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A MUNKA EL ŐZMÉNYEI, A KIT ŰZÖTT CÉLOK 

 

Fágfertőzés során a baktérium felületén adszorbeálódott fág örökítőanyagát a 

gazdasejtbe juttatja. Egyes bakteriofágoknál a baktérium sejtbe jutott fággenom a fág 

DNS végein lévő rövid, komplementer ragadós végek (cos, cohesive end site) 

összekapcsolódásával körré záródik. A mérsékelt bakteriofágok lítikus fejlődése 

során új fágpopuláció jön létre. A körré záródott fággenomról „rolling circle” 

replikációval konkatemer láncok képződnek. A DNS replikációval párhuzamosan 

zajlik a fágfej fehérjék szintézise is. A fág DNS pakolását DNS-fehérje komplexből 

összeépülő molekuláris motorok végzik. 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. 

A DNS pakolása úgy történik, hogy a fág termináz enzime - különböző 

alegységei révén - hozzákapcsolódik a konkatemer DNS cos régiójához és a 

fágfejhez, majd megkezdi a fág DNS pakolását a fejbe. A DNS pakolása addig tart, 

míg a konkatemer láncon a termináz el nem éri a következő cos régiót, ahol egy 

újabb hasítással befejezi a pakolást. A DNS pakolás ATP-t igényel. 

 A cos régió a fág ragadós végeit és a termináz kötőhelyeket tartalmazza. A 

termináz enzim általában két, egy kisebb és egy nagyobb alegységből áll, és a cos 

régió szomszédságában kódolt. 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 különböző fág terminázok nagy alegységeinek 

szekvencia összehasonlító elemzése alapján megfigyelhető az ATP-áz domének 

(Walker A és B, Adenin kötésért felelős régió, Motívum III) viszonylagos 

konzerváltsága. A különböző terminázok kis alegységét összehasonlítva nincs 

jelentős mértékű konzerváltság, nincsenek konzervált domének. A jelenleg 

rendelkezésre álló nagy mennyiségű szekvenált fággenom összehasonlító elemzése 
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alapján kimondható, hogy a terminázok nagy alegysége az egyik legjobban 

konzervált fehérje a fág fehérjék közül. 

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 kazetta” inszerciós 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. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK  

 

Élő anyagok és mikrobiológiai technikák 

A klónozási munkák során és a konjugációs kísérletekben a plazmidok 

donorjaként az Escherichia coli DH5α törzset használtuk. A 16-3 fág kísérletekben és 

a konjugációban recipiensként a fág természetes gazdáját, a Rhizobium meliloti 41-et 

használtuk. A 16-3 fág technikákat (szaporítási feltételek, profág indukció) a 

szakirodalomban leírt eljárások alapján hajtottuk végre. 

 

Molekuláris biológiai eljárások 

Nukleinsavak izolálásában és manipulációjában (DNS tisztítás, restrikciós 

endonukleázokkal történő hasítás, elektroforetikus elválasztás, plazmid vektorba 

klónozás, polimeráz láncreakció, Southern hibridizáció, DNS szekvenálás), a fehérje 

munkák (fehérje túltermeltetés, elektroforetikus elválasztás) során, valamint a „band-

shift” kísérletben a molekuláris biológiában általánosan használt, valamint a gyártó 

cégek által javasolt eljárásokat követtük. 

 

Bioinformatikai alalízis 

Homológia keresést az NCBI BLAST programjával végeztük, a „non-

redundant GenBank CDS translations+PDP+ SwissProt+PIR+PRF” adatbázisok 

felhasználásával. 
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EREDMÉNYEK 

 

A 16-3 fág ragadós végeinek meghatározása 

A ragadós végek azonosításához a fág DNS ragadós végeit tartalmazó 

fragmenteket külön-külön izoláltuk. Mindkét fragmenthez egy-egy primert 

terveztünk, és szintézisen alapuló szekvencia meghatározást végeztünk. A szintézis a 

primerektől kezdődően a fág DNS végei felé haladt. Ezzel párhuzamosan a ligált 

ragadós végeket tartalmazó fragment szekvenciáját is meghatároztuk. Abban az 

esetben, ha a 16-3 fág 5’ túlnyúló ragadós véggel rendelkezik, a ragadós végnek 

megfelelő szekvencia kétszer is olvasható a ligált ragadós végeket hordozó fragment 

szekvenciájával összehasonlítva. 3’ túlnyúló vég esetén viszont egyik fragmenten 

sem olvasható a ragadós végnek megfelelő szekvencia. Az olvasás eredményeként azt 

kaptuk, hogy egy 10 bp hosszúságú szekvencia rész – amely jelen van a ligált végeket 

tartalmazó fragmenten – egyik ragadós vég szekvenciájában sem jelenik meg. Az 

eredmény alapján megállapíthatjuk, hogy a 16-3 fág ragadós végei 10 bázis 

hosszúságú, 3’ túlnyúló, komplementer, két „mismatch”-et leszámítva palindrom 

szekvenciák, 90%-ban G/C tartalommal (5’-...CCGGCGTCGG-3’  3’-GGCCGCAGCC...-5’). 

 

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, s a kontroll hely egymás közelében helyezkedik el. 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 ragadós vég körüli 

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. 
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Kanamicin kazettás mutagenezis  

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

valamelyik kettő (vagy esetleg több) a termináz alegységeket, a laboratóriumunkban 

kifejlesztett kanamicin kazettás inszerciós mutagenezis („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. Így hoztuk létre az Rm41(16-3cti3Km-249), Rm41(16-

3cti3Km-171), Rm41(16-3cti3Km-154) és Rm41(16-3cti3Km-525) lizogén R. meliloti 

törzseket, melyekben a profág ORF249, ORF171, ORF154 és ORF525 régiója van 

külön-külön kiütve a kanamicin kazettával. 

 

Fághozam meghatározás a mutáns lizogén törzsek indukcióját követően 

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. A 16-

3cti3Km-171 esetében a fághozam a kontroll (Rm41(16-3cti3) indukciója) 

fághozamával lényegében megegyezett, míg a 16-3cti3Km-249, 16-3cti3Km-154 és 

16-3cti3Km-525 esetében fágot nem kaptunk. Az eredmény alapján azt a 

következtetést vontuk le, hogy a fág lítikus fejlődéséhez az ORF249, ORF154 és 

ORF525 létfontosságú, míg az ORF171 nem létfontosságú. 

 

Komplementációs teszt 

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. Ez alapján kimondhatjuk, 
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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. 

 

Funkcionális teszt a termináz gének azonosítására 

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. 

A hibridizálás eredményéből azt a következtetést vontuk le, hogy az ORF249, 

ORF154 és ORF525 bármelyike kódolhatja a termináz alegységeket, mivel ezen 

mutáns gének egyikénél sem kaptunk hasítást. Az ORF171- esetében a 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. 

 

Az ORF249, ORF171, ORF154 és ORF525 régiók bioinformatikai analízise 

Az aminosav szinten végzett homológia keresés eredményeként az ORF249 

esetében a homing endonukleázokkal találtunk jelentős homológiát (44% egyezés, 

61-63% hasonlóság). Az ORF171 esetében az ORF171-ről levezethető fehérje C 

terminális része (110-171 aminosav) különböző fágok feltételezett holin fehérjéivel 

mutatott jelentős hasonlóságot (41-54% egyezés, 55-62% hasonlóság).  

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).  

Az ORF525-tel való homológia keresés során igen jelentős hasonlóságokat 

találtunk más fágok terminázának nagy alegységével. Az ORF525-ről levezethető 
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fehérje a legnagyobb hasonlóságot (52% egyezés, 66% hasonlóság) a HK97 és 

HK022 fág terminázának nagy alegységével mutatta. 

A funkcionális vizsgálatok és a bioinformatikai elemzések 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. 

 

TerS fehérje kötődése cos régiót tartalmazó DNS-hez 

A TerS fehérjével „band-shift” vizsgálatot végeztük annak eldöntésére, hogy a 

TerS kötődik-e a cos régióhoz. A TerS fehérjét kódoló szakasz expressziós vektorba 

történő klónozását és a fehérje túltermeltetésést követően a teljes sejt lizátumot 

használtuk a „band-shift” kísérletben, mint fehérje forrást. A cos régiót hordozó 

DNS-t és a TerS fehérjét tartalmazó mintában a retardált „band”-ek megjelenése 

mutatta, hogy a TerS fehérje képes kötődni a cos régiót hordozó DNS szakaszhoz. 

 

Bioinformatikai elemzéssel jósolt alternatív starthelyek által meghatározott ORF-ek 

lehetséges szerepe az ORF171-ben 

 Az profág indukció és a funkcionális teszt alapján azt a következtetést vontuk 

le, hogy az ORF171-nek a fág lítikus folyamataiban nincs létfontosságú szerepe. 

Ugyanakkor a szekvencia összehasonlító elemzés során homológiát kaptunk az 

ORF171-ről levezethető fehérje C terminális részével, melyet különböző fágok holin 

fehérjéjével adott. 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 létrehozott mutáns lizogén törzs neve 

Rm41(16-3cti3Km-76) lett. Az Rm41(16-3cti3Km-76) törzsnél profág indukciót 

követően fágokat nem kaptunk, és Southern hibridizálással sem tudtunk kimutatni 
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hasítást a ragadós végeknél. A mutáns ORF76 komplementálása transz 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.  

 

Új tudományos eredmények 

1) Meghatároztuk és jellemeztük a 16-3 fág ragadós végeit (10 bázis hosszú, 3’ 

túlnyúló, GC gazdag) 

2) A cos régió környékének szekvencia meghatározása 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. 

3) Az ORF154 és ORF525-ről bizonyítottuk, hogy a 16-3 fág termináz fehérje 

alegységeit  kódolják. 

4) A funkcionális vizsgálatok és a bioinformatikai elemzések eredményei alapján az 

ORF154-et terS-nek, míg az ORF525-öt terL-nek neveztük el. 

5) 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 

 

 



 10

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 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 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. A 16-3 fágnál is 

megfigyelhető – mint például a λ fágnál –, hogy a ragadós végek szimmetriája 

kiterjed a ragadós végeket körülvevő szekvenciára is. A szimmetrikusan 

elhelyezkedő bázisok mutációján keresztül lehetne vizsgálni ezeknek a bázisoknak a 

termináz enzim kötődésére, illetve a ragadós végek hasítására gyakorolt hatását. 

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. Mivel 

a 16-3 és HK fág terminázok jelentős hasonlóságot mutatnak, így nem meglepő, hogy 

a ragadós végek hasonló szerkezeti felépítést mutatnak. Az eltérő ragadós vég 

szekvencia azonban eltérő endonukleáz aktivitásra utal.  
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A cos régió elemzése során palindrom szekvenciákat is kerestünk, melyek 

lehetséges termináz kötőhelyek lehetnek. 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 lehetne 

meghatározni a terminázzal való kapcsolat kialakításáért felelős DNS szekvenciákat.   

 

A 16-3 termináz gének azonosítása és jellemzése 

A termináz enzim azonosítása céljából négy nyitott leolvasási keretet 

(ORF249, ORF171, ORF154 és ORF525) találtunk. 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.  

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-ről levezethető 

fehérje a legnagyobb hasonlóságot (52% egyezés, 66% hasonlóság) az Escherichia 

coli HK97 és HK022 fág terminázok nagy alegységével mutatta. 

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. 

Korábbi szekvencia összehasonlító elemzések során számos bakteriofág 

terminázának nagy alegységében azonosítottak feltételezett ATP-áz motívumokat, 
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többek között a HK97 fág terminázában is. A TerL szekvencia elemzése során ezeket 

az ATP-áz doméneket a TerL szekvenciájában 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. Mivel a szekvenciában talált 

ATP-áz domének az ATP kötésében és hidrolízisében játszanak szerepet, így a TerL - 

a 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. 

 

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. 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 
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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.  

 

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 fragment 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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