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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ATP   adenozin-trifoszfát (adenosine triphosphate) 

BSA   marha szérum albumin (bovine serum albumin) 

CD   cirkuláris dikroizmus 

DSC   differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning 

calorimetry) 

DS   küllő régió (spoke domain) 

DTT   ditiotreitol 

EDTA   etilén-diamin-tetraecetsav 

EK   enterokináz 

EPEC   enteropatogén Escherichia coli 

FliC   flagellin 

GFP   zöld fluoreszcens fehérje (green fluorescent protein) 

IFN-α   α-interferon 

IM   baktériumok belső citoplazma membránja 

IPTG   izopropil-β-D-tiogalaktopiranozid 

Kd   disszociációs állandó 

LB   Luria Bertani tápoldat 

LC-MS  folyadékkromatográfiát követő tömegspektrometriás mérés 

LDH   laktát-dehidrogenáz 

MBP   maltóz kötő fehérje (maltose binding protein) 

MS   tömegspektrometria 

NMR   mágneses magrezonancia 

OD   optikai denzitás 

OM   baktériumok külső citoplazma membránja 

PEP   foszfo-enol-piruvát 

PG   peptidoglikán réteg 

PK   piruvát-kináz 

PL   foszfolipid 

PMF   proton hajtóerő, (proton motive force) 

PMSF   fenilmetánszulfonilfluorid 

QCM   kvarc kristály mikromérleg 

rpm   fordulat/perc (revolutions per minute) 

SDS-PAGE  nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis 

SRCD   szinkrotron sugárforrásnál végzett CD mérés 

TFE   2,2,2-trifluoretanol 

TLCK   tozil-L-lizil-klorometán hidroklorid 

TTSS/T3SS  3-as típusú szekréciós rendszer (type 3 secretion system) 

XAcat   xilanáz-A katalitikus doménje 

YE   élesztő kivonat oldat 
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1. BEVEZETÉS 

 

A flagellumok a baktériumok mozgásáért felelős sejtszervecskék. Három fő 

részből állnak: a citoplazmában lévő alapi testből, az ehhez kapcsolódó kampóból és a 

helikális filamentumból. A flagellum fehérjéi a citoplazmában szintetizálódnak, majd 

részben a III-as típusú flagelláris exportrendszer segítségével jutnak a szintetizálódó 

struktúra végére. A flagellumot mintegy 20 féle fehérje építi fel, ezeknek jól szabályozott 

módon, megfelelő sorrendben kell expresszálódniuk, majd beépülniük a flagellumba. 

Az exportrendszert felépítő fehérjék ismertek, sok kísérleti eredmény született 

ezen fehérjék szerepéről, ill. ezek alapján többféle szekréciós hipotézis is létezik, de az 

export mechanizmusa máig sem ismert. 

A flagellumot felépítő fehérjéknek tartalmazniuk kell egy exportszignált, ami 

jelzi, hogy az adott fehérjének ki kell jutnia a citoplazmából. A szignál a fehérje 

szekréciója után nem hasad le, és minden bizonnyal fehérje szinten található, 

mindazonáltal nincs egy jól meghatározható konszenzus-szekvencia, csak annyi ismert, 

hogy a szignál a fehérjék N-terminális rendezetlen régiójában található. 

A citoplazmában található ún. szolubilis exportkomponensekről, valamint az 

exportkaput alkotó fehérjékről is leírták, hogy fontos szerepet töltenek be az exportban, 

de a szignálfelismerés pontos mechanizmusa máig nem ismert. 

 

Munkám során célom volt alaposabban megismerni a bakteriális flagelláris III-as 

típusú exportrendszert, ezen belül is a késői szubsztrátok exportkapuhoz történő 

szállításának mechanizmusára valamint a szignál biotechnológiai alkalmazhatóságára 

szerettem volna fényt deríteni. Ezen ismereteknek szerepe lehet a biológiai úton való 

gyógyszerelőállítás egyszerűsítésében, valamint a bakteriális fertőzések hatékonyabb, 

célzottabb gyógyításában. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Bakteriális szekréciós rendszerek 

A baktériumokban többféle makromolekuláris struktúra felelős a különböző 

szubsztrátok, pl. kis molekulák, fehérjék, DNS szekréciójáért. A szekretált anyagok 

kulcsfontosságúak abban, hogy a baktérium adaptálódni tudjon a változó környezetéhez. 

Emellett számos egyéb funkcióhoz is elengedhetetlenek, többek között az adhézióban, a 

bakteriális patogenicitásban és a sejtek túlélésében is fontos szerepet töltenek be. A 

szekréciós rendszertől függően a szubsztrátok három helyre kerülhetnek: a periplazmás 

vagy az extracelluláris térbe jutnak, ill. egy gazdasejtbe injektálódnak. 

A Gram negatív baktériumok esetében 6 féle római számmal jelölt szekréciós 

rendszert ismerünk: az I-es (T1SS), a II-es (T2SS), a III-as (T3SS), a IV-es (T4SS) és a 

VI-os (T6SS) mind a belső, mind a külső membránon keresztülmegy, míg az V-ös (T5SS) 

csak a külső membránon megy át (Costa et al., 2015) (1. ábra). 

 

 

1. ábra. A Gram negatív bakteriális szekréciós rendszerek sematikus rajza (Scheurwater 

and Burrows, 2011). 

A T1SS-T6SS jelöli az I-VI típusú szekréciós rendszereket. A flagellum fehérjéi a flagelláris 

exporttal kerülnek ki a sejtből, ami szintén a III-as típusú szekréciós rendszerek közé 

sorolható. 
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2.2. A flagellum, az injektoszóma és a III-as típusú szekréciós 

apparátus 

Két olyan nanostruktúra is van, ami a III-as típusú szekréciós rendszert használja: 

a flagelláris exportrendszer (Blocker et al., 2003) és az injektoszóma (Journet et al., 

2005). Bár a két rendszer funkciója nagymértékben eltér, az alapfelépítésük nagyon 

hasonló (2. ábra). Míg a flagelláris exportrendszer feladata a baktériumok mozgásáért 

felelős flagellum komponenseinek kijuttatása a sejtből, addig az injektoszóma a patogén 

baktériumok felszínén található, és a saját struktúrájának kialakítása után az ún. effektor 

molekulákat injektálja a gazdasejtekbe. A szerkezeti hasonlóság mellett az őket felépítő 

számos fehérje is nagyfokú homológiát mutat, de az effektor molekulák fajonként 

jelentősen különböznek (Erhardt et al., 2010). 

A két struktúrát felépítő fehérjék elnevezése fajonként eltérhet, én a 

következőkben a Salmonella fajok esetében szokásos elnevezéseket követem. Ezen 

fehérjék neve megegyezik az őket kódoló gén nevével. Mivel közel 40 tagja van a 

flagelláris génrendszernek, ezért a nevezéktana is meglehetősen összetett. Minden 

esetben az első két betű az fl, a harmadik betűt a kromoszóma releváns flagelláris régiója 

határozza meg. Ezek alapján az I-es flagelláris régióba tartozó géneket flg-vel (a 

flagellum nevéből rövidülve), a II-es régióban kódolt géneket flh-val, a III-as régióba 

tartozókat fli-vel, a fázis 2 flagellin régióba tartozó géneket flj-vel jelölik. A genomban 

levő sorrendjük szerint a három betű után az egyes gének nevei ABC sorrendben követik 

egymást. A génektől eltérően a fehérjék neve nagy betűvel kezdődik (pl. flhA a gén neve, 

az ennek megfelelő fehérjéé pedig FlhA) (Iino et al., 1988). 

Mivel munkám során a flagelláris exportrendszerrel foglalkoztam, az 

injektoszómával nem, ezért előbb a flagellum felépítését mutatom be részletesebben (2. 

ábra). 
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2. ábra. A flagelláris és az injektoszóma T3SS szerkezeti modellje összehasonlítva az F0F1 

ATP szintáz modelljével (Diepold and Armitage, 2015). 

A mindkét T3SS-ben megtalálható komponensek középen, a csak flagelláris alegységek a bal 

oldalon, míg a csak az injektoszómában jelen levő alegységek az injektoszóma jobb oldalán 

vannak feltüntetve. A 3 struktúrában a homológ komponensek azonos színekkel vannak 

jelölve. 

 

 

A flagellum három fő részből áll: a membránba ágyazott alapi testből, a hosszú helikális 

filamentumból és a kettőt összekötő kampóból. Az alapi test motorként viselkedik, ez 

biztosítja a flagellum forgását. Mint minden motor, az alapi test is álló ill. forgó részekből 

áll (3. ábra). A belső membránban helyezkedik el a FliF monomerekből álló MS gyűrű, 

melynek citoplazmikus oldalához kapcsolódik a C-gyűrű, amit a FliG, FliM és FliN 

fehérjék alkotnak. A motor rotor része az MS- és C-gyűrűkből épül fel. Körülöttük 

helyezkednek el a motor álló részét alkotó MotA-MotB komplexek. Az MS gyűrű aljánál 

található a flagellum-specifikus III-as típusú exportrendszer, melyet az FlhA, FlhB, FliO, 

FliP, FliQ és FliR fehérjék építenek fel. A T3SS citoplazmikus oldalán találhatóak az ún. 

szolubilis exportkomponensek (FliI, FliH és FliJ). A rotorhoz kapcsolódik a tengely, amit 

a közeli (FliE, FlgB, FlgC, FlgF) ill. távoli tengely (FlgG) fehérjék alkotnak. A tengely 

körül található a periplazmás térben levő P-gyűrű (FlgI monomerek alkotják), ill. a külső 

membránba ágyazott, FlgH lipoproteinekből álló L-gyűrű. A tengelyhez kapcsolódik a 

kampó (FlgE monomerek építik fel), mely már az extracelluláris térben helyezkedik el.  
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3. ábra. A bakteriális filamentum sematikus rajza (Evans et al., 2014).  

 

A kampó sejttől távolabbi végén találhatóak az FlgK és FlgL fehérjék, melyek 

összekapcsolják a kampót a filamentummal. Ehhez a két fehérjéhez kapcsolódik a hosszú, 

helikális filamentum, mely flagellin monomerekből (FliC) áll. Végül a teljes struktúrát a 

FliD pentamer sapka zárja le (3. ábra). 

Az injektoszóma alapi testje ugyanúgy membránba ágyazott gyűrűkből épül fel, 

és a belső membránban található a homológ működésű és szerkezetű T3SS (2. ábra). A 

két struktúra sejten kívüli része már jelentős eltéréseket mutat, a flagellummal 

ellentétben, az injektoszómában a kampó és a hosszú filamentum helyett egy rövid 

egyenes tű kapcsolódik az alapi testhez. A különbségek ellenére a két struktúra nagyfokú 

szerkezeti és funkcionális homológiát mutat. A két rendszer hasonlósága miatt, 

amennyiben megállapítanak valamit az egyik struktúra működésével kapcsolatban, 



 
14 

 

feltételezik, hogy a másik típusú T3SS esetében is ugyanúgy működik. A 2. ábrán az 

egymásnak megfelelő fehérjék jól látszódnak (Erhardt et al., 2010). 

Kimutatták, hogy a két féle T3SS nemcsak egymással, hanem az F- és V-típusú 

ATPázokkal is nagyfokú homológiát mutat. A FliI és InvC ATPáz hexamer az F0F1 ATP 

szintáz α3β3 alegységével homológ szekvenciájú és szerkezetű, a hexamer közepéből 

kiálló FliJ és InvI az F1 ATP szintáz γ alegységével homológ szerkezetű, míg a FliH és 

OrgB a δb alegységekre hasonlít (2. ábra) (Diepold and Armitage, 2015; Ibuki et al., 2011; 

Imada et al., 2007). 

 

2.3. Az injektoszóma 

Számos patogén Gram-negatív baktérium membránjába ágyazva található 

injektoszóma, többek között Salmonella, Shigella, Yersinia, Pseudomonas és 

enteropatogén Escherichia coli (EPEC) sejtek felszínén (Galán és Wolf-Watz, 2006). Az 

injektoszóma, vagy más néven a tű komplex feladata az ún. effektor molekulák 

bejuttatása a gazdasejt plazma membránjába vagy citoplazmájába. A gazdasejten belül az 

effektorok megváltoztatnak bizonyos sejtműködéseket, ezáltal elősegítik a bakteriális 

inváziót és kolonizációt (Büttner, 2012). A T3SS feladata nemcsak az effektor molekulák 

kijuttatása a sejtből, hanem magát az injektoszómát felépítő fehérjék eljuttatása a sejtből 

a beépülési helyükre. A struktúra magja egy 3,5 MDa-os óriáskomplex (4. ábra A), ami a 

teljes citoplazma membránon keresztül ér (Kubori et al., 1998), és körülbelül 25 fehérje 

építi fel. Ezen fehérjék alkotják a két fő szerkezeti elemet: a mindkét membránon átívelő 

egymásra rétegzett gyűrűkből álló bazális vagy alapi testet, valamint a baktérium 

felszínén levő tűszerű filamentumot (Costa et al., 2015). Az extracelluláris tű felépítése 

és hossza fajonként eltér, pl Yersinia enterocolitica esetében 58 nm hosszú, EPEC 

sejteken 600 nm-es, míg a Pseudomonas syringae Hrp pilusai akár néhány µm-esek is 

lehetnek (Erhardt et al., 2010). A két fő struktúra mellett citoszolikus komponenseket is 

tartalmaz az injektoszóma, ezek szükségesek a szubsztrátok kitekeréséhez és exportjához. 

Az alapi testet két eltérő átmérőjű (27 nm és 18 nm) koncentrikus belső gyűrű építi fel, 

ami az ún. nyakon keresztül két külső gyűrűhöz kapcsolódik (4. ábra B, C).  
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4. ábra. A Salmonella typhimurium tű komplexe (Galánés Wolf-Watz, 2006). 

A, Negatívan festett izolált tű komplexek elektronmikrográfiás képe. B, A tű komplex 

keresztmetszeti képe az egyes alegységek feltüntetésével. Inner rings: belső gyűrűk, neck: 

nyak, outer rings: külső gyűrűk, needle: tű, inner rod: belső tengely. C, A tű felületi modellje 

egy 20 egységből felépülő szimmetrikus komplexet feltétezve. 

 

A két belső gyűrű a belső membránba ágyazódik, és legalább két fehérje, a PrgK és a 

PrgH alkotja, melyeknek a predikciók alapján egy transzmembrán doménjük van. A belső 

membránban a PrgK N-terminális doménje és a PrgH C-terminális doménje a membrán 

periplazmás oldalán helyezkedik el a felső belső gyűrűt alkotva, míg a PrgK C-terminális 

doménje és a PrgH N-terminális doménje a citoplazmikus oldalán az alsó belső gyűrűt 

építi fel. Valószínűsíthetően a SpaP, SpaQ, SpaR, SpaS és InvA belső membrán 

komponensek is kötődnek a PrgK-PrgH csatornához (5. ábra). Pár éve leírták egy 

nonamer InvA analóg, az MxiA (Shigella flexneri-ből származó) szerkezetét, és 

megállapították, hogy a tű komplex alapjánál helyezkedik el, ez alapján a szekréció 

szabályzásában lehet szerepe. 
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5. ábra. Az injektoszóma felépítése (Costa et al., 2015). 

A tű komplex citoplazmikus doménje többek között egy hexamer ATPázból (InvC) és 

szortírozó platformból (SpaO, OrgA and OrgB) áll. 

Az InvG szekretin a bakteriális külső membrán és a belső membránba ágyazott alapi test 

(PrgK, PrgH, SpaP, SpaQ, SpaR, SpaS and InvA) között helyezkedik el, védőgyűrűket 

alkotva a tű (PrgI monomerek építik fel) körül. A sejten kívül a tű hegyén található 

komplex (needle tip) elősegíti a kapcsolódást és a gazdasejt membránján a 

pórusképződést is. OM: külső membrán. PG: peptidoglikán réteg. IM: belső membrán. 

 

A belső gyűrűk felett a szekretin fehérjék családjába tartozó InvG építi fel a külső 

membránba ékelődő külső gyűrűket és a belső gyűrűkhöz kapcsolódó nyakat is (Costa et 

al., 2015). Mindkét belső gyűrű 24-es forgási szimmetriát mutat, ezáltal a komplex 

legnagyobb gyűrűi. Érdekes módon csak 15 db InvG alkotja a külső gyűrűket és a nyakat 

is (Schraidt és Marlovits, 2011). A belső és a külső gyűrűk közötti szokatlan lokális 

asszimetra arra utal, hogy 5 InvG molekula található 8 PrgK-PrgH alegységen, és ezáltal 

a teljes alapi test hármas szimmetriát mutat. Az alapi test feletti tűszerű filamentum egy 

belül üreges helikális cső, ami a baktérium külső membránját és a gazdasejt belsejét köti 

össze. Ezen a csatornán keresztül történik meg az effektor molekulák szekréciója a 

gazdasejt belsejébe. A csatorna több, mint 100 kópia PrgI fehérjéből áll, és általában 30-

70 nm hosszú és 10-13 nm átmérőjű. In vitro összeállított tű komplexek szerkezeti 

vizsgálata során megállapították, hogy a csatorna külső átmérője ~8 nm, belső átmérője 

pedig ~ 2,5 nm. Ez alapján csak teljesen letekeredett fehérjék tudnak exportálódni a 

csatornán keresztül (Costa et al., 2015). Ez egy krio-elektronmikroszkópos kép alapján 

bizonyítást is nyert, ahol látható, hogy az exportálódó szubsztrát ténylegesen le van 
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tekeredve a csatorna belsejében (Radics et al., 2013). Gazdasejttel kapcsolatba kerülve 

először a transzlokátor (pórusképző) fehérjék szekretálódnak a gazdasejt membránján 

pórust képezve, majd az effektor fehérjék aktiválódnak, ami valószínűleg a tű 

konformációs változásával is jár. A letekeredett T3SS szubsztrátok hatékony transzportját 

szekréciós szignálok szabályozzák. Ezek a szignál szekvenciák általában a fehérje első 

100 aminosaván belül találhatóak, és biztosítják, hogy az injektoszómát felépítő, majd az 

effektor fehérjék meghatározott sorrendben szekretálódjanak. A T3SS chaperonok a 

szignálszekvenciához kötődve megakadályozzák a citoplazmán belüli polimerizációjukat 

és a nemspecifikus kölcsönhatások kialakulását. Bár a chaperonok szubsztrátfelismerő 

mechanizmusát többen is leírták, kevéssé ismert, hogy a szubsztrát-chaperon komplexet 

hogy ismeri fel az exportapparátus, és a szubsztrátok miként kerülnek szekretálásra. 

Annyi ismert, hogy az SpaO, OrgA és OrgB citoplazmikus fehérjék a tű komplex aljánál 

egy szortírozó platformot képeznek, és a szubsztrát-chaperon komplexet ez ismeri fel. Az 

egyes chaperonok különböző affinitással kötődnek ehhez a platformhoz, ezáltal 

biztosítva, hogy a transzlokátor fehérjék megfelelő sorrendben és az effektor fehérjéket 

megelőzően kerüljenek szekretálásra (Costa et al., 2015). Azt feltételezik, hogy az 

energiát ahhoz, hogy a chaperon le tudjon válni a szubsztrátjáról az InvC ATPáz 

aktivitása, míg a szekrécióhoz az ún. proton hajtóerő (proton motive force, PMF) 

biztosítja (Akeda és Galán, 2005). 

 

2.4. A flagellum 

A flagellum a baktériumok fő mozgásszervecskéje. Helikális felépítésű, és a 

citoplazma membránba horgonyozva biztosítja a baktériumok haladását folyadékokban 

vagy akár felületi filmrétegekben is. A mozgás hajtóerejét a citoplazmamembrán két 

oldala közötti proton koncentráció gradiense szolgáltatja. A sejtek felszínén kemotaxis 

receptorok találhatóak, ezek segítik elő, hogy a baktérium a megfelelő irányba ússzon 

(Diepold és Armitage, 2015). A flagellumok balmenetes hélixet alkotnak, amikor ezek az 

óra járásával ellentétes irányba forognak, összeállnak egy nagy köteggé, ezáltal tudják 

hatékonyan mozgatni a baktériumot. Időről-időre a forgási irány megváltozik. Ilyenkor a 

a köteg szétesik, és a baktérium kalimpálni fog, tehát lényegében megáll. Amikor a köteg 

újra összeáll, a sejt már más irányba fog úszni. Amennyiben a baktérium növekvő 

tápanyag/oxigén gradiens irányába úszik, ritkábban áll meg, és változtat irányt, mintha a 

gradienssel ellentétes irányba mozogna (Eisenbach, 2011). 
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A flagelláris exportrendszer feladata a sejten belül szintetizálódott flagelláris 

fehérjék eljuttatása a beépülési helyükre a kiépülő flagellumban. 

A flagellumnak 3 fő része van: a motorként és III-as típusú szekréciós 

apparátusként működő alapi test, a filamentum, és a kettőt összekötő kampó.  

A flagellum kiépülésének első lépése a FliF monomerekből álló MS gyűrű 

kialakulása, mely a belső membránban helyezkedik el (3. ábra). Ezt követően az MS-

gyűrű citoplazmikus oldalához kapcsolódik a C-gyűrű, ami a rotor/kapcsoló komplex 

(FliG, FliM és FliN fehérjékből áll) (Erhardt et al., 2010). Azért hívják kapcsoló 

komplexnek, mivel ez biztosítja, hogy flagellumok forgásirányt tudjanak változtatni. A 

C-gyűrű kiépülése után a motorfehérjék: a MotA és a MotB összeállnak a belső 

membránban. Ez a két fehérje alkotja a motor álló részét, valamint rajtuk keresztül 

történik meg a motor hajtásához szükséges protonáramlás. A MotA-MotB komplexek a 

MotB C-terminális periplazmás doménjén keresztül nemkovalensen kötődnek a 

peptidoglikán réteghez, míg a rotor a FliG fehérjén keresztül kapcsolódik nemkovalensen 

az MS-gyűrűhöz. Az álló- és a forgó rész (rotor) együttesen alkotja a flagelláris motort. 

Minden motor több, mint 10 MotA-MotB komplexet tartalmaz a MS-C-gyűrűk körül. A 

motor forgásához a proton hajtóerő biztosítja az energiát, a flagellum több száz 

fordulat/sec sebességgel képes forogni. A MotB periplazmikus doménje valószínűleg 

elég nagy konformációs változáson megy át a peptidoglikán réteghez és a MotA-hoz való 

kötődése során (Kojima et al., 2008). Ezután az MS-gyűrű központi nyílásánál a bazális 

test aljánál összeáll a flagellum-specifikus T3SS, amit az FlhA, FlhB, FliO, FliP, FliQ, és 

FliR fehérjék építenek fel. Ezek a fehérjék alkotják az ún. exportkaput. A kapu 

citoplazmikus oldalához kapcsolódnak még a szolubilis exportkomponensek is, a FliI, a 

FliH és a FliJ, melyek egy komplexet alkotnak. A teljes flagellum hosszán egy csatorna 

húzódik végig, a szintetizálódó tengelyt (rod), kampót (hook) valamint a filamentumot 

alkotó fehérjék ezen a csatornán keresztül jutnak el a beépülési helyükre. Mivel a csatorna 

belső átmérője mindössze 2 nm, a fehérjék kizárólag részlegesen vagy teljesen 

letekeredve tudnak átjutni rajta (Minamino, 2014). Ez az injektoszóma esetében 

kísérletesen is bizonyítást nyert (Radics et al., 2013) Az exporthoz az energiát az 

injektoszómához hasonlóan itt is a proton hajtóerő biztosítja. A proton hajtóerő két 

komponensből tevődik össze: a membrán két oldala közötti potenciál (ΔΨ)- és 

protonkoncentráció (ΔpH) különbség alkotja (Paul et al., 2008). A T3SS kialakulása után 

a tengely fehérjéi szekretálódnak az exportapparátuson keresztül: először a közeli tengely 

fehérjék (FliE, FlgB, FlgC, FlgF), majd a távoli tengely fehérje (FlgG) kerül ki a sejtből. 
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A P-gyűrűt alkotó FlgI és az L-gyűrű lipoproteinje, az FlgH nem a III-as típusú exporttal, 

hanem a Sec-útvonalon keresztül exportálódik, de a periplazmás térben elhelyezkedő P-

gyűrű és a külső membránban levő L-gyűrű kialakulásához is szükséges a tengely 

előzetes kiépülése. A tengely és gyűrűk kiépülése után következik az FlgE monomerekből 

álló kampó kialakulása. Amikor a kampó hossza eléri a kb. 55 nm-t, azt a FliK fehérje 

érzékeli, kölcsönhatásba lép az FlhB-vel, megváltoztatja annak konformációját, ezzel a 

korai, tengely/kampó típusú fehérjék beépülése befejeződik, és a késői, filamentum 

típusúaké kezdődik el (Erhardt et al., 2010). Az FlhB fehérjének 2 doménje van, egy 

transzmembrán (FlhBTM) és egy citoplazmikus domén (FlhBC). A két részt egy flexibilis 

linker régió köti össze. A citoplazmikus domén a konzervált NPTH motivumnál önmagát 

hasítja (Ferris et al., 2005), de a két polipeptid asszociáltan marad (Minamino és Macnab, 

2000a). Ez a hasítás elengedhetetlen a késői szubsztrátok hatékony exportjához (Fraser et 

al., 2003a). 

A kampó kiépülése a flagellum kialakulásának legfontosabb ellenőrzőpontja. 

Addig a flagellum-specifikus negatív transzkripciós szabályzó faktor, az FlgM a 

citoplazmában található, és gátolja az FliA-t, a flagellum-specifikus σ28-faktort, ezáltal 

megakadályozza a késői flagelláris fehérjék génjeinek átíródását. Miután a kampó 

kiépülése befejeződött, az első késői fehérje, az FlgM is exportálódik az épülő csatornán 

keresztül, és így a további késői fehérjék transzkripciója elindulhat. A késői fehérjék 

közül ezután a kampóhoz kapcsolódó fehérjék, az FlgK, FlgL és FliD szekréciója történik 

meg. Az FlgK és FlgL fehérjék néhány példánya köti össze a kampót és a helikális 

filamentumot, míg a FliD fehérje a filamentumok végét lezáró molekuláris sapka 

felépítésében játszik szerepet. Legvégül a filamentum épül ki: a FliD pentamer alá 

épülnek be az egyes flagellin (FliC) alegységek. Egy-egy filamentum 20000-30000 

flagellin alegységből is állhat, ami a teljes sejttömeg jelentős részét jelenti (Minamino et 

al., 2008a). Leírták, hogy ezen késői fehérjék exportjához szükséges, hogy a szubsztrát-

chaperon komplexek az ATPáz komplexhez dokkolódjanak (Thomas et al., 2004). Ezután 

az exportkapu FlhAC alegységéhez kötődnek az egyes késői szubsztrát-chaperon 

komplexek. A kötési erősségek tükrözik az egyes fehérjék beépülési sorrendjét: az FlgN-

FlgK kicsit erősebben kötődik, mint a FliT-FliD komplex, míg a FliS-FliC komplex 

affinitása kb. tizede a két másik komplexre mért értéknek (Kinoshita et al., 2013). Ezzel 

az eltérő affinitással biztosítja a sejt, hogy a kampót és filamentumot összekötő fehérjék, 

valamint a FliD pentamer előbb beépüljenek, minthogy a flagellin monomerek exportja 

megkezdődne. Kimutatták, hogy a FliJ részt vesz a korai szubsztrátok üres 
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chaperonjainak leválasztásában, valamint jelenlétében a FliT-FliD komplex nagyobb 

affinitással kötődik az FlhAC-hez, míg a FliS-FliC komplex kötődési erősségét nem 

befolyásolja. Ezek alapján tehát a FliJ is elősegíti azt, hogy a kis kópiaszámú késői 

szubsztrátok szekréciója megelőzze a flagellinét (Bange et al., 2010; Evans et al., 2006). 

 

2.5. A késői fehérjék és az exportchaperonok 

A késői fehérjék a citoplazmában szintetizálódnak, majd a növekvő flagellumban 

húzódó belső csatornán keresztül jutnak a beépülési helyükre, ahol polimerizálódnak. 

Ezen fehérjék exportálódását nagymértékben elősegítik a szubsztrát-specifikus 

chaperonok, melyek az egyes késői fehérjék C-terminális doménjeihez kötődnek. A 

klasszikus chaperonokkal ellentétben az exportchaperonok elsődleges feladata az 

exportszubsztrátok monomer formában való tartása a citoplazmában, de szerepük van a 

transzkripciós szabályozásban is. A kampót és a filamentumot összekötő FlgK és FlgL 

chaperonja az FlgN, a FliD-é a FliT, míg a flagelliné a FliS. (Auvray et al., 2001; Fraser 

et al., 1999; Galeva et al., 2014; Yamamoto és Kutsukake, 2006; Yokoseki et al., 1996). 

Mivel az FlgL, FlgK és FliD beépülése elengedhetetlen ahhoz, hogy a filamentum 

kiépülése elkezdődhessen, és ezek jóval kisebb kópiaszámban épülnek be 1-1 flagellumba 

(az FlgL és FlgK 11-11 példányban, a FliD 5 példányban), ezért ezen fehérjék exportjának 

feltehetően jóval gyorsabban és hatékonyabban kell megtörténnie, mint a több, mint 

20000 példányban jelen levő flagellinének (Kinoshita et al., 2013). 

 

2.6. A flagellin és a filamentum szerkezete 

A filamentum egy flagellin alegységekből felépülő 10-15 µm hosszú és 12-24 nm 

átmérőjű. helikális struktúra. Egy-egy filamentum akár 20000 – 30000 flagellin 

molekulából is állhat. Egy filamentumot 11 protofilamentum alkot. A helikális 

filamentumok kötegbe összeállva szuperhélixet alkotnak, ez felelős a baktériumok 

mozgásért. A filamentumra jellemző, hogy képes egymástól lényegesen eltérő 

konformációkat is felvenni, pl. a normális (dugóhúzó alakú) mellett lehetnek egyenesek 

is a filamentumok. Amennyiben mind a 11 protofilamentum ugyanolyan konformációjú, 

akkor egyenes filamentumot kapunk. Ez kétféle lehet: jobb- (R-típusú) és balmenetes (L-

típusú). A normális konformációjú filamentumban mindkét féle protofilamentum 

megtalálható.  
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Különböző fajokban található flagellin molekulák méretében jelentős eltérés 

tapasztalható. Az általunk vizsgált Salmonella enterica serovar typhimurium flagellinje 

495 aminosavból áll, és ~51,5 kDa. 

A filamentumot felépítő flagellin 4 doménből áll. Ezeket a filamentum belseje 

felől kifelé haladva D0, D1, D2 és D3 doméneknek nevezzük (6. ábra). Az N-terminális 

vég a D0 doménben kezdődik, és a D1, D2 láncon át tart a D3 doménig, majd 

visszakanyarodik, és ismét a D2, D1 doménen keresztül megy a lánc, míg végül a 

molekula C-terminálisa megint a D0 doménben helyezkedik el. Bár a domének között 

található régiók mindegyikét rövid antiparalell lefutású láncpár alkotja, a D0 és D1 

doméneket összekapcsoló régió hosszabb, mint a másik kettő, ezért ezt küllőrégiónak 

(spoke region) is nevezik (DS). A teljes flagellin molekula a nagy gamma betűre (Γ) 

hasonlít. (Yonekura et al., 2003). A flagellin monomerben az N-terminális lánc kb. 65 

aminosava ill. a C-terminális kb. 45 aminosava rendezetlen. Ezek a rendezetlen részek 

elengedhetetlenek a későbbi polimerizációhoz, ezáltal a legkonzervatívabb régiók a 

flagellin molekulában. A filamentum kiépülése során a rendezetlen régiók laza 

másodlagos szerkezete stabilizálódik egy kompakt struktúrát létrehozva (Aizawa et al., 

1990; Vonderviszt et al., 1989). 

 

 

6. ábra. A flagellin térszekezete (Yonekura et al., 2003) 

A C és N jelöli a C- ill. N-terminálist; a D0-D3 az egyes doméneket; a DS 

pedig a D0 és D1 domént összekötő, ún. küllőrégiót jelzi. 
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A filamentum szerkezete a 7. ábrán látható. A Salmonella filamentum átmérője 

kb. 24 nm, és a közepén egy kb. 2 nm átmérőjű csatorna húzódik. A filamentum 

magját két koncentrikus gyűrű alkotja, a belső gyűrű a D0 alegységekből, míg a 

külső a D1 doménekből épül fel. A D0 es D1 domén helikális kötegei mind 

tengely-, mind oldalirányban szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal 

stabilizálva a filamentumot. A két domént a DS küllőrégió köti össze. A D2 és D3 

domének pedig már kilógnak a belső kompakt magból, és jól elkülönülnek 

egymástól. A D2 domén kapcsolódik a külső gyűrűhöz, a D3 pedig a D2 

alegységhez (Yonekura et al., 2003).  

 

 

7. ábra. A filamentum keresztmetszeti képe (Yonekura et al., 2003) 

Az ábrán 11 flagellin alegység látható. A különböző színek az egyes doméneket jelölik. 
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2.7. FliS 

A FliS a flagellin (FliC) szubsztát-specifikus chaperonja. Tehát elsődleges 

feladata a flagellin monomer formában való tartása a citoplazmában (Auvray et al., 2001). 

Kimutatták, hogy a FliS a flagellin monomer C-terminális rendezetlen részéhez kötődik 

(454-494 aminosavakig terjedő régióhoz), ami a D0 doménben helyezkedik el. A D0 

domén alkotja a filamentum belső gyűrűjét, minden flagellin molekula D0 doménje a 

mellette levő molekula D0 doménjével kölcsönhatásban áll. Amennyiben a chaperon 

kötődik a FliC-hez, a D0 domének között nem tud kölcsönhatás kialakulni, a molekula 

monomer formában marad (Ozin et al., 2003). FliS kötődés hatására a flagellin 

rendezetlen C-terminálisa részben rendeződik, helikális szerkezetet vesz fel (Muskotál et 

al., 2006). Bár egyes eredmények azt mutatták, hogy a Salmonella typhimurium FliS 

stabil homodimereket alkot (Auvray et al., 2001), de más közeli és távolabbi rokon 

fajokból származó FliS-ek esetében végzett kísérletek azt mutatják, hogy a FliS 

valószínűleg monomer formában található oldatban. Aquifex aeolicus FliS-FliC komplex 

kristályszerkezete alapján elmondható, hogy egy FliS molekula kötődik egy flagellin C-

terminális régiójához. Nemcsak a flagellin szerkezetét befolyásolja a FliS kötődése, 

hanem a FliS molekula konformációja is jelentősen módosul flagellin kötődés hatására: 

az N-terminálison található 16 aminosavból álló rendezetlen régió, ún. sapka, kimozdul 

az eredeti helyéről, és egy rövid helikális struktúrát képez. Ezáltal egy üreg képződik, 

ahova a flagellin egy helikális darabja kötődik (510-518 aminosavak között), és az 

emellett található flagellin (499-505 aminosavak között) hélix a sapka eredeti helyére 

kerül. Ezek alapján elmondható, hogy a FliS utolsó 16 aminosava molekuláris dugóként 

viselkedik, megakadályozva, hogy flagellin kötődése nélkül a FliS hidrofób kötőhelye 

felszínre kerüljön (Evdokimov et al., 2003).  

A flagellin kötésen kívül a FliS-nek számos funkciója van a sejten belül. 

Kimutatták, hogy a FliS-en keresztül kötődik a FliS-FliC komplex az exportkaput alkotó 

egyik membránfehérje citoplazmikus doménjéhez, az FlhAC-hez (Bange et al., 2010; 

Kinoshita et al., 2013). A különböző szubsztrát-chaperon komplexek eltérő affinitással 

kötődnek az FlhAC-hez, ezáltal biztosítja a sejt, hogy a flagellum fehérjéi jól 

meghatározott sorrendben épüljenek be a növekvő struktúra végére (Kinoshita et al., 

2013). A FliS-nek a flagelláris bioszintézis transzkripciós szabályzásában is szerepe van: 

kötődik az FlgM anti-σ faktorhoz, ami gátolja a FliA flagellum-specifikus σ faktort 

(Galeva et al., 2014; Xu et al., 2014). Lam és munkatársai leírták, hogy a Helicobacter 

pylori FliS a HP1076 cochaperonnal, a FliD-vel és az FlgK-val kölcsöhatásba lép, 
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mintegy általános chaperonként viselkedik (Lam et al., 2010). H. pylori és C. jejuni 

törzsek proteomikai vizsgálata során potenciális FliS kötőpartnereket találtak, ami azt 

sugallja, hogy a FliS egy kulcsfontosságú export chaperon, és a máig ismert funkciói 

mellett egyéb szerepe is lehet a sejten belül (Parrish et al., 2007; Rain et al., 2001). 

Több fajból származó FliS kristályszerkezetét is meghatározták (8. ábra). Az 

Aquifex aeolicus FliS röntgenszerkezete alapján látható, hogy a FliS egy négy hélixből 

álló köteget alkot, és a molekula 16 N-terminális aminosava a köteget sapkaként lezárja 

(8. ábra A) (Evdokimov et al., 2003). A Helicobacter pylori és Bacillus subtilis FliS 

szerkezete (8. ábra B, C) is nagyfokú helicitást mutat (Badger et al., 2005; Lam et al., 

2010). A Salmonella typhimurium FliS 135 aminosav hosszúságú és 14,7 kDa a mérete. 

Bár a szerkezetét még nem határozták meg, de valószínűsíthetően ez is nagymértékben 

α-helikális (Auvray et al., 2001). 

 

 

8. ábra. Különböző fajokból származó FliS szerkezete. 

A, A. aeolicus FliS (1ORJ). B, H. pylori FliS (3IQC).C, B. subtilis FliS (1VH6). Dimert 

alkot, szerkezete eltér a másik két fajból származó FliS felépítésétől. A flexibilis loop-ok nem 

látszódnak a szerkezetekben, ezért az ábráról is hiányoznak. 
 



 
25 

 

2.8. A szolubilis exportkomponensek 

A szolubilis exportkomponensek, a FliI, a FliH és a FliJ a citoplazmában 

találhatóak. Ezek a fehérjék nem részei a flagellumnak, de egymással komplexet képezve 

szolubilis állapotban vagy az exportkapuhoz kötött formában biztosítják a késői 

szubsztrátok hatékony exportját. Mint már korábban említettem, a szolubilis 

exportkomponensek szerkezeti homológiát mutatnak az F0F1-ATP szintázok egyes 

alegységeivel (2. ábra).  

A FliI egy Walker típusú ATPáz, ami szekvencia homológiát mutat az F0F1-ATP 

szintázok α- és β-alegységeivel (Vogler et al., 1991). A FliI szerkezetének ismeretében 

megerősítették, hogy nemcsak a szekvenciák, hanem a szerkezetek is homológok 

egymással (Imada et al., 2007). Elektronmikroszkóppal készített felvételek alapján 

elmondható, hogy a FliI funkcionális formában homohexamer (9. ábra). A hexamer gyűrű 

külső átmérője nagyjából 10 nm, és a belsejében egy 2,5-3 nm átmérőjű üreg található 

(Claret et al., 2003). A FliI monomerben az első 20 aminosavból álló (FliIEN, extreme N-

terminal) flexibilis rész felelős az oligomerizációért (Minamino et al., 2006), míg a C-

terminális régió tartalmazza az ATPáz domént (Fan és Macnab, 1996). A FliI 

hexamerizációt foszfolipidek és Mg-ATP jelenléte elősegíti, ezáltal az ATPáz aktivitása 

is megnő. Leírták, hogy a FliI a membrán közelében ATP kötés hatására hexamerizálódik, 

ebben a formában elősegíti a az exportot, majd az ATP hidrolízise után szétesik, és új 

szubsztrátot képes megkötni (Claret et al., 2003; Kazetani et al., 2009).  

 

 

9. ábra. A FliI hexamer elektronmikroszkópos képe 

(Kazetani et al., 2009) 
 

Sokáig az volt az elfogadott nézet, hogy az export hajtóerejét a FliI ATP hidrolizáló 

képessége biztosítja (Fan és Macnab, 1996; Minamino és Macnab, 2000b; Vogler et al., 

1991), de mára bebizonyosodott, hogy az exporthoz az energiát a proton hajtóerő 

szolgáltatja (Minamino és Namba, 2008; Paul et al., 2008). Az is kiderült, hogy a FliI 



 
26 

 

nem elengedhetetlen az exporthoz, de hiányában a filamentumképződés hatékonysága 

radikálisan lecsökken (Minamino et al., 2011), továbbá bizonyos mutációk, melyek a 

proton hajtóerőt fokozzák, kompenzálni is képesek az ATPáz funkcióját (Erhardt et al., 

2014). Kimutatták, hogy a FliI egyedül vagy a FliH-val komplexált formában köti az 

FlgN-FlgK ill. FlgN-FlgL szubsztát-fehérje komplexeket (Thomas et al., 2004), ill. azt is, 

hogy a FliT valamint a FliT-FliD komplex kötődik a FliI-hoz (Minamino et al., 2012). Ez 

alapján elfogadottá vált az a nézet, hogy a késői fehérjéket az ATPáz komplex szállítja a 

citoplazmából az exportkapuhoz, bár ez flagellin esetében még nem bebizonyított. 

A Salmonella FliJ 147 aminosavból áll, és kb. 17 kDa. Kristályszerkezete alapján 

két hosszú α-hélix alkot egy antiparalell coiled-coil struktúrát (10. ábra), ami szerkezeti 

homológiát mutat azF0F1-ATP szintázok γ-alegységével. A FliI és FliJ komplexet 

képeznek egymással: a FliI6 gyűrű közepén található üregbe kötődik a FliJ. A FliJ is 

növeli a FliI ATPáz aktivitását, valószínűleg szintén azáltal, hogy a hexamerizációt 

elősegíti (Ibuki et al., 2011). 

 

 

10. ábra. A FliJ kristályszerkezete 

(Ibuki et al., 2011) 

 

Mivel a FliJ kölcsönhatásba léphet bizonyos axiális fehérjékkel, és megakadályozza a 

beépülés előtti polimerizációjukat, sokáig úgy tartották, hogy a FliJ mind a korai-, mind 

a késői szubsztrátok általános chaperonja (Minamino et al., 2000). In vitro a FliJ számos 

flagelláris fehérjével kölcsönhatásba lép, de nyilvánvalóan fiziológiásan ezen 
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kölcsönhatások nagy része nem fordul elő. Többek között kimutatták, hogy a FliJ kötődik 

a C-gyűrű FliM komponenséhez, az FlhA és FlhB export kapu fehérjékhez, valamint a 

FliT és FliN szubsztrát-specifikus chaperonokhoz (Evans et al., 2006; Fraser et al., 2003b; 

Imada et al., 2010; Minamino and Macnab, 2000c). Leírták, hogy FliJ jelenlétében a FliT-

FliD chaperon-szubsztrát komplex erősebben kötődik az FlhAC-hez, ebből a 

következtetésre jutottak, hogy a FliJ dinamikus kölcsönhatásokon keresztül a teljes 

exportot szabályozza (Bange et al., 2010; Ibuki et al., 2011), ezáltal elengedhetetlen a 

hatékony exporthoz. A FliJ a FliS kivételével köti az összes késői típusú szubsztrát 

chaperonját, ebből arra következtettek, hogy a FliJ elősegíti a kis koncentrációban jelen 

levő késői fehérjék chaperonjainak visszajutását a citoplazmába az exportkaputól, ezáltal 

ezen késői fehérjék exportját elősegíti. Mivel a flagellin nagy mennyiségben van jelen a 

sejten belül, ezáltal ennek a hatékony exportjához nincs szükség a FliJ közreműködésére 

(Evans et al., 2006). FliJ-t túltermeltetve a vad típusú sejtek motilitása csökken 

(Minamino és Macnab, 2000c), valószínűleg azért mert ha túl sok FliJ található a sejtben, 

1:1 komplexeket képez a FliI-al, és a funkcionálisan aktív komplexek száma lecsökken 

(Ibuki et al., 2011). Mára az az elfogadott kép, hogy a FliJ a szolubilis exportkomplex 

része, és jelenléte elengedhetetlen az ATPáz komplex helyes működéséhez. Olyan 

elképzelések is vannak, hogy az F0F1-ATPáz γ-alegységéhez hasonlóan, a FliJ is 

rotorként viselkedik. Az ATP hidrolízis hatására a FliJ elkezd forogni, és az FlhAC-vel 

való kölcsönhatáson keresztül aktiválja az exportkaput (Minamino et al., 2014). 

A FliH is szekvencia homológiát mutat az F0F1-ATP szintázok egyes részeivel, 

név szerint a b- és δ alegységeivel (Pallen, 2006). Kimutatták, hogy a FliH kötődik a FliI 

N-terminális részéhez, ezáltal gátolja a hexamerizációt, és csökken a FliI ATPáz 

aktivitása (Minamino et al., 2006). Ez alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a FliH 

funkciója a FliI inaktív formában való tartása a citoplazmában, hogy az exportkomplex 

kialakulása előtt feleslegesen ne hidrolizáljon ATP-t (Minamino és Macnab, 2000b). A 

Salmonella typhimurium FliH 235 aminosav hosszúságú, és közel 26 kDa. Magában 

stabil homodimereket képez, és egy FliH2 egy FliI monomerrel heterotrimert alkot 

(Minamino és Macnab, 2000b). FliH null mutánsokban a FliH hiányát a FliI 

túltermeltetése valamint bizonyos FlhA és FlhB mutációk is képesek kompenzálni, tehát 

a FliH jelenléte fontos, de nem elengedhetetlen az export szempontjából (Minamino et 

al., 2003). A FliJ-hez hasonlóan a FliH túltermeltetése vad típusú sejtekben a motilitás 

csökkenését okozza (Minamino és Macnab, 2000c). Ez azzal magyarázható, hogy ha túl 

sok FliH2-FliI heterotrimer képződik, az a FliI hexamerek számát csökkenti, tehát a 
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megfelelő FliI:FliH arány elengedhetetlen a hatékony exporthoz. A FliI mellett a FliH in 

vitro sok fehérjével hat még kölcsön. Kimutatták, hogy többek között kötődik az FlhAC-

hez, az FlhBC- hez, valamint a FliJ-hez (Minamino és Macnab, 2000c). Mára az a nézet 

vált elfogadottá, hogy FliH fő funkciója a FliI6-FliJ komplex kihorgonyozása az 

exportkapuhoz (Minamino, 2014). Két bevett modell létezik erre az irodalomban: 

egyrészt, mivel a FliH kötődik a FliN C-gyűrű fehérjéhez, leírták, hogy ezen a kötésen 

keresztül kerül rögzítésre a szolubilis exportkomplex (Minamino et al., 2009). A másik 

lehetséges forgatókönyv szerint az FliH-FlhAC kölcsönhatáson keresztül horgonyzódik 

ki a komplex (Hara et al., 2012). Az elmúlt évben Shigella minisejtek injektoszómájának 

krio-elektrontomográfiás vizsgálatával fény derült arra, hogy nagy valószínűséggel 

ténylegesen a FliN-hez horgonyzódik ki a szolubilis exportkomplex (11. ábra A, B), 

valamint kiderült, hogy az eddig feltételezett FliH2-FliI6-FliJ komplex sztöchiometriája 

helytelen, mivel feltehetően, a FliI-hoz hasonlóan, a FliH is hatos szimmetriát mutat (11. 

ábra C) (Hu et al., 2015). Salmonella injektoszóma és bazális test krio-

elektronmikroszkópos képei alapján úgy látszik, hogy az exportkomplex túl messze 

található az FlhAC-től ahhoz, hogy a FliJ kölcsönhatásba tudjon vele lépni, ezáltal 

elképzelhető, hogy a T3SS-nek van egy kikapcsolt állapota is, és csak akkor válik a két 

rendszer aktívvá, ha a baktériumsejt kapcsolatba kerül egy gazdasejttel vagy ha a 

flagelláris export beindulása indokolt (Kawamoto et al., 2013). 
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11. ábra. Az injektoszóma és a flagellum szerkezeti modellje (Hu et al., 2015) 

A, Az izolált Shigella T3SS bazális test krio-elektrontomográfiás keresztmetszeti képe. 

B, A keresztmetszeti kép alapján készített flagellum modell 

C, A szerkezeti modell alulnézetből. Látható, hogy a FliI hexamert hat FliH molekula 

horgonyozza oda a C-gyűrűhöz. 
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2.9. Az exportszignál 

Az exportszignálok biztosítják, hogy az adott fehérjék a megfelelő szekréciós 

rendszeren keresztül exportálódjanak. Mivel szekvenciális szinten nincs egy könnyen 

meghatározható szignál, ezért más szekréciós útvonalaktól, mint pl. a Sec vagy a Tat, 

eltérően a T3SS exportszignáljai meglepően kevéssé jellemzettek. A flagelláris 

exportrendszer és az injektoszóma exportmechanizmusában sok a hasonlóság. Egyik 

rendszeren keresztül szekretálódó fehérjék sem tartalmaznak klasszikus lehasadó 

szignálszekvenciát (Diepold és Armitage, 2015). Egyes kutatócsoportok eredményei 

alapján úgy vélték, hogy a szignál szekvencia mRNS szinten található (Anderson és 

Schneewind, 1997; Majander et al., 2005), de elfogadottabb az az álláspont, hogy a 

szignál aminosavszinten található, és a fehérje rendezetlen N-terminálisán helyezkedik el 

(Chilcott és Hughes, 1998; Hirano et al., 2003; Karavolos et al., 2005; Lloyd et al., 2001; 

Végh et al., 2006; Weber-Sparenberg et al., 2006). Kimutatták, hogy bizonyos esetekben 

az mRNS és a peptidszignál együttesen eredményez hatékony exportot (Singer et al., 

2014). Az egyes flagelláris fehérjék esetében azonosított szignál szekvenciák 

szekvenciális hasonlósága alacsony, ez azt feltételezi, hogy az aminosav szekvenciánál 

magasabb szinten kell keresni a szignált. Ennek ellenére készültek viszonylag megbízható 

szignál predikciós szoftverek, melyek elsősorban az N-terminális szekvencia 

aminosavmintázata alapján jósolnak (Jehl et al., 2011; Samudrala et al., 2009). Annak 

ellenére, hogy úgy tűnik, hogy a T3SS exportszignálok kizárják, hogy az adott fehérje 

más szekréciós útvonalon exportálódjon, az effektor fehérjék ki tudnak jutni a sejtből a 

flagelláris exportrendszeren keresztül, valamint olyan eseteket is leírtak, hogy flagelláris 

fehérjék kerültek a gazdasejtbe az injektoszómán keresztül (Diepold és Armitage, 2015). 

Úgy tűnik az effektor fehérjéknél a szignál jelenléte határozza meg, hogy szekretálódnia 

kell-e az adott fehérjének, de a szekréciós útvonalat a megfelelő chaperon jelenléte 

determinálja. Pl. a SopE fehérje képes a flagelláris exportrendszeren keresztül is 

szekretálódni, ha a chaperon kötő doménjében mutációk következnek be, ezáltal a 

chaperonja nem tud kötődni a fehérjéhez (Ehrbar et al., 2006). 

A T3SS effektor fehérjékről leírták, hogy egy N-terminális szignálszekvenciájuk 

van, mely az N-terminális 15-40 aminosav között helyezkedik el. Bár ez a szekvencia 

elegendő ahhoz, hogy a tű komplexen keresztül máskülönben nem szekretálódó fehérjék 

kijussanak rajta keresztül, de bizonyos esetben ahhoz, hogy a fehérjék ténylegesen 

transzlokálódjanak a gazdasejtbe, hosszabb szekvenciára van szükség (Diepold és 

Armitage, 2015).  
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A flagellum esetében a flagellin ill. a kampó fehérje N-terminális részét 

azonosították szignálként, de a fehérjeszekvencia legeleje nem feltétlenül szükséges az 

exporthoz (Kornacker és Newton, 1994; Végh et al., 2006). Csoportunkban korábban 

azonosították S. typhimurium flagellinje esetében az exporthoz szükséges minimális 

szignálszekvenciát (26-47 aminosavakig terjedő szegmens). Ezzel a szekvenciával 

részlegesen vagy teljesen átlapoló 1-35 ill. 1-48 szekvencia is elősegítette a hozzá 

kapcsolt modellfehérje exportját (Sun et al., 2007; Végh et al., 2006) 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a T3SS exportszignál nagy valószínűséggel a 

fehérjék N-terminális rendezetlen régiójában található. 
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3. CÉLKITŰZÉS 

 

 A flagellum a baktériumok fő mozgásszervecskéje. Az ezt felépítő axiális fehérjék 

a citoplazmában szintetizálódnak, majd a flagelláris exportrendszer segítségével kerülnek 

a beépülési helyükre. A flagellum egy rendkívül jól szabályozott, komplex mechanizmus 

során épül ki, melynek működése máig sem teljesen feltérképezett.  

Csoportunkban korábban azonosították a Salmonella typhimurium flagellin 

esetében azt a minimális szignálszakaszt (26-47 szegmens) a rendezetlen N-terminális 

régióban, ami szükséges a flagellin vagy a szignálhoz kapcsolt egyéb fehérjék 

transzportjához a flagellum belső csatornáján keresztül. 

 Munkám során célom volt alaposabban felderíteni a bakteriális flagelláris 

exportrendszer működését. Ezen belül is célkitűzéseim a következők voltak: 

 

 Célom volt a csoportunkban korábban azonosított exportszignál biotechnológiai 

alkalmazhatóságának vizsgálata. Munkám során egymástól jelentősen eltérő 

fehérjék N-terminálisára fuzionáltatva különböző hosszúságú szignálokat, célom 

volt meghatározni, hogy a szignálhossz és a fúziós fehérjék tulajdonságai hogyan 

befolyásolják az exporthatékonyságot. Valamint arra is kíváncsi voltam, hogy az 

exportálódott fehérjéről a szignált levágva funkcionális fehérje nyerhető-e. Célom 

volt annak kiderítése, hogy ezzel a megközelítéssel egy hatékony működő 

fehérjetermelési és tisztítási módszer kidolgozható-e. 

 

 Célom volt a szolubilis exportkomplexet alkotó fehérjék (FliI, FliJ és FliH) 

szerepének tisztázása a flagellin (FliC) ill. a flagellin-chaperon (FliC-FliS) 

komplex felismerésében. Emellett arra is kiváncsi voltam, hogy a szolubilis 

exportkomplex részt vesz-e a flagellin exportkapuhoz való szállításában. 

 

 Célom volt a Salmonella typhimurium FliS, a flagellin-specifikus chaperonjának 

biofizikai jellemzése. A FliS alaposabb ismeretében fény derülhet arra, hogy 

egyetlen fehérje miként játszhat ennyiféle szerepet a sejten belül, ezáltal is 

alaposabban megismerhetjük a flagelláris exportrendszer működését és 

szabályozó mechanizmusait.  
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Fehérjék előállítása 

4.1.1. Klónozás, DNS konstrukciók 

Az általam előállított FliI, FliS, FliJ és FliH konstrukciók a könnyebb 

tisztíthatóság érdekében N-terminális His-taggel lettek ellátva. A vad típusú SJW1103 

Salmonella typhimurium törzsből (Yamaguchi et al., 1984) genomiális DNS-t izoláltam 

a NucleoSpin Tissue DNA isolation kit (Macherey-Nagel GmbH) segítségével, majd a 

megfelelő primerpárok (1. táblázat) felhasználásával polimeráz láncreakció során 

amplifikáltattam az adott génszakaszokat. Míg a FliS, FliJ és FliH His6-taggel lett ellátva, 

addig a FliI N-terminálisán 10 db hisztidin (His) található. A His6-FliJ és His6-FliH az 

NdeI és HindIII hasítóhelyek közé, a His6-FliS NdeI és XhoI helyek közé lett klónozva 

pET17b (Novagen-Merck) vektorba. A FliI génje NdeI és BamHI hasítóhelyek közé 

került a His10-taget már eleve tartalmazó pET19b (Novagen-Merck) vektorba. Végül a 

pET17b ill. pET19b vektorokban levő konstrukciókat BL21(DE3)PLysS (Novagen-

Merck) Escherichia coli expressziós sejtekbe transzformáltam. 

 

Gén Irány Szekvencia 

FliJ 
„forward” 5’_gcgcgcCATATGcatcaccaccaccatcacgcacaacatggcgctctgg_3’ 

„reverse” 5’_gcgcggcAAGCTTtcattcgggtttcctcattgctgc_3’ 

FliH 
„forward” 5’_gcgcgcgcCATATGcatcaccaccaccatcactctaatgaattgccgtgcaag_3’ 

„reverse” 5’_ggaaggAAGCTTtcagagcactcccggcgccg_3’ 

FliS 
„forward” 5’_gcgcgcCATATGcatcaccaccaccatcactacaccgcgagcggtatc_3’ 

„reverse” 5’_cccggaCTCGAGttaacgagactcctggaaagatgc_3’ 

FliI 
„forward” 5’_acatCATATGaccacgcgcctgac_3’ 

„reverse” 5’_acatCTCGAGtcacaccgtcggga_3’ 

A klónozásához használt NdeI (CATATG), HindIII (AAGCTT), és XhoI (CATATG) hasítóhelyek 

nyomtatott betűkkel vannak jelölve, a start és stop kodonok alá vannak húzva, a His6-taget kódoló regió 

pedig félkövérrel van szedve. 

1. táblázat. Az egyes konstrukciókhoz használt primerpárok 

 

Az exporthatékonyság vizsgálatához készült pGFP plazmid (Clontech) alapú 

konstrukciókat Varga János állította elő (pVJ vektorok). Munkám során 18 féle 

konstrukciót használtam. Ezek mindegyike az 5’ végén egy His6-taget, majd ezt követően 

a S. typhimurium FliC N-terminális szekvenciájának 3 különböző hosszúságú darabját, 
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majd egy enterokináz (EK) hasítóhelyet, végül 6 különböző fehérjét kódoló génszakaszt 

tartalmazott (12. ábra). A legrövidebb N-terminális flagellin szegmens a 26-47. 

aminosavakig terjedő, a középső a 2-65. aminosavak közötti és végül a leghosszabb a 2-

192. aminosavig tart. A 6 modellfehérje az eredeti pGFP plazmid által kódolt GFP, az 

interferon-α (IFN-α), a C1r komplement proteáz CCP2 és CCP1-CCP2 doménje, a 

Thermatoga maritima xilanáz-A katalitikus doménje (XAcat) valamint a maltóz kötő 

fehérje (MBP). 

 

 

12. ábra. A konstrukciók felépítése 

Minden konstrukció az N-terminálisán His6-taget, majd a 3 féle hosszúságú flagellin szignált 

tartalmazza, ezt követi egy enterokináz hasítóhely, végül pedig maga a fuzionáltatott fehérje. 
 

4.1.2. Elektrokompetens sejtek készítése, elektroporálás 

Az SJW2536 flagellin deficiens S. typhimurium (Kenji Oosawa ajándéka; 

(Ohnishi et al., 1994)) sejteket LB médiumban (5 w/v % NaCl, 5 w/v % élesztőkivonat, 

10 w/v % tripton) OD600 = 0,6 sejtsűrűségig növesztettem, majd a sejteket kétszer mostam 

jéghideg steril vízben. Végül az eredeti térfogat 1/20 részében, 10%-os glicerinben 

reszuszpendáltam a pelletet, így elektrokompetens Salmonella sejteket kaptam. 

Elektroporáláshoz 2,5 kV, 25 μF és 400 Ω értékre állítottam az elektroporátort 

(GenePulser Xcell, Bio-Rad), és 2 mm-es úthosszú küvettában 100 µl elektrokompetens 

sejtszuszpenzióhoz 50-200 ng plazmid DNS-t adtam.  
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4.1.3. Fehérjék expressziója és tisztítása 

A flagellin szignálos konstrukciók esetében 1 v/v%-os egy éjszakán át növesztett 

Salmonella kultúrával beoltottam 100 µg/ml ampicillin tartalmú LB tápoldatot, a sejteket 

3-4 órán át OD600 = 0,6 sejtsűrűségig növesztettem, majd 0,4 mM végkoncentrációjú 

izopropil-β-D-tiogalaktopiranoziddal (IPTG) való indukálás után még további 3-4 órán 

keresztül növesztettem őket, amíg a sejtsűrűség el nem érte OD600 = 1-et. A sejteket 

centrifugálással ülepítettem. 

A flagellint az irodalomban már ismertetett módszer alapján tisztítottam 

(Vonderviszt et al., 1989). A flagellin esetében 8 órán át 37°C-on 250 rpm sebességen 

való rázatás mellett 3  100 ml 3% YE tápoldatban (élesztőkivonat oldat) növesztettem 

SJW1103 S. typhimurium sejteket. Majd a 3  100 ml kultúrát 1-1 db 3 l-es Erlenmeyer 

lombikban 1-1 l 5% YE tápoldatba oltottam át. Az 1-1 l oldathoz 0,015% 

végkoncentrációban AntifoamA (Sigma) habzásgátlót adtam. A sejteket 37°C-on, 80 rpm 

rázatási sebességen folyamatos levegőbefúvatás mellett 16 órán át növesztettem, majd a 

tápoldathoz végkoncentrációban 2% PEG-6000-t és 1% NaCl-ot adtam, hogy a rázatás 

során letört flagellumok összetapadjanak, majd 37°C-on levegőztetés nélkül még egy órát 

rázattam. A sejteket centrifugálással ülepítettem (6°C, 30 min, 4400 g), majd a pelletet 

30 ml 20 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,8 oldatban reszuszpendáltam. A sejtek felszínén 

lévő flagellumokat folyamatos hűtés mellett turmixgép segítségével letörtem, majd a 

sejteket centrifugálással (6°C, 10000 g, 30 min) eltávolítottam. A felülúszóból a 

flagellumokat ultracentrifugálással összegyűjtöttem (10 °C, 60 min, 178,000 g), majd ezt 

a pelletet 5 ml 20 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,8 oldatban mostam, ezután 5 ml 

ugyanilyen pufferhez hozzáadtam 1 db Complete ULTRA mini EDTA mentes proteáz 

inhibitor keverék tablettát (Roche), és ebben az oldatban reszuszpendáltam a flagellum 

csapadékot. A flagellumokat 65°C, 10 perces hőkezeléssel monomerizáltam, majd az 

aggregátumokat centrifugálással (4 °C, 30 min, 340,000 g) távolítottam el. Következő 

lépésként a flagellint polimerizáltattam 0,8 M végkoncentrációjú (NH4)2SO4 

hozzáadásával, a polimereket kétszer mostan 3-3 ml 20 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,8 

pufferrel. Végül a filamentumokat felvettem 3 ml 20 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 7,8 

pufferben, ismét monomerizáltattam, majd ugyanebben a pufferben anioncserés 

kromatográfia segítségével megtisztítottam (Source 30Q, GE). A tisztítás során 50-150 

mM lineáris NaCl gradient alkalmaztam. A flagellint tartalmazó frakciókat 20 mM Tris, 

50 mM NaCl, 1 mM EDTA pH 7,8 pufferrel szemben dializáltam. 
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A FliI, FliJ, FliH és FliS konstrukciókat tartalmazó sejteket LB médiumban 

termeltetve OD600 = 0,6 sejtsűrűség elérésekor indukáltam 0,4 mM végkoncentrációjú 

IPTG-vel, majd a sejteket 25 °C-on egész éjjel növesztettem. A sejteket centrifugálással 

ülepítettem, végül szonikálással feltártam őket. A FliI, FliH és FliJ kultúra esetében a 

szolubilis frakció tartalmazta a fehérjénket, míg a FliS inklúziós testeket képezett. 

Az 500 mM NaCl, 30 mM imidazol tartalmú FliI feltárt sejt felülúszót egy Ni-

Sepharose High Performance (GE-Healthcare) Ni-affinitás oszlopra vittem fel, majd 30-

500 mM lineáris gradiens mellett tisztítottam a His-FliI-t. A FliI-t tartalmazó frakciókat 

egyesítettem, majd 20 mM Tris, 200 mM NaCl, 1 mM EDTA pH 7,8 összetételű puffer 

ellenében egy éjszakán át dializáltam. 

A FliH-t tartalmazó szonikált sejtfelülúszót egy Ni-NTA Superflow oszlopon 

(Qiagen) tisztítottam 500 mM NaCl-ban 10-500 mM imidazol, pH 7,5 lineáris gradiens 

mellett. A FliH-t tartalmazó frakciókat egyesítettem, majd 20 mM Tris, 20 mM NaCl, 1 

mM EDTA, pH 7,5 összetételű puffer ellenében egy éjszakán át dializáltam. A dializált 

frakciókat tovább tisztítottam egy Source 30Q anioncserélő oszlopon (GE Healthcare). A 

felkötött fehérjét 200-600 mM NaCl gradiens mellett eluáltam 20 mM Tris, 1 mM EDTA 

pH 7,5 pufferben. A FliH-t tartalmazó frakciókat egyesítettem, az egyesített frakciók 

pufferösszetétele kb. 20 mM Tris, 400 mM NaCl, 1 mM EDTA pH 7,5 lett. 

A FliJ tartalmú feltárt sejtfelülúszót egy Ni-NTA Superflow oszlopon (Qiagen) 

tisztítottam 500 mM NaCl-ban 10-500 mM imidazol pH 7,5 lineáris gradiens mellett. A 

FliJ-t tartalmazó frakciókat egyesítettem, majd 10 mM Na-foszfát, 50 mM NaCl, 0,5 mM 

EDTA, pH 7,0 összetételű puffer ellenében egy éjszakán át dializáltam. A dializált 

frakciókat tovább tisztítottam egy Source 15S kationcserélő oszlopon (GE Healthcare). 

A felkötött fehérjét 50-500 mM NaCl gradiens mellett eluáltam 10 mM Na-foszfát, 0,5 

mM EDTA pH 7,0 pufferben. A FliJ-t tartalmazó frakciókat egyesítettem, az egyesített 

frakciók pufferösszetétele kb. 250 mM NaCl, 10 mM Na-foszfát, 0,5 mM EDTA pH7,0 

lett.  

A FliS tartalmú inklúziós testeket háromszor mostam 50 mM Tris, 1 mM EDTA, 

0,5 % TritonX-100 pH 8,0 pufferben, majd egy éjszakán át szolubilizáltattam 4°C-on 6 

M guanidin-hidroklorid, 10 mM imidazol pH 7,5 pufferben. Ezután a szolubilizált 

fehérjét egy Ni-NTA Superflow (Qiagen) oszlopon tisztítottam ugyenebben a guanidin-

hidrokloridos pufferben 10-250 mM lineáris imidazol gradiens mellett. A FliS-t 

tartalmazó frakciókat egyesítettem, majd egy éjszakán át 20 mM Tris, 1 mM EDTA, 200 

mM NaCl pH 7,5 puffer ellenében tartó dialízis során a fehérje visszanyerte natív 
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térszerkezetét. Ezután a FliS-t Superose 12 oszlopon (GE Healthcare) gélszűréssel 

tisztítottam tovább 20% glicerin tartalmú 20 mM Tris, 400 mM NaCl, 1 mM EDTA pH 

7,8 pufferben. Glicerint az aggregáció megelőzésére adtam hozzá. 

A fehérjék tisztaságát minden esetben SDS-PAGE (12,5% Laemmli gélen) ellenőriztem, 

majd 3 kDa-nál vágó centrifugális töményítővel töményítettem, és aliquotokban 

fagyasztva -20°C-on tároltam. A FliI polimerizációs állapotainak detektálására a fehérjét 

natív, SDS mentes pufferben, 4-15% Mini Protean TGX (Bio-Rad) előreöntött gradiens 

gélen futtattam meg. 

 

4.2. Fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata 

4.2.1. Kvarc kristály mikromérleg (QCM) 

QCM mérések során az egyik kölcsönható partnert egy kvarc kristály szenzor 

lapka felszínére immobilizáljuk. Ahogy a ligandumot a szenzor felszínére injektáljuk, a 

kötődés hatására megváltozik a kristály tömege, így a rezgési frekvenciája is. A 

frekvenciaváltozás az asszociáció és disszociáció során folyamatosan nyomon követhető, 

és ebből az időbeli változásból a sebességi állandók meghatározhatóak. 

A méréseket Attana A100 készüléken végeztem biotinilált FliI, FliH és FliJ 

immobilizálása után. A fehérjék biotinilálása az alábbi protokoll szerint történt: A FliI, 

FliH és FliJ-t 2 órán keresztül 25°C-on ötszörös moláris feleslegben 

biotinamidohexanoil-6-aminohexánsav N-hidroxiszukcinimid észterrel (Sigma) 

inkubáltam, majd HBS-T puffer (10 mM HEPES, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0,005% 

Tween-20, pH 7,5) ellenében dializáltam őket, hogy a nem kötött biotin eltávozzon a 

rendszerből. A biotinilált fehérjéket neutravidinen keresztül kötöttem egy-egy biotinnal 

fedett chip (Attana) felszínére a gyári protokollt követve. 

FliI, FliJ, FliH, FliC, FliC-FliS komplexet, ill. negatív kontrollként ovalbumint HBS-T 

pufferbe dializáltam. Mindegyik ligandumot 150-150 μl térfogatban injektáltam a 

megfelelő fehérjét tartalmazó chip felszínére. Az asszociáció és disszociáció sebességét 

25 μl/perc áramlási sebesség mellett követtem nyomon. A felszínek regenerálása 40 μl 2 

M KCl, 50 mM NaOH injektálásával történt. 

A mérések kiértékelése és a kinetikai paraméterek meghatározása BIAevaluation 

4.1 (GE Healthcare) szoftver segítségével történt. A FliI chipre injektált FliH esetében az 

asszociációs és disszociációs görbékre az 1:1 Langmuir kötődési modell volt legjobban 

illesztethető, míg a többi esetben a kétlépéses konformációváltozást feltételező modell 
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illett leginkább a görbékre. Ez a modell egy 1:1 analit-ligandum kötést feltételez, amit a 

kialakult komplex konformációváltozása követ. A szoftver a látszólagos Kd értékeket az 

1:1 Langmuir kötődésnél a koff/kon hányadosából, míg a konformáció változásos 

modellnél az 1/(kon/koff×(1+kon2/koff2)) összefüggésből határozta meg (Lipschultz et al., 

2000). 

 

4.2.2. ATPáz aktivitásmérés 

A FliI ATPáz aktivitásának változását különböző kötőpartnerek jelenlétében az 

alábbi kapcsolt reakciókon keresztül tudtam nyomon követni (13. ábra): 

 

 

 

13. ábra. A NADH-kapcsolt reakció sémája 

 

A mérést Kiinatsia (Kiianitsa et al., 2003) protokollja alapján végeztem. A reakció során 

a NADH fogyása 340 nm-en folyamatosan nyomon követhető. Ezen a módon sokkal 

pontosabban meghatározható az ATP fogyása, azaz a fehérjék ATPáz aktivitása, mintha 

egy végpontdetektálásos módszert alkalmaznék. A FliI-t változó koncentrációkban (0,4-

1 μM) 30°C-on 5 percig különböző fehérjék jelenlétében (FliJ, FliH, FliC, FliS) az alábbi 

összetételű reakcióelegyben előinkubáltam: 25 mM HEPES pH 8,0; 20 mM MgCl2; 0,1 

mg/ml BSA; 2 mM DTT, 200 μM NADH (Boehringer Mannheim); 1 mM PEP (Sigma); 

20 U/ml PK (Sigma), 40 μg/ml LDH (Boehringer Mannheim). Az ATPáz reakciót ezután 

5 mM végkoncentrációjú ATP (Sigma) hozzáadásával indítottam be. A NADH 

abszorbanciájának csökkenését 30°C-on 340 nm-en mérve követtük nyomon.  

A membránkötött fehérjék közötti kölcsönhatások modellezésére foszfolipid (PL) 

liposzómákat adtam a rendszerhez. A liposzómákat úgy állítottam elő, hogy E. coli 

poláros lipid kivonatot (Avanti Polar Lipids) kloroformban oldottam, a kloroformot 

eltávolítottam belőle, majd a lipideket 25 mM HEPES pH 8,0 pufferben oldottam, így 
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egy 1 mg/ml-es szuszpenziót kaptam, amiből vízfürdőben szonikálás után liposzómák 

keletkeztek. A liposzómákat 10 μg/ml végkoncentrációban adtam az ATPáz reakcióhoz. 

Foszfolipidek jelenlétében viszont változott a reakcióelegy összetétele: a BSA-t és 

MgCl2-t kihagytam a rendszerből, mivel kicsapták a foszfolipideket. Mivel a Mg2+ 

jelenléte elengedhetetlen az ATPázok működéséhez, ezért ezeknél a méréseknél a 

reakciót 5 mM Mg2+-ATP-vel indítottam be. Így összemérve nem tapasztaltam 

csapadékképződést. 

 

4.3. Exporthatékonyság vizsgálata 

4.3.1. SDS-PAGE és Western blot 

A szignálos konstrukciókat tartalmazó sejteket centrifugálás után az eredeti 

térfogatuk 1/10-nek megfelelő mennyiségű desztillált vízben reszuszpendáltam, majd 

ugyanilyen mennyiségű standard redukáló SDS-PAGE mintapufferben melegítve és 

vortexelve lizáltak a sejtek.  

A sejteket már nem tartalmazó tápoldatot centrifugális töményítővel (Millipore) 

ötvenszeresére töményítettem, felvettem a térfogatukkal megegyező mennyiségű 

standard redukáló SDS-PAGE mintapufferben, majd mind a sejtes, mind a médiumot 

tartalmazó mintákat a standard Tris-glicin puffer rendszert használva 12,5%-os gélen 

megfuttattam. Az SDS-PAGE mintapuffert tartalmazó mintákból a Coomassie kékkel 

festett gélekre 20-20 µl-t, a Western blot-ra használt gélekre 10-10 µl-t vittem fel. A 

nitrocellulóz membránra átvitt fúziós fehérjék detektálására monoklonális anti-

polihisztidin- alkalikus foszfatáz konjugált antitestet (Sigma) használtam. 

A termelődött fehérjék egy része inklúziós testet alkotott. Annak 

meghatározására, hogy az adott fehérje mekkora hányada marad szolubilis, és mennyi 

képez belőle inklúziós testet, a lecentrifugált sejteket az eredeti térfogatuk 1/5-nek 

megfelelő mennyiségű szonikáló pufferben (50 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 

mM EDTA, 1% Triton X-100) felvettem, hozzáadtam 10 w/v% üveggyöngyöt (Sigma), 

és a mintákat jégen hűtve (1 ml térfogatú minta szonikálása maximális erősséggel, 6-szor 

15 s) feltártam. A szolubilis és oldhatatlan frakciót centrifugálással választottam el, a 

pelletet szonikáló pufferben mostam, majd a szolubilis frakcióval megegyező térfogatú 

desztillált vízben reszuszpendáltam. Mindkét frakcióhoz 1:1 térfogatarányban standard 

redukáló SDS-PAGE mintapuffert adtam, majd 3 perc 95°C-os főzés után, mind a 

Coomassie kékkel festett gélre, mind a Western blotra menő gélre mindkét frakcióból 20-

20 µl mintát vittem fel  
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4.3.2. A bazális lízis mértékének meghatározása 

Fehérjék a sejtek belsejéből nemcsak exporttal, hanem a sejt lízise során is 

kikerülhetnek a médiumba. Mivel a Salmonella sejtek saját MBP-je nem tartalmaz 

semmiféle exportszignált, ezért kizárólag lízis során kerülhet a tápoldatba. így a sejten 

belül és a médiumban található MBP aránya meghatározza a lízis mértékét.  

400 ml LB-ben OD600 ≈ 1-ig növesztett SJW2536 sejtet centrifugálással 

elválasztottam a tápoldattól. A sejteket szonikálással feltártam, majd a szonikált 

sejtfelülúszót kiegészítettem 400 ml-re mosópufferrel (200 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 

1 mM EDTA, pH 7,4). A 400 ml médiumhoz is annyi NaCl-ot, Tris-HCl (pH 7,4)-t és 

EDTA-t adtam, hogy a koncentrációjuk megegyezzen a mosópufferben levővel. 

Mind a médiumot, mind a feltárt sejtfelülúszót felvittem 1-1 1 ml-es amilóz 

oszlopra (New England Biolabs), a nem kötött fehérjéket mosópufferrel mostam, majd 3-

3 ml elúciós pufferrel (200 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 10 mM maltóz, 

pH 7,4) eluáltam. 

SDS-PAGE gélekhez és Western blothoz a sejtekből tisztított MBP 15-15 µl-éhez 

15-15 µl standard redukáló SDS-PAGE mintapuffert adtam, majd 3 perc 95°C-os főzés 

után vittem fel a gélre. Mivel a tápoldatban levő MBP mennyisége jóval kisebb, ezért 

nem lenne detektálható ezekkel a módszerekkel. Emiatt 750-750 µl-t a médiumból 

tisztított frakciókból kb. 16% végkoncentrációjú triklórecetsavval kicsaptam, majd a 

pelletet nem standard SDS-PAGE mintapufferben (250 mM Tris–HCl, pH 8,0, 15% 

glicerin, 4,5% SDS, 0,03% brómfenolkék, 5% β-merkaptoetanol) felvéve ugyanúgy SDS-

PAGE- el és Western blot-al analizáltam. Az MBP detektálására egér monoklonális anti-

MBP (Sigma) antitestet és anti-egér-IgG alkalikus foszfatáz konjugátumot (Sigma) 

használtam. A sávintenzitások és a gélekre felvitt anyagmennyiség alapján a bazális 

sejtlízis kb. 0,4%-ra becsülhető. 

 

4.3.3. Exporthatékonyság meghatározása 

Az export mértékét úgy határoztam meg, hogy a sejtek centrifugálása után a 

pelletet és a médiumot SDS-poliakrilamid géleken megfuttattam, és a sávok 

sejtintenzitása alapján denzitometrálással becsültem meg az egyes fúziós fehérjék 

koncentrációját a sejten belül ill. a médiumban A sávok intenzitásait korrigáltam az adott 

molekulaméretnél megjelenő gazdasejt fehérjék intenzitásaival. Mivel a mólsúly marker 

sávjai az adott fehérjét ismert koncentrációban tartalmazzák, ezért ezekhez a sávokhoz 
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viszonyítva határoztam meg az adott fúziós fehérje mennyiségét az egyes sávokban. A 

koncentrációkat a becsült mennyiségek és a felvitt térfogatok arányából számoltam ki. 

Mivel az egyes fehérjék nem ugyanolyan mértékben kötik a Coomassie festéket, így az 

adott sávban lévő fehérje mennyisége pontosan nem határozható meg, de az egyes 

fehérjék relatív mennyiségét a sejten belül és a médiumban jól becsülhetjük ebből. 

Bizonyos esetekben a fúziós fehérje csak Western blot-on látható (pl. 2-65-IFN-α 

és a 2-192-MBP esetében), ilyenkor az exporthatékonyság és legalább az egyik 

koncentráció kizárólag a blot-on látható sáv alapján lett meghatározva, mivel a 

Coomassie festett gélen a megfelelő sáv egyáltalán nem látszott. A sejten belül legalább 

1 mg/l, a médiumban pedig legalább 0,2 mg/ml fúziós fehérje koncentráció szükséges 

ahhoz, hogy a Coomassie festett géleken a fehérjéinket jól meg tudjuk különböztetni a 

sejt saját fehérjéitől.  

Az export százalékos hatékonyságát a sejten belüli és a médiumban található 

fúziós fehérje mennyiségéből az alábbi összefüggés alapján határoztam meg: 

𝑚é𝑑𝑖𝑢𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑣ő 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑓𝑒ℎé𝑟𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑒

𝑚é𝑑𝑖𝑢𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑣ő + 𝑠𝑒𝑗𝑡𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑣ő 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑓𝑒ℎé𝑟𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔𝑒
× 100 

Ez az összefüggés nem veszi figyelembe a degradált fehérje mennyiségét, ezáltal az 

„igazi” exporthatékonyságot alábecsülheti, amennyiben az exportálódás után a fehérje 

degradálódik a médiumban. Emellett a sejten belül is degradálódhat a fehérje, elvesztheti 

az exportszignált, ezáltal nem tud kijutni a sejtből. Mindezen korlátozások 

figyelembevételével is ezzel a módszerrel egy jó becslést kaphatunk az export 

hatékonyságának mérésére. 

 

4.4. Enterokinázos hasítás, funkcionális vizsgálat 

Annak eldöntésére, hogy a médiumba exportálódott fehérje a szignál eltávolítása 

után felveszi-e natív térszerkezetét, funkcionálissá válik-e modellfehérjeként a 26-47-

MBP konstrukciót használtam. Amennyiben az MBP kikötődik amilóz gyantára, 

elmondhatjuk, hogy a médiumba exportálódott fehérje funkcionális. 

SJW2536 sejtekbe elektroporálva 500 ml LB-ben a fent leírt módon termeltettem 

a fehérjét. A sejteket 5000 g-vel, 15 percig 4°C-on centrifugálva ülepítettem, majd a 

sejtfelülúszóval dolgoztam tovább. Az 500 ml 26-47-MBP tartalmú tápoldatot 

diafiltrálással (10 kDa pórusméretű Sartorius Sartocon kazettán keresztül) 400 mM NaCl, 

10mM imidazol, 50 mM Na-foszfát, pH 7.5, 0,01% NaN3 pufferre cseréltem. Ezzel 

párhuzamosan a térfogatot 200 ml-re csökkentettem. A 200 ml 26-47-MBP-t tartalmazó 
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mintát egy 5 ml-es Ni-NTA Superflow oszlopra (Qiagen) vittem fel, 400 mM NaCl, 

10mM imidazol, 50 mM Na-foszfát, pH 7.5, 0,01% NaN3 pufferrel mostam, majd 400 

mM NaCl, 400mM imidazol, 50 mM Na-foszfát, pH 7.5, 0,01% NaN3 pufferrel eluáltam. 

A szignálos MBP-t tartalmazó frakciókat egyesítettem, majd egy éjszakán át 4°C-on 

dializáltam 50 mM Tris-HCl, 0,2 mM CaCl2, pH 7,5, 0,1% Tween-20 ellenében. A 

dializált mintához rekombináns enterokinázt (EK) (Sigma) adtam 26-47-MBP:EK kb. 

20:1 tömegarányban. A 26-47-MBP koncentrációja 0,1-0,15 mg/ml volt. A fúziós 

fehérje - EK keveréket 30 órán át szobahőmérsékleten inkubáltam, majd ebből 5 ml-t 

felvittem egy 1 ml-es amilóz oszlopra (New England Biolabs). A nem kötött fehérjéket 

200 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,4, 1 mM EDTA pufferrel mostam, majd az 

MBP-t 10 mM maltóz, 200 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,4, 1 mM EDTA pufferrel 

eluáltam. Az MBP jelenlétét SDS-PAGE-el ellenőriztem. Amennyiben az eluátum 

tartalmazott MBP-t, elmondható, hogy az exportálódott szignálmentes fehérje felvette a 

natív térszerkezetét. 

 

4.5. Homológiamodell készítés és molekuladinamikai 

szimulációk 

A His6-tag nélküli Salmonella typhimurium FliS fehérjeszekvenciáját feltöltöttem 

az IntFOLD, Version 2.0 szerverre (Roche et al., 2011). A szerver által 5 legjobbnak ítélt 

modell közül azt választottam ki, ami a H. pylori (PDB: 3IQC) és az A. aeolicus FliS 

(PDB: 1ORJ) szerkezete alapján készült. A homológiamodell oldószermentes közegben 

levő molekulára készült. Ennek a szerkezetnek finomítására a készült modellt vízbe 

helyeztük és a fiziológiás NaCl koncentráció mellett energiaminimalizálást végeztünk. 

Rövid idejű szimulációk (200 ps) során a sztérikus ütközések megszűntek. Az így kapott 

szerkezetet 27°C-on molekuladinamikai szimulációnak vetettük alá (150 ns-on keresztül, 

1 bar nyomáson, 20 ps-onkénti rögzítéssel). Ugyanezt a szerkezetet 100°C-ra felfűtve, 

majd ismét 27°C-ra visszahűtve elvégeztük a szimulációkat. A visszahűtés után kapott 

modellt fogadtuk el valósnak. Összehasonlításképp ugyanezt elvégeztük az A. aeolicus 

FliS röntgenszerkezetére (1ORJ) is, valamint két globuláris fehérjére kapott szerkezetet 

(lizozim, 193L; humán növekedési hormon, 1HGU) is ugyanilyen módon 

molekuladinamikai szimulációknak vetettük alá. A szimulációk a GROMACS (Pronk et 

al., 2013) programmal készültek. A kapott modellek másodlagos szerkezetét a DSSP 

(Kabsch és Sander, 1983) algoritmus segítségével határoztuk meg. A szerkezetek egyes 

részeinek flexibilitását is meghatároztuk, és az UCSF Chimera (Pettersen et al., 2004) 
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programcsomag felhasználásával ábrázoltuk. A szimulációk az MTA-ELTE NAP B 

Neuroimmunológiai Kutatócsoportjában készültek. 

 

4.6. Szerkezeti mérések 

4.6.1. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A DSC mérésekkel meghatározhatók a fizikai átmenetekhez, kémiai reakciókhoz 

kapcsolódó entalpiaváltozások, és azok a hőmérsékletek, ahol e folyamatok lejátszódnak. 

A mérés során mind a minta, mind a referencia oldatot fűtjük, biztosítva azt, hogy a két 

cella hőmérséklete a teljes felfűtési ciklus alatt megegyezzen, és az ehhez szükséges 

hőmennyiséget regisztráljuk mind a két cellában. Amennyiben a mintába kevesebb hőt 

kell közölni, mint a referenciaoldatba, exoterm, fordított esetben endoterm reakcióról 

beszélünk. 

DSC görbék alapján az átmenetekhez, pl az esetünkben fehérjék 

hődenaturációjához, szükséges entalpiát számolhatjuk ki. 

A DSC kísérleteket egy VP-DSC készülékkel (MicroCal, Northampton, MA) 

végeztem. A felfűtés 25-100 °C-ig történt, 1 °C/perc lineáris felfűtési sebesség mellett. A 

használt fehérjekoncentráció minden fehérje esetében 0,34 mg/ml volt. A mérendő 

fehérjét 10 mM Na-foszfát, pH 7,4 pufferbe dializáltam, és a dialízispuffert használtam 

referenciának a mérés során, hogy a két pufferösszetétel teljesen megegyezzen. 

A mérések kiértékelése egy Origin 5.0-alapú MicroCal programcsomaggal 

történt.  

A mérések után a mintát 15%-os SDS-poliakrilamid gélen megfuttattam annak 

ellenőrzésére, hogy a mérés során nem degradálódott-e az adott fehérje. 

 

4.6.2. Cirkuláris dikroizmus (CD) 

A síkban polarizált fény két cirkuláris komponense (jobbra és balra cirkulárisan 

polarizált fény) királis mintán áthaladva eltérő mértékben nyelődik el. A jelenség alapján 

működő CD spektroszkópia a molekulában lévő kromofór csoportok egymáshoz képesti 

térbeli elrendeződéséről, vagyis a molekula térszerkezetéről ad információt. A távoli 

ultraibolya (UV) tartományban (180-260nm) felvett CD spektrumból következtethetünk 

a másodlagos szerkezeti elemek (α-hélix, β-lemez, rendezetlen/random coil láncok) 

meglétére, illetve ezek arányára a fehérje térszerkezetében, míg a közeli UV tartomány 
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(260-320 nm) az aromás oldalláncokról, azok egymáshoz viszonyított térbeli 

orientációjáról, vagyis a harmadlagos szerkezetről ad információt. 

A méréseket egyrészt egy Jasco J-720 spektropolariméterrel végeztem. A 

műszerhez egy Neslab RTE-110 számítógéppel vezérelhető termosztát kapcsolódik, ami 

lehetővé tette a hőmérséklet pontos beállítását, és a hődenaturációs kísérletekhez 

szükséges folyamatos felfűtés megvalósítását. A mérés során használt 

fehérjekoncentráció 0,2-0,45 mg/ml volt, 10 mM Na-foszfát, pH 7,4 pufferben dializálva. 

A távoli UV CD spektrumot 190-260 nm-ig 10°C-onként regisztáltam 25-85°C 

hőmérséklettartományban. Emellett a mérések másik része az ELTE-n egy Peltier 

termosztáttal összekapcsolt Jasco J-810 spektropolariméterrel történt. 7-110°C között 

2°C/perc felfűtési hőmérséklet mellett 220 nm-en nyomon követve folyamatosan mértük 

a hőmérsékletváltozás hatását a fehérje térszerkezetére. Ebben az esetben a használt 

fehérjekoncentráció 0,06 mg/ml (4 µM) volt, 10 mM Na-foszfát, 50 mM NaCl, pH 7,4 

pufferben mérve. A hődenaturációt kétállapotúnak feltételezve a görbére a Gibbs-

Helmholtz összefüggés alapján szigmoidot illesztettünk. A mintákat mindkét esetben egy 

hengeres, 1 mm úthosszú, termosztálható kvarcküvettában mértük. 

A maximális hélixtartalmat tetrafluor etanol (TFE) hozzáadásával határoztuk 

meg. A mérések a SOLEIL szinkrotronnál DISCO fényforrás alkalmazásával történtek. 

0,4 mg/ml (26 µM) fehérjekoncentráció mellett 10 mM Na-foszfát, pH 7,4 pufferben 40 

µm úthosszú CaF2 küvettában 185-270 nm-ig vettük fel a spektrumot. 

A mérési adatok kiértékelése az újonnan kifejlesztett BeStSel módszerrel történt 

(Micsonai et al., 2015). 

 

4.6.3. Triptofán fluoreszcencia 

 Triptofán (Trp) fluoreszcenciás méréssel meghatározható, hogy az adott 

fehérjében a triptofánok környezete hogyan változik felfűtés vagy egy másik komponens 

hozzáadásának hatására. Amennyiben a mért fluoreszcenciás csúcs a rövidebb 

hullámhosszú tartomány felé tolódik el, hidrofóbabb, ha a hosszabb hullámhosszak felé, 

hidrofilebb környezetbe kerül. A hidrofilebb környezet azt jelenti, hogy a molekula 

szerkezete fellazul, a víz könnyebben hozzáfér, míg ellenkező esetben egy rendeződést 

láthatunk. 

 A méréseket egy Peltier termosztáttal összekötött Jobin Yvon FluoroMax-3 

spektrofluoriméter segítségével végeztem. Szobahőmérsékleten 290 nm-es gerjesztés 

mellett (emissziós és gerjesztési rés: 2-2 nm) 300-400 nm között vettem fel a FliS, a FliC 
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és a FliC-FliS komplex emissziós spektrumát. Mindkét fehérjét, valamint a komplexet is 

15-15 µM-os koncentrációban mértem. A hőmérséklet változásának hatását a 

fluoreszcenciára 20-90°C között 5°C-onként vizsgáltam. Ebben az esetben is 300-400 nm 

között vettem fel a FliS emissziós spektrumát, de 297 nm-es gerjesztés mellett (emissziós 

és gerjesztési rés: 5-5 nm). A felhasznált fehérje koncentráció itt 6,5 µM volt. 

Mind a szobahőmérsékleten végzett mérések esetén, mind a felfűtésnél az adott 

hőmérsékleten mért fehérjementes alapvonalat levontam a fehérjékre kapott görbékből. 

Mindkét esetben 10 mM Na-foszfát, pH 7,4 pufferben végeztem a méréseket. 

 

4.6.4. Proteolitikus emésztés 

A limitált proteolízis kísérletek 20 mM Na-foszfát, 300 mM NaCl pH 7,8 

pufferben, szobahőmérsékleten történtek. A felhasznált fehérjekoncentráció 0,4 mg/ml 

volt. Egy tipikus emésztési kísérlet során a tripszint ill. a szubtilizint 1:300 w/w arányban 

adtuk a fehérjeoldathoz. Különböző időpontokban az emésztési elegyből 20-20 µl mintát 

vettünk, 20-20 µl 0,3 mg/ml TLCK vagy PMSF proteáz inhibitor tartalmú standard SDS-

PAGE mintapuffert adtunk hozzá, majd ezt követően azonnal 10 percig 100°C-on 

inkubáltuk.  

15%-os SDS-poliakrilamid géleken futtattuk meg a mintákat. A fehérjéket 

tartalmazó sávokat kivágtuk, majd tripszin hozzáadásával a fehérje a géldarabkában 

rövidebb peptidekké emésztődött. Ezek a peptidek LC-MS/MS analízisre kerültek, ahol 

a fehérjefragmensek aminosav szekvenciáit meghatározták. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK 

 

 

5.1. Fúziós fehérjék exportja a flagelláris szekréciós rendszeren 

keresztül 

5.1.1. Problémafelvetés 

A rekombináns fehérjeexpresszió fontos lépése a biológiai úton történő 

gyógyszerelőállításnak. Alapvető probléma, hogy bakteriális rendszerekben a termelődött 

fehérje gyakran nem tekeredik fel rendesen, aggregálódik, degradálódik vagy inklúziós 

testeket képez. Emellett a sejt belsejében az adott fehérjén kívül rendkívül sok 

„szennyező” található, aminek eltávolítása jelentősen megnehezíti az adott komponens 

megtisztítását. Amennyiben az adott fehérje kikerül a tápoldatba, ez jelentősen 

leegyszerűsítheti az izolálási lépéseket, mivel sokkal kevesebb szennyező komponenst 

tartalmaz a rendszer, továbbá a fehérje kevésbé hajlamos aggregációra, ill. degradációra. 

Célom volt egy olyan exportrendszer előállítása, ami megfelel ezeknek az 

elvárásoknak. A csoportban korábban már azonosították a Salmonella typhimurium 

flagellin esetében a rendezetlen N-terminális régióban azt a minimális peptidszakaszt (26-

47 szegmens), ami szükséges a flagellin vagy ehhez a szignálhoz kapcsolt egyéb fehérjék 

transzportjához a flagellum belső csatornáján keresztül (Végh et al., 2006). Emellett 

leírták, hogy ezekkel részben vagy teljesen átfedő szegmensek (1-35 vagy 1-48 

aminosavak közötti) is elősegítik a hozzájuk kapcsolt fehérje exportját (Sun et al., 2007). 

Mivel egyes riporterfehérjék esetében a szignállal fuzionáltatott fehérje kikerült a 

médiumba, arra voltam kiváncsi, hogy ez a rendszer általánosan használható-e fehérjék 

hatékony szekréciójára. Az irodalmi adatok alapján többféle hosszúságú szignállal 

fuzionáltatott fehérje exportálódik, szerettem volna arra is fényt deríteni, hogy a hosszabb 

szignál javítja-e az export hatékonyságát. Ennek vizsgálatához az SJW2536 flagellin-

deficiens Salmonella typhimurium törzset használtam, melyben a filamentum nem tud 

kiépülni, a szintetizálódott struktúra vége nem zárt, tehát a szignált tartalmazó 

konstrukciók bejutva az exportcsatornába, kikerülnek a sejten kívüli térbe. 
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5.1.2. Konstrukciók 

Munkám során hat modellfehérjét használtam (C1r CCP2 doménje (9 kDa), C1r 

CCP1-CCP2 doménje (16 kDa), humán α-2b interferon (21 kDa), Aequorea victoria GFP 

(28 kDa), Thermatoga maritima xilanáz-A katalitikus doménje (38 kDa) és az MBP (40 

kDa). A választott fehérjék mérete egy viszonylag széles mérettartományt ölel fel (9-40 

kDa), hogy megállapíthassam az exportapparátus szekréciós hatékonyságát a 

fehérjeméretek függvényében. Nemcsak a fehérjék mérete változatos, hanem a 

tulajdonságaik is: 4 közülük eukarióta eredetű, 3 diszulfid hidakat is tartalmaz, 2 pedig a 

flagellinnel összemérhető méretű. Ezekhez a fehérjékhez fuzionáltattam 3 különböző 

hosszúságú szignált: az exporthoz minimálisan szükséges legrövidebbet (26-47. 

aminosavakig terjedő), az N-terminális rendezetlen régiót tartalmazó szegmenst (2-65. 

aminosavak közötti) valamint a teljes N-terminális konzervatív régiót (2-192. aminosavak 

közötti rész). A 2-65. és a 2-192. aminosavak közötti szakaszt azért választottam, mert 

leírták, hogy a terminális rendezetlenség jellemző az export szubsztrátokra (Namba, 

2001; Vonderviszt et al., 1992), valamint az első publikációban ahol leírták, hogy az N-

terminális tartalmazza a szignált, ugyanezt a fragmenst használták (Kuwajima et al., 

1989). A hat különböző fehérjét fuzionáltatva a háromféle flagellin szegmenssel 18 

konstrukciót kaptam. Minden konstrukció felépítése megegyezik: az N-terminálisukon 

egy His-tag található a tisztítás megkönnyítésére, ezt követi a szignál, majd a fúziós 

fehérje előtt egy enterokináz hasítóhely, hogy az exportálódott fehérjét „tag”-ek nélkül 

kaphassuk meg (12. ábra). Fontos kiemelni hogy egyik fúziós fehérje sem szubsztrátja a 

flagelláris exportrendszernek, valamint a szignált leszámítva egyik konstrukció sem 

tartalmaz flagelláris eredetű szekvenciákat. 

 

5.1.3. Az exporthatékonyságot befolyásoló tényezők 

Az egyes fúziós fehérjék exportálódásának mértékét úgy határoztam meg, hogy 

Coomassie festett géleken a sávok intenzitása alapján denzitometrálással megbecsültem 

az egyes fúziós fehérjék relatív koncentrációját a sejten belül ill. a médiumban (14. ábra 

A). Továbbá a megfelelő sávokat Western blot-on is azonosítottam His-tag elleni 

antitestet használva (14. ábra B).  
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14. ábra. A 18 termeltett fehérje SDS-PAGE és Western blot képe 

A gélek bal oldalán mindig a sejten belüli, míg a jobb oldalon a médiumba szekretálódott 

fehérjemennyiség látható. Kis háromszögek mutatják az egyes fúziós fehérjéknek és a fő 

degradációs termékeknek megfelelő sávokat. A degradációs termékek esetében azt jelöltem 

csak, ahol a degradálódott fehérje mennyisége meghaladja az intakt termékét. A 2-192-XAcat 

esetében kizárólag a degradációs termék látszik. A, Coomassie-festett 12,5%-os SDS-

poliakrilamid gélek. B, Western blot képek. A molekuláris markert Ponceau-S-el festettem 

meg. 

 

 

Kísérleteim során 4 esetben (26-47-CCP2, 2-65-CCP2, 2-192-CCP2, 26-47-

MBP) kaptam olyan mértékű szekréciót, hogy a fúziós fehérje mennyisége volt a 

legnagyobb a médiumban levő fehérjék közül. A 2-65-MBP és a 2-192-XAcat esetében 

ezeknek a fehérjéknek valamilyen degradációs terméke volt a fő komponens a 

tápoldatban. 

8 esetben az intakt fehérjék exportja rendkívül alacsony mértékű volt (< 5%) vagy 

egyáltalán nem lehetett detektálni. 11 konstrukció esetében a fúziós fehérjék 
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koncentrációja a médiumban 1 mg/l alatti volt vagy pedig egyáltalán nem jutottak ki a 

sejtből. 

Ezzel ellentétben a flagellin meglehetősen hatékonyan exportálódik, bizonyos 

mutáns sejtvonalak esetében hasonló sejtsűrűségnél 6-10 mg/l monomer flagellin 

szekretálódott a médiumba (Homma et al., 1984; Ikeda et al., 1983; Komoriya et al., 

1999), valamint a flagellin a tápoldatban legnagyobb mennyiségben jelen levő fehérje. 

A GFP mindhárom hosszúságú szignállal fuzionáltatva nagy mennyiségben (33-

44 mg/l) termelődött, de szinte alig exportálódott: csak 0,6-1 mg/l jutott ki a médiumba 

belőle. Ismert, hogy a GFP a sejten belül aggregálódik (Tsien, 1998), ezért sejtfeltárás 

után megnéztem, hogy milyen arányban fordul elő a szolubilis frakcióban a fehérje. A 

pelletből és a feltárt sejtfelülúszóból készített mintát SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézissel megfuttatva azt kaptam, hogy a termelődött GFP 85%-a inklúziós 

testet képez. Ezt figyelembe véve elmondható, hogy a szolubilis állapotú GFP 17%-ban 

szekretálódik szignálhossztól függetlenül, míg az összes termelődőtt fehérje 

mennyiségére számolva az export csak 2%-os lenne. 

Ezután mindegyik konstrukció esetében megnéztem, hogy mekkora a szekréció a 

szolubilis fehérje mennyiségére vetítve. A 18 konstrukció esetében az export mértékét az 

alábbi táblázatban foglaltam össze (2. táblázat). A 15. ábrán a 26-47 szignál esetében 

látszik egy példa a sejten belüli és a szekretálódott fehérjék mennyiségének 

összehasonlítására. 

Az exporthatékonyság számításánál figyelembe kell venni azt is, hogy a sejtek 

egy kis része lizál, a fehérjék kikerülnek belőle, megváltoztatva ezzel a sejten belül levő 

és szekretálódott fehérjék arányát. Ennek a bazális lízisnek a mértékét az SJW2536 

Salmonella sejtek saját MBP-je segítségével határoztam meg. Mivel az endogén MBP 

nem tartalmaz semmiféle exportszignált, ezért kizárólag lízis során kerülhet a tápoldatba. 

így a sejten belül és a médiumban található MBP aránya megmutatja a lízis mértékét. Az 

MBP-t amilóz gyantán tisztítottam a sejtből és a médiumból. Mindkét esetben ugyabban 

a térfogatban azonos protokoll alapján végeztem, hogy a veszteség megegyező mértékű 

legyen a két tisztítás során. 
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15. ábra. A legrövidebb szignálhossz esetén az egyes fehérjék megoszlása a szolubilis és az 

inklúziós testet alkotó frakciók között. A, 12,5%-os SDS-poliakrilamid gélen futtatott 

fehérjék. B, Western blot. A molekuláris marker ebben az esetben is Ponceau-S-el van 

megfestve. Az adott fehérjéknek megfelelő sávokat kis háromszögek jelzik. 

 

Szignál 
Fúziós 

fehérje 

Méret 

(kDa) 

Sejten belüli 

mennyiség (mg/l) 
Fehérjemennyiség 

a médiumban 

(mg/l) 

Exporthatékonyság 

(%) 

Teljes 
Szolubilis 

frakció 
Teljes 

Szolubilis 

frakció 

26-47 CCP2 14 1 (W) 0 (ND) 4,0 80 100 

 CCP1-CCP2 21 19 0 (ND) 1,2 5,9 100 

 IFN-α 26 4,3 0 (ND) 0 (ND) 0,0 -* 

 GFP 33 33 4 0,8 2,4 17 

 XAcat 43 12 12 0,8 6,2 6,2 

 MBP 45 57 55 4,6 7,5 7,7 

        

2-65 CCP2 18 1 (W) 0 (ND) 2,0 67 100 

 CCP1-CCP2 25 24 0 (ND) 0,6 2,4 100 

 IFN-α 31 1 (W) 0,5 (W) 0,2 (W) 17 29 

 GFP 38 43 2 0,6 1,4 23 

 XAcat 47 0 (ND) 0 (ND) 0 (D) -* -* 

 MBP 49 7 (DT) 5 (DT) 0,4 (MD) 5,4 7,4 

        

2-192 CCP2 32 15 3 4,0 21 57 

 CCP1-CCP2 39 30 1 1,0 3,2 50 

 IFN-α 44 16 1 0,6 3,6 37 

 GFP 52 44 3 1,0 2,2 25 

 XAcat 61 0 (D) 0 (D) 0 (D) -* -* 

 MBP 63 12 (DT) 3 (DT) 0,1 (W, DT) 0,8 3 

2. táblázat. SJW2536 Salmonella sejtekben expresszálódott és a médiumba szekretálódott intakt fehérjék 

mennyisége. W: csak Western blot-on detektálható, ezen fehérjék koncentrációja csak durván becsülhető a 

blot kép sávintenzitása alapján. ND: nem detektálható sem Western blot-tal, sem Coomassie-festett géleken. 

D: Coomassie-festett géleken és/vagy Western blot-on csak a degradációs termék látszik. *: A 0-val való 

osztás miatt matematikailag értelmetlen, az exporthatékonyság számításánál nem vettem figyelembe ezeket az 

értékeket. DT: fő degradációs termékként is megfigyelhető volt, de ezeket az értékek nem lettek itt feltüntetve. 

 

A tisztított MBP-t SDS-PAGE-el és Western blot-on azonosítottam (16. ábra), majd a 

mennyiségét ebben az esetben is a sávintenzitások alapján denzitometrálással határoztam 

meg. Ez alapján a spontán sejtlízis kb. 0,4%, tehát az 1%-nál nagyobb exporthatékonyság 
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már szignifikánsnak tekinthető. A 18 fúziós fehérjéből 14 esik ebbe a kategóriába. A 

maradék 4 esetben a degradáció vagy az inklúziós test képződés gátolta meg az intakt 

fehérje szignifikáns mértékű exportját. 

 

 

16. ábra. A bazális lízis meghatározása az SJW2536 törzs esetében. 

A Western blot analízis során a sávok azonosítására anti-MBP antitestet 

használtam. A feltárt sejtekből tisztított mintából 15 µl-t, míg a 

médiumból tisztítottból triklórecetsavas kicsapást követően 750 µl-nek 

megfelelő mennyiséget vittem fel a gélre Az 1. sávban a médiumba került, 

míg a 2.-ban a feltárt sejtekben található MBP látható. 

 

A 26-47- IFN-α esetében az összes expresszálódott fehérje inklúziós testet alkotott, emiatt 

egyáltalán nem exportálódott. A 2-65–XAcat és 2-192–XAcat esetében csak degradációs 

termékek voltak detektálhatóak a médiumban. Az intakt 2-192–MBP megtalálható volt a 

médiumban, de az export mértéke, valószínűleg degradációnak köszönhetően, nem volt 

szignifikáns. 

 

5.1.4. Az exportszignál kérdése 

Csoportunkban korábban már azonosították a S. typhimurium flagellin esetében 

az exporthoz minimálisan szükséges szignált. Emellett leírták, hogy ezekkel részben vagy 

teljesen átfedő szegmensek (1-35 vagy 1-48 aminosavak közötti) is elősegítik a hozzájuk 

kapcsolt fehérje exportját (Sun et al., 2007). Bár ezek az eredmények arra utalnak, hogy 

a 22 aminosav hosszúságú szignálszekvencia tartalmazza az összes olyan információt, 

ami az exporthoz szükséges, de a csoportban azóta végzett egyéb in vitro és in silico 

kísérletek nem támasztják alá ezt teljes mértékben. Az általam készített konstrukciók az 

egyes szignálokat leszámítva ugyan nem tartalmaznak flagelláris eredetű szekvenciákat, 
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de mindegyik N-terminálisán található még a plazmidból származóan 8 aminosav 

valamint ezt követően 6 hisztidin, tehát összességében egy 14 aminosav hosszúságú 

peptidszekvencia előzi meg a szignálokat. Laborunkban készültek olyan konstrukcióval 

is kísérletek, ahol csupán a 22 aminosav hosszúságú szignált fuzináltatták fehérjékkel, 

így nem kaptak exportot (nem publikált eredmény). Ezért egy 3-as típusú szekréciós 

szignál predikciós szerveren, az Effective-en (Jehl et al., 2011) megnéztem mit jósol a 

program szignálnak. Azt kaptam, hogy amennyiben kizárólag a 26-47 aminosavakig 

terjedő szakaszt adom meg, túl rövidnek minősíti ahhoz, hogy hatékony exportszignál 

legyen, 25 aminosavnál rövidebb szekvenciákat nem jósol szignálnak. Amennyiben a 

szignált megelőző 14 aminosavat szerinre cseréltem, ill. a szerinek számát fokozatosan 

csökkentettem úgy, hogy legalább 25 aminosav hosszúságú legyen a szekvencia, minden 

esetben a beadott szegmenst szignálnak jósolta. Ezek alapján feltételezhető, hogy ez a 22 

aminosav szükséges, de nem elégséges az exporthoz. Tartalmaznia kell ezt a flagelláris 

eredetű 22 aminosavat, de azt meg kell előznie egy nagymértékben hidrofil, nem töltött 

aminosavakból álló szekvenciának, ami az én konstrukcióim esetében a His6-tag-ből és a 

pVJ plazmidból származik. A szignálszekvencia minimális hossza a szerver szerint 25 

aminosav, de valószínűleg a hatékony exporthoz ennél hosszabb szegmens, kb. 30 

aminosav hosszúságú szükséges. Ennek az elméletnek az igazolásához további kísérletek 

lennének szükségesek.  

 

5.1.5. Biotechnológiai alkalmazhatóság 

Szekretált fehérjéket előállító exportrendszereknek az a legnagyobb előnye, hogy 

a tisztítást megelőzően nincs szükség sejtfeltárásra, és a minta kevesebb gazdasejt eredetű 

fehérjét, lipopoliszacharidot valamint nukleinsavat tartalmaz. Emellett azok a fehérjék, 

melyek a sejten belül inklúziós testet képeznek vagy degradálódnak, elképzelhető, hogy 

szekretált formában szolubilisak, ill. intakt formában maradnak. Az oldhatóság 

természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy a célfehérje natív szerkezetű. Az axiális 

flagelláris fehérjék nagymértékben letekeredve jutnak át a szűk exportcsatornán keresztül 

a beépülési helyükre. Feltételezhető, hogy az exportszignállal fuzionáltatott 

modellfehérjék is letekeredve exportálódnak a médiumba, ahol felvehetik natív 

konformációjukat. Két fehérje esetében vizsgáltuk azt, hogy a szekretálódott fehérje a 

médiumba kerülve feltekeredik-e. 

Egyrészt a 26-47-MBP konstrukció esetében megnéztem, hogy szekretálva, a 

szignált és a fehérjét megelőző egyéb N-terminális szegmenseket levágva, a kapott 
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fehérje natív térszerkezetű-e. Azért az MBP-t választottam modellként, mivel ez 

exportálódott legnagyobb mennyiségben a médiumba, és amilóz gyantához való kötéssel 

könnyen ellenőrizhető, hogy valójában feltekeredett-e.  

Az SJW2536 sejtekben termeltetett 26-47-MBP-t 60%-os kinyeréssel sikerült 

megtisztítani a médiumból Ni-NTA Superflow oszlopon. A tisztítás után a szekréciós tag-

et enterokinázzal leemésztettem, majd a tag mentes MBP-t amilóz oszlopra kötöttem, 

végül maltóz tartalmú pufferrel eluáltam. Az MBP-nek kb. 60%-a kötődött fel majd 

eluálódott az amilóz gyantáról (17. ábra). 

 

 

 

17. ábra. Az amilóz gyantáról eluált MBP mennyisége Coomassie festett SDS-PAGE gélen 

futtatva. 1. Amilóz oszlopra felvitt töményített médium. 2. Amilóz oszlopról eluált 

26-47-MBP. 3. Enterokinázzal kezelt, már szignálmentes MBP amilóz oszlopról eluálva. 

 

Emellett a 26-47-CCP2 esetében is vizsgáltuk, hogy a szekretált fehérje a 

médiumban natív térszerkezetű-e. Eredményeink azt mutatják, hogy ez a CCP2 

konstrukció rendkívül nagy hatékonysággal szekretálódik, a szolubilis frakció teljes 

egészében kijut a sejtből, de rendezetlen marad, nem tudja felvenni a natív szerkezetét. 

Ennek az lehet az oka, hogy a CCP2 domén diszulfid hidakat tartalmaz, a médium pedig 

nem megfelelő környezet ezek kialakulásához. 
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5.1.6. Eredmények értelmezése 

A fehérjék degradációja, az inklúziós test képződés valamint a fehérjék különböző 

expressziós szintjei megnehezítik az adatok értékelését. Az eredmények értelmezésénél 

éles különbséget kell tenni az egyes fehérjék abszolút szekréciós szintje (az adott 

fehérjéből hány mg/ml a koncentráció a médiumban) és az exporthatékonyság között. 

Ezek figyelembevételével elmondható, hogy a 2 rövidebb szignál valamivel jobb 

exporthatékonyságot eredményezett, és a legrövidebb (26-47) szignállal fuzionáltatott 

fehérjék kerültek ki legnagyobb mennyiségben a médiumba. Munkám során csak az 

intakt fehérjék szekrécióját vettem figyelembe, mivel a degradált fehérjék exportja 

igencsak eltérő lehet, akár teljesen meg is szűnhet, ha a szignálrégió hiányzik. A legtöbb 

esetben az intakt fúziós fehérje megtalálható volt a médiumban, jelezve azt, hogy 

mindhárom szignál jelenléte, a hosszától függetlenül, eredményez valamilyen mértékű 

exportot, feltéve ha a fehérje legalább kis százalékban szolubilis, azaz nem képez teljes 

egészében inklúziós testet. A 26-47-CCP2, a 26-47-CCP1-CCP2, a 2-65-CCP2 és a 2-65-

CCP1-CCP2 fúziós fehérjék esetében a szolubilis fehérje ~100%-os hatékonysággal 

exportálódott a médiumba. Emellett árnyalja a képet, hogy a leghosszabb szignál esetében 

átlagosan valamivel nagyobb mennyiségű fehérje található a tápoldatban, mint a 2-65-ös 

szignállal fuzionáltatott fehérjéknél, és az IFN-α kizárólag a 2-192 szignállal 

fuzionáltatva exportálódott szignifikáns mértékben. A szolubilis frakciót tekintve az 

átlagos exporthatékonyság 44% volt mindhárom szignált figyelembe véve, míg a 26-47-

re 46%, a 2-65 szignálra 52% és a 2-192 aminosavakig terjedőre 35%. A 18 konstrukcióra 

kapott exporthatékonyságot alaposan végignézve az látható, hogy az export mértéke 

sokkal inkább a fúziós fehérje tulajdonságaitól függ, mint a hozzá kapcsolt szignál 

hosszától (18. ábra). 

A szekretált, enterokinázzal emésztett kísérletek eredményei alapján elmondható, 

hogy az általam előállított rendszerben a fuzionáltatott szignál levágása után funkcionális, 

natív térszerkezetű fehérje nyerhető. Azonban ez fehérjefüggő, a csoportunkban 

megállapították, hogy pl. a szekretálódott 26-47-CCP2 a médiumban sem nyeri vissza 

natív térszerkezetét. Ezen eredmények felvetik annak a lehetőségét, hogy ez a szekréciós 

rendszer olyan rendezetlen fehérjék vagy kisebb peptidek előállítására lehet alkalmas, 

melyek a sejten belül könnyen degradálódnak, de a médiumba kerülve elkerülhetik a 

proteolízist, valamint nem követelmény, hogy feltekeredjenek. 
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18. ábra. Az eredmények összefoglalása. 

Mind a hat fehérje esetében feketével jelöltem a 26-47 szignállal fuzionáltatott, pirossal a 2-

65 szignállal fuzionáltatott, végül kékkel a leghosszabb szignállal fuzionáltatott konstrukcióra 

kapott exporthatékonyságot. 

 

 

5.2. A szolubilis exportkomponensek szerepe a flagellin 

exportjában 

5.2.1. Problémafelvetés 

A biotechnológiai alkalmazhatóság vizsgálata során arra a következtetésre 

jutottam, hogy az eredmények megértéséhez a flagelláris exportrendszer alaposabb 

megismerése szükséges. Így arra szerettem volna fényt deríteni, hogy az 

exportszubsztrátokat melyik exportkomponens ismeri fel, majd milyen mechanizmussal 

kerülnek az exportcsatornába. Ezen belül is a célfehérje a flagellin (FliC) volt, mivel ez a 

legnagyobb mennyiségben termelődő flagellum komponens, ezáltal jó modellként szolgál 

a fehérjetranszport megismeréséhez. Eredeti célom azoknak a fehérjéknek az azonosítása 

volt, melyek felismerik a flagellin 26-47 aminosavak közötti szignál szekvenciáját. A már 

publikált eredmények alapján ellentmondásos volt, hogy mely fehérjéknek lehet ebben 

szerepe, de egyes kutatócsoportok szerint a 3 szolubilis exportkomponens (FliI, FliH, 

FliJ) vehet benne részt (Minamino és Macnab, 2000b, 2000c; Silva-Herzog and Dreyfus, 

1999). Kezdeti eredményeink ezt nem támasztották alá, ezért célom módosult, és a 
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továbbiakban a szolubilis exportkomponensek szerepét vizsgáltam a flagellin 

exportjában.  

 

5.2.2. A vizsgált fehérjék 

Mind a szolubilis exportkomponensek (FliI, FliH és FliJ), mind a flagellin-

specifikus chaperon, a FliS, His-taggel ellátott formában lettek expresszáltatva. A His-

taggel rendelkező szolubilis exportkomponensekről kimutatták, hogy komplementációs 

assay-kben teljesen funkcionálisak (Fan és Macnab, 1996; Minamino és Macnab, 2000c). 

A His-FliS is funkcionális, hisz köt a flagellin C-terminálisához (Ozin et al., 2003). A 

flagellint natív állapotban termeltettem, és a mérések során monomer formában 

használtam. Az irodalmi adatokkal összhangban az izolált FliI is nagyrészt monomer 

formában található, de híg gradiens gélen az oligomer formák is látszódnak (19. ábra). 

 

 

 

19. ábra. A FliI oligomerizációs állapotai 

8 µg FliI-t futtattam meg egy 4-15% Mini Protean TGX (Bio-Rad) 

előreöntött gradiens gélen. 

 

 

5.2.3. A FliC és a FliC-FliS komplex nem köt a FliI-hoz 

Először egy folyamatos spektrofotometriás assay segítségével azt vizsgáltam, 

hogy a flagellin (FliC) jelenléte hogyan befolyásolja a FliI ATPáz aktivitását. 30 µM 

flagellint adva 1 µM FliI-hoz, nem kaptam szignifikáns változást a FliI ATPáz 

aktivitásában (20. ábra A). Ez az eredmény ellentmondásban van egy korábbi 

publikációban leírtakkal (Silva-Herzog és Dreyfus, 1999). 
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A FliS a flagellin specifikus chaperonja. Elképzelhető, hogy a flagellin magában nem köt 

a FliI-hoz, de a FliC-FliS komplex már igen. Az ATPáz assay-hez használt pufferben a 

FliS 5 µM végkoncentrációig stabil, ezért a következő kísérletben 1 µM FliI-hoz 5 µM 

végkoncentrációban adtam a FliC-FliS komplexet. Azonban ebben az esetben sem 

kaptam szignifikáns változást a FliI ATPáz aktivitásában (20. ábra B). 

 

A 

 

B 

 

20. ábra. NADH kapcsolt ATPáz assay 

Sem a FliC (A), sem a FliC-FliS komplex hozzáadása (B) sem befolyásolja a FliIATPáz 

aktivitását. 

 

Előfordulhat, hogy bár egy fehérje kötődik a FliI-hoz, de nem befolyásolja az 

ATPáz aktivitását. Ennek az eshetőségnek kizárására kvarc kristály mikromérleggel 

(QCM) is vizsgáltam a FliI és a FliC ill. a FliI és FliC-FliS közötti kölcsönhatásokat. Egy 

biotinnal borított érzékelő lapka felszínére neutravidinen keresztül biotinilált FliI-t 

immobilizáltam, majd a szenzor lapka felszínére FliC-t ill. FliC-FliS komplexet 

injektáltam. Az asszociációs és disszociációs görbe nem mutatott szignifikáns kötődést, 

mivel a kapott jel összemérhető volt a negatív kontrollként használt ovalbuminra kapott 

értékkel (21 ábra A). Ez azt mutatja, hogy a FliI magában valóban nem köti sem a 

flagellint, sem a FliC-FliS komplexet. Pozitív kontrollként FliJ-t és FliH-t is injektáltam 

a chip felszínére, mivel ezekről leírták (Ibuki et al., 2011; Minamino és Macnab, 2000b), 

hogy kötődnek a FliI-hoz. Mindkét fehérje kötődött a FliI-hoz (21 ábra A), lehetővé téve 

az asszociáció és disszociáció kinetikai paramétereinek meghatározását (3. táblázat). A 

FliI-FliJ kölcsönhatásra kapott Kd (274 ± 108 nM) összemérhető az ATPáz 

aktivitásméréssel kapott EC50 értékkel. A FliI-FliH kölcsönhatást két különböző 

pufferben mértem. A 150 mM NaCl tartalmú pufferben a Kd 309 ± 128 nM volt, ami 

meglepő módon kicsit nagyobb érték, mint amit a FliJ-nél kaptam. 20 mM Tris, 400 mM 



 
58 

 

NaCl, pH 7,5 pufferben mérve a kölcsönhatás erősebb volt, a mért Kd 108 ± 29 nM volt. 

Mintkét Kd-t dimer FliH-ra számoltam. 

Összességében elmondható, hogy a FliI-hoz nem köt sem a FliC, sem a FliC-FliS 

komplex. 

 

5.2.4. A FliC és a FliC-FliS komplex nem köt a FliJ-hez illetve a FliH-

hoz 

A másik két szolubilis exportkomponenst, a FliJ-t és a FliH-t is immobilizáltam 

biotines szenzor lapka felszínére. A FliJ chip felszínére FliC-t, FliC-FliS-t, FliI-t, FliH-t 

és ovalbumint injektáltam. A vártnak megfelelően a FliI köt a FliJ-hez, de a látszólagos 

Kd valamivel magasabb volt, mint a fordított felállásban. Sem a FliC ill. a FliC-FliS 

komplex, sem a negatív kontrollként használt ovalbumin nem kötődött a FliJ-hez (21 ábra 

B). Ezen a chip-en az irodalomban leírt FliJ-FliH kölcsönhatást nem tudtam detektálni 

(González-Pedrajo et al., 2002). Ennek több oka is lehet. Egyrészt elképzelhető, hogy 

valamilyen sztérikus akadálya volt a kölcsönhatásnak. Ezt alátámasztja, hogy az 

immobilizált FliH-t tartalmazó chipre FliJ-t injektálva detektálható, de gyenge jelet 

kaptam. Emellett az is előfordulhat, hogy az a kutatócsoport, akik korábban FliJ-FliH 

kötést detektáltak, nem egy fiziológiásan előforduló kölcsönhatást mértek. Az általam 

végzett kísérletek óta megjelent, Shigella flexneri sejtekről készült krio-

elektrontomográfiás képek alapján úgy tűnik, hogy a FliJ-vel homológ Spa13 a FliI-al 

homológ Spa47 hexamer gyűrű közepén helyezkedik el, míg a FliH-val homológ MxiN 

a Spa47 hexamer külső oldalán (Hu et al., 2015). Ez alapján előfordulhat, hogy a FliJ és 

a FliH között in vivo egyáltalán nincs kölcsönhatás.  

A FliH chip felszínére FliC-t, FliC-FliS-t, FliI-t, FliJ-t és ovalbumint injektáltva, 

a FliI és a FliJ mutatott kölcsönhatást. A FliC, FliC-FliS komplex valamint az ovalbumin 

nem kötődtek a FliH-hoz (21. ábra C). A 3. táblázatban találhatóak a kapott Kd értékek. 

A QCM méréseket összefoglalva elmondhatjuk, hogy az egyes szolubilis 

exportkomponensekhez nem kötődik sem a FliC, sem a FliC-FliS komplex. 
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21. ábra. QCM mérés eredményei 

A, Immobilizált FliI-t tartalmazó felszínre FliJ-t, FliH-t, FliC-t, FliC-FliS-t, ill. negatív kontrollként 

ovalbumint injektáltam. B, FliJ borította chip felszínére FliI-t, FliH-t, FliC-t, FliC-FliS-t, ill. negatív 

kontrollként ovalbumint injektáltam. C, Immobilizált FliH-t tartalmazó felszínre FliI-t, FliJ-t, FliC-t, 

FliC-FliS-t, valamint negatív kontrollként ovalbumint injektáltam. 

 

 

.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. táblázat. A számolt kon, koff és Kd értékek 

 

 

Immobilizált 

fehérje 

Injektált 

fehérje 
kon (M-1s-1) koff (s-1) kon2 (s-1) koff2 (s-1) c Kd (nM) 

FliI 

FliJ 8,33±1,86103 3,14±0,9310-2 1,21±0,1010-2 9,51±1,0010-4 274±108 

a FliH 2,23±0,85103 6,89±1,1510-4 - - 309±128 

b FliH 4,46±1,02103 4,81±0,6510-4 - - 108±29 

FliC nincs kölcsönhatás 

FliC-FliS nincs kölcsönhatás 

ovalbumin nincs kölcsönhatás 

FliJ 

FliI 5,21±1,5103 2,08±0,4810-2 4,57±0,3810-3 1,78±0,3410-3 1117±470 

FliH nincs kölcsönhatás 

FliC nincs kölcsönhatás 

FliC-FliS nincs kölcsönhatás 

ovalbumin nincs kölcsönhatás 

FliH 

FliI 6,87±0,93103 9,82±0,7210-3 5,44±0,4210-3 2,61±0,5510-3 463±126 

FliJ 2,20±0,70104 5,86±1,8410-2 1,29±0,4810-2 2,44±1,5510-3 422±363 

FliC nincs kölcsönhatás 

FliC-FliS nincs kölcsönhatás 

ovalbumin nincs kölcsönhatás 

Az értékek 3 párhuzamos mérés átlagából lettek számolva. 
a 150 mM NaCl tartalmú pufferben mérve 
b 400 mM NaCl tartalmú pufferben mérve 
c A látszólagos Kd értékeket az 1:1 Langmuir kötés esetében koff/kon összefüggésből, a két állapotú (konformációs változásos) modell esetében az 

1/(kon/koff(1+ kon2/koff2)) összefüggés alapján számoltam. 



 
 

5.2.5. A FliC illetve a FliC-FliS komplex nem köt a FliI-hoz FliJ és/vagy 

FliH jelenlétében sem 

Ismert, hogy a FliI fiziológiás működéséhez szükség van arra, hogy a FliH-val és 

FliJ-vel komplexált formában legyen jelen. Az eddig ismertetett eredményeim azt 

mutatták, hogy a FliC ill. a FliC-FliS komplex nem köt az egyes szolubilis 

exportkomponensekhez. 

Következőkben megpróbáltam komponensenként rekonstituálni az ATPáz 

komplexet, és azt vizsgáltam, hogy az egyes komplexek kötik-e a flagellint (FliC) vagy a 

flagellin-chaperon (FliC-FliS) komplexet. 

Először a FliI-hoz egyre növekvő koncentrációban adtam FliJ-t, és azt kaptam, 

hogy a komplex ATPáz aktivitása egy telítési érték elérésig folyamatosan nőtt. Ez az érték 

0,275 min-1, ami 1,67 nmol ADP min-1 per μg FliI-nak felel meg (22. ábra A, B). Más 

kutatócsoportok is hasonló eredményre jutottak (Evans et al., 2006; Ibuki et al., 2011). A 

különböző FliJ koncentrációknál mért FliI-FliJ ATPáz aktivitási görbék meredekségéből 

meghatározott EC50 = 253 ± 33 nM érték jó egyezést mutat a QCM méréseknél a FliI 

chipre kapott Kd értékkel (3. táblázat). Ezekből a mérésekből a kötési sztöchiometriát nem 

lehet meghatározni, de vélhetően ha a FliJ jóval nagyobb koncentrációban van, mint a 

FliI, akkor túlnyomóan 1:1 komplexek találhatóak a rendszerben, míg kevés FliJ esetében 

a FliJ elősegíti a FliI hexamerizációját (Ibuki et al., 2011). 

Annak eldöntésére, hogy a FliC vagy a FliC-FliS komplex köt-e a FliI-FiJ 

komplexhez, megmértem a FliI-FliJ ATPáz aktivitását. Feltételezhető, hogy a 

funkcionális komplexben egy FliI hexamer gyűrű közepén egy FliJ molekula helyezkedik 

el (Ibuki et al., 2011), ezért 1 μM FliI-hoz 0,16 μM FliJ-t adtam. Azt találtam, hogy ehhez 

a komplexhez nagy feleslegben, 5-5 μM végkoncentrációban FliC-t vagy FliC-FliS-t adva 

sem változtatta meg a komplex ATPáz aktivitását (22. ábra C). Azért használtam 5 µM 

koncentrációban a FliS-t, mert ennél nagyobb koncentrációban a FliS magában valamint 

komplexált formában is kicsapódott. 

Ezután azt vizsgáltam, hogy a FliH jelenléte milyen hatással van a FliI ATPáz 

aktivitására. A FliI-hoz 1:2 mólarányban adtam a FliH-t, mivel egy FliI monomer egy 

FliH dimert tud kötni (Minamino és Macnab, 2000b). A FliH más kutatócsoportok 

eredményeivel összhangban (Minamino és Macnab, 2000b) csökkentette a FliI ATPáz 

aktivitását, de ez valamivel kisebb mérvű csökkenés volt, mint vártam, valószínűleg azért, 

mert az én konstrukcióm kissé eltért attól, amivel Minamino és munkatársai mértek. 
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22. ábra. A FliJ hatása a FliI ATPáz aktivitására, valamint a FliC ill. a FliC-FliS komplex hatása a 

FliI-FliJ komplex aktivitására. A, A FliJ hozzáadásának hatására a FliI ATPáz aktivitása 

koncentrációfüggő módon nő. A kezdeti meredekség kisebb, mint a későbbi fázisban, feltehetőleg 

azért, mert a FliI hexamerek kialakulásához idő kell. B, Az A panelen ábrázolt görbék maximális 

meredekségének -1 ×-esét ábrázoltam a FliJ koncentráció függvényében. Az illesztéshez az alábbi 4 

paraméteres tapasztalati logisztikus egyenletet használtam: 𝑦 = 𝐴2 +
𝐴1−𝐴2

1+(
𝑥

𝑥0
)𝑝

 A feltüntetett hiba az 

illesztés standard hibája. C, A FliI-FliJ komplex aktivitását sem a flagellin, sem a FliC-FliS komplex 

jelenléte nem befolyásolja szignifikánsan. 

 

 

A FliC nagy moláris feleslegben adva a FliI-FliH komplexhez sem okozott szignifikáns 

változást a komplex ATPáz aktivitásában (23. ábra A). A FliI-FliH komplexhez növekvő 

koncentrációban FliJ-t adtam, majd a meredekségeket ábrázolva egy telítési görbét 

kaptam, amiből 723 ± 85 nM-es EC50 érték számolható (23. ábra B). 

Végül azt vizsgáltam, hogy a teljes FliI-FliJ-FliH komplex képes-e felismerni a 

FliC-t vagy FliC-FliS-t. A komplex feltételezhető sztöchiometriája szerint 6:1:2 arányban 

kevertem össze a FliI-t, FliJ-t és a FliH-t. A méréseim azt mutatták, hogy a FliC (5 μM), 

ill. a FliC-FliS (5 μM) jelenléte sem befolyásolta a FliI-FliH-FliJ komplex ATPáz 
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aktivitását. Emellett azt is megállapítottam, hogy a FliC jelenléte még nagy moláris 

feleslegben (30 µM végkoncentrációban) sem befolyásolta a FliI-FliH-FliJ komplex 

ATPáz aktivitását. Ezek közül csak azt mutatom be, amikor 6:1:2 arányban kevertem 

össze a FliI-t, FliJ-t és a FliH-t és 5-5 μM FliC-t ill. FliC-FliS komplexet adtam hozzá 

(23. ábra C). 
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23. ábra. FliH és a FliC jelenlétének hatása a FliI ATPáz aktivitására, a FliJ hozzáadásának hatása a 

FliI-FliH komplex aktivitására, ill.a teljes szolubilis exportkomplex aktivitása FliC és a FliC-FliS 

komplex jelenlétében. A, Ha kétszeres moláris feleslegben adjuk a FliH-t a FliI-hoz, kb. felére 

csökken az aktivitása, míg a FliC jelenléte már nem befolyásolja a FliI ATPáz aktivitást. A használt 

FliI:FliH arány a FliI-FliH2 sztöchiometriát feltételezi (Minamino és Macnab, 2000b). B, A FliJ-t 

különböző koncentrációkban (0; 0,16; 0,33; 0,66; 1; 2; 3 μM) adtam hozzá az 1 μM FliI és 2 μM FliH 

keverékéhez. Az ATPáz aktivitás változás egy telítési görbét mutat, ami kb. 3 μM FliJ-nél éri el a 

maximumát. Az ábrán az aktivitásgörbék maximális meredekségének -1 ×-esét ábrázoltam a FliJ 

koncentráció függvényében. A pontok illesztéséhez ugyanazt a 4 paraméteres tapasztalati logisztikus 

egyenletet használtam, mint a FliI-FliJ kölcsönhatás esetében. A feltüntetett hiba az illesztés standard 

hibája. C, A FliI, a FliJ és a FliH az exportkomplex feltételezett sztöchiometriáját modellezve 6:1:2 

mólarányban lett összekeverve. Sem a flagellin, sem a FliC-FliS komplex hozzáadása sem 

befolyásolta szignifikánsan a FliI–FliJ–FliH komplex ATPáz aktivitását. 
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5.2.6. Kölcsönhatások liposzómák jelenlétében 

Ismert, hogy a FliI, a FliJ és a FliH hajlamos a sejten belül membrán-asszociált 

formában jelen lenni, valamint a savas foszfolipidek növelik a FliI ATPáz aktivitását, és 

elősegítik a FliI hexamerizációját (Auvray et al., 2002; Evans et al., 2006). 

Következőkben azt vizsgáltam, a membránkötött ATPáz komplexet modellezve, 

poláris foszfolipidekből készített liposzómák jelenlétében, a szolubilis 

exportszubsztrátok felismerik-e a flagellint vagy a FliC-FliS komplexet. Először 

liposzómák jelenlétében a FliI-hoz adtam FliC-t ill. a FliC-FliS komplexet. Egyik 

hozzáadása sem befolyásolta szignifikáns mértékben a FliI ATPáz aktivitását (24. ábra 

A). Ezután megismételtem a kísérletet, de FliI helyett a FliI-FliJ komplexet használva. 

Flagellin jelenlétében nem változott a komplex ATPáz aktivitása, de meglepő módon a 

FliS hozzáadásának hatására az eredeti ATPáz aktivitás a felére csökkent. Ha FliS helyett 

a FliC-FliS komplexet adtam hozzá a FliI-FliJ komplexhez, akkor kb. ugyanazt az 

aktivitáscsökkentést detektáltam, mint kizárólag a FliS hatására (24. ábra B).  

 

A 

 

B 

 

 

24. ábra. A FliI ill. a FliI-FliJ komplex ATPáz aktivitása liposzómák jelenlétében, valamint a 

FliC ill. a FliC-FliS hozzáadásának hatása a rendszer aktivitására. A, A FliI ATPáz aktivitása 

foszfolipidek (PL) jelenlétében (10 µg/ml) akkor sem változik, ha flagellint vagy a FliC-FliS 

komplexet hozzáadom. B, Liposzómák jelenlétében a FliI-FliJ komplex ATPáz aktivitása 

FliS hozzáadásának hatására kb. a felére csökken. A komplex aktivitása nem változik 

flagellin jelenlétben attól függetlenül, hogy magában adjuk-e a reakcióhoz vagy a FliS-sel 

komplexált formában. 
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A FliI-FliJ komplex FliS okozta aktivitáscsökkenését a FliH jelenléte már nem 

befolyásolta. Ebben az esetben a kapott görbét nem mutatom be a dolgozatomban. Az 

eredményekből arra lehet következtetni, hogy az ATPáz aktivitáscsökkenést kizárólag a 

FliS okozza, a FliC jelenléte ezt semmilyen módon sem befolyásolja. Bár további 

kísérletekkel lehetne csak ezt alátámasztani, de kézenfekvőnek tűnik, hogy a FliS 

elősegíti a membránkötött ATPáz komplex szétesését, és ezáltal elősegíti a flagellin 

exportját. 

 

5.2.7. Eredmények értelmezése 

Korábban már közölték, hogy a citoszolban a kis koncentrációban jelen levő késői 

szubsztrát-chaperon komplexeket (FlgK-FlgN, FlgL-FlgN, FliD-FliT) a FliI vagy a FliI-

FliH2 komplex ismeri fel (Thomas et al., 2004). Ezért az volt az általánosan elfogadott 

kép, hogy az exportszubsztrátok a FliH kötött FliI segítségével jutnak el a citoszolból az 

exportkapuhoz (Chevance és Hughes, 2008; Minamino, 2014; Minamino et al., 2008b). 

Leírták, hogy a flagellin és a kampó fehérje (FlgE) is növelik a FliI ATPáz aktivitását 

(Silva-Herzog és Dreyfus, 1999), de ezt az eredményt később mások nem tudták 

reprodukálni (Minamino és Macnab, 2000b), és azt vetették fel, hogy lehet egyéb 

komponensek jelenléte is szükséges az ATPáz aktivitás befolyásolásához, mint pl. a FliJ-

é vagy FliS-é. Emellett affinitás blot eredmények azt mutatták, hogy a flagellin köt 

mindhárom szolubilis exportkomponenshez (Minamino és Macnab, 2000c). Ezek az 

eredmények azt sugallták, bár sose lett egyértelműen bebizonyítva, hogy a flagellint is a 

szolubilis komponensek szállítják az exportkapuhoz.  

A méréseim során világosan kiderült, hogy a fenti modellel szemben, oldható 

formában a FliI, FliJ és FliH szolubilis exportkomponensek se a flagellint se a flagellin-

chaperon komplexet sem kötik, tehát a citoszolból az exportkapuhoz való szállításában 

sem vehetnek részt. Ennek ellenére az nem zárható ki, hogy az exportkapun keresztüli 

flagellin traszlokációt elősegítik. Valószínűsíthető, hogy a többi késői kis 

koncentrációban jelen levő szubsztráttal ellentétben a flagellin más mechanizmussal 

exportálódik. Az FlgK-ból és FlgL-ből 11-11, míg a FliD-ből 5 darab épül be 1-1 

flagellumba (Chevance és Hughes, 2008; Macnab, 2003). Mindhárom komponens 

jelenléte szükséges a flagellum kiépüléséhez, és az exportjuknak a flagellin exportálódása 

előtt be kell fejeződnie. A flagellin nagy mennyiségben, kb. 20000-es kópiaszámban, van 

jelen a baktériumokban (Macnab, 2003). Ezek alapján kézenfekvőnek tűnik, hogy a kis 
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kópiaszámban jelen levő komponensek exportkapuhoz történő szállítását a szolubilis 

exportkomplex segíti elő, míg a nagy mennyiségben jelen levő flagellin esetlegesen 

diffúzióval jut az exportkapuhoz. Az általam mért eredmények és az irodalomban 

fellelhető adatok alapján a flagelláris export mechanizmusáról az alábbi modellt 

készítettem (25. ábra). 

Fontos megemlíteni, hogy liposzómák jelenlétében a FliS és a FliC-FliS komplex 

csökkenti a FliI-FliJ komplex ATPáz aktivitását, tehát kézenfekvőnek tűnik, hogy a FliS 

elősegítheti a membrán kötött komplex szétesését, de ennek bizonyítására további 

kísérletek lennének szükségesek.  

 

 

25. ábra. A szubsztrátok exportkapuhoz való szállításának és a III-as típusú flagelláris 

exportrendszernek egy lehetséges modellje. 

Az irodalomban leírtak alapján a FliI-FliH2 komplex szállítja a kis koncentrációban jelen levő 

késői szubsztrát-chaperon komplexeket az exportkapuhoz. Az eredményeim alapján a FliC-

FliS komplex esetében nem ez a helyzet, feltehetően egyszerű diffúzióval jut a kapuhoz. A 

FliH legfőbb szerepének a FliI6-FliJ komplex rögzítése tűnik az FlhA nonamer gyűrű alá. A 

korábbi feltételezésekkel ellentétben itt a FliH sem dimerként van jelen, hanem a FliI-hoz 

hasonlóan hatos szimmetriát mutat. 
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5.3. A FliS biofizikai jellemzése 

5.3.1. Problémafelvetés 

A FliS-t a flagellin (FliC) szubsztrát-specifikus chaperonjaként tartják számon 

(Muskotál et al., 2006). Feladata, hogy a citoszolban megakadályozza a flagellin 

polimerizációját (Auvray et al., 2001). Emellett még több funkciója is ismert. Leírták, 

hogy a FliS nélkülözhetetlen a FliS-FliC komplexnek az FlhAC-hoz való kötődésében 

(Kinoshita et al., 2013). A FliS-nek a flagelláris bioszintézis transzkripciós 

szabályzásában is szerepe van: kötődik az FlgM anti-σ faktorhoz, ami gátolja a FliA 

flagellum-specifikus σ faktort (Galeva et al., 2014; Xu et al., 2014; Yokoseki et al., 1996). 

Lam és munkatársai leírták, hogy a Helicobacter pylori FliS a HP1076 cochaperonnal, a 

FliD-vel és az FlgK-val kölcsöhatásba lép, mintegy általános chaperonként viselkedik 

(Lam et al., 2010). H. pylori és C. jejuni törzsek proteomikai vizsgálata során potenciális 

FliS kötőpartnereket találtak (Parrish et al., 2007; Rain et al., 2001). Ebből is látható, hogy 

a FliS-nek többféle szerepe is lehet a flagellin exportjában. A FliS karakterizálása 

nagymértékben hozzájárulhat a FliC szekréciós mechanizmusának megismeréséhez. 

A S. typhimurium FliS egy 135 aminosavból álló 14,7 kDa-os fehérje. Több fajból 

származó FliS szerkezete ismert. Az Aquifex aeolicus FliS röntgen szerkezete 4 

antiparallel hélixből álló elrendeződést mutat (Evdokimov et al., 2003). A Helicobacter 

pylori és Bacillus subtilis baktériumok FliS-e is erősen helikális struktúrájú (Badger et 

al., 2005; Lam et al., 2010). A Salmonella typhimurium FliS szerkezetét még nem 

határozták meg, de homológiamodellek alapján ez is alapvetően α-helikális (Auvray et 

al., 2001).  

A FliS kötőrégió a flagellin C-terminálisán található (Muskotál et al., 2006). Mivel 

az exportkísérletekhez használt fúziós konstrukciók nem tartalmazták ezt a C-terminális 

rendezetlen régiót, elmondható, hogy a FliS kötés nem elengedhetetlen a szekrécióhoz, 

bár ismert, hogy hiányában az export hatékonysága radikálisan lecsökken. Leírták, hogy 

FliS deficiens Salmonella typhimurium baktériumok felszínén is képződnek flagellumok, 

de a filamentum hossza jóval rövidebb lesz, mert kevesebb flagellin szekretálódik 

(Yokoseki et al., 1995). 

Bár az az általánosan elfogadott kép, miszerint a FliS fő funkciója a flagellin 

monomer formában való tartása, azonban elképzelhető, hogy elsősorban szabályozó 

szereppel bír. 
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Munkám során különböző biofizikai módszerekkel a Salmonella typhimurium 

FliS másodlagos és harmadlagos szerkezetét, valamint a szerkezet dinamikáját 

igyekeztem minél alaposabban feltérképezni, hogy ezáltal fény derülhessen arra, hogy 

egy viszonylag kis fehérje miként képes ennyiféle feladatot ellátni. 

 

5.3.2. A FliS hődenaturációja 

A FliS hődenaturációját DSC méréssel követtem nyomon. A 25°C-110°C-ig 

terjedő tartományban a FliS nem mutat kooperatív átmenetet, és a kapott kalorimetriás 

görbén nem látszik csúcs. Összehasonlításképp a flagellin ugyanolyan koncentrációban, 

ugyanolyan körülmények mellett mérve 48°C körül egy jól látható, kb. 10 °C széles, éles 

csúcsot adott (26. ábra A).  

Mivel DSC-vel nem kaptam detektálható csúcsot, ami a FliS letekeredését 

jellemezné, a hőmérsékletnövekedés hatását CD spektroszkópiával is vizsgáltuk. A 

rendelkezésemre álló készülék termosztátja nem tette lehetővé a 85°C feletti méréseket, 

ezért 7-110°C között a hődenaturáció egy adott hullámhosszon való nyomon követését 

dr. Kardos József és Micsonai András végezték. Mivel a Salmonella FliS is 

valószínűsíthetően nagymértékben α-helikális (Evdokimov et al., 2003; Galeva et al., 

2014), ezért a hőmérsékletnövekedés hatására bekövetkezett konformációs változásokat 

220 nm-en követtük nyomon. A felfűtési görbén nem egy jól definiált, éles átmenet 

látszik, a kooperatív két állapotú feltekeredési kinetikát mutató fehérjékkel szemben 

(Ranjbar and Gill, 2009), a kapott görbe csak enyhén szigmoid. A FliS fokozatosan veszti 

el helikális szerkezetét, a legszembetűnőbb változások 40-100°C között következnek be, 

ami egy szokatlanul széles hőmérséklettartomány, de még 110°C-nál sem teljes a 

hődenaturáció (26. ábra B). Azt feltételezve hogy a 220 nm-en mért CD jel durván 

arányos az α-hélixek mennyiségével, látható, hogy 110°C-on az α-hélixek aránya kb. az 

eredeti érték 20%-ra csökkent. 25°C-85°C között megmérve a CD spektrumokat a 190-

260 nm-ig terjedő tartományban látható, hogy a mért görbék 203 nm-nél metszik egymást 

(26. ábra C). Ez a jelenség a kétállapotú rendszerekre jellemző, de a BeStSel 

algoritmussal végzett kiértékelés eredményeképp látható, hogy a hőmérséklet 

növekedésével 40°C felett az α-hélixek rövidülni kezdenek, míg a számuk csak 60°C 

felett kezd csökkenni, ami egyáltalán nem jellemző a kétállapotú rendszerekre (26. ábra 

D). Ebben az esetben feltehetően a két állapot nem a teljes harmadlagos szekezetre 
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vonatkozik, hanem a hőmérséklet növekedésével az egyes hélixek egymástól függetlenül, 

fokozatosan válnak rendezetlenné. 

 

A

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

26. ábra. A FliS hődenaturációja. 

A, DSC mérés során a kontrollként használt flagellinnel ellentétben a FliS nem mutat 

kooperatív átmenetet. A bemutatott görbéket az alapvonal levonása után kaptam. B, A FliS 

hődenaturációja 220 nm-en nyomonkövetve CD spektroszkópiával 7-110°C között (kék 

vonal). A kapott görbére 0-120°C között szigmoidot illesztettünk (fekete szaggatott vonal). 

C, A FliS távoli UV CD spektruma több hőmérsékleten nyomon követve (25-85°C). D, 

Hélixtartalom becslése a hőmérséklet függvényében. A teljes hélixtartalom két részre oszlik. 

Pirossal van jelölve a hélixek végén található aminosavoldalláncok aránya, ami arányos a 

hélixek számával. A kék négyzetek a hélixek belsejében levő aminosavak arányát mutatják a 

hőmérséklet függvényében. A két érték aránya alapján a hélixek átlagos hossza becsülhető. A 

kiértékelés a BeStSel módszerrel történt. 

 

 

Differenciális pásztázó fluorimetriás mérésekkel azt vizsgáltam, hogy a FliS 

W122 triptofánjának környezete hogyan változik a hőmérséklet növekedésével (27. ábra). 

A maximális fluoreszcencia intenzitáshoz tartozó hullámhossz a hőmérséklet 
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növekedésével 342 nm-ről a magasabb hullámhosszú tartomány felé tolódik el, ami azt 

mutatja, hogy a triptofán indol gyűrűje a hidrofób magból polárosabb, vizes környezetbe 

került. A 355 és 342 nm-en mért fluoreszcenciaintenzitások arányát ábrázolva a 

hőmérséklet függvényében a kapott görbére két egyenes illeszthető. Ez azt jelenti, hogy 

a konformációváltozásnak két szakasza különíthető el. Ebből az következik, hogy a 

triptofán környezetének változása eltérő kinetikát mutat, mint ami a teljes fehérjére 

vonatkozó távoli UV CD méréseknél volt látható. 

 

 

 

27. ábra. Triptofán fluoreszcencia mérés a hőmérséklet függvényében 

297 nm-en való gerjesztést követően mértem a fluoreszcencia intenzitást 20-90°C-ig. A 355 

nm-en és 342 nm-en mért intenzitások arányát ábrázoltam a hőmérséklet függvényében. A 

kapott görbére két egyenes illeszthető, tehát a Trp környezetében a konformációváltozásnak 

két szakasza különíthető el. 

 

 

5.3.3. A Salmonella FliS szerkezeti jellemzése 

Mivel a Salmonella FliS a hődenaturációs kísérletek során szokatlan módon 

viselkedett, szükségét láttuk bizonyítani, hogy az adott mérési körülmények között a 

használt fehérje funkcionálisan aktív volt.  

Izotermális titrációs kalorimetriával megállapítottuk, hogy a korábbi 

eredményeknek megfelelően (Muskotál et al., 2006) a FliS szubmikromoláris 

disszociációs állandóval kötődik a fő kötőpartneréhez, a flagellinhez. 
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Floureszcenciás mérések is azt mutatják, hogy a FliS és a flagellin (FliC) kötődnek 

egymáshoz. Flagellin jelenlétében a FliS triptofán fluoreszcencia görbe emissziós 

maximuma 340 nm-ről 329 nm-re tolódott, és a fluoreszcencia intenzitás jelentősen 

megnőtt. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az általam használt mérési körülmények 

között a FliS képes kötni a flagellint, tehát funkcionálisan aktív (28. ábra). 

 

 

28. ábra. A FliS fluoreszcencia emisszió spektruma 

Fekete vonal jelzi a FliS, piros a FliC emissziós spektrumát. A két spektrum 

összege a kék vonal. Jól látható hogy ehhez képest a komplex spektrumának (zöld) 

intenzitása jelentősen megnő, és a maximuma is az alacsonyabb hullámhosszak 

felé tolódik el. Ez komplexképződésre utal: FliC jelenlétében a FliS triptofánjának 

környezete hidrofóbabbá válik. 

 

Szobahőmérsékleten a FliS szerkezeti integritását egydimenziós 1H NMR 

mérésekkel is ellenőriztük. A mérést valamint az eredmények kiértékelését is Tőke 

Orsolya (MTA TTK SzKI) végezte. Mind az aromás és amid, mind az alifás régiókban a 

kémiai eltolódás jelentős diszperzitást mutat, ami a jól feltekeredett fehérjékre jellemző. 

(29. ábra). 
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29. ábra. A FliS 1D 1H NMR spektruma 

A fehérje koncentrációja 0,5 mg/ml-es volt, és 10 mM Na-foszfát, pH 7,4 

pufferben lett mérve 25°C-on. Az eredmények erősen diszperz aromás/amid 

(6,5-10 ppm) és metil proton (-0,5-1,5 ppm) régiókat mutatnak. A 8,43 és az 

5,4 ppm-nél jelentkező erős jeleket a His-tag okozza. A 4,4-5,1 ppm közti 

régió azért nem látszik jól, mivel még az előzetes telítés és digitális szűrés 

után is minden mást elnyom a víz okozta jel. A kémiai eltolódásokat a 4,4-

dimetil-4-szilapentán-1-szulfonát jeléhez viszonyítottuk. 

 

 

Annak további bizonyítására, hogy a FliS egy megfelelően feltekeredett, kompakt 

fehérje, limitált proteolízist is végeztünk. A méréseket Jankovics Hajnalka végezte 

(Pannon Egyetem, Info-Bio-Nano Kutató-Fejlesztő Központ). Amikor a FliS-t tripszinnel 

vagy szubtilizinnel emésztettük, két kicsi terminális szegmens gyorsan (~10 perc alatt) 

leemésztődött a fehérjéről. A maradék kb. 12 kDa-os rész viszont csak hosszú ideig 

történő (több, mint 1 óra) emésztés során degradálódott (30. ábra). Jól látható, hogy 

mindkét proteáz nagyjából ugyanazt az emésztési képet adta, ami azt sugallja, hogy a 

Salmonella FliS-nek van egy feltekeredett magja, de a végéről leemésztődött oligopeptid 

nem része ennek a kompakt struktúrának. Tömegspektrometriás mérések azt mutatják, 

hogy a 12 kDa-s metastabil fragmentumról hiányzik az N-terminális 14 (ebben benne van 

a His6-tag is), valamint a C-terminális 7 aminosav. Ezek a könnyen leemésztődő részek a 

molekuladinamikai szimulációk alapján nagy mobilitást mutatnak és rendezetlenek (31. 

ábra B). A más fajokból származó FliS molekulák elektronsűrűségi térképein gyakran 

nem is látszódnak ezek a szegmensek. 
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B 

 

30. ábra. A FliS limitált proteolízise tripszinnel (A) és szubtilizinnel (B). 

Az emésztéseket 300:1 w/w fehérje:proteáz arány mellett végeztük. Nyilak 

jelzik az intakt FliS-t és a stabil 12 kDa-os szegmenst. 

 

5.3.4. A FliS dinamikus szerkezete 

A Salmonella typhimurium szerkezetét még nem határozták meg. Az Aquifex 

aeolicus, Helicobacter pylori és Bacillus subtilis baktériumokból származó FliS 

molekulák röntgen szerkezete négy antiparallel hélixből álló elrendeződést mutat (Badger 

et al., 2005; Evdokimov et al., 2003; Lam et al., 2010). A Salmonella FliS szekvenciája 

az A. aeolicus, H. pylori ill B. subtilis FliS-ével 28%, 35% ill. 34%-os egyezést mutat. A 

Salmonella FliS-re is készítettem egy homológiamodellt az IntFOLD (Roche et al., 2011) 

szerver segítségével. Ez a modell oldószermentes közegben készült, és sztérikus 

ütközéseket is tartalmazott. Az energiaminimalizálás után kapott szerkezetet 27°C-on, 
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vizes közegben molekuladinamikai szimulációnak vetettük alá. Ugyanezt a szerkezetet 

100°C-ra felfűtve, majd ismét 27°C-ra visszahűtve elvégeztük a szimulációkat. 

Mindhárom esetben 30 ns után már egyensúlyba került a rendszer. 100°C-ra felmelegítve, 

majd 27°C-ra visszahűtve egy új, kompaktabb szerkezet alakult ki, a négy hélix 

párhuzamosabban helyezkedett el. (31. ábra A). Ezt a kompaktabb szerkezetet elfogadva 

valósként, azt állapítottuk meg, hogy főként a terminális végek mutatnak nagy 

flexibilitást (31. ábra B). A végső, visszahűtés utáni szimuláció során a molekula 

hélixtartalma 46-67% között ingadozott, de a FliS szerkezete a legnagyobb gyakorisággal 

az 57 (± 0,5) %-os tartományba esett. (31. ábra C). Összehasonlításképp ugyanezt 

elvégeztük az A. aeolicus FliS röntgenszerkezetére (1ORJ) is, valamint két 70°C körüli 

kooperatív átmenetet mutató globuláris fehérjére kapott szerkezetet (lizozim, 193L; 

humán növekedési hormon, 1HGU) is ugyanilyen módon molekuladinamikai 

szimulációknak vetettük alá. A két FliS molekula hélixtartalma sokkal szélesebb 

tartományban változott, mint a két kooperatív átmenetet mutató fehérjéé (31. ábra C). 

 A kapott modellel összhangban a szobahőmérsékleten mért távoli UV CD 

spektrum alapján a Salmonella FliS nagymértékben α-helikális szerkezetű (26. ábra C, 

31. ábra D). A CD spektrumok kiértékeléséből azt kaptuk, hogy a molekula 51%-ban 

helikális, ami jó összhangban van a modellel, főként mivel a CD mérésekhez használt 

konstrukció egy rendezetlen His6-taget tartalmaz, ami a helicitást csökkenti. A His-tag 

nélküli konstrukcióra a helicitás kb. 53%-ra lenne tehető. Az ismert kristályszerkezetű A. 

aeolicus, H. pylori és B. subtilis FliS ennél jóval magasabb arányban, 62,5-70,2%-ban 

tartalmaz hélixeket a szerkezet alapján. A látszólagos ellentmondás feloldására a 

Salmonella FliS-hez TFE-t adtunk, ami a hidrogén-kötések kialakulását segíti elő. A TFE 

30 v/v%-nál kisebb koncentrációban alkalmazva stabilizálja azokat a szegmenseket, 

amelyeknek amúgyis nagy a hélixképződési hajlama (Bruch et al., 1989; Nelson and 

Kallenbach, 1986). A TFE hatását a FliS helicitására 185-250 nm között vizsgáltuk 

cirkuláris dikroizmussal szinkrotronnál. TFE jelenlétében a helicitás nőtt: a kezdeti 51%-

ról 10% TFE mellett 59%-ra, 20% TFE hatására 68%-ra, míg 30% TFE jelenlétében 

74%-ra nőtt (31. ábra D). A 30% TFE mellett kapott 74%-os helicitás már összhangban 

van a többi FliS röntgenszerkezetre tapasztalt hélixtartalommal. Összességében a 

méréseink azt bizonyítják, hogy szobahőmérsékleten a Salmonella FliS nem teljesen 

feltekeredett. 
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31. ábra. A FliS α-helikális szerkezete 

A, A S. typhimurium FliS energiaminimalizálás és molekuladinamikai szimulációk után 

kapott homológia modellje. Az egyedüli triptofán oldalláncát pálcikamodell mutatja. Ollók 

jelzik az MS mérésekkel kapott proteolitikus hasítóhelyeket. Ezek a nagy flexibilitású régiók 

határán találhatóak. B, A végső molekuladinamikai szimuláció során a 30-150 ns 

időintervallumban a FliS flexibilitását csőmodell mutatja be.A cső átmérője arányos a 

szimuláció során kapott lokális fluktuációkból kapott β-faktor értékekkel C, 

Molekuladinamikai szimulációk során mért α-hélix tartalom eloszlása. A szimuláció 27°C-on 

történt és 6000 időpillanatban lett felvéve. Kékkel a lizozimra, feketével a humán növekedesi 

hormonra, pirossal a Salmonella FliS-re, míg zölddel az Aquifex FliS-re kapott görbe van 

ábrázolva. D, FliS CD spektrumok különböző TFE koncentrációk mellett. A nyilak a 

növekvő TFE koncentráció hatására fellépő spektrális változások irányát mutatják. A fekete 

görbe mutatja a 0%, piros 10%, zöld a 20% és kék a 30% TFE koncentrációt. 
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5.3.5. Eredmények értelmezése 

A homológia modell alapján a S. typhimurium FliS egy nagymértékben helikális 

fehérje. Ezt azt eredményt a CD mérések is megerősítik. Bár a proteolízis azt mutatja, 

hogy a FliS-nek kompakt magja van, de a DSC mérések nem mutatnak kooperatív 

átmenetet. Hőmérsékletnövekedés hatására jól látható, hogy a fehérje egy nagyon széles 

hőmérséklettartományban (40-100°C) folyamatosan veszti el a másodlagos szerkezetét. 

Emellett a CD eredmények alaposabb kiértékelése azt mutatja, hogy először csak 

rövidülnek a hélixek, majd magasabb hőmérsékleten kezd a számuk is csökkenni. A 

szimulációk azt mutatják, hogy a hasonló olvadáspontú kooperatív átmenettel rendelkező 

fehérjékhez képest a FliS hélixtartalma jóval szélesebb tartományban ingadozik. Az 

Aquifex FliS ugyanilyen típusú eloszlást mutat, ami arra utalhat, hogy ez a különböző 

fajokból származó FliS-ek általános tulajdonsága.  

Míg a FliS egyetlen triptofánjának fluoreszcenciás mérése a triptofán lokális 

környezetéről ad információt, addig a CD mérésekkel a molekula egészében történő 

változások vizsgálhatóak. A két féle mérés részben eltérő letekeredést mutat. Ezek 

alapján úgy tűnik, hogy a molekula különböző részei enyhén eltérő, nem-kooperatív 

módon tekerednek ki. 

Ezek a tulajdonságok a molten globulákra jellemzőek (Baldwin és Rose, 2013). A 

klasszikus nézet szerint a molten globulák funkcionálisan inaktívak, ennek ellenére, a 

FliS erősen kötődik a FliC-hez. Nemrégiben leírták, hogy a molten globulák 

rendelkezhetnek enzimaktivitással (Pervushin et al., 2007; Vamvaca et al., 2004) is, és 

specifikusan felismerhetnek bizonyos molekulákat (Bachmann et al., 2011; Kjaergaard et 

al., 2010). Sok molten globulára az is jellemző, hogy a harmadlagos szerkezetük nem jól 

defininált. Ezzel ellentétben az NMR mérések azt mutatják, hogy a FliS magja rendezett. 

Az elmúlt években leírtak olyan eseteket, ahol a fehérjének szintén rendezett magja volt, 

de felfűtés hatására nem kaptak szigmoid átmenetet. Valamint szerkezeti mérések azt 

mutatták, hogy egy adott molekula az adott pillanatban mindig rendezett, de a különböző 

konformációjú jól feltekeredett állapotok között fluktuál. Mivel a harmadlagos 

szerkezetük nem állandó, tehát ezek is molten globuláknak tekinthetők (Kjaergaard et al., 

2010; Mok et al., 2005). Ez az állandóan változó szerkezet megkönnyítheti a különböző 

kötőpartnerekhez való kötődést. Méréseim alapján úgy tűnik a FliS is ezen atipikus 

molten globulák közé tartozik. 
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A már meglévő FliS kristályszerkezetek is alátámasztják azt, hogy ez a molekula 

nagyfokú szerkezeti plaszticitással rendelkezik. Az A. aeolicus esetében már az elemi 

cellában is két eltérő konformációban találhatóak az alegységek (PDB: 1ORJ). A B. 

subtilis FliS-e doméncserélt dimert alkot (PDB: 1VH6). A CD mérések alapján a 

Salmonella FliS 51%-ban α-helikális. Ezt az arányt a homológiamodell is megerősíti. Már 

kevés TFE jelenlétében is stabilizálódik a helikális szerkezet, a hélixek arányát 74%-ra 

növelve. Ez is alátámasztja, azt, hogy a FliS szobahőmérsékleten, oldatban nincs teljesen 

feltekeredve. 

A FliS-nek a sejten belül számos kötőpartnere van, ehhez a konformációs 

plaszticitás elengedhetetlen lehet. A molten globula szerű állapot megfelelő arra, hogy a 

kötőpartnerekhez mindig a megfelelő konformációban tudjon kötni, és a konformációk 

közötti átalakulás könnyen megtörténhessen.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A dolgozatban bemutatott eredményeket a Célkitűzések fejezetben megfogalmazott 

kérdések alapján foglaltam össze: 

Flagellin-deficiens S. typhimuriumban expresszáltattam 6 modellfehérjét 3 féle 

hosszúságú szignállal fuzionáltatva. Az így kapott 18 konstrukció esetében vizsgáltam az 

adott fúziós fehérje exportját. Azt állapítottam meg, hogy a fehérjék egy része 

degradálódott, egy része pedig inklúziós testet alkotott. Az adatok kiértékelésénél 

kizárólag az intakt fehérjéket vettem figyelembe, mivel a degradált fehérjék exportja akár 

meg is szűnhet, ha pont a szignálrégió emésztődik le róla. Azokban az esetekben, amikor 

a termelődött fehérje legalább részben szolubilis volt, akkor valamennnyi mindig 

szekretálódott belőle a médiumba. Ez azt jelenti, hogy mindhárom szignál eredményez 

valamilyen mértékű exportot. Az átlagos exporthatékonyság a szolubilis frakciót tekintve 

44% volt mindhárom szignált figyelembe véve, míg a 26-47-re 46%, a 2-65 szignálra 

52% és a 2-192 aminosavakig terjedőre 35%. A 18 konstrukcióra kapott 

exporthatékonyság alapján az figyelhető meg, hogy az export mértéke elsősorban a fúziós 

fehérje tulajdonságaitól függ, és nem a rajta levő szignál hosszától. 

A 26-47-MBP konstrukciónál kimutattam, hogy a tápoldatba exportálódott 

fehérjéről levágva a szignált, funkcionális fehérje nyerhető. Emellett a 26-47-CCP2 

esetében is vizsgáltuk, hogy a szekretált fehérje a médiumban natív térszerkezetű-e. 

Eredményeink azt mutatják, hogy ez a CCP2 konstrukció rendkívűl nagy hatékonysággal 

szekretálódik, a szolubilis frakció teljes egészében kijut a sejtből, viszont rendezetlen 

marad, nem tudja felvenni a natív szerkezetét. 

Ezek alapján ez a rendszer valószínűsíthetően olyan rendezetlen fehérjék vagy 

kisebb peptidek előállítására lehet alkalmas, melyek a sejten belül könnyen 

degradálódnak, de a médiumba kerülve elkerülhetik a proteolízist, valamint nem 

követelmény, hogy feltekeredjenek. 

Bemutattam, hogy az irodalomban elfogadott modellel szemben, a szolubilis 

exportkomponensek (FliI, FliJ, FliH) nem kötődnek sem a flagellinhez (FliC), sem a 

flagellin-chaperon komplexhez (FliC-FliS), ezáltal exportkapuhoz történő szállításukban 

sem vehetnek részt. Ezen fehérjék jelenléte elengedhetetlen a hatékony exporthoz, ezért 

az nem zárható ki, hogy a szolubilis exportkomplex membrán-asszociált ill. az 

exportkapuhoz kötött formában köti a flagellint vagy a flagellin-chaperon komplexet. A 
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késői kis koncentrációban jelen levő exportszubsztrátok esetében bemutatták, hogy a 

szolubilis exportkomponensek szerepet játszanak az exportkapuhoz való szállításukban. 

Ezek a molekulák kis kópiaszámban vannak jelen a sejten belül, ellentétben a flagellinnel, 

ami több 10000 példányban lehet jelen a baktériumban. Ezek alapján kézenfekvőnek 

tűnik, hogy a kis kópiaszámban jelen levő komponensek exportkapuhoz történő 

szállítását a szolubilis exportkomplexnek segítenie kell, míg a nagy mennyiségben jelen 

levő flagellin esetlegesen diffúzióval jut az exportkapuhoz. 

A membrán-kötött állapotban levő szolubilis exportkomplexet liposzómák 

hozzáadásával modelleztem. Ebben az esetben a FliS és a FliC-FliS komplex csökkenti a 

FliI-FliJ komplex ATPáz aktivitását, ami azzal magyarázható, hogy a FliS elősegíti a 

membrán kötött komplex szétesését, de ennek teljes körű bizonyításához további 

kísérletek elvégzése lenne szükséges. 

A Salmonella FliS biofizikai jellemzése során sikerült jobban megérteni a FliS sokféle 

fehérjével való kölcsönhatásának szerkezeti hátterét. NMR és proteolitikus mérések 

segítségével megállapítottuk, hogy a FliS egy kompakt maggal rendelkező, jól 

feltekeredett fehérje. Az elkészített homológiamodell alapján látszik, és a CD 

spektroszkópia eredményei is alátámasztják, hogy nagymértékben helikális fehérjéről van 

szó. Ellenben a hődenaturációs kísérletek azt mutatták, hogy a fehérje szokatlanul széles 

hőmérséklettartományban (40-100 °C) veszti el a szerkezetét. Molekuladinamikai 

szimulációk alapján a terminális régiói jóval flexibilisebbek, mint más hasonló méretű és 

szerkezetű fehérjék esetében. Látszik, hogy a hőmérséklet növekedésével először a 

hélixek rövidülni kezdenek, a számuk csak magasabb hőmérsékleten kezd csökkenni. 

Ezek alapján elmondható, hogy a FliS valószínűleg egy atipikus molten globula szerű 

fehérje. A FliS-nek a sejten belül számos kötőpartnere van, ehhez a konformációs 

plaszticitás elengedhetetlen lehet. Mivel a FliS-t alkotó hélixek viszonylag könnyen 

elmozdulnak egymáshoz képest, ez elősegíti hogy a konformációk közötti átalakulás 

könnyen megtörténhessen, és ezáltal mindig a megfelelő konformációban kötődhessen a 

partneréhez. 
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7. TÉZISEK 

 Flagellin-deficiens S. typhimuriumban expresszáltattam 6 modellfehérjét 3 féle 

hosszúságú flagellin szignállal fuzionáltatva. Arra a következtetésre jutottam a 18 

konstrukciót vizsgálva, hogy mindhárom hosszúságú szignál eredményez 

valamekkora exportot, de az export mértéke elsősorban a fúziós fehérje 

tulajdonságaitól függ, és nem a hozzá kapcsolt szignál hosszától. [1, 4] 

 Az általam létrehozott rendszer valószínűleg olyan rendezetlen fehérjék termelésére 

lehetne használható, melyek a sejten belül könnyen degradálódnak. [1, 4] 

 Bemutattam, hogy az irodalomban elfogadott modellel szemben, a szolubilis 

exportkomponensek (FliI, FliJ, FliH) oldható formában nem kötődnek sem a 

flagellinhez, sem a flagellin-chaperon komplexhez, ezáltal az exportkapuhoz történő 

szállításukban sem vehetnek részt. Az azonban nem zárható ki, hogy membrán 

asszociált formában nem köti ez az exportkomplex a FliC-t vagy a FliC-FliS 

komplexet. [2] 

 Az alapján, hogy a szolubilis exportkomponensek nem kötik sem a FliC-t, sem a 

FliC-FliS-t elmondható, hogy a nagy mennyiségben előforduló flagellin, a késői kis 

koncentrációban jelen levő exportszubsztrátokkal ellentétben, valószínűleg sima 

diffúzióval jut az exportkapuhoz. [2] 

 A S. typhimurium FliS biofizikai jellemzése alapján elmondható, hogy a FliS 

valószínűsíthetően egy atipikus molten globula, ami jól meghatározott másodlagos 

szerkezettel rendelkezik, de a molekulát felépítő hélixek könnyen elmozdulnak 

egymáshoz képest. Ez a szerkezeti plaszticitás elengedhetetlen lehet ahhoz, hogy a 

FliS a különböző partnereihez mindig a megfelelő konformációban tudjon kötődni. [3] 
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