fehérje 

komponensének (termináz alegységek, fágfej gének, FI) mutációja következtében konkatemer 

láncok normál mennyiségben keletkeznek ugyan, de nem történik meg a konkatemer láncok 

hasítása a ragadós végeknél (Murialdo and Fife 1987, Sippy and Feiss 2004). 

A DNS pakolás iránya a kromoszóma bal végétől történik a jobboldali kromoszóma 

vég felé. A DNS pakolás befejeztével egy farki rész kapcsolódik a DNS-sel teli fágfejekhez, 

majd a kész utódfágok kiszabadulnak a baktérium sejtből.  
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2.3.1.2. A T3 és T7 fág DNS pakolása 

 

A T3 és T7 fág közeli rokon E. coli fágok, szekvenciájuk nagymértékű homológiát 

mutat, a pakolási mechanizmusuk is hasonló.  

A T3 fág esetében a genom mindkét végén ugyanaz a 230 bp hosszú szekvencia 

ismétlődik, míg a T7 fág esetében ez az ismétlődés 160 bp hosszúságú (terminális 

redundancia). Mindkét fág pac régióval rendelkezik, mely felosztható egy pacC és egy pacB 

részre (4. ábra). A pacC-nél történik a konkatemer lánc hasítása, míg a pacB a pakolási 

komplex felismerő helye mind a T3 (Hashimoto and Fujisawa 1992) mind a T7 (Chung and 

Hinkle 1990) fág esetében. A pacC az ismétlődő végszekvenciákban található, pacCR és 

pacCL részt különíthetünk el rajta, melyek erősen konzerváltak a T3 és T7 fágnál. A pacCR-

en belül található egy 8 bp hosszúságú szekvencia, amely az RNS polimeráz működésének 

szüneteltetéséért felelős (4. ábra, „pause” szekvencia).  

 

19 RTR18

pacB pacC
CL CR

CAAAAATCTGAATGGGTA : TCTCATAGTTCA.......ATCTCTATGTGTCCCT : ATCTGTTAGCC

TAAAAATCTGAGTGACTA : TCTCACAGTGTA.......GTCTCTCTGTGTCCCT : ATCTGTTACAG

T3
T7

pacCL pacCR

- 01 10 220 230

pause

 LT RT

150 160

DNS pakolás iránya

(RTR)(LTR)

A

B

 
 

4. ábra. A T3 és T7 fág pac régiója és termináz enzime 

A. A genomrészleten a pacB és pacC, valamint a termináz kis (18) és nagy alegysége (19) 
látható. A pacC tartalmazza a jobb oldali genomvég terminális redundáns szekvenciáját 
(RTR), mely pacCL és pacCR részre osztható. B. A konkatemer lánc egy genomjának bal és 
jobb oldali határszekvenciái láthatók a T3 és a T7 fág esetében. A kezdeti hasítás az RTR 
pacCR szekvenciában történik, míg a terminális hasítás az LTR (bal oldali terminális 
redundáns szekvencia) pacCL szekvenciájánál következik be. A hasítás helyét és a DNS 
pakolás irányát nyilak mutatják. A konzervált szekvenciát a T3 és T7 fágoknál téglalapok 
jelzik. A pacCR-ben lévő pause szekvencia szürke téglalappal van kiemelve. Fujisawa és 
Hearing ábrája alapján (Fujisawa and Hearing 1994). 
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A DNS pakolás a T7 fág esetében feltehetően úgy zajlik, hogy egy transzkripciós 

elongációs komplex a jobboldali kromoszóma végen lévő pacCR „pause” szekvenciánál 

megáll (Zhang and Studier 2004). Ez a szüneteltetés segít a pakolási komplex többi tagjainak, 

a termináz fehérjéknek (gp18-kis alegység, gp19-nagy alegység) és fágfejnek abban, hogy 

komplexet képezzenek, és megkezdjék a fágDNS pakolását. A konkatemer láncon a pacCR-

nél történő hasításért a termináz fehérjék és a fágfej felelős. A hasítás mutáns termináz illetve 

mutáns fágfej gének esetében nem történik meg (Studier and Hausmann 1969, Roeder and 

Sadowski 1977). A hasítást követően a jobb kromoszóma végtől kezdődően megindul a DNS 

transzlokációja a fágfejbe. A terminális hasítás a genom baloldali pacCL-jénél történik (4. 

ábra). A transzkripciós komplexek vélhetően a phiOR promoterről indulnak, mely a „pause” 

szekvenciától 708 bp távolságra található (Zhang and Studier 2004).  

A T3 fágnál a DNS pakolás megindításában feltehetően nincs szükség transzkripciós 

elongációs komplexre. A T3 fágnál a pakolás úgy zajlik, hogy a termináz kis alegysége (gp18) 

a konkatemer DNS-sel, a termináz nagy alegysége (gp19) pedig a fágfejjel képez komplexet 

(Shibata et al. 1987). ATP jelenlétében a két komplex összekapcsolódik, létrehozva az 50S 

komplexet. Ezután történik meg a DNS hasítása a pacCR-nél, majd megindul a DNS 

transzlokációja a fágfejbe. A terminális hasítás a pacCL-nél jön létre.  

A T3 és T7 fág esetében a terminális ismétlődő szekvenciáknak duplikálódniuk kell a 

DNS pakolás során a konkatemeren ahhoz, hogy az eredeti DNS hossz megmaradjon. A pacB 

tartalmazza a fág RNS polimeráz promoter szekvenciáját, mely erősen specifikus a T3 illetve 

a T7 fágra. A egyik elmélet szerint a pacB polimeráz promoteréről keletkező transzkriptum 

szolgál primerként a terminális ismétlődő szekvenciák duplikálásához (Fujisawa and Hearing 

1994). Egy másik elmélet szerint (Zhang and Studier 2004) egy „hairpin” struktúra felelős a 

duplikációért, mely a phiQR promoter és a jobboldali kromoszóma vég között található. A 

„hairpin”-ről induló replikáció a konkatemer láncon a következő fággenomon is folytatódik, 

biztosítva ezáltal a terminális rész duplikációját. 

 

 

2.3.2. Pac régióval rendelkező, változó végszekvenciájú fágok pakolási mechanizmusa - 

A P22 fág DNS pakolása 

 

A P22 fág a Salmonella typhimurium baktérium mérsékelt fágja. A P22 fág DNS 

pakolási mechanizmusa prototípusa több, ebbe a csoportba tartozó fág pakolási 

mechanizmusának (P1, SPP1, T1) (Fujisawa and Hearing 1994, Wu et al. 2002). 
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A P22 fág terminázának kis alegységét a gén3 kódolja, míg a nagy alegység a gén2 

által kódolt. A P22 pac régiója a gén3 szekvenciáján belül helyezkedik el (5. ábra). A P22 fág 

pac régiója 31 bp hosszúságú régió, jelentős szimmetriát és más bakteriofágok pac régiójával 

szignifikáns homológiát nem mutat (Wu et al. 2002). A pac régiót övező 120 bp-on belül 

történik a konkatemer lánc részlegesen specifikus hasítása (5. ábra), mely a 120 bp-os DNS 

darabon 6 helyre koncentrálódik, egymástól kb. 20 bp távolságra (Casjens and Huang 1982, 

Casjens et al. 1992b). 

 

 

3 2

DNS pakolás iránya

pac régió  
 

 

5. ábra. A P22 fág pac régiója és termináz enzime 

Az ábrán a fág terminázának kis (3) és nagy (2) alegysége, valamint a pac régiója látható. A 
pac régiót fekete téglalap jelzi, a DNS pakolás kezdetének lehetséges helyeit függőleges 
fekete vonalak mutatják. A DNS pakolás irányát nyíl jelzi. Fujisawa és Hearing ábrája alapján 
(Fujisawa and Hearing 1994). 
 

 

 

A P22 esetében a DNS pakolás folyamata feltételezhetően úgy zajlik, hogy a termináz 

kis alegysége hozzákötődik a konkatemer láncon egy pac régióhoz, majd a kötődési helyének 

közelében a nagy alegység elhasítja a DNS-t. A hasítást követően megkezdődik a DNS 

transzlokációja a fágfejbe, amely addig tart, amíg a fágfej térfogata engedi („headful” 

pakolás). Miután a fágfej megtelt DNS-sel, egy terminális hasítás történik a konkatemer 

láncon, majd befejeződik a pakolás (Casjens et al. 1987). 

Sorozatban 3-5 fággenom pakolása történik a konkatemer lánc egy pac helyéről 

kiindulva, azonban a pac régiót csak az első genom hasításához használja a termináz. A 

pakolás kezdőhelyei a konkatemer láncon egy fággenomnyi távolságokra esnek, azonban a 

pac régióval rendelkező fágokra jellemző, hogy a pakolt genom mérete több, mint egy 

fággenomnyi mennyiség (terminális redundancia; a P22 fág például 104%-át pakolja a 

genomjának). Így a következő fággenomok elejét az előző genom terminális hasítása szabja 

meg.   
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Arra vonatkozóan, hogy a termináz hogyan választ a hasítóhelyek közül, két 

feltételezés létezik (Wu et al. 2002). Az egyik elmélet szerint, miután a pac régióhoz 

hozzákapcsolódott a termináz, további termináz komplexek kapcsolódnak szomszédosan a 

már odakapcsolódott komplex köré nem szekvencia-specifikusan. Ezáltal kialakul egy 

nagyobb fehérje komplex egység a pac régióban, melynek valamilyen szimmetriája 

alakíthatja ki a pakolás kezdeti szekvenciájának a helyét. A másik feltételezés szerint a 

termináz, miután kötődött a pac régióhoz, maga mozog a konkatemer láncon és a mozgás 

során választja ki a kezdeti hasítás helyét a DNS-en. 

Mivel a pac régión belüli hasítás a P22 (és P1 fágnál is) fágfej jelenléte nélkül is 

megtörténik, emiatt szükség van valamilyen szabályozásra a gyakori hasítás elkerülésére. A 

P1 fágnál vélhetően a pac szignálban lévő 5’-GATC-3’ szekvencia metilációján keresztül 

szabályozódik a hasítás (Sternberg and Coulby 1990). A P1 fág pac régiója 9 darab, 6 

nukleotid hosszúságú ismétlődő szekvenciát tartalmaz, melyek mindegyike tartalmazza az 5’-

GATC-3’ Dam metilációs helyet. A kezdeti hasításához legalább egy hely metilációja 

szükséges. Feltehetően a metilált résznél történik a konkatemer lánc kezdeti hasítása. 

 

 

2.3.3. Szekvencia specifikus hasítás nélkül pakoló fágok pakolási mechanizmusa - A T4 

fág DNS pakolása 

    

A T4 fág az E. colit fertőző virulens bakteriofág, mely egyike a legkomplexebb 

vírusoknak. Genomja 274 nyitott leolvasási keretet (open reading frame, ORF) tartalmaz, 

melyek közül több mint 40 kódol struktúrfehérjét (Kutter et al. 1990). 

A T4 DNS pakolás szubsztrátja egy hosszú, elágazásokkal teli konkatemer, ami 

közvetlen a fágfertőzés után jön létre számos fággenom vég között zajló homológ 

rekombinációs események során. A rekombináció következtében a konkatemer egy elágazása 

akár 20 genom hosszúságú is lehet.  

A termináz kis alegysége (gp16, 18kDa) más terminázokhoz hasonlóan a konkatemer 

szubsztrát felismeréséért felelős, míg a termináz nagy alegysége (gp17, 70kDa) a T4 fágnál is 

a DNS hasítását végzi (Rao and Black 2005). 

A T4 fág esetében (ellentétben a cos, illetve pac régiókkal rendelkező fágokkal) úgy 

gondolják, hogy a DNS kezdeti hasítása teljesen random módon történik, és a genom bármely 

részén létrejöhet. A nem szekvencia-specifikus DNS hasítást in vivo több kísérlet is 

alátámasztja (Bhattacharyya and Rao 1993, Kuebler and Rao 1998). In vitro végzett kísérletek 

azonban különböző eredményekről számolnak be. Franklin és munkatársai kimutatták, hogy a 
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termináz nagy alegysége (gp17) szívesen kötődik egyszálú DNS-hez, egyszálú és a kétszálú 

DNS-ek határán, melyek rekombinációs és replikációs folymatokban képződhetnek (Franklin 

et al. 1998). A DNS kezdeti hasítását Franklin és munkatársai feltehetően ilyen intermedierek 

képződéséhez kötik.  

Black és munkatársainak vizsgálatai szintén nem-random kezdeti hasításról számolnak 

be. Kimutatták, hogy a termináz kis alegysége (gp16) pac-szerű részt ismer fel saját kódoló 

génjének 3’ végén (Mosig 1994, Lin and Black 1998). Black és munkatársai által felállított 

modell szerint a T4 fág is pac-típusú mechanizmussal pakol, azonban a hasítás 

kezdőpontjának felismerése nem annyira specifikusan történik, mint a klasszikus pac régióval 

rendelkező fágoknál. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a T4 utódfágok genomvégei lefedik 

az egész T4 genomot, valószínűsíthető, hogy a T4 termináz a genom egészén jelenlevő 

degenerált pac régiókat használja a kezdeti hasításához (Rao and Black 2005). 

A gp17 termináz alegységről kimutatták továbbá, hogy a kései T4 σ-faktorral (gp55), 

valamint egyéb transzkripciós és repair fehérjével is kölcsönhatásba lép (Malys et al. 2002), 

legtöbbjük szerepét azonban nem ismerik a DNS pakolásban.  A T4 σ-faktorról úgy vélik, 

hogy a σ-faktor vezeti oda a terminázt a konkatemer DNS-hez a pakolás során.     

A DNS pakolás a T4 fág esetében is a konkatemer DNS felismerésével kezdődik 

(gp16), majd a nagy alegység (gp17), hozzákapcsolódva a kis alegységhez, elhasítja a DNS-t. 

Ezután a nagy alegység egy proheadhez kötődik, és megindul a DNS transzlokációja a 

fágfejbe. A T4 fág is a genom méreténél nagyobb (102%) DNS-t pakol a proheadbe. Amikor a 

fágfej megtelik DNS-sel (headful pakolás), egy terminális hasítás történik a konkatemeren, 

majd a termináz disszociál a proheadről. Ezután a fágfej érésének befejezéseként további négy 

fágfej fehérje kapcsolódik a proheadhez (gp13, gp14, gp2 és gp4), biztosítva ezáltal, hogy a 

farki fehérje rész a pakolás legvégén a fejhez kapcsolódhasson.   

 
 

2.3.4. Nem konkatemer DNS-t pakoló fágok pakolási mechanizmusa - A phi29 fág DNS 

pakolása 

 

A phi29 fág a Bacillus subtilis fágja. Mivel a fággenom mindig lineáris és egy 

genomnyi hosszúságú, így a phi29 fág esetében nincs szükség a DNS hasítására a pakolás 

során. A lineáris fággenomok 5’ végeihez kovalensen terminális fehérjék kötődnek (gp3), és 

ezek a DNS-gp3 komplexek a DNS pakolás szubsztrátjai (Bjornsti et al. 1982). A DNS 

pakolás során a fág által kódolt gp16 fehérje (mely a termináz nagy alegységének felel meg) 

hozzákötődik a fágfejhez, majd a gp16-fágfej komplex összekapcsolódik a DNS-gp3 
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komplexxel (Guo et al. 1987a). A gp16 kapcsolódását a proheadhez pRNS-sek (prohead-

RNS-ek) segítik, melyek 174 bp hosszúságú, fág által kódolt RNS-ek (Guo et al. 1987b), és 

szintén a fágfejhez kötődnek. Ezt követően megtörténik a DNS transzlokációja a fágfejbe.  

A DNS pakolás a phi29 fág esetében is energiaigényes folyamat. Két ATP kötőhelyet 

találtak a gp16 fehérje szekvenciában (Guo et al. 1987a). Egy Walker A motívumot a fehérje 

N terminális végén, valamint egy Walker B típusú motívumot a C terminális végen 

 

 

2.3.5. Eukarióta vírusok pakolási mechanizmusa - A Herpes simplex-1 vírus pakolása 

 

Az emlősöket fertőző Herpes vírusok valamint a bakteriofágok egymástól távoli 

gazdához adaptálódott vírusok, mégis hasonló pakolási rendszert használnak. Az embert 

fertőző Herpes simlex-1 (HSV-1) vírus DNS pakolási mechanizmusa prototípusa több, ebbe a 

csoportba tartozó vírus pakolási mechanizmusának.  

A HSV-1 vírus DNS pakolása a sejtmagban zajlik. A vírus DNS rolling circle 

replikációja (Roizman 1979) során elágazó konkatemer láncok keletkeznek (Severini et al. 

1994), melyek a bakteriofág genom pakolásához feltehetően hasonló módon hasítódnak és 

transzlokálódnak a prokapszidba.  

A HSV-1 vírusnál hét fehérjét azonosítottak, melyek szerepet játszanak a pakolási 

folymatban. Ezeket a fehérjéket az UL6, UL15, UL17, UL25, UL28, UL32 és UL33 gének 

kódolják (Homa and Brown 1997). A hét gén közül ha bármelyiket elrontották, a DNS 

replikációja megtörtént, és kapszidok is keletkeztek, azonban a vírus DNS pakolása nem 

következett be. 

 Az UL15 és az UL28 génekről feltételezik, hogy termináz gének (Koslowski et al. 

1999, Adelman et al. 2001). Az UL15 gén terméke a T4 termináz nagy alegységével (gp17) 

homológ (Poon and Roizman 1993), és tartalmaz a különböző fág terminázok Walker A 

típusú ATP kötő motívumával hasonlóságot mutató régiót is (Davison 1992). Az újabb 

eredmények alapján az UL33 gén termékéről úgy vélik, hogy ez lehet a termináz harmadik 

komponense (Beard et al. 2002).  

A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy az UL6 gén kódolhatja a portális fehérjét, 

amely a bakteriofágok proheadjének portális fehérje komplexéhez hasonlóan egy 12 fehérje 

egységből álló csatornát képez (Newcomb et al. 2001), amelyen keresztül a DNS a fejbe 

transzlokálódik. A bakteriofágok portális fehérje komplexével hasonlóságot mutató szerkezeti 

felépítés alapján a HSV-1 vírusnál is úgy gondolják, hogy a termináz fehérjék itt is 

közvetlenül ezzel a portális fehérje résszel kapcsolódnak. A prokapszidok (a bakteriofágok 
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prokaszidjához hasonlóan) a HSV-1 vírusnál is a DNS transzlokációval nagyjávól 

párhuzamosan egy stabilabb struktúrájú kapsziddá alakulnak át. Az UL17, UL25 és UL32 

gének pontos szerepe a pakolási reakcióban nem tisztázott. 

A HSV-1 genom DNS hasítása részleteiben nem ismert. A hasítás során valószínűleg a 

HSV-1 genom mindkét végén lévő pac (pac1 és pac2) régiójához különböző vírus és egyéb 

sejtben lévő gazdafehérjék kapcsolódnak (Chou and Roizman 1989). A pac régió szerepet 

játszik a genom hasításában, azonban a hasítás tőlük meghatározott távolságra, a pac régiókat 

mindkét oldalról övező DR1 (direct repeat) szekvenciák azonos pozíciójában történik. A 

HSV-1 vírusnál szükség van a genomvégek duplikációjára a DNS pakolás során a 

konkatemeren ahhoz, hogy az eredeti DNS hossz megmaradjon (Deiss and Frenkel 1986, 

Nixon and McVoy 2002). 

 

 

2.4. A 16-3 fág felépítésének, szerveződésének, ismert funkcióinak bemutatása 

 

A 16-3 mérsékelt bakteriofág vizsgálata a 60-as évek elején kezdődött, ekkor izolálták 

talajból Balatonberény környékén (Ordogh and Szende 1961). Gazdája a Rhizobium meliloti 

41 szimbiotikus nitrogénkötő baktérium (Szende and Ördögh 1960). A R. meliloti a 

lucernával (Medicago sativa) él szimbiotikus kapcsolatban, amely gazdasági szempontból 

egyik legfontosabb növényünk. Maga a baktérium pálcika alakú, endospóra nélküli Gram- faj. 

A fág adszorpciója a gazdasejthez rendkívül gyors és hatékony folyamat (Orosz and Sik 

1970). Az életciklus 100 perc 28oC-on és 80 perc 36oC-on. 

Az érett fágrészecske elkészüléséhez 80 percre van szükség 28oC-on és 65 percre 

36oC-on (Orosz and Sik 1970, Orosz et al. 1973). A 16-3 virion kromoszómája lineáris, 2 

szálú DNS-molekula, nagysága 60,8 kbp (Dallmann et al. 1979). A fágot felépítő strukturális 

fehérjék közül korábban azonosítottak 2 farki és 6 feji fehérjét (Erdei et al. 1982).  

Ismert a fág fizikai és genetikai térképe (6. ábra) és ezek egymással való kapcsolata 

(Orosz et al. 1973, Dorgai et al. 1981). Tizenháromféle restrikciós endonukleáz segítségével 

elkészítették a fág kromoszómájának fizikai térképét, amely több mint száz hasítóhelyet 

tartalmaz (Dallmann et al. 1979, Dorgai et al. 1983). A 16-3 fág genetikai vizsgálatát 

különböző mutánsok segítségével végezték el. A genetikai analízist és térképezést a mintegy 

150 izolált hőérzékeny mutáns tette lehetővé (Orosz and Sik 1970, Sík and Orosz 1971, 

Szende 1971, Orosz et al. 1973, Orosz 1980). A mutánsokat 42 komplementációs csoportba 

sorolták. A genetikai térkép hossza 40 cM. A géneket aszerint, hogy mikor nyilvánulnak meg, 

korai és kései típusba sorolták (Orosz et al. 1973). A kései gének csak akkor nyilvánulnak 
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meg, ha a korai gének megfelelően működnek (Kondorosi et al. 1974, Orosz 1980, Orosz et 

al. 1980). Noha a genetikai térkép lineáris, végpontjai mégsem egyeznek meg a fizikai térkép 

végpontjaival („cos” régió). Ez részben azzal volt magyarázható, hogy az att és az ún. immX 

régió között egy rendkívül aktív rekombinációs „forró pont” van (6. ábra), melynek két 

oldalán elhelyezkedő gének kapcsoltsága megszűnt (Csiszovszki et al. 2003). 
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6. ábra. A 16-3 fág genetikai térképe 

 

 

A 16-3 fág leginkább tanulmányozott génje a c regulátorgén (6. ábra). A gén a fág 

lizogén fejlődését szabályozza. Hőérzékeny mutációi 28oC-on vadtípusú (zavaros), 36oC-on 

tiszta tarfoltú fenotípust mutatnak. A genetikai és fizikai térképezés folyamán a c cisztront az 

EcoRI N fragmentre helyezték (Dallmann et al. 1979, Dorgai et al. 1981). A c gén terméke 

egy represszor fehérje, amely a trankripció szabályozásában vesz részt az OL és OR 

operátorokon keresztül. A bal és jobb oldali operátor régió két-két (OR1, OR2 és OL1, OL2) 

részlegesen palindrom szekvenciát tartalmaz. A két operátor régió különlegessége, hogy a 

kötőhelyek között OR típusú kötőhelyek esetén 6 bp, OL típusú kötőhelyek esetén pedig 4 bp 

térköz található. Az eltérő térközök térbeli problémákat vetnek fel a represszor számára. A 

szabályozás a fehérje flexibilitásán és a DNS-konformáció változásán keresztül valósul meg 

(Dallmann et al. 1987, Papp et al. 2002). A két régió között található meg a C represszor 

fehérjét kódoló szakasz. Szekvencia szinten ismert a központi szabályozó régió (Genbank: 

AJ131679). A kódoló szekvencia alapján ismertté vált a C represszor elsődleges szerkezete, 
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egy 263 aminosav hosszú bázikus fehérje (Orosz and Sik 1970, Dallmann et al. 1980, Duda 

and Orosz 1980, Orosz 1980, Orosz et al. 1980, Dorgai et al. 1983, Dallmann et al. 1987). Az 

operátorhoz való kötődésért egy hélix-turn-hélix DNS-kötő motívum a felelős, amelyet a 

fehérje N-terminális doménje hordoz. A C represszor DNS-felismerő specificitása nagy 

hasonlóságot mutat a 434 lambdoid fágéhoz, képes felismerni a 434 fág operátorát és a 434 

fág represszora is képes felismerni a 16-3 OR operátort (Dallmann et al. 1987, Dallmann et al. 

1991). 

A fág integrációja a R. meliloti kromoszómájának meghatározott helyén történik, a 

cys46 és a met5 gén között, az attB régiónál (6. ábra). Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 

16-3 fág képes speciálisan transzdukálni a R. meliloti 41 cys46 génjét (Sváb et al. 1978, Kiss 

et al. 1980). Meghatározták a fág integrációs rendszerének elemeit  (Olasz et al. 1985, Dorgai 

et al. 1993, Papp et al. 1993, Semsey et al. 2002). Az integráció során a gazda attB és a fág 

attP helyei között lejátszódó rekombináció a beépült fágot - azaz a profágot - határoló attL és 

attR hibrid helyek kialakulásához vezet (Olasz et al. 1985, Papp et al. 1993). A reakciót a fág 

int génje által kódolt 16-3 integráz enzim (16-3 Int) katalizálja. Az int gént klónozták, 

szekvenciáját meghatározták, majd az általa kódolt integráz fehérjéről bebizonyították, hogy a 

tirozin rekombinázok családjába tartozik (Semsey et al. 1999). A 16-3 fág kivágódása során 

fontos szerepet játszó 16-3 Xis fehérje génjét (xis) azonosították és az attP helyet lokalizálták 

a fág genomján nem messze az int gén 3’ végétől (Semsey et al. 1999). Az attB hely 

szekvenciájának megismerése felfedte, hogy egy feltételezett prolin tRNS(CGG) gén 3’ 

végével van átfedésben oly módon, hogy a feltételezett tRNS antikodon hurok (loop) része 

egybe esik az attB hely 16-3 Int kötő B és B’ szekvenciái közé eső átfedő régióval (O) (Papp 

et al. 1993). A prolin tRNS(CGG) gén aktív promóter és transzkripciós terminátor 

szekvenciával rendelkezik (Blaha et al. 2004). A fág integrációja során keletkező attL 

régióban helyreáll a prolin tRNS(CGG) gén szerkezete és működőképessége sértetlen marad 

(Blaha et al. 2004).  

A lizogén R. meliloti felülfertőzéssel szembeni immunitását a 16-3 profág immC, 

immX és az avirT régióinak kölcsönhatása alakítja ki (6. ábra). Az immC régió a lizogén 

életciklus kialakításáért felelős, a c gént és az OL, OR operátorokat is magába foglaló, 

központi szabályozó régióval fed át. A immX régió két részre osztható: (i) az XU/L rész két 

nagymértékben átfedő cisztront tartalmaz, melyek a pXU és pXL fehérjéket kódolják, míg (ii) 

XV rész tartalmazza a XU/L represszió, cisz elemekből álló, célrégióját. A immX régió 

szerkezeti felépítését nagyfokú egyediség jellemzi. A lizogén állapot felé vezető genetikai 

útvonalon az immX aktivitása megelőzi az immC működését (Csiszovszki et al. 2003). Az 
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avirT régióról egyenlőre azt lehet tudni, hogy kapcsolatban áll az immC és az immX által 

kifejtett immunitással (Dorgai et al. 1986). 

Az évek során számos integratív vektort fejlesztettek ki a 16-3 bakteriofág int 

génjének és attP helyének felhasználásával (Semsey et al. 1999, Semsey et al. 2002, Ferenczi 

et al. 2004). 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

 

3.1. Felhasznált baktérium törzsek 
 
törzs    jellemzés     
  
E.coli DH5α  supE44 ΔlacU169 (φ80 lacZΔM15)  (Hanahan 1983) 

hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relA1 
 
Rhizobium meliloti 41       (Szende and Ördögh 1960) 
(újabb elnevezés: Sinorhizobium meliloti 41)    
        
E.coli BL21(DE3) F- ompT hsdSB(rB

-mB
-) gal dcm (DE3) Novagen  

 

 

3.2. Felhasznált bakteriofág törzsek 
 
törzs    jellemzés     
 
16-3cti3  az immC régióban hőindukálható cti3 (Orosz and Sik 1970) 

mutáns allélt hordozza, 28°C-on turbid, 
36°C-on clear fenotípusú 

 
16-3cti4Sp4  cti4Sp4 mutáns c allélt hordozza az immC  (Orosz 1980) 

régióban, clear fenotípusú 
 

16-3v17-1  16-3v17 származéka, XV1, XV3  (Csiszovszki et al. 2003)  
mutáció mellett XV2-őt hordozza az 

   immX régióban 
 

 

3.3. Felhasznált lizogén baktérium törzs: 
 
törzs    jellemzés     
 
Rm41(16-3cti3) 16-3 cti3 profágot hordozó lizogén  (Orosz and Sik 1970) 

R. melioti 41 
 

 

3.4. Munkánk során létrehozott lizogén baktérium törzsek: 
 
törzs     jellemzés     
 
Rm41(16-3cti3Km-249) lizogén Rm41(16-3cti3), kanamicin inszerció a profág  

ORF249 régiójában 
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Rm41(16-3cti3Km-171) lizogén Rm41(16-3cti3), kanamicin inszerció a profág  

ORF171 régiójában 

Rm41(16-3cti3Km-154) lizogén Rm41(16-3cti3), kanamicin inszerció a profág  

ORF154 régiójában 

Rm41(16-3cti3Km-525) lizogén Rm41(16-3cti3), kanamicin inszerció a profág  

ORF525 régiójában 

  

 

3.5. Felhasznált plazmidok 
 
név    rezisztencia     
 
pBBR1MCS-3   Tc   (Kovach et al. 1995) 

pBBR1MCS-5   Gm   (Kovach et al. 1995) 

pBluescript KS+   Amp   Stratagene 

pCU101    Cm   (Thatte et al. 1985) 

pCU999    Km   (Papp and Iyer 1995) 

pCU996Ω    Sp/Str   (Banerjee et al. 1992) 

pDH31     Tc   (Dorgai et al. 1981) 

pLG338    Tc,Km   (Stoker et al. 1982) 

pPP352    Km   (Papp and Iyer 1995) 

pRK2013    Km   (Figurski and Helinski 1979)  

pSEM155    Km   (Ferenczi et al. 2004) 

 

 

3.6. Munkánk során létrehozott plazmidok 
 
név    rezisztencia   jellemzés 
 
pPAG111 Km  pPP352 vektor NcoI-SalI helyén az 5006 bp 
   régió 1650-2466 nt darabja (ORF154)  
       
pPAG129   Amp  pBluescript KS+ vektor XhoI helyén az 5006 bp  
      régió 1823-3984 nt darabja    
 
pPAG130   Amp  pPP352 vektor NcoI-XhoI helyén az 5006 bp 
      régió 1650-3984 nt darabja (ORF154+ORF525) 
 
pPAG159   Amp  pBluescript KS+ vektor XhoI(feltöltve)-NaeI  
     fragmentje deletálva 
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pPAG160   Sp/Str  a pSEM155 plazmid attP régióját (EcoRI-KpnI  
fragment) deletáltuk (pLG338 EcoRI-KpnI helyre 
cseréltük), és KmR génjét SpR/StrR génre  
(pCU996Ω-ból) cseréltük  
 

pPAG161   Sp/Str  pPAG159 KpnI-PvuII helyen a 3KpnI-9PvuII 
      fágfragment 
 
pPAG162   Amp, Km pPAG161 feltöltött HindIII helyen a pCU999  
      HincII fragment (KmR)  
 
pPAG163   Amp, Km pPAG161 XhoI helyen a pCU999 SalI fragment 
      (KmR)    
 
pPAG164   Sp/Str  pPAG160 KpnI helye megszűntetve 
 
pPAG165   Sp/Str  96BglII(feltöltött)-14EcoRI fágfragmentet  

(1-5006 bp) pPAG160 plazmid PvuII-EcoRI 
helyére  klónoztuk 

 
pPAG168   Sp/Str, Km pPAG165 származék, Km inszerció az ORF525   
      34-81 kodon helyére 
 
pPAG169   Sp/Str, Km pPAG165 származék, Km inszerció az ORF154 
      59. kodonnál 
 
pPAG175   Amp  pPAG159 PvuII-KpnI helyen a  
      95HindIII(feltöltve)-3KpnI fágfragment 
 
 
pPAG185   Sp/Str, Km pPAG165 származék, Km inszerció az ORF171 
      56. kodonnál 
 
pPAG198   Sp/Str  pPAG160 PvuII-EcoRI helyen a   
      249Nde low-249up primerekkel amplifikált,  
      PvuII-EcoRI emésztett fragment 
 
pPAG200   Sp/Str  pPAG198 PvuII-KpnI helyen a 

249Nde up-249/2 down primerekkel amplifikált,  
      PvuII-KpnI emésztett fragment    
 
pPAG201   Sp/Str, Km pPAG165 plazmidhoz hasonló, azonban a  

az 5006 bp régiónál nagyobb,  
    –(947nt)-14EcoRI fágfragmentet (6 kbp)  

tartalmazza; Km inszerció az ORF249  
60-75 kodon helyére 

       
pCS473   Gm  az 5006 bp régió 1650-2466 nt darabját (mely  
      tartalmazza az ORF154-et) klónoztuk  
      pBBR1MCS-5 vektorba 
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pCS474   Gm  az 5006 bp régió 1823-3984 nt darabját (mely 
      tartalmazza az ORF525-öt) klónoztuk 
      pBBR1MCS-5 vektorba 
 
pCS475   Gm  az 5006 bp régió 1-932 nt darabját (mely  
      tartalmazza az ORF249-et) klónoztuk  
      pBBR1MCS-5 vektorba   
 
pCS476    Amp  pPAG175 származék, Km inszerció az ORF76   
      1-63 kodon helyére 
 
pCS478   Tc  az 5006 bp régió 1136-1593 nt darabját (mely  
      tartalmazza az ORF76-ot) klónoztuk  
      pBBR1MCS-3 vektorba   
 
 

A restrikciós hasítóhelyek számozása megfelel a 16-3 kromoszóma térkép 

számozásának (Dorgai et al. 1983). Az nt számozás a 96BglII-14EcoRI régió szekvenciája 

alapján történik (lásd M2. melléklet). A pPAG201-ben lévő fágfragment az 5006 bp régiónál 

nagyobb fragmentet tartalmaz, „upstream” irányba további 947 bp nagyságú részt (nem 

leközölt szekvencia adat). 

 

 

3.7. Felhasznált primerek 
 
név    szekvencia (5’→3’)    nt 
 

RAGE1  5’-GGCAAGAAGGTCGTGACCTATG-3’ 1498-1519  

RAGF1  5’-CACGGCTTCGGCGGCGCTGTC-3’ 1696-1676  

pUC4K km down 5’-TGGTATTGATAATCCTGATATGAATA-3’ 

249Km up  5’-CCGTCCAATCTTATCAGGCTAAC-3’ 195-217 

249Km low  5’-TTGTCTTCTATCCTGCGGGCTCTA-3’ 445-422 

171NcoI up  5’-GCCGGGTAACTACCTGCGAGT T-3’ 938-959 

249up   5’-CCGAATTCTGCGCTCGCCATAGAAGAAATCAA-3’ 
    EcoRI 

      –(947-923) 

249Nde low  5’-GGCAGCTGCAAAACAAGAACTGCACCCCACAA-3’ 
    PvuII 
          311-288 

249Nde up  5’-GGCAGCTGGACTTGGTTCTCTATCGGTTAT-3’ 
    PvuII 
          358-379 

 

 30



249/2 down  5’-GGCAGCTGGACAATGATCGACGAAAGGACAG-3’ 

          1998-1976 

 

249kompl up   5’-GGCTCGAGCTACAAGGAGATCGGCGAACAC-3’ 
    XhoI 
          –(37-16) 

249kompl low  5’-CCAAGCTTGCCGGGTCGATCGCCTTGAATG-3’ 
    HindIII 
          932-911  

 

Az aláhúzott részek restrikciós hasítóhelyeket jelölnek, a fág DNS-hez hibridizáló 

részt vastagon szedett betűk jelzik. A számok a primerek elhelyezkedését mutatják a fág 

ismert szekvenciájú régiójában (lásd M2. melléklet). A 249up és a 249kompl up primerek 

szekvenciája az 5006 bp régión kívül („upstream” irányba) esik (nem leközölt szekvencia 

adat). 

 

 

3.8. A baktériumok tenyésztése során felhasznált táptalajok 

 

Az Escherichia coli baktérium szaporításához komplett tápoldatként LB-t (Sambrook 

et al. 1989), szilárd táptalajként pedig 1,5% agart tartalmazó LB-t használtunk. A R. meliloti 

41 törzsek szaporításához és a fágmunkákhoz YTB (Orosz and Sik 1970) komplett tápoldatot 

használtunk és kiegészítve 1,5% agarral YTA szilárd táptalajt, valamint 0,7% agarral 

kiegészítve YTA TOP fedő táptalajt. Az R. meliloti 41 törzsek szelekcióját GTS (Kondorosi et 

al. 1977) minimál táptalajon végeztük. A kísérletek folyamán az E. colit 37°C-on, a 

Rhizobium meliloti baktériumot 28°C-on növesztettük. A szelektív médiumokban az 

antibiotikumot a következő koncentrációkban használtuk: 

 

ampicillin  100 μg/ml 

gentamicin  10 μg/ml (E. coli), 100 μg/ml (R. meliloti 41) 

kanamicin  30 μg/ml (E. coli), 400 μg/ml (R. meliloti 41)   

kloramfenikol  20 μg/ml  

spektinomicin  50 μg/ml 

streptomicin  30 μg/ml        

tetraciklin  15 μg/ml 
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3.9. Plazmid-DNS bejuttatása baktérium sejtekbe 

 

3.9.1. A transzformálás lépései 

 

A transzformáláshoz használt E. coli DH5α kompetens sejtek előállítása Mandel és 

Higa által leírt módszer szerint történt (Mandel and Higa 1970). A DNS-t transzformálással 

juttattuk a kompetens sejtbe. A transzformálás során a sejteket 10 percig jégen tartottuk, majd 

hozzáadtuk a DNS-t, és 30 percig hagytuk jégen állni. Ezután 2 perces 42°C-os hősokkot 

alkalmaztunk, majd újabb 5 percig jégen inkubáltuk a sejteket. A szilárd táptalajra szélesztés 

előtt 30-60 percig folyékony táptalajban regeneráltuk a sejteket. 

 

 

3.9.2. A konjugáció menete 

 

A plazmidok konjugációval történő bejuttatását E. coli DH5α-ból Rhizobium meliloti 

sejtbe pRK2013/pCU101 helper jelenlétében a donor és recipiens törzsek szilárd táptalajon 

történő együttes inkubációjával (12 óra) majd a transzkonjugánsok szelekciójával végeztük. A 

szelekciót antibiotikumot tartalmazó GTS táptalajon végeztük. 

 

 

3.10. A kísérletek során alkalmazott DNS technikák 

 

3.10.1. Plazmid DNS tisztítása 

 

A vizsgálatokhoz szükséges plazmid DNS tisztítását Birnboim és Doly által leírt, 

„alkalikus lízis” eljárás szerint végeztük (Birnboim and Doly 1979). A szekvenáláshoz 

szükséges nagyobb tisztaságú DNS-t a QIAGEN cég által gyártott Qiaprep, illetve a SIGMA 

cég által gyártott GeneElute plazmid miniprep kittel tisztítottuk. A tisztítás során a gyártó 

utasítása szerint jártunk el. 

 

 

3.10.2. ÖsszDNS preparátum készítésének főbb lépései 

 

A 1,5 ml kései logaritmikus fázisig növesztett baktériumkultúrát centrifugálás után 

100 μl TE-ben (50 mM TrisCl pH8, 50 mM EDTA) szuszpendáltuk, majd 10 μl lizozim (10 
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mg/ml) hozzáadása után 30 percig jégen inkubáltuk. A mintákat 25 μl STE (5 mM TrisCl pH 

8, 300 mM EDTA, 0,5 % SDS) és 20 μl Proteináz K (10 mg/ml) hozzáadása után 15 percig 

50 °C-on inkubáltuk. A preparátumhoz 300 μl desztillált vizet, majd 100 μl fenolt és 100 μl 

kloroformot adtunk és óvatosan összekevertük. 10 percig szobahőmérsékleten tartottuk, majd 

10 percig centrifugáltuk (15000 fordulat/perc). A felső fázist új csőbe mértük és a 

megismételtük a fenol-kloroform hozzáadását, a minta centrifugálását. Ezt követően a felső 

fázishoz 200 μl kloroformot adtunk, újra centrifugáltuk. Az új csőbe mért felső fázishoz 400 

μl dietil-étert adtunk. 10 perc centrifugálás után az alsó fázist kloroformos kezeléssel (300 μl) 

tisztítottuk, majd 40 μl kálium-acetát (5 M) és 1 ml izopropanol hozzáadásával a DNS-t 

kicsaptuk. A csapadék 70 %-os etanollal történő mosása után a mintákat beszárítottuk, majd 

100 μl desztillált vízben feloldottuk és –20 °C-on tároltuk. 

 

 

3.10.3. Emésztés restrikciós endonukleázokkal 

 

A plazmid-DNS minták restrikciós endonukleázokkal való emésztését az enzimekhez 

ajánlott pufferekben végeztük 20-40 μl reakciótérfogatban 1-2 órán keresztül. Az összDNS 

emésztését 60 μl reakciótérfogatban végeztük 12 órán keresztül. Többszörös emésztések 

esetén olyan puffert választottunk, amelyben az emésztéshez használt enzimek legalább 75 %-

os hatékonysággal működnek. Ha ilyen puffer nem állt rendelkezésünkre, akkor az 

emésztéseket külön-külön végeztük el. Az emésztéseket 2-10 U enzim felhasználásával 

végeztük, az adott enzimhez előírt hőmérsékleten. 

 

 

3.10.4. DNS fragmentumok elválasztása 

 

A restrikciós endonukleázokkal való emésztés után keletkező fragmentumokat 0,7-2 

%-os agaróz, 5-10 %-os poliakrilamid, vagy 2-3 %-os NuSieve (FMC) gélen választottuk el. 

A gélelektroforézist TBE pufferben (90 mM TrisCl, 90 mM bórsav, 20 mM EDTA) végeztük, 

amely az agaróz gél esetében 1 mg/l etidium-bromidot is tartalmazott. A poliakrilamid géleket 

az elektroforézist követően 1 mg/l koncentrációjú etidium-bromid oldatban festettük. 
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3.10.5. DNS fragmentumok izolálása agaróz gélből 

 

A DNS fragmentumok izolálására QIAEX II Gel Extraction Kit-et használtunk. Az 

izolálás során a gyártó utasítása szerint jártunk el. 

 

 

3.10.6. DNS fragmentumok ligálás során használt reakciókörülmények 

 

A klónozás során a DNS fragmentumokat (kb. 100 ng) 20 μl végtérfogatban T4 DNS 

ligázzal (5 U) kapcsoltuk össze. A reakciót szobahőmérsékleten, ragadós végek esetén egy 

óráig, tompa végek esetén két óráig végeztük.  

 

 

3.10.7.  A Southern hibridizáció menete  

 

A vizsgálandó baktérium törzsekből összDNS preparátumot tisztítottunk, melyből 300 

ng DNS-t EcoRI enzimmel emésztettük, és a keletkező fragmentumokat 0,8 %-os agaróz 

gélen elválasztottuk. Gélrevitel előtt a mintákat 15 percig 80°C-on tartottuk, hogy a nem ligált 

ragadós végek szétváljanak. A DNS fragmentumok azonosítását Southern módszerével 

végeztük (Southern 1975). Az agaróz gélben lévő DNS-t lúggal denaturáltuk, majd kapilláris 

transzferrel nylon filterre (Millipore) vittük át. A DNS-t vagy 80˚C-on 2 órás inkubálással 

vagy UV fénnyel (Stratagene UV Crosslinker) rögzítettük a filterhez. Próbaként a ragadós 

végeket tartalmazó 98BamHI-6BamHI fragmentet használtuk (1138-2766 nt; lásd M2. 

melléklet), melyet a nem radioaktív digoxigeninnel (Roche) jelöltünk. A hibridizálást 68 °C-

on 12-16 óráig végeztük. A hibridizációt és a filter előhívását a gyártó utasításait betartva 

végeztük. 

 

 

3.10.8. DNS szekvencia meghatározása 

 

A DNS szekvenciákat Sanger és munkatársai didezoxi-terminációs módszerével 

határoztuk meg (Sanger et al. 1977). Ha Taqtrack szekvenáló kitet (Promega) használtunk, a 

reakcióhoz 2-4 μg lúggal denaturált DNS-mintát és 2 pmol primert adtunk. Az fmol 

szekvenáló kit (Promega) használatakor 1 μg templát DNS-t és 3 pmol primert adtunk. A 

radioaktív jelölést {α35S}dATP-vel illetve {α32P}dATP-vel végeztük. A radioaktívan jelölt 
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fragmentumokat 6-8%-os denaturáló poliakrilamid gélen választottuk el. Az elválasztás során 

TBE puffert, 70 W teljesítményt és 40 mA áramerősséget használtunk. 

 

 

3.10.9. Polimeráz láncreakció (PCR) körülményei  

 

A PCR reakciót a homológ rekombináció létrejöttének (Km kazetta beépülésének) 

tesztelésére, valamint egyes klónok elkészítéséhez használtuk. 

Templátként az összDNS preparátumokból kb. 100 ng-ot használtunk. A PCR-

reakcióhoz 50 μl végtérfogatban 30-50 pmol primert, 3μl 2.5 mM-os dNTP elegyet, 2 U Pfu 

polimerázt és 5 μl Pfu polimeráz 10X puffert mértünk. A reakciók során a következő 

programot használtuk: 

 

1. 5 perc 95 °C 

2. 30 ciklusban: 

45 másodperc 95 °C 

45 másodperc 55 °C 

2-3 perc 72 °C 

3. 5 perc 72 °C 

4. hűtés 4 °C-ra 

 

 

3.11. A 16-3cti3 fág kanamicin kazettás mutagenezisének kivitelezése 
 

 

A kanamicin kazettás mutagenezisnél a pCU999 plazmidból (3.5.) származó 

kanamicin gént használtuk fel a mutáns profágok elkészítéséhez. A kanamicin kazettát a 16-

3cti3 fág kiválasztott restrikciós helyeire klónoztuk (lásd 3.6.: pPAG168-pPAG201). A 

kanamicin gén inszerciójával párhuzamosan az ORF154 (pPAG168) és az ORF249 

(pPAG201) esetében a fággén egy darabja elveszett.  

Az 1,2 kbp nagyságú kanamicin gén beépítése nem okoz akkora méretnövekedést, ami 

indukciót követően a fág DNS pakolását akadályozná. 
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3.12. Fág technikák 

 

3.12.1. Profág indukció 

 

Az egy éjszakán keresztül növesztett lizogén R. meliloti törzseket 40x meghígítottuk 

friss YTB-vel, majd 28 ˚C-on rázattuk OD600 = 0,3-0,4-ig. Ezt követően a sejteket 

centrifugáltuk, és annyi YTB-ben vettük fel, hogy az OD600 = 0,35 legyen. A mintákat 30 

percre 37 ˚C-ra tettük, amivel kiváltottuk a profág indukcióját, a lítikus folyamatok 

megindulását. Ezután a mintákat 28 ˚C-on rázattuk 4 órát, majd ezt követően kloroform 

hozzáadásával a maradék baktérium sejteket elöltük. A felülúszóból hígítási sort készítettünk, 

és meghatároztuk a keletkezett fág mennyiségét (fághozamot) R. meliloti 41 pázsiton.  

A ragadós vég hasítás teszteléséhez a 4 órás (28 ˚C-os) inkubálás során különböző 

időpontokban mintát szedtünk. 10 ml kultúrákat fugáltunk, –20 ˚C-on összegyűjtöttük, majd 

összDNS-t tisztítottunk belőlük. 

 

 

3.12.2. Fágcseppteszt 

 

A létrehozott lizogén törzseknél fágcseppentéssel vizsgáltuk, hogy immunisak-e a 16-

3cti3 és 16-3cti4Sp4 felülfertőző fággal szemben, vagyis hordozzák-e a 16-3cti3 profágot. A 

törzseket egy éjszakán át növesztettük, majd 100 μl-t 3 ml YTA TOP fedőagarba kevertük és 

YTA lemezre terítettük. Szilárdulás után rácseppentettünk a meglévő fágkultúrákból 5 μl 

mennyiségeket. 24 óra 28 ˚C-on való inkubálás után az eredmény kiértékelhető volt. A 

Rhizobium tisztaságát 16-3v17-1 törzssel teszteltük. 

 

 

3.12.3. Fág DNS tisztítás 

 

A bakteriofág DNS tisztítását Dallmann és munkatársai (1979) által leírtak szerint 

végeztük el. A folyamat végén a fág-DNS-t TE pH:7.5 (10mM Trisz, 1mM EDTA ) pufferben 

vettük fel.  
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3.13. Fehérje túltermeltetés 

 

A transzformálás során keletkezett telepek éjszakán át szaporított tenyészeteit 100x-ra 

higítottuk, és OD600 0,6-1,0 értékig (kései log fázis) növesztettük. A pPP352 vektorban lévő 

DNS-ek által kódolt fehérjék túltermeltetésére E. coli BL21(DE3) gazdában IPTG indukciót 

alkalmaztunk (0,5 mM IPTG), és a sejteket 4-5 órán keresztül 37 °C-on inkubáltuk.  

 

 

3.14. Fehérjék elválasztása  

 

A fehérjék elválasztását Laemmli által leírt SDS-poliakril-amid gélelektroforézissel 

végeztük (Laemmli 1970). Az indukált illetve indukálatlan sejtkultúrákból 1-1 ml-t 

centrifugáltunk, és 100 μl felvivő pufferben (50 mM TrisCl pH 6.8, 100 mM dithiothreitol, 

2% SDS, 0.1% brómfenolkék, 10% glicerin) szuszpendáltuk a sejteket. Felvitel előtt a min-

tákat 5 percre 95 °C-ra tettük, centrifugáltuk, majd a felülúszóból 5 μl -t vittünk fel a gélre, és 

200 V feszültségen futtattuk. A gélben a fehérjéket Coomassie brillant blue festékkel festettük 

meg, majd a felesleges festéket 10% ecetsavat és 10% izopropanolt tartalmazó eleggyel 

mostuk ki. 

 

 

3.15. Nyers sejt lizátum készítése („crude extract”) 

 

Az IPTG-vel indukált sejtkultúrákat centrufugáltuk és a sejteket fagyasztás-felengedés 

(„freeze/thaw”) eljárással A pufferben (50 mM Tris-HCl pH 5,0, 400 mM KCl, 1 mM EDTA, 

2 mM DTT, 0,5% Triton X-100, 10% glicerin) feltártuk, majd a mintákat centrifugáltuk. A 

továbbiakban a felülúszót használtuk a „band-shift” kísérletben mint fehérje forrást. 

 

 

3.16.  DNS jelölése „band-shift” vizsgálatokhoz 

 

A 3KpnI-XhoI (1593-1823 nt; M2. meléklet) fágfragmentet Acc65I-XhoI enzimmel 

emésztettük, majd a keletkezett 3’ túlnyúló végeket [a32P]dATP jelenlétében feltöltöttük. A 

mintát 5% poliakril-amid gélre vittük. A fragmentek elválasztása után a fóliába csomagolt 

gélre 2-3 percre röntgenfilmet helyeztünk és a filmet előhívtuk. A gélre helyezett film alapján 

a jelölt 3KpnI-XhoI fragmentet kivágtuk és a gélből izoláltuk. 
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3.17. Gél-retardációs teszt („band-shift”) 

 

A „band-shift” kísérletet (Revzin 1989) Papp és Iyer által leírt recept szerint végeztük 

(Papp and Iyer 1995). A 15 µl-ben összemért reakciók kötő puffert (20 mM Tris-HCl pH 8,0, 

60 mM NaCI, 40 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM MgC12), 2,5 mM ATP-t, 1 mM DTT-t, 5% 

glicerolt, 10 ng jelölt DNS-t, a feltárt sejtek felülúszóját, valamint 100 ng nem specifikus 

kompetitor DNS-t tartalmaztak. A 15 perces inkubációs időt követően a mintákat 5%-os 

poliakril-amid gélre vittük. Elválasztás után a beszárított gélre tett röntgenfilmet később 

előhívtuk. 

 

 

3.18. Bioinformatikai analízis 

 

A 96BglII-14EcoRI fágfragment szekvenciáját GenBank-ba tettük, AJ557020 számon 

érhető el. A kapott szekvenciát a Genetics Computer Group (Wisconsin, USA) (Devereux et 

al. 1984) programcsomagjával analizáltuk (elérhető: http://www.embnet.abc.hu). Homológia 

keresést az NCBI BLAST (blastp és Psi-Blast) programjával végeztük 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), a „non-redundant GenBank CDS translations+PDP+ 

SwissProt+PIR+PRF” adatbázisok felhasználásával. 

 

 

3.19.  Felhasznált vegyszerek, enzimek 

 

A felhasznált finomvegyszerek a SERVA, SIGMA és a REANAL cégektől 

származtak. A Taqtrack és fmol szekvenáló kitet a PROMEGA cégtől szereztük be. A DNS 

hibridizáláshoz szükséges filtert a MILLIPORE cégtől vettük. A restrikciós endonukleázokat 

a PROMEGA, az MBI Fermentas, NEB és az AMERSHAM cégektől vásároltuk. A Pfu 

polimeráz és Klenow polimeráz enzimeket a PROMEGA cégtől vettük. A T4 DNS-ligázt az 

MBI Fermentas cégtől vásároltuk. Az izotóppal jelölt nukleotidokat az Izotóp Intézet Kft. 

állította elő. A digoxigenines jelölő és hibridizációs kiteket a ROCHE cégtől szereztük be. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

 

4.1. A 16-3 fág ragadós végeinek meghatározása 

 

Kísérleteink a 16-3 fág DNS pakolódásában résztvevő elemek funkcionális és 

szerkezeti azonosítására irányultak. Mindenekelőtt a ragadós végek jellemzését, azaz a 

túlnyúló végek szekvenciájának meghatározását kívántuk elvégezni. 

A ragadós végek azonosításához a korábban létrehozott pDH31 kozmid klónt 

használtuk fel (Dorgai et al. 1981). A pDH31 klón tartalmazza a fággenomnak azt a részét, 

ahol a kovalensen zárt ragadós végek vannak (7. ábra). A pDH31-ből szubklónoztuk a 

96BglII-14EcoRI fragmentet, létrehozva ezáltal a pPAG165 klónt (7. ábra). A pPAG165-ből 

létrehozott szubklónok segítségével meghatároztuk a 96BglII-14EcoRI fragment nukleotid 

sorrendjét (5006 bp; lásd M2. melléklet). A régió szekvenciája a GenBankban AJ557020 

számon található meg. 

A ragadós vég meghatározására PCR szekvenálást végeztünk a következő módon: A 

fág DNS EcoRI emésztéséből származó E (92EcoRI-cosjobb) és I (14EcoRI-cosbal) 

fragmenteket izoláltuk (7. ábra), melyek a fág jobb és bal oldali ragadós végeit tartalmazzák 

külön-külön. Mindkét fragmenthez egy-egy primert terveztünk, az EcoRI E fragmenthez 

RAGE1-et, az EcoRI I fragmenthez RAGF1-et (7. ábra). Ezek a primerek a 3KpnI helytől kb. 

70-70 bp távolságra hibridizálnak, a szekvenálási reakció során a szintézis a primerektől 

kezdődően a fág DNS végei felé haladt. A 16-3 fág fizikai térképe alapján ismert volt, hogy 

a ragadós végek közelében van a 3KpnI hely, a fizikai térkép alapján (Dorgai et al. 1983) a bal 

oldali ragadós végtől számítva 30 bp távolságon belül. 

Mivel a DNS polimeráz a primerektől kezdődően 5’→3’ irányban végez szintézist 

addig, amíg templát van, így a két ragadós véget tartalmazó fragmentnek a fizikai végéig tartó 

szekvencia meghatározása lehetővé teszi, hogy a túlnyúló bázisok számát, illetve 5’ vagy 3’ 

voltát meghatározzuk. 
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7. ábra. A 16-3 fág fizikai térképének cos régió körüli részlete 

Az ábra felső részén a 16-3 fág genomja látható a bal illetve jobb oldali ragadós véggel. A 
pDH31 klónt, az EcoRI E és I fragmentet vízszintes vonalak jelölik. Az ábra alsó részén 
látható a pPAG165 klón, amely a kovalensen záródott ragadós végeket, illetve annak 
környezetét tartalmazza. A térképeken a függőleges nyilak a fág ismert restrikciós helyeit 
mutatják (Dorgai et al, 1983). A ragadós vég meghatározásához tervezett primereket (RAGE1 
és RAGF1) vízszintes nyilak jelölik. A ligált ragadós végeket fekete téglalap jelöli (cos), 
alatta a ragadós vég szekvenciája olvasható. A szaggatott vonal a szimmetria tengelyt, a 
vastagon szedett betűk a szimmetrikus bázisokat mutatják. A *-gal jelölt BglII hely a 
klónozás következtében elveszett. A **-gal jelölt KpnI helyet korábban a bal genomvégre 
helyezték, a szekvenálási eredmény azonban kimutatta, hogy a jobb genomvégen van. 
 

 

A szintézisen alapuló ragadós vég meghatározásának elvi vázlata (8. ábra) alapján 

belátható, hogy ha a 16-3 fág 5’ túlnyúló ragadós véggel rendelkezik, a nukleotid sorrend 

meghatározása során a ragadós végnek megfelelő szekvencia kétszer is olvasható a pPAG165 

szekvenciájához képest, azaz ez a szekvencia mind az EcoRI E, mind az EcoRI I fragment 

bázissorendjének meghatározásakor megjelenik. 3’ túlnyúló vég esetén viszont egyik 

fragmenten sem olvasható a ragadós végnek megfelelő szekvencia, a pPAG165 
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szekvenciájával összevetve egy deléció jelentkezik. 5’ végnél az ismétlődő bázisok, 3’ végnél 

a hiányzó bázisok adják meg a 16-3 fág ragadós végeinek a hosszát, jellemzik felépítésüket. 
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8. ábra. A ragadós vég meghatározásának elvi vázlata 

A szintézisen alapuló szekvencia meghatározás során olvasható régió 5' túlnyúló (A) illetve 3' 
túlnyúló (B) vég esetén. A túlnyúló vég szekvenciája az A esetben mind a jobb mind a bal 
oldali ragadós véget tartalmazó fragment esetében olvasható, míg a B esetben mindkét 
fragmentről hiányzik.  
 

 

A fág ragadós végeit úgy határoztuk meg, hogy az olvasott szekvenciát (9. ábra) 

azonosítottuk a pPAG165 ismert szekvenciáján. A szekvencia felső részén látható sötétebb 

régió bázissorrendje minőségileg már nem követhető ugyan, de a bázisok számát tekintve a 

DNS fragment végéig még pontosan számolható. Az olvasás eredményeként a két ragadós 

véget hordozó DNS szál, valamint a pPAG165-ben lévő fragment szekvenciáját 

összehasonlítva azt kaptuk, hogy egy 10 bp hosszúságú szekvencia rész – amely jelen van a 

pPAG165 fragmenten – egyik ragadós vég szekvenciájában sem jelenik meg. A 8. ábrán 

bemutatott elv alapján ebből megállapíthatjuk, hogy a 16-3 fág ragadós végei 10 bázis 

hosszúságú, egyszálú (5’-...CCGGCGTCGG-3’  3’-GGCCGCAGCC...-5’), 3’ túlnyúló, komplementer, nem 

teljes palindrom szekvenciák (lásd 7. és 9. ábra). 
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jobb oldali
ragadós vég

bal oldali
ragadós vég

A C G T A C G T

* *

5'- CTGCCTCTGCCGCGCTCAGGCTGGGTA  -3'CCGGCGTCGG
3'- GACGGAGACGGCCGCGAGTCCGACCAT -5'

5'- GGGCGAGCGATAGTGCTAACT -3'
3'- CCCGCTCGCTATCACGATTG -5'A GGCCGCAGCC  

 

 

9. ábra. A ragadós vég meghatározása és a kapott szekvencia 

A RAGE1 primer felhasználásával az EcoRI E templáton, a RAGF1 primer EcoRI I templáton 
kapott szekvencia meghatározás eredménye. Az ábrán *-gal megjelölt pozíciókban látható 
„band”-ek a Taq DNS-polimeráz nem templát irányított mellékreakciójának eredményei, 
amelynek következtében a 3' végen egy, ritkán kettő további nukleotid kapcsolódik (Clark 
1988). Mivel ez a reakció csak kis gyakorisággal fordul elő, és így az ábrán halványabb 
csíkként látható, ezáltal elkülöníthető a ténylegesen templátként szolgáló régiótól. A 
szekvenciában szürkével kiemelt bázisok a ragadós végek szekvenciáját mutatják. 
 

 

4.2. A termináz gének azonosítása 

 

4.2.1. A ragadós vég körüli régió elemzése 

 

A prokarióta szervezeteknél a különböző funkciókért felelős gének genomon belüli 

elrendeződésénél megfigyelhető az a szerveződési elv, hogy a szabályozó fehérjét kódoló gén, 
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s a kontroll hely egymás közelében helyezkedik el. Ezt a szerveződést találjuk a 16-3 fág két 

legjobban tanulmányozott rendszerében is (represszor-operátor, integráz-att). Azt reméltük, 

hogy ez a szerveződési elv a 16-3 fág cos-termináz rendszerére is érvényesül, és a ragadós 

vég körüli régióban megtaláljuk a termináz géneket. 

A termináz enzim azonosítása céljából nyitott leolvasási kereteket (ORF) kerestünk a 

96BglII-14EcoRI régióban. A fággenom mindkét végén két-két leolvasási keretet találtunk, az 

ORF154 és ORF525-öt a bal oldali, az ORF249 és ORF171-et a genom jobb oldali végén.  

 

 

4.2.2. Kanamicin kazettás mutagenezis 

 

Ahhoz hogy eldönthessük, hogy a négy leolvasási keret közül kódolja-e valamelyik 

kettő (vagy esetleg több) a termináz alegységeket, kanamicin kazettás génkiütéses módszert 

alkalmaztunk. Mivel a termináz gének létfontosságúak a fág lítikus fejlődésében, ha az 

ORF249, ORF171, ORF154 vagy ORF525 termináz fehérjét kódol, a mutáns fehérje esetében 

nem történik meg a ragadós végek hasítása és ebből adódóan utódfágok sem keletkeznek.  

A kísérletet úgy végeztük, hogy először a négy ORF-et plazmidon kanamicin kazetta 

beépítésével külön-külön elrontottuk, majd az elrontott ORF-eket a plazmidról homológ 

rekombinációval lizogén Rhizobium meliloti 41 baktérium 16-3(cti3) profágjára juttattuk. 

Ezáltal lecseréltük a profág ép ORF249, ORF171, ORF154 és ORF525-jét külön-külön 

ugyenezen ORF-ek kanamicinnel kiütött alléljára, létrehozva a pPAG201, pPAG185, 

pPAG169 és pPAG168 plazmidokat (lásd később, 13. ábra). 

A homológ rekombinációhoz használt plazmidok kiindulási alapja a R. meliloti-ban 

nem replikálódó pSEM155 plazmid (Ferenczi et al. 2004) volt, melynek kanamicin 

rezisztencia génje spektinomicin rezisztenciára lett lecserélve (Ferenczi et al. 2004). A 

plazmid attP helyét megszüntettük, létrehozva a pPAG160 plazmidot, hogy elkerüljük a 

plazmid helyspecifikus rekombinációval történő beépülését a profágba. A pPAG160 KpnI 

helyének T4 polimerázzal való megszüntetetése eredményezte a pPAG164-et. A pPAG164-be 

építettük a 96BglII-14EcoRI fágfragmentet, létrehozva a pPAG165-öt (10. ábra), mely az 

ORF171-, ORF154- és az ORF525- homológ rekombináltatásának kiindulási plazmidja volt. 

A kanamicin kazettát hordozó mutáns ORF154-et a 3KpnI-9PvuII fágfragment (lásd 7. 

ábra) felhasználásával hoztuk létre oly módon, hogy az ORF154 szekvenciáján belüli egyedi 

XhoI helyre inszertáltuk a kanamicin kazettát. A mutáns ORF154 elkészítéséhez a pPAG159 

(pBluescript KS+ -ből XhoI-NaeI fragment deletálva) vektorba építettük a 3KpnI-9PvuII 

fágfragmentet (pPAG161). A pPAG161 XhoI helyére (1823. nt, M2 melléklet) klónoztuk a 
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SalI hellyel kiemelt kanamicin kazettát, melynek következtében jött létre a pPAG163 plazmid 

(ORF154 59. kodonjánál a Km inszerció). Ezt követően a pPAG165 3KpnI-9PvuII fragmentet 

lecseréltük a pPAG163 3KpnI-9PvuII fragmentjére, melynek eredményeként a pPAG165 

96BglII-14EcoRI fágfragmentje tartalmazta a kanamicinnel kiütött ORF154-et (pPAG169).  

 

 

                

14EcoRI

(96BglII)
3KpnI

9PvuII

NdeI

pPAG165
   12,5 kb

Sp/Str R

mob(pCU1) ori(p
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10. ábra.  A pPAG165 plazmid térképe. 

A szürkével kiemelt rész fágfragmentet jelöl. A vastagon szedett betűk egyedi restrikciós 
helyeket mutatnak, a zárójelbe tett 96BglII hely a klónozás következtében elveszett. 
 

 

A kanamicin kazettát hordozó mutáns ORF525 elkészítéséhez a 3KpnI-9PvuII 

fágfragment 4HindIII-5HindIII helyére (7. ábra) inszertáltuk a kanamicin kazettát. A mutáns 

ORF525 kialakításánál a pPAG161 feltöltött HindIII helyére klónoztuk a HincII hellyel 

kiemelt kanamicin kazettát, létrehozva a pPAG162-t. A pPAG161 HindIII emésztése a 

4HindIII-5HindIII (2225-2370 bp; M2. melléklet) fragment delécióját eredményezte az 

ORF525-ben, így a kanamicin inszerció az ORF525 34-81. kodonjai helyére történt. Ezután a 

pPAG165 KpnI-PvuII fragment helyére építettük a pPAG162 KpnI-PvuII fragmentet, 

kialakítva a pPAG168-at.  

A mutáns ORF171-et úgy hoztuk létre, hogy a 95HindIII-3KpnI fágfragment (lásd 7. 

ábra) 98BamHI helyére klónoztuk a kanamicin kazettát. A mutáns ORF171 elkészítéséhez 

először a pPAG175 plazmidot hoztuk létre, mely a pPAG159 PvuII-KpnI helyén hordozta a 

pDH31 95HindIII(feltöltött)-3KpnI fragmentjét. A pPAG175 98BamHI helyére klónoztuk a 
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BamHI hellyel kiemelt kanamicin kazettát (pPAG176). A pPAG176 kanamicint tartalmazó 

fragmentjét egyben (egyedi restrikciós helyeket használva) csak 3KpnI-NdeI emésztéssel 

tudtuk kiemelni. Azonban a pPAG165 egyedi 3KpnI helyén kívül két NdeI helyet tartalmaz (a 

klónozott 96BglII-14EcoRI fágfragment NdeI helyén kívül a vektor pSC101 replikációs 

origójában is, lásd 10. ábra), mely megnehezítette a klónozást. A problémát úgy sikerült 

megoldanunk, hogy a pPAG165 3KpnI-NdeI emésztéséből kapott három fágfragment (3,9 kb 

NdeI, 1,4 kb KpnI-NdeI és 7,23 kb KpnI-NdeI) közül a 3,9 kb-os NdeI fragmentet, valamint a 

7,23 kb-os 3KpnI-NdeI fragmentet külön-külön izoláltuk, majd a két izolált fragmentet együtt 

ligáltuk össze a pPAG176 3KpnI-NdeI fragmentjével. Mivel a vektor NdeI helye a replikációs 

origójában van, így csak abban az esetben kapunk transzformánsokat, ha mindhárom fragment 

összeépül, valamint az NdeI fragment megfelelő orentációban épül be, vagyis helyreáll a 

vektor replikációs origója. A három fragment összekapcsolásával létrehozott plazmid neve 

pPAG185, melyben az ORF171 98BamHI helyén (1136, nt, M2. melléklet), vagyis az 56. 

kodonnál van a kanamicin inszerció.  

A kanamicin beépítése az ORF249-be az egyedi restrikciós helyek hiánya miatt 

egyszerű klónozással nem volt megoldható, ezért a mutagenezist primerek segítségével 

oldottuk meg. Az ORF249-be két belső, valamint az ORF249-et övező szekvenciába két külső 

primert terveztünk (11. ábra). A kanamicin beépítése a belső primerekkel bevitt PvuII helyre 

történt (11. ábra). 
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11. ábra. Kanamicin kazetta beépítésének menete az ORF249-be 

A 249up–249Nde low és a 249Nde up–249/2 down primerekkel kapott PCR termékeket az 
ábrán feltüntetett enzimekkel emésztettük. A PCR2 esetében használt KpnI enzim az ábrán 
jelölt KpnI helyen hasított. A PCR fragmenteket vektorba összeépítettük, majd a belső 
primerekkel bevitt PvuII helyre klónoztuk a kanamicin kazettát. Az ORF249-ben a két belső 
primer közötti háromszög deléciót jelöl.  
 

 

A szélső primerek a belső primerektől kb. 1200, illetve 1600 bp távolságra 

hibridizáltak. A 249up primer tervezését a 16-3 fággenom szekvencia meghatározása segítette 

(nem leközölt adatok). A 249up primer a 94BamHI helyhez képest „downstream” irányba 12 

nt távolságra hibridizál. A primerek restrikciós helyeket tartalmaztak, melyek felhasználásával 

a PCR termékeket klónozni tudtuk. Első lépésként két PCR reakciót mértünk össze, a 249up–

249Nde low (PCR1), valamint a 249Nde up–249/2 down (PCR2) primer kombinációkkal. A 

PCR1 terméket EcoRI-PvuII-vel, a PCR2 terméket PvuII-KpnI enzimmel emésztettük (11. 

ábra). Ezt követően az EcoRI-PvuII PCR1 fragmentet pPAG160 vektorba klónoztuk 

(pPAG198), majd következő lépésként a pPAG198 vektorba építettük a PvuII-KpnI emésztett 

PCR2 fragmentet is (pPAG200). Mivel a két belső primer egymástól 46 bp távolságra 

hibridizált, így a kapcsolódásuk révén 46 bp deléció keletkezett az ORF249-ben. Végsőként 
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következett a HincII hellyel kiemelt kanamicin kazetta klónozása, melyet a belső primerekkel 

bevitt PvuII helyre építettünk (pPAG201).  

A pPAG201, pPAG185, pPAG169 és pPAG168 plazmidokat konjugációval juttattuk 

lizogén Rhizobium meliloti 41(16-3cti3)-ba. A homológ rekombináció létrejöttét a kanamicin 

kazettákat övező nagy fágfragmentek biztosításával (pPAG169 esetében kb. 1800 és 3200 bp, 

pPAG168-nál kb. 2200 és 2600 bp, pPAG185 esetében kb. 1100 és 3900 bp nagyságú, míg a 

pPAG201-nál kb. 1200 és 1600 bp nagyságú) segítettük elő. Mivel a konjugációval bevitt 

plazmidok Rhizobium-ban nem képesek replikálódni, így a kanamicin rezisztenciát mutató 

baktérium telepek megjelenése homológ rekombinációra utalt a profág és az adott plazmid 

között. Ha a plazmid és a profág között egy crossing over történt, akkor az egész plazmid 

beépült a profágba, melyet a plazmid rezisztencia génjére (streptomicin) szelektálva tudtunk 

kimutatni. Ha viszont a plazmid és a profág között két crossing over történt, akkor csak a 

kanamicin kazettát hordozó fágfragment épült be a profág adott génjébe. A kettős 

rekombinánsokat a plazmid rezisztenciájának eltűnésével, illetve a kanamicin rezisztencia 

meglétével szelektáltuk ki. Így hoztuk létre a 16-3cti3Km-249, 16-3cti3Km-171, 16-3cti3Km-

154 és 16-3cti3Km-525 profágot tartalmazó lizogén R. meliloti törzseket (Rm41(16-3cti3Km-

249), Rm41(16-3cti3Km-171), Rm41(16-3cti3Km-154), Rm41(16-3cti3Km-525)), melyekben 

a profág ORF249, ORF171, ORF154 és ORF525-je van külön-külön kiütve a kanamicin 

kazettával (12. ábra).  
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12. ábra. Kanamicin kazettás mutagenezis menete 

Az vizsgált ORF-eket (249, 171, 154, 525) kanamicin kazettával plazmidon külön-külön 
elrontottuk, majd a plazmidokat 16-3cti3 profágot hordozó lizogén R. meliloti baktériumba 
juttatuk. A kanamicin kazettát hordozó fágfragment és a profág megfelelő régiója 
(94BamHI/96BglII-14EcoRI) között lezajló homológ rekombináció mutáns profágokat 
eredményezett. A kettős rekombinánsok a plazmid rezisztenciájának (streptomicin) 
eltűnésével és a kanamicin rezisztencia meglétével szelektálhatók ki. A pPAG201-ben lévő 
fágfragment nem tartalmazza a 94BamHI helyet. 
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A profág meglétét fágcseppentéssel (lásd 3.12.2), míg a vad típusú allél kanamicin 

kazettás mutáns allélra cserélődésének lejátszódását (a homológ rekombináció során) a 

lizogén törzsek profágjainak adott ORF-jeibe PCR reakciókkal ellenőriztük (13. ábra). 

Templátként a mutáns profágot hordozó lizogén törzsekből (Rm41(16-3cti3Km-249), 

Rm41(16-3cti3Km-171), Rm41(16-3cti3Km-154), Rm41(16-3cti3Km-525)) készített 

összDNS-t, kontrollként lizogén Rm41(16-3cti3)-ből tisztított összDNS-t használtunk. Két 

PCR reakciót mértünk össze, az egyik reakciót a kanamicin kazetta beépülési helyének két 

oldalára tervezett primerekkel (2-3 primer), míg a másik reakciót a kanamicin gén és a 

beépülési hely egyik oldalára tervezett primer-kombinációval (a Km orientációjától függően 

1-3 vagy 1-2 primerekkel) végeztük. A 13/A. ábrán szemléltetett elv alapján az 1-3 primer 

kombinációval csak abban az esetben kaphatunk PCR terméket, ha a kanamicin beépült az 

adott ORF-be. A 2-3 primer kombinációja esetén pedig ha sikerült a kanamicin beépítés, a 

mutáns törzseknél kapott fragment mérete a kanamicin gén méretével (1,2 kbp) nagyobb a 

kontrollhoz képest.  

A 13/B. ábrán az  Rm41(16-3cti3Km-154) és Rm41(16-3cti3Km-525) esetén kapott 

PCR eredmény látható. A kontroll Rm41(16-3cti3) nem tartalmazza a kanamicin gént, így 

terméket (a várakozásnak megfelelően) a kontroll mintában csak a 2-3 primer kombináció 

használatakor kaptunk, az 1-3 primer kombináció használatakor termék nem keletkezett. 

Ugyanakkor 1-3 primerekkel az Rm41(16-3cti3Km-154) és Rm41(16-3cti3Km-525) mintában 

a vártnak megfelelő méretű „band”-eket kaptunk. Ezen kívül az Rm41(16-3cti3Km-154) és 

Rm41(16-3cti3Km-525) mintában a 2-3 primerpár esetén a kontroll mintában kapott „band” 

méreténél (1 kb) a kanamicin gén méretével (1,2 kb) nagyobb fragmentet detektáltunk (a 

Rm41(16-3cti3Km-525) mintában látható „band” mérete a kanamicin inszerció során a 

fággenomban történt kisebb deléció (kb. 150 bp) következtében kisebb; lásd 13/B. ábra).  

A kapott PCR eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a kanamicin gén beépülése 

mind az Rm41(16-3cti3Km-154), mind az Rm41(16-3cti3Km-525)) törzseknél a profäg 

megfelelő ORF-jébe történt. 

Az Rm41(16-3cti3Km-249) és Rm41(16-3cti3Km-171) lizogén törzseknél a vad típusú 

allél kanamicin kazettás mutáns allélra cserélődésének lejátszódását a lizogén törzsek 

profágjainak ORF249, illetve ORF171 régiójába a Rm41(16-3cti3Km-154) és Rm41(16-

3cti3Km-525) törzseknél leírt módon (13. ábra) ellenőriztük (nem bemutatott adatok).  
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13. ábra. A vad típusú allélok kanamicin mutáns allélokra cserélődésének tesztelése 
 
Az ábra A részén a különböző lizogén törzseknél használt primerek elhelyezkedése, illetve a 
primerek neve látható. A vastagabb vonal profágot, míg a vékonyabb vonal lizogén R. 
meliloti-t jelent. A vastagon jelölt nyíl sematikus jelölése a tárgyalt különböző ORF-eknek 
(249, 171, 154, 525) a kontroll Rm41(16-3cti3)-ban, illetve ennek megfelelően a kanamicin 
kazettás verziókban (Rm41(16-3cti3Km-249),Rm41(16-3cti3Km-171),Rm41(16-3cti3Km-154) 
és Rm41(16-3cti3Km-525)). A primerek esetében a számok többféle primert jelenthetnek, a 
primerek neve mellett szerepel melyik lizogén törzs tesztelésére használtuk.  
Az ábra B részén az Rm41(16-3cti3Km-154) és Rm41(16-3cti3Km-525) esetében kapott PCR 
eredmény látható. A gélképen az a és b minták párhuzamos mintákat takarnak, a gélkép alatt 
található számok az ábra A részén lévő primereket jelölik.  
Kontrollként (K) 16-3cti3 profágot hordozó lizogén Rm41-et használtunk ( Rm41(16-3cti3) ). 
Molekulasúly markerként (M) PstI enzimmel emésztett λ fág DNS-t használtunk. 
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4.2.3. Fághozam meghatározás a mutáns lizogén törzsek indukcióját követően 

 

Megnéztük, hogy a négy mutáns lizogén törzsnél profág indukciót követően 

keletkeznek-e utódfágok vagy sem, illetve a vad típusú fághoz képest milyen mennyiségben. 

Az indukciót segítette, hogy a négy törzs profágja hőindukálható C represszor allélt (cti3) 

tartalmazott. Amennyiben 28˚C-on tartottuk a sejteket, a fág lizogén volt, azonban ha a 

hőmérsékletet 37˚C-ra emeltük, kiváltottuk a fág lítikus fejlődését.  

A Rm41(16-3cti3Km-249), Rm41(16-3cti3Km-171), Rm41(16-3cti3Km-154) és 

Rm41(16-3cti3Km-525) törzseknél a profágot indukáltuk, majd a lítikus fejlődés lezajlását 

követően meghatároztuk a fághozamot R. meliloti 41 pázsiton (1. táblázat).  

 

 

Komplementáció 
Profág törzs Rm41 

Rm41 pBBR1MCS-5 Rm41 pCS 

16-3cti3 2,6x1010 –  –  

16-3cti3Km-249 <102 1x106    2,9x1010   a

16-3cti3Km-171 1,85x1010 0 0 

16-3cti3Km-154 <102 7,5x104    0,2x1010   b 

16-3cti3Km-525 <102 4,6x105    1x1010   c 

 

 

1. táblázat. A mutáns profágok indukciója, valamint a mutációk komplementációja után 
mért fághozamok   

 
A mutáns profágot tartalmazó Rm41 lizogén törzseknél indukciót követően meghatároztuk a 
fághozamot Rm41pázsiton (2. oszlop, kontroll: 16-3cti3), majd a komplementációt 
tesztelendő, pBBR1MCS-5 vektort tartalmazó Rm41 pázsiton (3. oszlop) és az adott ORF-nek 
megfelelően 
(4. oszlop):  
a: pCS475 plazmidot hordozó Rm41-pázsiton 
b: pCS473 plazmidot hordozó Rm41-pázsiton 
c: pCS474 plazmidot hordozó Rm41-pázsiton.  
A táblázatban a fághozamok pfu/ml értékekben szerepelnek.  
(–: nem végeztük el a kísérletet, 0: nem kaptunk fághozamot)  
 
 

A 16-3cti3Km-171 esetében 1,85x1010 pfu/ml fágot kaptunk, mely a kontroll 

(Rm41(16-3cti3) indukciója) fághozamával lényegében megegyezett  (2,6x1010 pfu/ml). A 16-
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3cti3Km-249, 16-3cti3Km-154 és 16-3cti3Km-525 esetében fágot nem kaptunk, azaz a 

hozam <102. (1. táblázat, 2. oszlop). Az eredmény alapján azt a következtetést vontuk le, hogy 

a fág lítikus fejlődéséhez az ORF249, ORF154 és ORF525 létfontosságú, míg az ORF171 

nem létfontosságú. 

 

 

4.2.4. Komplementációs teszt 

 

Komplementációval bizonyosodtunk meg arról, hogy az ORF249, ORF154 és 

ORF525 fehérjék felelősek a funkcióért, vagyis a kanamicin kazetta beépítése a négy nyitott 

leolvasási keretbe nem rontott-e el cisz elemeket az adott gének környezetében, és ezáltal nem 

a mutáns cisz elemek okoznak funkcióvesztést az 16-3cti3Km-249, 16-3cti3Km-154 és 16-

3cti3Km-525 törzseknél. A vad típusú ORF249, ORF154 és ORF525-et külön-külön 

pBBR1MCS-5 vektorba klónoztuk, létrehozva a pCS475, pCS473 és pCS474 plazmidokat 

(lásd 3.6.).  

A pBBR1MCS-5 gentamicin rezisztencia gént hordoz és R. meliloti-ban is 

replikálódik. A klónozásnál a nyitott leolvasási keretek méreténél kicsit nagyobb fragmentet 

klónoztunk, hogy biztosítsuk az adott ORF transzkripciójához és transzlációjához feltehetően 

szükséges, nem feltárt elemeket is. A vad típusú ORF249 klónozását restrikciós helyeket 

tartalmazó primerek segítségével oldottuk meg. A 249kompl up-249kompl low primerekkel 

kiemelt ORF249-et (1-932 bp, lásd M2. melléklet) pBBR1MCS-5 vektor XhoI-HindIII 

helyére építettük. A pCS473 plazmid tartalmazta az ORF154-et (1650-2466 bp, M2. 

melléklet), melyet úgy hoztunk létre, hogy a pPAG111 XbaI-HindIII fragmentjét klónoztuk 

pBBR1MCS-5 vektor XbaI-HindIII helyére. A pCS474 plazmid tartalmazta a vad típusú 

ORF525-öt (1823-3984 bp, M2. melléklet), melyet úgy alakítottunk ki, hogy a pPAG129 

XhoI fragmentjét építettük pBBR1MCS-5 vektor XhoI helyére.  

A pCS plazmidokat konjugációval juttattuk a megfelelő lizogén törzsbe, a pCS475-et 

Rm41(16-3cti3Km-249)-be, a pCS473 plazmidot Rm41(16-3cti3Km-154)-be és a pCS473 

plazmidot Rm41(16-3cti3Km-525) törzsbe. A plazmidok bejutását a lizogén törzsek 

gentamicin rezisztenciája mutatta. 

A mutáns profágok indukcióját a vad típusú allél jelenlétében végeztük, amit úgy 

értünk el, hogy az indukciót megelőzően a vad típusú allélt bejuttattuk a mutáns profágot 

hordozó lizogén törzsbe. Majd a kiszabaduló fágpopulációt kétféle pázsiton titráltuk (1. 

táblázat): 1) pBBR1MCS-5 plazmidot, azaz üres vektort hordozó gazdasejt pázsiton (ezen 

kaptuk meg a vad típusú rekombinánsokat), 2) a vad típusú allélt hordozó gazdasejt pázsiton, 
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amely a megfelelő pCS klónt (475, 473 vagy 474) tartalmazta (ezen a komplementáltak és a 

vad típusú rekombinánsok is nőttek). A kétféle pázsiton kapott fághozam közötti különbség 

adja meg a komplementáció valódi mértékét.   

Mind a három elrontott nyitott leolvasási keret esetében (ORF249-, ORF154- és 

ORF525-) a transz helyzetből biztosított ép ORF-ekről keletkező fehérjék jelenlétében a vad 

típusnak megfelelő fághozamot mértünk (1. táblázat). Ez alapján kimondhatjuk, hogy a 

kanamicin rezisztencia gén beépítése az ORF249, ORF154 és ORF525-be nem rontott el 

szabályozó cisz elemeket az adott gének környezetében, amelyek esetleg más génekre 

fejtenek ki hatást. Tehát a kanamicin beépítés az adott génekről átíródó fehérjék elrontása 

révén eredményezte a funkcióvesztést, így az ORF249, ORF154 és ORF525 gének fehérje 

termékei valóban létfontosságúak. 

 

 

4.2.5. Funkcionális teszt a termináz gének azonosítására 

 

A profág indukció (4.2.3.) és a komplementációs kísérletek (4.2.4.) bizonyították, 

hogy az ORF249, ORF154 és ORF525 minden bizonnyal létfontosságú a fág lítikus 

fejlődéséhez. Így következő kérdésünk annak megválaszolására irányult, hogy ezen ORF-ek 

fehérje termékei milyen funkcióval bírnak. Az elképzelésünk az volt, hogy ha a három ORF 

bármelyike termináz fehérjét kódol, ugyanezen ORF-ek mutáns alléljáról keletkező fehérje 

profág indukciót követően nem lesz képes a konkatemer láncot a ragadós végeknél hasítani. A 

vágatlan konkatemer forma és a hasított, egységnyi fággenomok Southern hibridizálással 

egymástól elkülöníthetők (14. ábra). 
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14. ábra. Southern hibridizáció a termináz funkció bizonyítására 

Az ábra A részén a fág fizikai térképének ragadós vég körüli régiója látható, a hozzá 
legközelebb eső két EcoRI restrikciós hellyel (92EcoRI, 14EcoRI). A hibridizáláshoz használt 
próbát vízszintes vonal jelzi. Az „a” jelöli a vágatlan konkatemer formát, melyet akkor 
kapunk, ha nincs termináz hasítás (8317 bp), míg a „b” és „c” a termináz hasítás 
következtében keletkező két fragmentet (92EcoRI-cosjobb: 4915 bp és cosbal-14EcoRI: 3402 
bp). Profág indukciót követően a különböző időpontokból származó összDNS-ek EcoRI 
emésztése után végzett hibridizálási eredmény látható a 16-3cti3Km-154 és 16-3cti3Km-525 
(B), valamint a 16-3cti3Km-249 esetében (C). Pozitív kontrollnak tisztított 16-3 fágDNS-t és 
indukált Rm41(16-3cti3)-at használtunk. A ragadós végek hasítása az ORF154-, ORF525- és 
ORF249- esetében nem következik be, míg az ORF171- esetében megtörténik (az „a” és „b” 
fragmentek eltérő futása a kontrollhoz képest a Km beépülésének következtében 
megnövekedett méretük miatt van)  
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A Rm41(16-3cti3Km-249), Rm41(16-3cti3Km-171), Rm41(16-3cti3Km-154) és 

Rm41(16-3cti3Km-525) törzseknél a profágot indukáltuk, majd az indukálást követően 

különböző időpontokban mintát vettünk. A mintákból összDNS-t tisztítottunk, EcoRI 

enzimmel emésztettük és a keletkezett fragmenteket agaróz gélen szétválasztottuk. A 

hibridizáláshoz próbaként a ragadós végeket magába foglaló, 1600 bp nagyságú 98BamHI-

6BamHI fragmentet használtuk, mely  92EcoRI-cosjobb fragment 440 bp-os darabjával, míg a 

cosbal-14EcoRI fragment 1160 bp-os darabjával hibridizál (14/A. ábra), így alkalmas arra, 

hogy mind a vágatlan konkatemer formához, mind a cos-nál hasított genomokhoz 

kapcsolódjon. Pozitív kontrollnak tisztított 16-3 fágDNS-t, valamint 16-3cti3 profágot 

hordozó Rm41-et használtunk, melyet szintén indukáltunk.  

A hibridizálás eredményeként a kontroll reakciókban három fragmentet kaptunk (14. 

ábra, a, b és c). A legnagyobb fragment (92EcoRI-14EcoRI) a vágatlan, konkatemer forma 

(a), míg a két kisebb a termináz hasítás következtében jelentkező két fragment (b: 92EcoRI-

cosjobb és c: cosbal-14EcoRI). A 16-3cti3Km-249, 16-3cti3Km-154 és 16-3cti3Km-525 

esetében csak a vágatlan konkatemerre utaló „a” fragmentet kaptuk meg (14/B. ábra), vagyis 

egyik törzs esetében sem történt meg a ragadós végek hasítása. A 16-3cti3Km-171 esetében 

az „a” fragmenten kívül „b” és „c” fragmentek is megjelentek, ami a ragadós végek 

hasításását jelzi. 

A hibridizálás eredményéből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ORF249, 

ORF154 és ORF525 bármelyike kódolhatja a termináz alegységeket, mivel ezen mutáns 

gének egyikénél sem kaptunk hasítást. Az ORF171- esetében a 4.2.3 részben tárgyalt profág 

indukció eredményét erősítette meg a southern hibridizáció eredménye is, vagyis azt, hogy az 

ORF171 nem kódolhat termináz fehérjét, mivel profág indukciót követően megtörténik a 

ragadós végek hasítása, és utódfágok is keletkeznek.  

. 

 

4.2.6. Az ORF249, ORF171, ORF154 és ORF525 régiók bioinformatikai analízis 

 

Következő lépésként az ORF-ekkel adatbázisban homológiákat kerestünk, hogy a 

vizsgált ORF-ekről levezethető fehérjék mutatnak-e homológiát más fágok termináz 

fehérjéivel. Az aminosav szinten végzett homológia keresés eredményeként az ORF249 

esetében a homing endonukleázokkal találtunk jelentős homológiát. Az ORF249-ről 

levezethető fehérje szekvencia N terminális része (1-72 aminosav, lásd M3. melléklet) az 

Aeh1 bakteriofág MobE homing endonukleázával (44% egyezés, 61% hasonlóság) és a T4 fág 
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MobE homing endonukleázával (44% egyezés, 63% hasonlóság) mutatott homológiát (M3. 

melléklet).  

Az ORF171 esetében az ORF171-ről levezethető fehérje C terminális része (110-171 

aminosav, lásd M4. melléklet) különböző fágok feltételezett holin fehérjéivel mutatott 

jelentős hasonlóságot, melynek mértéke a LambdaSo fág esetében 51% egyezést és 62% 

hasonlóságot, egy Pseudomonas putida fág holin fehérjével 43% egyezést és 62% 

hasonlóságot, valamint a phi105 fág holin fehérjével 48% egyezést és 55% hasonlóságot 

jelentett (M4. melléklet). 

Az ORF154 elemzése során azt kaptuk, hogy az ORF154-ről levezetett fehérje 

szekvencia a HK97 és HK022 fágok terminázának kis alegységével adott jelentős mértékű 

homológiát (34% egyezés, 53% hasonlóság; 15/A. ábra).   
 
 
16-3 1   MAKRKARIDSAAEAVRVMAKATPE-IEPPANVPLDEEDLPFFRNVIAEYARSEWSSHQLE 59 
HK97 1   MADKRIRSDSSAAAVQAMKNAAVDTIDPPSHAGLEKKAEPFWHDNIRSKALDSWTPADLL 60 
HK022 1   MADKRIRSDSSAAAVQAMKNAAVDTIDPPSHAGLEKKAEPFWHDNIRSKALDSWTPADLL 60 
                   
 
16-3 60  LAAMLARTMADLTREQKLLRDEGGVAYSEKGTP-VANPRKSIVQMHASSILSFRRSLSLH 118 
HK97 61  AAVELANNQLYITVLRKDLRKEERIRGEERDEGLIKDLRKQIVELQ-RTILAQRRDLQIH 119 
HK022 61  AAVELANNQLYITVLRKDLRKEERIRGEERDEGLIKDLRKQIVELQ-RTILAQRRDLQIH 119 
  
 
16-3 119    ARAQAGEARDVAKR----RGAAKEIEGDNPLEDDLLARP 153 
HK97 120 SHATNGESRDQKKRNQNDRDARNTKNEHQDQDDNLIAFP 158 
HK022 120 SHATNGESRDQKKRNQNDRDARNTKNEHQDQDDNLIAFP 158 
      

15/A. ábra. Aminosav szekvencia hasonlóság a 16-3 termináz kis alegysége és 
más termináz fehérjék kis alegységeközött 

 
Az azonos aminosavak szürke színnel vannak kiemelve, az aminosav pozíciókat számok 
jelzik. 
  

Az ORF525-tel való homológia keresés során igen jelentős hasonlóságokat találtunk 

más fágok terminázának nagy alegységével (15/B. ábra). Az ORF525-ről levezethető fehérje 

52% egyezést (és 66% hasonlóságot) mutatott a HK97 és HK022 fág terminázának nagy 

alegységével, 48% egyezést (és 63% hasonlóságot) egy feltételezett termináz fehérjével, 

melyet a Burkholderia pseumomallei baktérium genomján lévő fágszekvencia kódol, és 45% 

egyezést (valamint 61% hasonlóságot) adott azzal a termináz nagy alegységgel, melyet az 

Azoarcus sp. EbN1 genomján lévő fágszekvencia kódol. Továbbá 35%-os homológiát 

kaptunk még más feltételezett termináz fehérjékkel is, melyeket a Dehalococcoides 

ethenogenes, a Bacillus cereus és a Clostridium thermocellum genomján lévő fágszekvencia 

kódol.  
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16-3 1 MAKKPMTRGERVIAFIERYCLVPEGTLLGKPVKLLPFQRKFILAVYDNPAGTSRAYLSIA 60 
HK97 1      MTRGERVIAFIERFCIVPEGKLIGQPMRLDPFQKDFILAVYDNPAGTDMAILSIA 55 
HK022 1      MTRGERVIAFIERFCIVPEGKLIGQPMRLDTFQKEFILAVYDNPAGTDMAILSIA 55 
B.p. fág 7    KRVSRGERNARWIEEHCRIPEGRLVGQPVKLTKEQRGWIKRIYDTP--TRTFILSMA 61 
A. sp. fág 1      MTRADLAIAFIEKHIRVPEGSLVGNRLELQPFQTAWVRAVYDNPVGTRRAILSVG 55 
     
       
                          
16-3 61 RKNGKTGLIACLLLAHIVGPEAYQNGRIVSGARSRKQAAEVFNYAAKMVMMSTELSKLAR 120 
HK97 56 RKNGKTGLIAGILLAHLVGPEAVQNTQIVSGALSREQAAIVFNLAVKMVNLNPKLQEIVH 115 
HK022 56 RKNGKTGLIAGILLAHLVGPEAVQNTQIVSGALSREQAAIVFNLAVKMVNLNPKLQEIVH 115 
B.p. fág 62 RKNAKTALSAFLVLLHLVGPEAQPNSQLYSAAQSRDQAAVLFELAAKVVRMSEDLSQYVT 121 
A. sp. fág 56 RKNGKSALVAALILVHLVGPEAVQNSQLVSGALSRDQASLVFKLAAKMVRLNPELAALVR 115 
                                      
 
16-3 121 IVPSAKMIVGLAKNVEYQASSAEAKSAHGGSPILAILDEVGQIKGPTDDFVEAIETSQGA 180 
HK97 116 ITPSGKKLIGLPCNVEYKALSAEGKTTHGLSPILAILDETGQVRGPQDDFIDAITTAQGA 175 
HK022 116 ITPSGKKLIGLPCNVEYKALSAEGKTTHGLSPILAILDETGQVRGPQDDFIDAITTAQGA 175 
B.p. fág 122 IRDTAKELLCHDLGTIYKALSADAATKFGLSPALTIHDELGQVKGPRSELYEALETASAA 181 
A. sp. fág 116 IKDSTKELFGLPMGTHFKALAAVGSTALGLSPVFVLFDELGSVRGPRSEFAEALFSAQAA 175 
                                   
 
 
16-3 181 YEGRAMLFAISTQAATDNDLFSRWIDDAETSKDPRIVSHIYTAPADCELDDREAWAAANP 240 
HK97 176 HEN-PLLIVISTQAANDADLLSIWIDDAVKSKDPHIVCHVYEAPKDADISKRESWLAANP 234 
HK022 176 HEN-PLLIVISTQAANDADLLSIWIDDAVKSKDPHIVCHVYEAPKDADISKRESWLAANP 234 
B.p. fág 182 QES-PLSIVISTQAPTDGDLLSLLIDDALSGADPRLKVALYTAPLDMDPFSDEAIRLANP 240 
A. sp. fág 176 YEN-PLTFIISTQAASDADLLSIIIDDAEKSQDPRVVCHVHQAPKDCTLDDEDAMRAANP 234 
      
                                   
 
16-3 241 ALGVFRSVKDVEDFSLLASRMPTKEASFRWLFLNQRIDASAPFVSPAVWRAC-DAPIVES 299 
HK97 235 ALGTFRSEKDMARQAEKAGRMPSFENTFRNLNLNQRVSTVSPFISRSVWELCGEMPINTP 294 
HK022 235 ALGTFRSEKDMARQAEKAGRMPSFENTFRNLNLNQRVSTVSPFISRSVWELCGEMPINTP 294 
B.p. fág 241 HFDVFMNREEVRRMASDAKRLPSRESAYRNLVLNQRVEARNPFVARAIWMEN-SGEPAE- 298 
A. sp. fág 235 AAGVFSSFDDLKHSAEEAMRMPSAEPAHRNFRLNQRCEVGNPFVSRSVWESC-GA-MPDS 292 
                                                                
 
 
16-3 300 FDGLPVFGGLDLSEVSDLTSLVLMAPKESDAGTIWHVKPTFWLPGDALREKAKADRVPYD 359 
HK97 295 ---RKWYAGLDLSARNDLTALVIAG--EADDG-VWDVFPFFWTPQKTLEERTKTDRAPYD 348 
HK022 295 ---RKWYAGLDLSARNDLTALVIAG--EADDG-VWDVFPFFWTPQKTLEERTKTDRAPYD 348 
B.p. fág 299 LDGEDVYGGLDLSSVSDLTALVLV----SEAGD---VHPTFWLPEDGLEAKARADRVPYD 351 
A. sp. fág 293 LEGLEVWGGLDLSTRTDLTSLVLTG---RDSSGIWHVKSFFWTPAEGIMDRARVDRVAYD 349 
                        
 
16-3 360 VWHGNGQLETTPGPTVDYEFVAHHLRGLFDTLDIRKIAFDRWNWRHLKPWLQKAGFTEEQ 419 
HK97 349 VWVREGLLRTTPGASVDYSFVVADIAEIIGDFDLTSMAFDRWRIDQFRKDADAIGLSLPL 408 
HK022 349 VWVREGLLRTTPGASVDYSFVVADIAEIIGDFDLTSIAFDRWRIDQFRKDADAIGLSLPL 408 
B.p. fág 352 VWARDGLLQTTPGRAIEYEFVAEHLRGVFDRCNVRALAFDRYNMRFLKPWLERVGFSEEE 411 
A. sp. fág 350 LWRDQGFLRATPGKTVDYEYVARDIAEICDGLDIKAIAFDPHRIDFLKKEFERIGCSVPL 409 
 
 
16-3 420 LDGDAAVFEQFGQGFASMSPALRDLESLILNRKIAHGGHPVLTMCMMNATVKPDPSGNRK 479 
HK97 409 V--------EFGQGFKDMGPAVDTLESLMLNGRVRHGMHPVLTMCAVNAVVVKDAAGNRK 460 
HK022 409 V--------EFGQGFKDMGPAVDTLESLMLNGRVRHGMHPVLTMCAVNAVVVKDAAGNRK 460 
B.p. fág 412 L----SRFVEFGQGFVSMSPAIRELEARLLARKLRHGGHPVLQMCAVNTVAVSDPAGNRK 467 
A. sp. fág 410 L--------MCHQGFNGVNPGICNLEAELLNKRLRHGMHPVLTMAAAGAVTEINSEGQRR 461 
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16-3 480 LDKQKSRGRIDGAVALAMAAAMAGTYEGASAVYSPWDDPNFSIVAG 525 
HK97 461 LDKSKATGRIDGMVAMTMSVGAA                        483 
HK022 461 LDKSKATGRIDGMVAMTMSVGAA                        483 
B.p. fág  468 FTKQKSTGRIDGMVALAMAVGV                         489 
A. sp. fág  462 FSKRKATARIDGIVSLAMCFSAA                        484 
                                        

 
15/B. ábra. A 16-3 fág termináz nagy alegységével legnagyobb homológiát mutató 

más termináz nagy alegységek  
 

A 16-3 fág termináz aminosav szekvenciájának egyezése a többi fágszekvenciával szürke 
színnel vannak kiemelve. Az aminosav pozíciókat számok jelzik. B.p. fág = Burkholderia 
pseumomallei genomján kódolt fágszekvencia, A. sp. fág = Azoarcus sp. EbN1 genomján 
kódolt fágszekvencia. 
. 

 

A funkcionális és a bioinformatikai vizsgálatok eredményei alapján kimondhatjuk, 

hogy az ORF154 a 16-3 fág termináz kis alegységét, míg az ORF525 a termináz nagy 

alegységet kódolja. Az ORF154 régiót terS-nek, míg az ORF525 régiót terL-nek neveztük el. 

 

 

4.3. TerS fehérje kötődése cos régiót tartalmazó DNS-hez 

 

Mivel a termináz fehérjékre jellemző, hogy képesek kötni a DNS-hez, így a TerS 

fehérje cos régiót tartalmazó DNS-hez való kötődésének vizsgálatára „band-shift” kísérletet 

végeztünk, melyhez először a TerS fehérje túltermeltetését kellett megoldanunk. 

 

 

4.3.1. A terS gén expressziós vektorba történő klónozása a fehérje túltermeltetése 

céljából 

 

A TerS fehérje expresszáltatásához pPP352 plazmidot használtunk. A pPP352 egy 

pLG338 alapú plazmid, ami hordozza a pET-23d expressziós vektor T7 alapú expressziós 

paneljét. A plazmid klónozóhelye előtt T7 promoter, valamint riboszóma kötőhely található. 

A klónozott génről a fehérje expresszáltatása IPTG hozzáadásával történik. Az IPTG a 

megfelelő gazdában (pl. E. coli BL21(DE3)) kiváltja a gazda kromoszómán kódolt T7 

polimeráz expresszióját. A T7 polimeráz a T7 promoterhez kötve megindítja a klónozott 

génről történő fehérje túltermeltetését. A pLG338 előnye, hogy kópiaszáma sokkal kisebb, 

mint a pBR322 alapú pET vektoroké. Azaz a pPP352 ugyanúgy működik mint bármelyik pET 

vektor, csak a kisebb kópiaszám miatt indukciót követően lasssabban emelkedik a sejtekben 
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az expresszáltatott fehérje mennyisége, s ez segíthet az „inclusion body”-k képződésének 

elkerülésében.  

A terS gén pPP352 vektorba történt klónozásának eredményeként jött létre a 

pPAG111. A pPAG111-et BL21(DE3) törzsbe transzformáltuk és IPTG indukciót végeztünk. 

Mint a 16. ábrán látható, a pPAG111 plazmidot hordozó sejtek fehérjemintázatában 

megjelenik egy, a TerS fehérje számított molekulasúlyának (20 kDa) megfelelő csík, mely 

nagy mennyiségben termelődik a sejtekben, és IPTG hiányában növesztett kontroll sejtekben 

nincsen. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a pPAG111 plazmidot hordozó sejt alkalmas az TerS 

fehérje túltermeltetésére, s a későbbiekben ez a fehérje tisztítására is lehetőséget adna. 

 

 

 

16. ábra. A TerS fehérje túltermeltetése pPAG111 plazmid tartalmú  
E. coli sejtekben 

 
1. minta: indukálatlan pPAG111 plazmidot hordozó sejt 
2. minta: indukált pPAG111, a mintában lévő, nyíllal megjelölt erősebb sáv az IPTG 

indukcióval kapott TerS fehérje 
3. minta: fehérje molekulasúly kontroll 
 

 

4.3.2. A TerS fehérje kötődésének vizsgálata „band-shift” kísérletben 

 

A TerS fehérjével „band-shift” vizsgálatot végeztük annak eldöntésére, hogy a TerS 

kötődik-e a cos régióhoz. Abban az esetben, ha a tesztelt DNS szakaszon (3KpnI-XhoI 

fragment, 1593-1823 bp; lásd M2. melléklet) van TerS fehérje kötőhely, akkor a TerS fehérje 

specifikusan megkötődik, s a vándorlását tesztelve elektroforézissel, lemarad (a TerS fehérjét 

nem tartalmazó DNS kontroll vándorlásához képest). Több retardált „band” megjelenése 
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többszörös kötőhely vagy eltérő szerkezetű és felépítésű komplexeket jelölhet.    

A pPAG111 plazmidot hordozó sejtek IPTG indukciója után a teljes sejt lizátumot 

használtuk a „band-shift” kísérletben, mint fehérje forrást. A 17. ábrán látható retardált 

„band”-ek megjelenése azt mutatja, hogy a TerS fehérje képes kötődni a cos régiót hordozó 

DNS szakaszhoz (2. és 4. minta). 

 

 
 

 

17. ábra. A TerS fehérje DNS-kötő képességének  
vizsgálata „band-shift” kísérletben 

 
1. minta: fehérjét nem tartalmazó DNS kontroll (jelölt 3KpnI-XhoI fragment; 1593-1823 nt) 
2. minta: alacsony fehérje koncentráció (0,5 μl „crude extract” felülúszó/15 μl reakcióelegy),   

reakció szobahőmérsékleten; a mintában lévő csík (A nyíllal jelölve) a TerS fehérje és a cos 
régiót tartalmazó DNS kölcsönhatásából származó retardált „band” 

3. minta: magas fehérje koncentráció(2 μl „crude extract” felülúszó/15 μl reakcióelegy), 
reakció szobahőmérsékleten; a mintában lévő retardált „band” (B nyíllal jelölve) nem 
specifikus DNS-fehérje kölcsönhatás eredménye 

4. minta: alacsony fehérje koncentráció, reakció jégen; a mintában lévő csík (A nyíllal jelölve) 
a TerS fehérje és a cos régiót tartalmazó DNS kölcsönhatásából származó retardált „band” 

5. minta: magas fehérje koncentráció, reakció jégen; a mintában lévő retardált „band” (B 
nyíllal jelölve) nem specifikus DNS-fehérje kölcsönhatás eredménye 

 

 

A TerS esetében alacsony fehérje koncentráció esetében kapott retardált „band” 

vélhetően specifikus kölcsönhatás eredménye a 2. és a 4. mintában (17. ábra). A 4. mintában a 

DNS-fehérje komplex nagyobb intenzitása jelzi, hogy a jégen történő kötési körülmény jobb. 

Ennek lehet, hogy csak a „crude extract” nukleáz tartalma az oka, mely enzimek hatása jégen 

végzett reakciónál jelentősen lecsökken. Másrészt az is lehet, hogy az alacsonyabb inkubációs 

 60



hőmérséklet kedvez mind a specifikus, mind a nemspecifikus kötés kialakulásának. 

A 3. és 5. minták esetében látható sáv a nagy fehérje koncentráció miatt képződött DNS-

fehérje aggregátumok megjelenését mutatja. Ilyen aggregátumok képződése DNS-kötő 

fehérjék nagy koncentrációja esetén szokványos jelenség (Lane et al. 1992). Az eredmény 

alapján kijelenthetjük, hogy a TerS fehérje (a várakozásoknak megfelelően) specifikusan 

kötődik a cos régióban.  

 

 

4.4. Bioinformatikai elemzéssel jósolt alternatív starthelyek által meghatározott ORF-ek 

lehetséges szerepe az ORF171-ben 

  

 Az ORF171 mutáns allélját hordozó profág indukciója (4.2.3.) és a funkcionális teszt 

(4.2.5) alapján azt a következtetést vontuk le, hogy az ORF171-nek a fág lítikus 

folyamataiban nincs létfontosságú szerepe. Ugyanakkor a szekvencia összehasonlító elemzés 

során homológiát az ORF171-ről levezethető fehérje C terminális része homológiát mutatott 

különböző fágok holin fehérjéjével. Az ORF171 szekvenciáját tovább vizsgálva két alternatív 

(ATG-vel kezdődő) transzlációs starthelyet is találtunk a szekvencián belül (ORF165, 

ORF76). A mutagenezis során a kanamicin inszerciója az ORF171-ről levezethető fehérje 56. 

kodonjánál történt, mely így az ORF171-en kívül az ORF165-öt is elrontotta, azonban az 

ORF76-ra nem volt hatással. Ahhoz hogy eldönthessük, hogy az ORF76 szerepet játszik-e a 

fág DNS pakolásban, ezzel a nyitott leolvasási kerettel is kanamicin mutagenezist végeztünk. 

A pPAG175 plazmid PstI helyére klónoztuk a kanamicin kazettát, melynek eredményeként 

kaptuk meg a pCS476-ot. A pPAG175 PstI emésztése a 97-99PstI fágfragment (1029-1449 

bp; lásd M2 melléklet) delécióját eredményezte, így a kanamicin inszerció az ORF76 1-63 

kodonjának helyére történt. A pCS476 plazmidot Rhizobium meliloti 41(16-3cti3)-ba 

konjugáltuk, majd a 4.2.2. részben már ismertetett módon szelektáltunk olyan kettős 

rekombinánsra, melynél csak a kanamicin kazettát hordozó fágfragment épült be a profág 

ORF76 régiójába, a vektor plazmid pedig elveszett. Az így létrehozott törzs neve Rm41(16-

3cti3Km-76) lett.  

Az Rm41(16-3cti3Km-76) törzsnél a profágot indukáltuk, majd a 4.2.3. fejezetben leírt 

módon meghatároztuk a fághozamot. A mutáns ORF76 esetében fágokat nem kaptunk, és 

Southern hibridizálással sem tudtunk kimutatni hasítást a ragadós végeknél (nem bemutatott 

adatok). A mutáns ORF76 komplementálására hoztuk létre az ORF76 vad allélt hordozó 

pCS478 plazmidot, mely pBBR1MCS-3 SmaI-Acc65I helyen tartalmazta a pPAG175 

98BamHI-3KpnI fragmentet (1136-1593 bp, lásd M2. melléklet). A mutáns ORF76 
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komplementálása trasz helyzetből nem sikerült (azaz nem tudtunk fágtermelést indukálni), 

melyből arra következtettünk, hogy a kanamicin inszercióval olyan cisz elemet ronthattunk el, 

melyek a ragadós végeknél történő hasításhoz kellenek.  

 

 

4.5. Új tudományos eredmények 

 

A doktori értekezésem alapjául szolgáló kutatómunka elvégzésének eredményeként az 

alábbi új tudományos eredmények születtek: 

– Meghatároztuk a 16-3 fág ragadós végeit (10 bázis hosszú, 3’ túlnyúló, GC gazdag) 

– A cos régió környékének szekvencia meghatározása (5006 bp) során talált négy ORF  

(249,171,154 és 525) közül az ORF249, ORF154 és ORF525-ről kimutattuk, hogy a fág 

lítikus fejlődéséhez létfontosságúak, míg az ORF171 nem létfontosságú. 

– Az ORF154 és ORF525-ről bizonyítottuk, hogy a 16-3 fág termináz fehérje alegységeit  

kódolják. 

– Adatbázisban végzett keresés alapján az ORF525-ről levezethető fehérje nagymértékű 

hasonlóságot mutat az Escherichia coli HK97 és HK022 fág terminázának nagy 

alegységével (52% egyezés, 66% hasonlóság), míg az ORF154-ről levezethető fehérje 

ugyanezen fágok terminázának kis alegységével mutat hasonlóságot (34% egyezés, 53% 

hasonlóság). A funkcionális és bioinformatikai vizsgálatok eredményei alapján az ORF154-

et terS-nek, míg az ORF525-öt terL-nek neveztük el. 

– A TerS fehérjéről „band shift” kísérletben igazoltuk, hogy képes kötődni a 16-3 fág ragadós 

végeit és a genom bal oldali végét hordozó, 230 bp hosszú DNS szakaszhoz 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

 

Kísérleteink során sikerült azonosítanunk a 16-3 fág ragadós végeit. Azonosítottuk 

továbbá a fág termináz géneket (terS, terL), melyek termékei a DNS pakolás során - a 

molekuláris motor részeként - a konkatemer lánc ragadós végeknél történő hasítását, valamint 

az ismert termináz fehérjékhez hasonlóan (Black 1989, Fujisawa and Hearing 1994) 

feltehetően a DNS transzlokációját végzik a fágfejekbe. Az ismert termináz rendszerekhez 

hasonlóan eredményeink alapján a 16-3 fág terminázáról is elmondhatjuk, hogy kétféle, egy 

kisebb és egy nagyobb alegységből áll. A termináz alegységek a genomon a fágok egy 

részénél kisebb átfedéssel kódoltak (pl. λ, Sf6, P22, T4, Aeh1), míg más fágoknál (pl. HK97 

és HK022) a két alegység között kisebb távolság van. A 16-3 fág az utóbbi csoportba tartozik, 

a termináz két alegysége között a genomon 12 nukleotid távolság van (M2. melléklet, 2117-

2128 nt).     

 

 

5.1. A 16-3 fág cos régiójának összehasonlító elemzése 

 

A 16-3 fág ragadós végeinek meghatározása során azt az eredményt kaptuk, hogy a 

fág 10 bp hosszúságú, 3’ túlnyúló, komplementer végekkel rendelkezik. A ragadós végek 

szekvencia elemzése során azt találtuk, hogy azok G/C gazdag (90%), két mismatch-et 

leszámítva szimmetrikus szekvenciák (18. ábra). A 16-3 fágnál is megfigyelhető – mint 

például a λ fágnál (Hang et al. 2001) –, hogy a ragadós végek szimmetriája kiterjed a ragadós 

végeket körülvevő szekvenciára is (18. ábra).  

A 16-3 fágnál a ragadós végeken túlmutató szimmetria alapján feltételezhető a 

termináz nagy alegységének dimer formában történő szimmetrikus kötődése (Hang et al. 

2001). A szimmetrikusan elhelyezkedő bázisok mutációján keresztül lehetne vizsgálni 

ezeknek a bázisoknak a termináz enzim kötődésére, illetve a ragadós végek hasítására 

gyakorolt hatását. 
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16-3 
-21                 +21    
GCGCTCAGGCTGGGTACCGGCGTCGGGGGCGAGCGATAGTGC 
CGCGAGTCCGACCCATGGCCGCAGCCCCCGCTCGCTATCACG 

λ 
-1          8        +18
CGACAGGTTACGGGGCGGCGACCTCGCGGGTTTTCG 
GCTGTCCAATGCCCCGCCGCTGGAGCGCCCAAAAGC 

 

HK97 
HK022 

          -20                                                   +20 
 TTTGCCCCAAATGACCGCCGCCAAAGTTTGAATTTAACGC 
 AAACGGGGTTTACTGGCGGCGGTTTCAAACTTAAATTGCG 

 

 
18. ábra. A ragadós vég és környezetének szimmetriája 

 
A ragadós végek szürke színnel vannak kiemelve. A vastagon szedett betűk a szimmetrikusan 
elhelyezkedő bázisokat mutatják a szaggatott vonallal jelölt szimmetria tengelyhez 
viszonyítva. A számok az utolsó bázisok pozícióját jelölik a szimmetria tengelyhez képest. 

 

 

Mivel a 16-3 fág termináza a HK97 és HK022 fág terminázokkal mutatott jelentős 

hasonlóságot, így a 16-3 és HK fágok cos régióját is összehasonlítottuk. Az összehasonlítás 

eredményeképpen azt kaptuk, hogy mind a három fágnak 10 bp hosszú, 3’ túlnyúló ragadós 

végei vannak. Ugyanakkor a 16-3 és a HK97/HK022 fágok ragadós végeinek szekvenciája 

különbözik. Ezen kívül a HK97 és HK022 fágoknál mind a ragadós vég szekvenciája, mind a 

környező szekvencia jelentősen kisebb mértékű szimmetriát mutat a 16-3 fág szekvenciájával 

összehasonlítva (18. ábra). Mivel a 16-3 és HK fág terminázok jelentős hasonlóságot 

mutatnak (4.2.6. fejezet), így nem meglepő, hogy a ragadós végek hasonló szerkezeti 

felépítést mutatnak. Az eltérő ragadós vég szekvencia azonban eltérő endonukleáz aktivitásra 

utal.  

A cos régió elemzése során palindrom szekvenciákat is kerestünk, melyek lehetséges 

termináz kötőhelyek lehetnek. A λ fág esetében négy termináz kötőhelyet találunk (lásd 

Irodalmi áttekintés, 3. ábra), melyek a ragadós vég körüli 200 bp nagyságú régióban 

helyezkednek el (Catalano 2000). A talált palindrom szekvenciákat az M5. melléklet 

tartalmazza. Arra vonatkozóan, hogy melyik palindrom szekvenciák játszanak szerepet a 

terminázzal való kapcsolat kialakításában, többféle kísérletet lehetne végezni. Egyrészt a 

különböző palindrom szekvenciák azonos bázisainak pontmutációján keresztül lehetve 

vizsgálni a termináz alegységek (elsősorban a TerS) kötődését az így létrehozott mutáns 

palindrom szekvenciát tartalmazó DNS-en. A másik megoldás, hogy „footprint” kísérletben 

(például DN-áz „footprint”) lehetne meghatározni a terminázzal való kapcsolat kialakításáért 

felelős DNS szekvenciákat.  Miután a TerS fehérje a „band-shift” analízisben használt DNS 
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szakaszon (3KpnI-XhoI fragment, 1593-1823 bp; lásd M2. melléklet) elhelyezkedő 

kötőhely(ek)hez kapcsolódott, a mintát DN-ázzal emésztenénk. A TerS fehérje kötődése 

következtében a kötőhely(ek) védve lesznek a DN-áz emésztéstől, míg a DNS többi része 

emésztődik. A keletkező fragmenteket elektroforézissel elválasztva megkapható a termináz 

kötőhely(ek) pontos szekvenciája.  

 

 

5.2. A 16-3 termináz gének azonosítása és jellemzése 

 

A termináz enzim azonosítása céljából négy nyitott leolvasási keretet (ORF249, 

ORF171, ORF154 és ORF525) találtunk. Ezek közül funkcionális vizsgálatokkal és 

bioinformatikai elemzésekkel választottuk ki a termináz fehérjét kódoló géneket.  

Az ORF171-ről kimutattuk, hogy a fág lítikus fejlődéséhez nem létfontosságú, míg az 

ORF249, ORF154 és ORF525 létfontosságúak. A három létfontosságú ORF közül, ha 

bármelyiket elrontottuk, nem történt meg a konkatemer láncon a ragadós végeknél a hasítás. 

Komplementációval mindhárom mutáns ORF esetében sikerült helyreállítanunk az elrontott 

funkciót. A három ORF-ről (ORF249, ORF154 és ORF525) levezethető fehérje szekvenciával 

a továbbiakban bioinformatikai analízist végeztünk, hogy mutat-e valamelyik homológiát más 

fágok termináz fehérjéivel.   

Adatbázisban végzett keresés során mind az ORF154, mind az ORF525 esetében 

jelentős homológiákat kaptunk más fágok termináz fehérjéjével. Az ORF154 nagy 

hasonlóságot (34% egyezés, 53% hasonlóság) mutatott az Escherichia coli HK97 és HK022 

fág terminázának kis alegységével. Az ORF525 esetében a homológia más fágok 

terminázának nagy alegységével igen jelentős volt. Az ORF525-ről levezethető fehérje a 

legnagyobb hasonlóságot (52% egyezés, 66% hasonlóság) az Escherichia coli HK97 és 

HK022 fág terminázok nagy alegységével, a Burkholderia pseumomallei baktérium genomján 

lévő fágszekvencián kódolt feltételezett termináz fehérjével (48% egyezést, 63% hasonlóság), 

valamint az Azoarcus sp. EbN1 genomján lévő fágszekvencián kódolt termináz nagy 

alegységgel (45% egyezés, 61% hasonlóság) adta. 

A funkcionális és a bioinformatikai vizsgálatok eredményei alapján kimondhatjuk, 

hogy az ORF154 a 16-3 fág termináz kis alegységét, míg az ORF525 a termináz nagy 

alegységet kódolja. Az ORF154-et terS-nek, míg az ORF525-öt terL-nek neveztük el. A terS-

ről sikerült fehérjét expresszáltatnunk és „band-shift” kísérletben igazoltuk, hogy a TerS - a 

termináz kis alegységekre jellemző módon - képes kötődni a cos régiót tartalmazó DNS-hez. 
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 A T4 fág kapcsán Mitchell és munkatársai (Mitchell et al. 2002) ATP-áz domének 

azonosítása céljából szekvencia összehasonlító elemzéseket végeztek termináz fehérjékkel 

(lásd Irodalmi áttekintés, 2. ábra). Számos bakteriofág terminázának nagy alegységében 

sikerült azonosítaniuk feltételezett ATP-áz motívumokat, többek között a HK97 fág 

terminázában is. A TerL szekvencia elemzése során ezeket az ATP-áz doméneket a TerL N 

terminális illetve középső részén mi is azonosítottuk (Adenin kötés: 37-38 aminosav, Walker 

A (P-loop): 60-66 aminosav, Walker B: 154-159 aminosav, Motívum III: 190-192 aminosav), 

mely motívumok szekvenciája a HK fágok ATP-áz motívumainak szekvenciájával teljesen 

megegyezett. Az ATP-áz domének a Burkholderia pseumomallei és az Azoarcus genomján 

lévő feltételezett fág terminázokban is megtalálhatók (19. ábra). 

 

 
16-3 1 MAKKPMTRGERVIAFIERYCLVPEGTLLGKPVKLLPFQRKFILAVYDNPAGTSRAYLSI 59 
HK97 1      MTRGERVIAFIERFCIVPEGKLIGQPMRLDPFQKDFILAVYDNPAGTDMAILSI 54 
HK022 1      MTRGERVIAFIERFCIVPEGKLIGQPMRLDTFQKEFILAVYDNPAGTDMAILSI 54 
B.p. fág 7    KRVSRGERNARWIEEHCRIPEGRLVGQPVKLTKEQRGWIKRIYDTP--TRTFILSM 60 
A. sp. fág 1      MTRADLAIAFIEKHIRVPEGSLVGNRLELQPFQTAWVRAVYDNPVGTRRAILSV 54 
             Adenin kötés   
    
16-3 60 ARKNGKTGLIACLLLAHIVGPEAYQNGRIVSGARSRKQAAEVFNYAAKMVMMSTELSKLAR 120 
HK97 55 ARKNGKTGLIAGILLAHLVGPEAVQNTQIVSGALSREQAAIVFNLAVKMVNLNPKLQEIVH 115 
HK022 55 ARKNGKTGLIAGILLAHLVGPEAVQNTQIVSGALSREQAAIVFNLAVKMVNLNPKLQEIVH 115 
B.p. fág 61 ARKNAKTALSAFLVLLHLVGPEAQPNSQLYSAAQSRDQAAVLFELAAKVVRMSEDLSQYVT 121 
A. sp. fág 55 GRKNGKSALVAALILVHLVGPEAVQNSQLVSGALSRDQASLVFKLAAKMVRLNPELAALVR 115 
   Walker A 
 
16-3 121 IVPSAKMIVGLAKNVEYQASSAEAKSAHGGSPILAILDEVGQIKGPTDDFVEAIETSQGA 180 
HK97 116 ITPSGKKLIGLPCNVEYKALSAEGKTTHGLSPILAILDETGQVRGPQDDFIDAITTAQGA 175 
HK022 116 ITPSGKKLIGLPCNVEYKALSAEGKTTHGLSPILAILDETGQVRGPQDDFIDAITTAQGA 175 
B.p. fág 122 IRDTAKELLCHDLGTIYKALSADAATKFGLSPALTIHDELGQVKGPRSELYEALETASAA 181 
A. sp. fág 116 IKDSTKELFGLPMGTHFKALAAVGSTALGLSPVFVLFDELGSVRGPRSEFAEALFSAQAA 175 
          Walker B 
 
16-3 181 YEGRAMLFAISTQAATDNDLFSRWIDDAETSKDPRIVSHIYTAPADCELDDREAWAAANP 240 
HK97 176 HEN-PLLIVISTQAANDADLLSIWIDDAVKSKDPHIVCHVYEAPKDADISKRESWLAANP 234 
HK022 176 HEN-PLLIVISTQAANDADLLSIWIDDAVKSKDPHIVCHVYEAPKDADISKRESWLAANP 234 
B.p. fág 182 QES-PLSIVISTQAPTDGDLLSLLIDDALSGADPRLKVALYTAPLDMDPFSDEAIRLANP 240 
A. sp. fág 176 YEN-PLTFIISTQAASDADLLSIIIDDAEKSQDPRVVCHVHQAPKDCTLDDEDAMRAANP 234 
   Motívum III    
 

 
19. ábra. ATP-áz motívumok ismert és feltételezett fág terminázok  

nagy alegységeiben 

 

 

Mivel a szekvenciában talált ATP-áz domének (Walker A és B, Adenin kötés, 

Motívum III) az ATP kötésében és hidrolízisében játszanak szerepet, így a TerL - a 
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terminázokra jellemző módon - nagy valószínűséggel ATP hidrolizáló aktivitással is bír. 

Érdekes lenne aminosav cseréket végrehajtani a TerL feltételezett motívumaiban, főleg a 

konzervált aminosavakat illetően és ezen keresztül vizsgálni, hogy milyen hatással bírnak a 

pakolás különböző energiaigényes lépéseire (pl. DNS hasítás, transzlokáció). A DNS hasítás 

megtörténtét Rhizobium meliloti sejtbe juttatott, cos régiót tartalmazó plazmidon lehetne 

tesztelni a vad TerS és a mutáns TerL fehérjék expresszióját biztosító plazmid(ok) 

jelenlétében. Ahhoz azonban, hogy fehérje szinten tudjunk vizsgálatokat végezni, 

mindenképp először a TerL fehérje túltermeltetését kellene megoldanunk. Mivel a 

komplementáció a mutáns ORF525 esetében sikerült, így a komplementációhoz használt 

pBBR1MCS-5 plazmid nagy valószínűséggel alkalmas lehet arra, hogy a TerL fehérjét a 

későbbiekben erről a plazmidról expresszáltassuk. 

 

 

5.3. Az ORF249 által kódolt fehérje lehetséges szerepe 

 

 Az ORF249 a legnagyobb hasonlóságot a homing endonukleázokkal adta. A 

hasonlóságból adódóan, ha feltételezzük, hogy az ORF249 endonukleáz aktivitással bír, 

elképzelhető, hogy szerepe van a ragadós végeknél történő hasítás kialakításában akár 

önmagában, akár a pakolási komplex részeként. Ez azért érdekes, mert az ismert fág 

terminázok mindegyike két alegységes, ezáltal a 16-3 fág termináza egyedülálló lenne a 

bakteriofág terminázok között abban az esetben, ha az ORF249-ről igazolódna, hogy részét 

képezi a termináznak. Három alegységes termináz fehérjét csak eukarióta vírusoknál 

feltételeznek. 

 A lambda fág terminázának a fágfejjel való kapcsolat kialakításában az FI összeszerelő 

fehérje jelenléte szükséges, mely szintén hozzákapcsolódik a DNS/termináz/fágfej 

komplexhez. Az FI fehérje mutációja következtében konkatemer láncok normál 

mennyiségben keletkeznek ugyan, de nem történik meg a konkatemer láncok hasítása a 

ragadós végeknél (Sippy and Feiss 2004). Mivel normál mennyiségű konkatemer lánc 

keletkezését az elrontott ORF249 esetében is detektáltunk a Southern hibridizálás során, így 

az is elképzelhető, hogy az ORF249 a lambda FI fehérjéjéhez hasonlóan egy összeszerelő 

fehérje, mely a DNS/termináz/fágfej komplex kialakításához szükséges.  

Annak eldöntésére, hogy az ORF249 képes-e a ragadós végek hasítására vagy sem, az 

ORF525 kapcsán leírt rendszer (cos régiót tartalmazó plazmid bejuttatása R.meliloti sejtbe, az 

ORF249 fehérje expresszióját biztosító plazmiddal együtt) itt is használható lehet. Ehhez 

először az ORF249-ről a fehérje túltermeltetését kell megoldanunk.  
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5.4. Az ORF76 régió vizsgálata 

 

Eredményeink alapján az ORF171 esetében azt kaptuk, hogy a fág lítikus 

folyamataiban nincs létfontosságú szerepe. Mivel homológiát a fehérje C terminális részével 

kaptunk (melyet különböző fágok holin fehérjéivel adott), így az ORF171-en belüli, alternatív 

transzlációs helyről induló ORF76 kanamicin mutagenezisét is elvégeztük. Profág indukciót 

követően fágokat nem kaptunk, és a Southern hibridizálás sem mutatott ki hasítást a ragadós 

végeknél. Mivel a mutáns ORF76 komplementálása a vad ORF76 allélról keletkező fehérjével 

nem sikerült, így arra következtettünk, hogy nem csak az ORF76-ot, hanem szabályozó cisz 

elemeket is elronthattunk a mutagenezis során, melyek feltehetően más génekre fejtenek ki 

hatást. Mivel a kanamicin mutagenezis viszonylag nagy, 420 bp nagyságú fragment (1029-

1449nt, M2. melléklet) deléciójával járt (ORF76 1-63 kodonjának, valamint upstream 

irányban további 229 bp nagyságú fragmentnek), meg lehetne próbálni a kanamicin kazettát 

jelentősen kisebb delécióval vagy deléció nélkül bejuttatni az ORF76-ba, hogy a cisz elemek 

elrontásának valószínűségét lecsökkentsük.  

Az ORF76 szerepe a DNS pakolás mechanizmusában így továbbra is kérdéses maradt. 

Ha azonban figyelembe vesszük azt a tényt, hogy homológiát az ORF171 (illetve ORF76) 

különböző fágok holin fehérjéjével adott, lehetséges, hogy az ORF76 a holin fehérjékhez 

hasonlóan a gazdasejt lízisében játszik szerepet. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Kísérleteink a 16-3 fág DNS pakolásában szerepet játszó kulcsfontosságú elemek 

azonosítására irányultak. Azonosítottuk a fág ragadós végeit, valamint a termináz géneket, 

amelyek a fág lítikus fejlődése során keletkező új fágpopuláció létrejöttéhez nélkülözhetetlen 

elemek. 

A 16-3 fág ragadós végének meghatározása során azt az eredményt kaptuk, hogy a 

fágnak 10 bázis hosszúságú, 3' túlnyúló, egyszálú, egymással komplementer, két „mismatch”-

et leszámítva szimmetrikus szekvenciái vannak. A ragadós vég szekvenciája 90%-ban G/C 

bázispárokat tartalmaz. A ragadós vég szimmetriája - a λ fághoz hasonlóan - kiterjed a 

ragadós vég körüli régióra is.  

A cos régió környékén talált négy nyitott leolvasási keret közül az ORF249, ORF154 

és ORF525-ről kimutattuk, hogy a fág lítikus fejlődéséhez létfontosságúak, míg az ORF171 

nem létfontosságú. Az ORF154-ről „band shift” kísérletben igazoltuk, hogy képes kötődni a 

cos régiót tartalmazó DNS-hez. A négy ORF-mel végzett további funkcionális vizsgálatokkal 

és bioinformatikai elemzésekkel bizonyítottuk, hogy ORF154 a 16-3 fág terminázának kis 

alegységét, míg az ORF525 a fág terminázának nagy alegységét kódolja. Az ORF154-et terS-

nek, míg az ORF525-öt terL-nek neveztük el. 

A bioinformatikai elemzések során a TerL a legnagyobb hasonlóságot az Escherichia 

coli HK97 és HK022 fágok terminázának nagy alegységével adta. A TerL szekvencia 

elemzése során különböző ATP-áz doméneket azonosítottuk, mely motívumok szekvenciája a 

HK fágok ATP-áz motívumainak (Walker A és B, Adenin kötésért felelős régió, Motívum III) 

szekvenciájával teljesen megegyezett.  

Az ORF249-ről kimutattuk, hogy szintén szerepet játszik a fág DNS pakolás 

mechanizmusában, azonban a pakolásban betöltött szerepének tisztázása az ORF171 (illetve 

ORF76-hoz hasonlóan, további vizsgálatokat igényel.  
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SUMMARY 

 

 

Our experiments aimed at the identification of the key components of the 16-3 

bacteriophage DNS packaging process. We have identified the cohesive ends and the 

terminase genes which are essential elements in the formation of the new phage population. 

The cohesive ends of phage 16-3 were identified as 3’ protruding, 10 bp long, single 

stranded complementary sequences. The cohesive ends are GC-rich and show dyad symmetry. 

The symmetry of the cohesive ends is expanded to the flanking region similarly as it can be 

seen for example at the cos region of phage λ.  

In the vicinity of the cos ends we found four open reading frames. It was proved that 

ORF249, ORF154 and ORF525 are vital for lytic growth of the phage, while the ORF171 is 

not. Gel mobility shift assay indicated that ORF154 protein can bind to a DNA fragment 

carrying the cos site and the flanking region. Functional tests and bioinformatical analysis 

with the four ORFs proved that the ORF154 is the small subunit and the ORF525 is the large 

subunit of the 16-3 terminase. We renamed the ORF154 and ORF525 as terS and terL. 

 TerS and TerL showed striking similarity to the large subunits of Escherichia coli 

phage HK97 and HK022 terminases. We identified different ATP-ase domains in the TerL 

sequence, which were matched perfectly with the HK ATPase domains (Walker A and B, 

Adenin binding, Motif III) .  

We found that the ORF249 protein participates in the phage DNA packaging, however 

its exact role is not clear and requires further studies.  
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M2. A 16-3 fág 96BglII-14EcoRI régiójának és a vizsgált fehérjéknek a szekvenciája 
                            
      
 
       96BglII 
         | 
         AGATCTGAGGGGACGGCGGTAGGAAGGACGATCGTGCATCTTGGTCTGACTGCGGTGAAG 
       1 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 60 
         TCTAGACTCCCCTGCCGCCATCCTTCCTGCTAGCACGTAGAACCAGACTGACGCCACTTC 
 
 
         GATGCTATGAGCCGATGAATTATAAGCGTATATATGCGGAGTTCATTGCTGATAGGCTGG 
      61 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 120 
         CTACGATACTCGGCTACTTAATATTCGCATATATACGCCTCAAGTAACGACTATCCGACC 
 
c         ORF249:     M  N  Y  K  R  I  Y  A  E  F  I  A  D  R  L  G – 
 
         GAAAGCAACCGCGCGATGGGCAGTATTTTGAAGTTCACCACATTAAGCCAAGATGCATGG 
     121 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 180 
         CTTTCGTTGGCGCGCTACCCGTCATAAAACTTCAAGTGGTGTAATTCGGTTCTACGTACC 
 
c          K  Q  P  R  D  G  Q  Y  F  E  V  H  H  I  K  P  R  C  M  G - 
 
                       _______249Km up________     
         GTGGTGGAGATGAGCCGTCCAATCTTATCAGGCTAACTGCCGCAGACCATATGTTTGCTC 
     181 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 240 
         CACCACCTCTACTCGGCAGGTTAGAATAGTCCGATTGACGGCGTCTGGTATACAAACGAG 
 
c          G  G  D  E  P  S  N  L  I  R  L  T  A  A  D  H  M  F  A  H - 
 
         ACAACGTGCTTGCCAGGGCATATAAGGATACGCAGTACGCATTTAATTTGTGGGGTGCAG 
     241 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 300 
         TGTTGCACGAACGGTCCCGTATATTCCTATGCGTCATGCGTAAATTAAACACCCCACGTC 
               249Nde low 
 
c          N  V  L  A  R  A  Y  K  D  T  Q  Y  A  F  N  L  W  G  A  V – 
            ___ 
         TTCTTGTTTTGGCGCGGGACACGCTGCACGGCGATCGCGTCGGTAAGGGCGGAAAACGAC 
     301 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 360 
         AAGAACAAAACCGCGCCCTGTGCGACGTGCCGCTAGCGCAGCCATTCCCGCCTTTTGCTG 
 
c          L  V  L  A  R  D  T  L  H  G  D  R  V  G  K  G  G  K  R  L - 
 
       249Nde up      _  
         TTGGTTCTCTATCGGTTATCGGCGTTAAGGGAATCAAGCTAAGGAAATTTATCGATGCCG 
     361 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 420 
         AACCAAGAGATAGCCAATAGCCGCAATTCCCTTAGTTCGATTCCTTTAAATAGCTACGGC 
 
c          G  S  L  S  V  I  G  V  K  G  I  K  L  R  K  F  I  D  A  A - 
 
         CTAGAGCCCGCAGGATAGAAGACAACTCTGGTAACAACAGCGCACAAGCCGACAAGTCAA 
     421 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 480 
         GATCTCGGGCGTCCTATCTTCTGTTGAGACCATTGTTGTCGCGTGTTCGGCTGTTCAGTT 
                 249Km low 
 
c          R  A  R  R  I  E  D  N  S  G  N  N  S  A  Q  A  D  K  S  T - 
 
         CCTACACGTTTCGCAATGAAAGCGGAGATGAGTTCGTCGGCACAAGGGTTGATTTTTGCA 
     481 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 540 
         GGATGTGCAAAGCGTTACTTTCGCCTCTACTCAAGCAGCCGTGTTCCCAACTAAAAACGT 
 
c          Y  T  F  R  N  E  S  G  D  E  F  V  G  T  R  V  D  F  C  R - 
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         GGAAGTACCAAAAGAACACAGGACAGGTAGCTCGGCTTGTTGCTGACGAGTGGAGCAGAA 
     541 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 600 
         CCTTCATGGTTTTCTTGTGTCCTGTCCATCGAGCCGAACAACGACTGCTCACCTCGTCTT 
 
c          K  Y  Q  K  N  T  G  Q  V  A  R  L  V  A  D  E  W  S  R  T - 
 
         CAAAAGACGGATGGTATGTGGTCGATGAAACGAAGACGGACGAGGACAGGGCAAGGGAAT 
     601 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 660 
         GTTTTCTGCCTACCATACACCAGCTACTTTGCTTCTGCCTGCTCCTGTCCCGTTCCCTTA 
 
c          K  D  G  W  Y  V  V  D  E  T  K  T  D  E  D  R  A  R  E  S - 
 
         CAGATCCCAAAAAGTACACCTTCACCAACGTAGCAGTGCCACAGCGAGCAACATACAAGG 
     661 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 720 
         GTCTAGGGTTTTTCATGTGGAAGTGGTTGCATCGTCACGGTGTCGCTCGTTGTATGTTCC 
 
c          D  P  K  K  Y  T  F  T  N  V  A  V  P  Q  R  A  T  Y  K  G - 
 
         GCACGCGGCTTTCATTCAAGCGCTACACCGGCCTAGATTGGTGGCTAGTTCACCAAATAG 
     721 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 780 
         CGTGCGCCGAAAGTAAGTTCGCGATGTGGCCGGATCTAACCACCGATCAAGTGGTTTATC 
 
c          T  R  L  S  F  K  R  Y  T  G  L  D  W  W  L  V  H  Q  I  V - 
 
         TAGATAATCGCGCAGCATCCCCCGGCGGGTGGCTAATGGAGTGAGTACGTACTCAAACCG 
     781 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 840 
         ATCTATTAGCGCGTCGTAGGGGGCCGCCCACCGATTACCTCACTCATGCATGAGTTTGGC 
 
c          D  N  R  A  A  S  P  G  G  W  L  M  E  *   
 
         TGAATTTGGGAACTGTATTATAGGAGGCAACGAAATCCTCCACCCTATTCACAGTTCGAT 
     841 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 900 
         ACTTAAACCCTTGACATAATATCCTCCGTTGCTTTAGGAGGTGGGATAAGTGTCAAGCTA 
 
 
                                                     171NcoI up_____   
         GCGCCGATACCATTCAAGGCGATCGACCCGGCCTAGCGCCGGGTAACTACCTGCGAGTTG 
     901 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 960 
         CGCGGCTATGGTAAGTTCCGCTAGCTGGGCCGGATCGCGGCCCATTGATGGACGCTCAAC 
                      249kompl low  
 
 
         TCCATGGTTCGTCATGGGCATCTTCGTGGGGATGGCCACCTGCCACGTAAGGCAGCGTAC 
     961 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1020 
         AGGTACCAAGCAGTACCCGTAGAAGCACCCCTACCGGTGGACGGTGCATTCCGTCGCATG 
 
b         ORF171:        M  G  I  F  V  G  M  A  T  C  H  V  R  Q  R  T  - 
 
 
          97PstI 
            | 
         CGTCTGCAGCGGTCGGCCATCCCACCAACAAGACCAGACACGCTTAGCAATAGCGCACCC 
    1021 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1080 
         GCAGACGTCGCCAGCCGGTAGGGTGGTTGTTCTGGTCTGTGCGAATCGTTATCGCGTGGG 
 
b         V  C  S  G  R  P  S  H  Q  Q  D  Q  T  R  L  A  I  A  H  P  - 
 
                                                            98BamHI 
                                                                | 
         CGTCTGGTTACTCATACGACGCGCTTGCAAGGGGTTGGCGTTCTACGCCAACGCGGGATC 
    1081 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1140 
         GCAGACCAATGAGTATGCTGCGCGAACGTTCCCCAACCGCAAGATGCGGTTGCGCCCTAG 
 
b         V  W  L  L  I  R  R  A  C  K  G  L  A  F  Y  A  N  A  G  S  - 
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         CATTCCGCCTTCGTGTCGTCTACCCCATTGCCGCAGCGCGCCTCCTCTCGCGACGTGGCA 
    1141 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1200 
         GTAAGGCGGAAGCACAGCAGATGGGGTAACGGCGTCGCGCGGAGGAGAGCGCTGCACCGT 
 
b         I  P  P  S  C  R  L  P  H  C  R  S  A  P  P  L  A  T  W  Q  - 
 
         ATCATGCGCCGGGCTCCCTTCGGGTCGAGCTCGGCGCTTTCCTTTTTGCGTGGTGTGTAT 
    1201 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1260 
         TAGTACGCGGCCCGAGGGAAGCCCAGCTCGAGCCGCGAAAGGAAAAACGCACCACACATA 
 
b         S  C  A  G  L  P  S  G  R  A  R  R  F  P  F  C  V  V  C  M  - 
 
         GGCTAGGCACGAATGGTCAAGGCTGTACAAGACGGCAGCTTGGCGTCGTCTAAGGGAGTA 
    1261 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1320 
         CCGATCCGTGCTTACCAGTTCCGACATGTTCTGCCGTCGAACCGCAGCAGATTCCCTCAT 
 
b         A  R  H  E  W  S  R  L  Y  K  T  A  A  W  R  R  L  R  E  Y  - 
 
         TCAGCTATCCCTTCAGCCGTTGTGCGAGTTCTGCTTACGCACCGAAGACGTGACGGCAGC 
    1321 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1380 
         AGTCGATAGGGAAGTCGGCAACACGCTCAAGACGAATGCGTGGCTTCTGCACTGCCGTCG 
 
b         Q  L  S  L  Q  P  L  C  E  F  C  L  R  T  E  D  V  T  A  A  - 
                       
         CGACATTGTCGACCATATCAAGGCGCACAAAGGCGACCTTGAACTATTCCACGACCCATC 
    1381 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1440 
         GCTGTAACAGCTGGTATAGTTCCGCGTGTTTCCGCTGGAACTTGATAAGGTGCTGGGTAG 
 
b         D  I  V  D  H  I  K  A  H  K  G  D  L  E  L  F  H  D  P  S  - 
 
 
           99PstI 
             |                                                    ___    
         CAACCTGCAGTCCCTTTGCAAACACCACCACGACAGCGCGAAGAGATGATCGACCTTGGC 
    1441 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1500 
         GTTGGACGTCAGGGAAACGTTTGTGGTGGTGCTGTCGCGCTTCTCTACTAGCTGGAACCG 
 
b         N  L  Q  S  L  C  K  H  H  H  D  S  A  K  R  *          
   
  
            RAGE1__________               
         AAGAAGGTCGTGACCTATGGCATCGACCGCTACCCCATCGAGCTCGGCTAGGGTGGGGAG 
    1501 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1560 
         TTCTTCCAGCACTGGATACCGTAGCTGGCGATGGGGTAGCTCGAGCCGATCCCACCCCTC 
 
 
                                       3KpnI 
                                         |    ragadós vég 
         GGGGAGGGTCTGCCTCTGCCGCGCTCAGGCTGGGTACCGGCGTCGGGGGCGAGCGATAGT 
    1561 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1620 
         CCCCTCCCAGACGGAGACGGCGCGAGTCCGACCCATGGCCGCAGCCCCCGCTCGCTATCA 
 
 
                                    NcoI 
.         | 
         GCTAACTCAAAAAATCCTATGAGGACGAACCATGGCCAAGCGAAAGGCGCGCATCGACAG 
    1621 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1680 
         CGATTGAGTTTTTTAGGATACTCCTGCTTGGTACCGGTTCGCTTTCCGCGCGTAGCTGTC 
 
b                ORF154:               M  A  K  R  K  A  R  I  D  S  - 
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         CGCCGCCGAAGCCGTGCGCGTCATGGCGAAGGCAACCCCCGAGATTGAGCCGCCGGCAAA 
    1681 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1740 
         GCGGCGGCTTCGGCACGCGCAGTACCGCTTCCGTTGGGGGCTCTAACTCGGCGGCCGTTT 
           RAGF1 
 
b         A  A  E  A  V  R  V  M  A  K  A  T  P  E  I  E  P  P  A  N  - 
 
         CGTGCCGCTCGACGAAGAAGACCTGCCGTTCTTCCGCAACGTGATCGCTGAGTACGCGCG 
    1741 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1800 
         GCACGGCGAGCTGCTTCTTCTGGACGGCAAGAAGGCGTTGCACTAGCGACTCATGCGCGC 
 
b         V  P  L  D  E  E  D  L  P  F  F  R  N  V  I  A  E  Y  A  R  - 
 
                              XhoI 
                               | 
         GTCGGAATGGTCGTCGCATCAACTCGAGCTCGCCGCAATGCTGGCCCGCACCATGGCGGA 
    1801 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1860 
         CAGCCTTACCAGCAGCGTAGTTGAGCTCGAGCGGCGTTACGACCGGGCGTGGTACCGCCT 
 
b         S  E  W  S  S  H  Q  L  E  L  A  A  M  L  A  R  T  M  A  D  - 
 
         CCTGACGCGCGAGCAGAAACTGCTGCGAGACGAAGGCGGTGTTGCCTACTCCGAAAAAGG 
    1861 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1920 
         GGACTGCGCGCTCGTCTTTGACGACGCTCTGCTTCCGCCACAACGGATGAGGCTTTTTCC 
 
b         L  T  R  E  Q  K  L  L  R  D  E  G  G  V  A  Y  S  E  K  G  - 
 
         CACACCTGTCGCGAATCCGCGCAAGTCGATTGTGCAAATGCACGCCAGTTCGATCCTGTC 
    1921 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 1980 
         GTGTGGACAGCGCTTAGGCGCGTTCAGCTAACACGTTTACGTGCGGTCAAGCTAGGACAG 
 
 
b         T  P  V  A  N  P  R  K  S  I  V  Q  M  H  A  S  S  I  L  S  - 
 
         CTTTCGTCGATCATTGTCGCTTCACGCACGCGCGCAAGCGGGCGAGGCGAGGGACGTTGC 
    1981 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2040 
         GAAAGCAGCTAGTAACAGCGAAGTGCGTGCGCGCGTTCGCCCGCTCCGCTCCCTGCAACG 
  249/2 down 
 
 
b         F  R  R  S  L  S  L  H  A  R  A  Q  A  G  E  A  R  D  V  A  - 
 
         GAAGCGCCGCGGCGCCGCGAAGGAGATCGAGGGCGACAACCCGTTAGAGGACGATTTGCT 
    2041 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2100 
         CTTCGCGGCGCCGCGGCGCTTCCTCTAGCTCCCGCTGTTGGGCAATCTCCTGCTAAACGA 
 
b         K  R  R  G  A  A  K  E  I  E  G  D  N  P  L  E  D  D  L  L  - 
 
         GGCTAGACCTGACTAGCATCGTGAGAGCATGGCAAAGAAGCCGATGACCCGCGGCGAGCG 
    2101 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2160 
         CCGATCTGGACTGATCGTAGCACTCTCGTACCGTTTCTTCGGCTACTGGGCGCCGCTCGC 
 
b         A  R  P  D  *    ORF525:     M  A  K  K  P  M  T  R  G  E  R  - 
 
 
 
         CGTTATTGCGTTCATCGAGCGGTACTGTCTCGTGCCAGAAGGCACCCTGCTCGGCAAGCC 
    2161 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2220 
         GCAATAACGCAAGTAGCTCGCCATGACAGAGCACGGTCTTCCGTGGGACGAGCCGTTCGG 
 
b         V  I  A  F  I  E  R  Y  C  L  V  P  E  G  T  L  L  G  K  P  - 
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        4HindIII 
             | 
         GGTGAAGCTTCTGCCGTTTCAGCGCAAATTCATCCTGGCTGTCTACGATAACCCCGCGGG 
    2221 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2280 
         CCACTTCGAAGACGGCAAAGTCGCGTTTAAGTAGGACCGACAGATGCTATTGGGGCGCCC 
 
b         V  K  L  L  P  F  Q  R  K  F  I  L  A  V  Y  D  N  P  A  G  - 
                                           feltételezett Adenin kötés 
 
 
         CACGTCCCGCGCGTATCTGTCGATCGCCCGTAAGAACGGCAAGACGGGTTTGATTGCCTG 
    2281 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2340 
         GTGCAGGGCGCGCATAGACAGCTAGCGGGCATTCTTGCCGTTCTGCCCAAACTAACGGAC 
 
b         T  S  R  A  Y  L  S  I  A  R  K  N  G  K  T  G  L  I  A  C  - 
                                    feltételezett Walker A 
  
                                        
                                 5HindIII 
                                      | 
         CTTGCTATTGGCGCACATCGTTGGCCCTGAAGCTTATCAGAACGGTCGCATCGTCTCCGG 
    2341 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2400 
         GAACGATAACCGCGTGTAGCAACCGGGACTTCGAATAGTCTTGCCAGCGTAGCAGAGGCC 
 
b         L  L  L  A  H  I  V  G  P  E  A  Y  Q  N  G  R  I  V  S  G  - 
 
         CGCGCGTTCGCGCAAGCAGGCTGCCGAGGTTTTCAACTACGCCGCCAAAATGGTGATGAT 
    2401 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2460 
         GCGCGCAAGCGCGTTCGTCCGACGGCTCCAAAAGTTGATGCGGCGGTTTTACCACTACTA 
 
b         A  R  S  R  K  Q  A  A  E  V  F  N  Y  A  A  K  M  V  M  M  - 
 
 
        SalI 
         |       
         GTCGACGGAGCTAAGCAAGCTCGCGCGCATCGTGCCATCGGCGAAGATGATCGTCGGCCT 
    2461 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2520 
         CAGCTGCCTCGATTCGTTCGAGCGCGCGTAGCACGGTAGCCGCTTCTACTAGCAGCCGGA 
            525SalI down        
 
b         S  T  E  L  S  K  L  A  R  I  V  P  S  A  K  M  I  V  G  L  - 
 
         TGCCAAGAACGTCGAATACCAGGCGAGCTCGGCGGAAGCCAAGAGCGCGCACGGCGGCTC 
    2521 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2580 
         ACGGTTCTTGCAGCTTATGGTCCGCTCGAGCCGCCTTCGGTTCTCGCGCGTGCCGCCGAG 
 
b         A  K  N  V  E  Y  Q  A  S  S  A  E  A  K  S  A  H  G  G  S  - 
                                
 
 
         GCCCATTCTGGCTATTCTCGACGAGGTTGGCCAGATCAAAGGACCGACCGACGATTTCGT 
    2581 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2640 
         CGGGTAAGACCGATAAGAGCTGCTCCAACCGGTCTAGTTTCCTGGCTGGCTGCTAAAGCA 
 
b         P  I  L  A  I  L  D  E  V  G  Q  I  K  G  P  T  D  D  F  V  - 

           feltételezett Walker B 
 
 
         TGAGGCGATCGAAACATCGCAGGGCGCCTACGAAGGGCGCGCGATGTTGTTCGCCATCTC 
    2641 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2700 
         ACTCCGCTAGCTTTGTAGCGTCCCGCGGATGCTTCCCGCGCGCTACAACAAGCGGTAGAG 
 
b         E  A  I  E  T  S  Q  G  A  Y  E  G  R  A  M  L  F  A  I  S  - 
                                                                                                                              feltételezett Motívum III 
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         GACGCAAGCGGCGACGGACAACGATCTGTTTTCGCGCTGGATTGACGACGCCGAGACGTC 
    2701 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2760 
         CTGCGTTCGCCGCTGCCTGTTGCTAGACAAAAGCGCGACCTAACTGCTGCGGCTCTGCAG 
 
b         T  Q  A  A  T  D  N  D  L  F  S  R  W  I  D  D  A  E  T  S  - 
 
 
        6BamHI                                PstI* 
            |                                  | 
         GAAGGATCCGCGCATTGTAAGCCACATCTACACGGCGCCTGCAGATTGCGAACTAGACGA 
    2761 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2820 
         CTTCCTAGGCGCGTAACATTCGGTGTAGATGTGCCGCGGACGTCTAACGCTTGATCTGCT 
 
b         K  D  P  R  I  V  S  H  I  Y  T  A  P  A  D  C  E  L  D  D  - 
 
 
                      PstI* 
                       | 
         CCGCGAGGCGTGGGCTGCAGCCAATCCGGCGCTCGGCGTGTTCCGCTCCGTGAAGGACGT 
    2821 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2880 
         GGCGCTCCGCACCCGACGTCGGTTAGGCCGCGAGCCGCACAAGGCGAGGCACTTCCTGCA 
 
b         R  E  A  W  A  A  A  N  P  A  L  G  V  F  R  S  V  K  D  V  - 
 
         GGAAGACTTCTCGCTGCTGGCGAGCCGCATGCCGACCAAGGAGGCCAGCTTCCGTTGGCT 
    2881 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 2940 
         CCTTCTGAAGAGCGACGACCGCTCGGCGTACGGCTGGTTCCTCCGGTCGAAGGCAACCGA 
 
b         E  D  F  S  L  L  A  S  R  M  P  T  K  E  A  S  F  R  W  L  - 
 
         GTTCCTGAATCAGCGCATTGACGCGTCGGCGCCGTTTGTTTCGCCTGCCGTGTGGAGGGC 
    2941 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3000 
         CAAGGACTTAGTCGCGTAACTGCGCAGCCGCGGCAAACAAAGCGGACGGCACACCTCCCG 
 
b         F  L  N  Q  R  I  D  A  S  A  P  F  V  S  P  A  V  W  R  A  - 
 
         CTGCGATGCTCCGATTGTCGAGAGTTTTGACGGTCTGCCTGTCTTTGGCGGGCTCGACCT 
    3001 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3060 
         GACGCTACGAGGCTAACAGCTCTCAAAACTGCCAGACGGACAGAAACCGCCCGAGCTGGA 
 
 
b         C  D  A  P  I  V  E  S  F  D  G  L  P  V  F  G  G  L  D  L  - 
 
         TTCTGAGGTGTCCGACCTTACCTCACTCGTGCTTATGGCACCCAAGGAGTCGGATGCCGG 
    3061 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3120 
         AAGACTCCACAGGCTGGAATGGAGTGAGCACGAATACCGTGGGTTCCTCAGCCTACGGCC 
 
b         S  E  V  S  D  L  T  S  L  V  L  M  A  P  K  E  S  D  A  G  - 
 
         CACGATCTGGCACGTAAAGCCGACGTTTTGGCTGCCAGGTGACGCGCTGCGCGAGAAGGC 
    3121 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3180 
         GTGCTAGACCGTGCATTTCGGCTGCAAAACCGACGGTCCACTGCGCGACGCGCTCTTCCG 
 
b         T  I  W  H  V  K  P  T  F  W  L  P  G  D  A  L  R  E  K  A  - 
 
 
         CAAGGCCGACCGCGTGCCGTATGACGTTTGGCATGGCAACGGCCAGCTTGAAACAACGCC 
    3181 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3240 
         GTTCCGGCTGGCGCACGGCATACTGCAAACCGTACCGTTGCCGGTCGAACTTTGTTGCGG 
 
b         K  A  D  R  V  P  Y  D  V  W  H  G  N  G  Q  L  E  T  T  P  - 
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AGGACCGACGGTCGATTATGAGTTCGTCGCGCACCATTTGCGCGGCCTGTTCGATACGCT                
3241 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3300 

         TCCTGGCTGCCAGCTAATACTCAAGCAGCGCGTGGTAAACGCGCCGGACAAGCTATGCGA 
 
b         G  P  T  V  D  Y  E  F  V  A  H  H  L  R  G  L  F  D  T  L  - 
 
 
                                                                 8PstI 
                                                                    | 
         GGACATCCGCAAGATTGCCTTCGACCGATGGAACTGGCGGCACCTGAAACCGTGGCTGCA 
    3301 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3360 
         CCTGTAGGCGTTCTAACGGAAGCTGGCTACCTTGACCGCCGTGGACTTTGGCACCGACGT 
 
b         D  I  R  K  I  A  F  D  R  W  N  W  R  H  L  K  P  W  L  Q  - 
 
 
                              9PvuII  
                               |  
         GAAAGCGGGTTTCACCGAAGAGCAGCTGGATGGCGATGCTGCGGTATTTGAGCAGTTCGG 
    3361 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3420 
         CTTTCGCCCAAAGTGGCTTCTCGTCGACCTACCGCTACGACGCCATAAACTCGTCAAGCC 
 
b         K  A  G  F  T  E  E  Q  L  D  G  D  A  A  V  F  E  Q  F  G  - 
 
         TCAGGGCTTCGCGTCAATGTCTCCGGCACTTCGGGATCTGGAAAGCCTGATCCTGAACCG 
    3421 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3480 
         AGTCCCGAAGCGCAGTTACAGAGGCCGTGAAGCCCTAGACCTTTCGGACTAGGACTTGGC 
 
b         Q  G  F  A  S  M  S  P  A  L  R  D  L  E  S  L  I  L  N  R  - 
 
 
         GAAGATCGCTCACGGCGGCCATCCGGTTCTCACCATGTGCATGATGAATGCCACCGTGAA 
    3481 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3540 
         CTTCTAGCGAGTGCCGCCGGTAGGCCAAGAGTGGTACACGTACTACTTACGGTGGCACTT 
 
b         K  I  A  H  G  G  H  P  V  L  T  M  C  M  M  N  A  T  V  K  - 
 
 
        10BamHI 
            | 
         GCCGGATCCGAGCGGGAACCGAAAGCTCGACAAGCAAAAATCGCGTGGTCGCATCGATGG 
    3541 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3600 
         CGGCCTAGGCTCGCCCTTGGCTTTCGAGCTGTTCGTTTTTAGCGCACCAGCGTAGCTACC 
 
b         P  D  P  S  G  N  R  K  L  D  K  Q  K  S  R  G  R  I  D  G  - 
 
         CGCCGTTGCTCTTGCGATGGCCGCAGCGATGGCCGGCACATACGAGGGTGCATCGGCTGT 
    3601 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3660 
         GCGGCAACGAGAACGCTACCGGCGTCGCTACCGGCCGTGTATGCTCCCACGTAGCCGACA 
 
b         A  V  A  L  A  M  A  A  A  M  A  G  T  Y  E  G  A  S  A  V  - 
 
         GTACAGCCCTTGGGATGACCCAAACTTCTCAATAGTGGCGGGATAAATGGCTATTAAAGA 
    3661 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3720 
         CATGTCGGGAACCCTACTGGGTTTGAAGAGTTATCACCGCCCTATTTACCGATAATTTCT 
 
b         Y  S  P  W  D  D  P  N  F  S  I  V  A  G  *   
 
 
         CTGGTTTTCCCGCCAAAGCGCGGATAACGGCCGGAATCGCGCGCAAGTCCAGAAACCGAG 
    3721 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3780 
         GACCAAAAGGGCGGTTTCGCGCCTATTGCCGGCCTTAGCGCGCGTTCAGGTCTTTGGCTC 
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         ACGATTCCGGTTAGCGCAGAGAATTTCTTGGCTTTCTTCGGCGTTCAGTCGGGCAATCTG 
    3781 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3840 
         TGCTAAGGCCAATCGCGTCTCTTAAAGAACCGAAAGAAGCCGCAAGTCAGCCCGTTAGAC 
 
         CCCAATGTGACGATCGATACTGCTTTGAACGTACCGGCCGTGTTTGCTGCCGTCGCCTTC 
    3841 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3900 
         GGGTTACACTGCTAGCTATGACGAAACTTGCATGGCCGGCACAAACGACGGCAGCGGAAG 
    
         CTGTCGCGCACGCTGGCCGCTCTCCCGCGGCATGCCTATCGGGACACGAAGGGTGGCGCA 
    3901 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 3960 
         GACAGCGCGTGCGACCGGCGAGAGGGCGCCGTACGGATAGCCCTGTGCTTCCCACCGCGT 
 
                          XhoI 
                           | 
         AAGCGTGTCGGCGGCAAGCTCGAGACGGTCGTTAATATCGCCCCGAATGACACGATGGGG 
    3961 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4020 
         TTCGCACAGCCGCCGTTCGAGCTCTGCCAGCAATTATAGCGGGGCTTACTGTGCTACCCC 
 
         TCGTTCAAGTTCTGGCAGTATTTCTGGCAGCAGGTTTTTTCTGGTGGCCGCGGTCTGGCC 
    4021 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4080 
         AGCAAGTTCAAGACCGTCATAAAGACCGTCGTCCAAAAAAGACCACCGGCGCCAGACCGG 
 
                                                 11BamHI 
                                                     | 
         TGGATTGAGCGGACGCCGCAGGGCATTGATGCGCTGTGGCCGATGGATCCGTCGAAGACA 
    4081 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4140 
         ACCTAACTCGCCTGCGGCGTCCCGTAACTACGCGACACCGGCTACCTAGGCAGCTTCTGT 
 
         AATATCAAGCGCGTCGGTTTTACCGTCACGTATGAGTTTGAAGGCAAGACCTATCCTGCG 
    4141 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4200 
         TTATAGTTCGCGCAGCCAAAATGGCAGTGCATACTCAAACTTCCGTTCTGGATAGGACGC 
 
 
                                   12PstI 
                                    | 
         CGCGATGTGATTGACGTTCCGTTCATGCTGCAGACCGACGGCCTGAAGCACTACGGGCCG 
    4201 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4260 
         GCGCTACACTAACTGCAAGGCAAGTACGACGTCTGGCTGCCGGACTTCGTGATGCCCGGC 
 
 
         ATCACGAAGGCAGCCAAGGCTATTCAGCTTGCGCTCGCCATGAACGACTACGGCAGCAAC 
    4261 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4320 
         TAGTGCTTCCGTCGGTTCCGATAAGTCGAACGCGAGCGGTACTTGCTGATGCCGTCGTTG 
 
 
         TTCTTTGCTGGTGGCGGCGTTCCTCCGCTCGCGCTAAAAGGTCCGTTGCCAACCGGCGCA 
    4321 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4380 
         AAGAAACGACCACCGCCGCAAGGAGGCGAGCGCGATTTTCCAGGCAACGGTTGGCCGCGT 
 

                                                          
GAGGCTATGAAGCGCGCACAgTCGGACATTAAGCGCTCCGTCGACGCGGCAAAGAATGCA 

    4381 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4440 
         CTCCGATACTTCGCGCGTGTcAGCCTGTAATTCGCGAGGCAGCTGCGCCGTTTCTTACGT 
 
                                                          13BamHI 
                                                              | 
         AACGAGCCGATCTTTCCGATTCCGCCTGGCTACGATCTCGACCCTGTCGGTCTGGATCCA 
    4441 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4500 
         TTGCTCGGCTAGAAAGGCTAAGGCGGACCGATGCTAGAGCTGGGACAGCCAGACCTAGGT 
 
 
         GCCAAGGGACAGATGATCGAGGCTCGCCGCTTCCAAGTAGAAGAAATCGCCAGGGTCTGG 
    4501 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4560 
         CGGTTCCCTGTCTACTAGCTCCGAGCGGCGAAGGTTCATCTTCTTTAGCGGTCCCAGACC 
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         CAGTTGCCTCCTGTGTTTTTGCAGGATCTCAGCCGCGCGACGTTCAGCAACGTCGAGCAG 
    4561 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4620 
         GTCAACGGAGGACACAAAAACGTCCTAGAGTCGGCGCGCTGCAAGTCGTTGCAGCTCGTC 
 
 
         CAAGATTTGCACCTTGTCAAGCACCTTATCGGCCAGTGGGCCAGGGCGCTCGAGGATGAA 
    4621 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4680 
         GTTCTAAACGTGGAACAGTTCGTGGAATAGCCGGTCACCCGGTCCCGCGAGCTCCTACTT 
 
 
         ATGAATCTCAAGATGTTCGGCCGCGGCAATAGCGGCCGCTACATCGAGCATGCGTTGGAT 
    4681 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4740 
         TACTTAGAGTTCTACAAGCCGGCGCCGTTATCGCCGGCGATGTAGCTCGTACGCAACCTA 
 
         
 
         GGACTCATGCGAGGCGACTTCAAGAGCCGCATTGAAGGCATCGCGAGGGCGATTCAGACT 
    4741 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4800 
         CCTGAGTACGCTCCGCTGAAGTTCTCGGCGTAACTTCCGTAGCGCTCCCGCTAAGTCTGA 
 
 
         GCGCAGATGACGCCAAATGAGGCGCGCGCACTCGAGAACCGACCGGCAATGCCGAACGGC 
    4801 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4860 
         CGCGTCTACTGCGGTTTACTCCGCGCGCGTGAGCTCTTGGCTGGCCGTTACGGCTTGCCG 
 
 
         AACGATCTGCTTGTGCAAGGGGCTACCGTGCCCCTTGGCTCGCAGCCGACGAATGCGGTG 
    4861 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4920 
         TTGCTAGACGAACACGTTCCCCGATGGCACGGGGAACCGAGCGTCGGCTGCTTACGCCAC 
 
 
         CAAGGTGGATCTTCATCAGCGGATGAGGAGCCTCCGACCGCCAACGACAATCAAGAAGAC 
    4921 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 4980 
         GTTCCACCTAGAAGTAGTCGCCTACTCCTCGGAGGCTGGCGGTTGCTGTTAGTTCTTCTG 
 
 
                           14EcoRI 
                             | 
         GAGGCGGAAGCCGCATGAGTGAATTC 
    4981 ---------+---------+------ 5006 
         CTCCGCCTTCGGCGTACTCACTTAAG 
 
 
 
 
A számokkal jelzett hasítóhelyek a 16-3 fág ismert restrikciós helyeit jelölik (Dorgai et al, 
1983). A szekvenciában szürke színnel kiemelt rész (1597-1606 nt) a fág ragadós végeinek 
szekvenciáját jelöli. A felhasznált primereket a szekvencia alatt illetve felett vonallal tüntettük 
fel. Az ORF-ek által kódolt fehérjék aminosav sorrendje az aktuális szekvencia rész alatt 
található (ORF249: 75-824 nt, ORF171: 974-1489 nt, ORF154: 1652-2116 nt, ORF525: 2129-
3706 nt). Az ORF525 által kódolt fehérje szekvenciájában található feltételezett ATP-áz 
domének (Adenin kötés: 37-38 aminosav, Walker A: 60-66 aminosav, Walker B: 154-159 
aminosav, Motívum III: 190-192 aminosav) a szekvenciában aláhúzással jelöltek. 
 

 

 

 

 95



M3. Az ORF249 – MobE homing endonukleázok közötti homológia 

 

  

1.) ORF249–Aeh1 bakteriofág (Aeromonas hydrophila) MobE homing endonukleáza: 
egyezés = 32/72 aminosav (44%), pozitív = 44/72 aminosav(61%) 
 

16-3: 1  MNYKRIYAEFIADRLGKQPRDGQYFEVHHIKPRCMGGGDEPSNLIRLTAADHMFAHNVLA 60 
  MNYKRI+ + I ++       G Y E HHI PRCMGG D   NL+ LTA  H   H++L  
Aeh1: 1  MNYKRIH-DLIINKFKNSEISG-YKEKHHIIPRCMGGDDSDDNLVYLTAKAHYVVHHLLT 58 
 
 
16-3: 61 RAYKDTQ--YAFNL 72 
  + YK  +  +A+N+ 
Aeh1: 59 KIYKSNKLIFAYNM 72 
 

 

 

2.) ORF249–T4 bakteriofág (E. coli) MobE homing endonukleáza: 
egyezés = 32/72 aminosav (44%), Pozitív = 46/72 aminosav (63%) 
 
 
16-3: 1  MNYKRIYAEFIADRLGKQPRDGQYFEVHHIKPRCMGGGDEPSNLIRLTAADHMFAHNVLA 60 
  MNY++IY + I+    ++P   +Y E HHI PRCMGG D+  NL+ LTA +H  AH +L+ 
T4: 1  MNYQKIYNDLISRAQAREPLS-EYKETHHIIPRCMGGSDDKENLVELTAREHFIAHAILS 59 
 
16-3: 61 RAY--KDTQYAF 70 
  + Y  K   +AF 
T4: 60 KIYPVKSVIFAF 71 
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M4. Az ORF171 – holinok közötti homológia 

 
 
 
1.) ORF171–LambdaSo fág (Shewanella oneidensis MR-1) feltételezett holin fehérjéje:  
 
egyezés = 32/62 aminosav (51%), Pozitív = 39/62 aminosav (62%) 
 
 
16-3: 110 WRRLREYQLSLQPLCEFCLRTEDVTAADIVDHIKAHKGDLELFHDPSNLQSLCKHHHDSA 169 
           W++ RE  L   PLC FC +   +TAA +VDH   HKGD  LF D +N Q LCKH HDS  
LambdaSo:22  WQKARETFLKRNPLCCFCQQKNIITAATVVDHKIPHKGDQSLFWDTNNWQPLCKHCHDST 81 
 
 
16-3: 170 KR 171 
           K+ 
LambdaSo:82   KK 83 
 
 
 
 
2.) ORF171–Pseudomonas putida fág feltételezett holin fehérjéje: 
 
egyezés = 27/62 aminosav (43%), Pozitív = 39/62 aminosav (62%) 
 
 
16-3: 110 WRRLREYQLSLQPLCEFCLRTEDVTAADIVDHIKAHKGDLELFHDPSNLQSLCKHHHDSA 169 
           W++ RE  L   PLC  CL++     A +VDHI+ H+GD+ LF   +N QSLC + H+S  
P.s.fág: 17  WQQAREGWLRKNPLCVRCLQSGLSKPATVVDHIQPHRGDMTLFWARTNWQSLCTNCHNSY 76 
 
16-3: 170 KR 171 
  K+ 
P.s.fág: 77  KQ 78 
 
 
 
 
3.) ORF171–Phi105 fág (Ralstonia solanacearum) feltételezett holin fehérjéje: 
 
egyezés = 28/58 aminosav (48%), Pozitív = 32/58 aminosav (55%) 
 
 
16-3: 110 WRRLREYQLSLQPLCEFCLRTEDVTAADIVDHIKAHKGDLELFHDPSNLQSLCKHHHD 167 
     W+R R   L   P+C  C R   V  A +VDHI  HKGD  LF   SN Q+LCK  HD 
Phi105: 52 WQRERLEYLKRNPICVECKRGGHVVPAKVVDHIVPHKGDQHLFWRRSNWQALCKTCHD 109 
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M5. Palindrom szekvenciák a 16-3 ragadós vég környezetében 
 
 
Minimum 10 bp hosszú ismétlődő szekvenciákat nézve: 
 
1) 1 mismatch-et megengedve: 
 
1 direkt ismétlődés (10 bp hosszúak): 
 
+ CATGGCcAAG      (+) (1651-1660 bp) 
+ CATGGCgAAG      (+) (1702-1711 bp) 
 
2 komplementer ismétlődés (10 es 12 bp hosszúak) :     
    
+ GCTgGGTACCGG      (+) (1589-1600 bp)  12bp 
- CGAaCCATGGCC      (+) (1646-1657 bp) 
 
+ GACCtATGGC      (+) (1513-1522 bp)  10bp 
- CTGGgTACCG     (+) (1591-1601 bp) 
 
 
 
2) 2 mismatch-et megengedve: 
 
1 direkt ismétlődés (12 bp): 
 
+ ATCGAcCTtGGC      (+) (1489-1500 bp) 
+ ATCGAgCTcGGC      (+) (1537-1549 bp) 
 
  
1 inverted repeat (14 bp): 
 
+ CGGCgTCGGgGGCG       (+) (1598-1611 bp) 
- CGCCgCCGAaGCCG       (+) (1681-1694 bp) 
 
 
 
3) 3 mismatch-et megengedve: 
 
2 direkt ismétlődés (14 es 15 bp hosszúak): 
 
+ CATGGCcAAGcgAA           (+) (1651-1664 bp)  14 bp 
+ CATGGCgAAGgcAA           (+) (1702-1715 bp) 
  
+ ATCGAcCTtGGCaAG           (+) (1489-1504 bp) 15 bp 
+ ATCGAgCTcGGCtAG           (+) (1537-1551 bp) 
 
  
1 komplementer ismétlődés (17 bp): 
 
+ CTCagGCTgGGTACCGG        (+) (1584-1600 bp) 
- GAGgaCGAaCCATGGCC        (+) (1641-1658 bp) 
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