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Bevezetés és célkitűzések 

A flagellumok a baktériumok mozgásáért felelős sejtszervecskék. Három fő részből 

állnak: a membránba ágyazott alapi testből, a hosszú helikális filamentumból, és a kettőt 

összekötő flexibilis kampóból (1. ábra). A flagellum axiális fehérjéi a citoplazmában 

szintetizálódnak, majd a III-as típusú flagelláris szekréciós (export) rendszer 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.  

 

 

1. ábra. A bakteriális filamentum sematikus képe (Evans et al., TRENDS in Microbiology, 2014) 

 

A membránba ágyazott alapi test motorként viselkedik, ez biztosítja a flagellum 

forgását. Mint minden motor, ez is álló ill. forgó részekből áll. A rotor rész a belső membránban 

található MS- és ennek citoplazmikus oldalához kapcsolódó C-gyűrűből áll. Körülöttük 

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

található a flagellum-specifikus III-as típusú exportrendszer, citoplazmikus oldalán találhatóak 
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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. 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. 

A tengely menti, ún. axiális fehérjék közé tartoznak a korai és a késői 

exportszubsztrátok. Munkám során ezek közül csak a késői szubsztrátok (FlgK, FlgL, FliD, 

FliC), ezen belül is elsősorban a flagellin szekréciójával foglalkoztam. 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 az ún. szubsztrát-specifikus chaperonok, melyek az egyes késői 

fehérjék C-terminális doménjeihez kötődnek. A kampót és a filamentumot összekötő FlgK és 

FlgL chaperonja az FlgN, a FliD-é a FliT, míg a flagelliné a FliS. A klasszikus chaperonokkal 

ellentétben az exportchaperonok elsődleges feladata az exportszubsztrátok monomer formában 

való tartása a citoplazmában, de szerepük van a transzkripciós szabályozásban is. 

Az exportrendszert felépítő fehérjék ismertek, sok kísérleti eredmény született ezen 

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

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, bár bizonyos kutatócsoportok máig úgy 

vélik, hogy mRNS szinten van kódolva. Nincs egy jól meghatározható konszenzus-szekvencia, 

csak annyi ismert, hogy a szignál a fehérjék N-terminális rendezetlen régiójában található. 

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. 

A citoplazmában található ún. szolubilis komponensekről, valamint az exportkaput 

alkotó fehérjékről leírták, hogy fontos szerepet töltenek be az exportban, de a szignálfelismerés 

pontos mechanizmusa máig nem ismert. 
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Munkám során először az exportszignál biotechnológiai alkalmazhatóságával 

foglalkoztam. A bakteriális rendszerekben történő rekombináns fehérjeexpresszió során a 

termelődött fehérje gyakran nem tekeredik fel rendesen, aggregálódik, inklúziós testeket képez. 

Emellett a sejt belsejében az adott fehérjén kívül rendkívül sok szennyező található, aminek 

eltávolítása jelentősen megnehezíti az adott komponens tisztítását. Célom volt egy olyan 

exportrendszer előállítása, ahol a termelés során az adott fehérje kikerül a tápoldatba, ezáltal 

jelentősen leegyszerűsítve az izolálási lépéseket, valamint az így kapott fehérje kevésbé 

hajlamos aggregációra, ill. degradációra. Ehhez a csoportban azonosított minimális szignált 

valamint hosszabb N-terminális szegmenseket fuzionáltattam modellfehérjékkel, és azt 

vizsgáltam, hogy a szignálhossz hogyan befolyásolja az exporthatékonyságot. Ehhez egy 

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. Emellett arra is kíváncsi voltam, 

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

annak kiderítése, hogy ezzel a megközelítéssel egy a gyógyszeriparban hatékony működő 

fehérjetermelési és tisztítási módszer kidolgozható-e, ill. szerettem volna azt is 

meghatározni, hogy milyen fehérjetípusoknál működhet hatékonyan ez a rendszer. 

 

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 FliC 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. Kezdeti eredményeink ezt nem 

támasztották alá, ezért célom módosult, és a továbbiakban a szolubilis exportkomponensek 

szerepét vizsgáltam a flagellin exportjában. Célom volt annak meghatározása, hogy mi a 

szolubilis exportkomponensek szerepe a FliC vagy a FliC-FliS komplex exportkapuhoz 

történő szállításában. 
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Végül témám volt a Salmonella typhimurium FliS, a flagellin specifikus chaperonjának 

biofizikai jellemzése. A FliS-t a flagellin szubsztrát-specifikus chaperonjaként tartják számon, 

legismertebb feladata, hogy a citoszolban megakadályozza a flagellin polimerizációját. 

Emellett még több funkciója is van, leírták, hogy a FliS nélkülözhetetlen a FliS-FliC 

komplexnek az FlhAC-hoz való kötődésében, valamint a flagelláris bioszintézis transzkripciós 

szabályzásában is szerepe van. Ebből is látható, hogy a FliS-nek többféle szerepe is lehet a 

flagellin exportjában. A FliS karakterizálása nagymértékben hozzájárulhat a flagellin 

szekréciós mechanizmusának megismeréséhez. A FliS egy 135 aminosavból álló 14,7 kDa-os 

fehérje. Több fajból származó FliS szerkezete ismert. Mindegyik erősen helikális struktúrát 

mutat. A Salmonella typhimurium FliS szerkezetét még nem határozták meg, de 

homológiamodellek alapján ez is alapvetően α-helikális. Munkám során különböző biofizikai 

módszerekkel a Salmonella typhimurium FliS másodlagos és harmadlagos szerkezetét 

igyekeztem minél alaposabban meghatározni, hogy ezáltal fény derülhessen arra, hogy 

egy viszonylag kis fehérje miként képes ennyiféle feladatot ellátni. 

 

Kísérleti módszerek 

 Fehérjék előállítása: Az általam használt fehérjék nagy részét rekombináns DNS 

technológia felhasználásával E. coli vagy S. typhimuirum expressziós rendszerben fúziós 

fehérjeként állítottam elő.  

 Fehérjék tisztítása: Az előállított fehérjéket FPLC (Fast protein liquid chromatography) 

rendszer segítségével jellemzően ioncserés, méretkizárásos valamint affinitás kromatográfia 

kombinációjával tisztítottam meg. 

 Fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata: A vizsgált fehérjék közötti kölcsönhatást 

egyrészt egy NADH kapcsolt ATPáz assay segítségével spetktrofotometriásan detektáltam. 

Másrészt a fehérjék közötti kölcsönhatás direkt mérése kvarckristály mikromérleggel 

(QCM), valamint triptofán floureszcencia segítségével történt. 

 Exporthatékonyság vizsgálata: A modellfehérjéket egy flagellin-deficiens S. typhimurium 

törzsben termeltetve az export mértékét a sejten belül található, valamint a médiumba 

szekretálódott fehérjemennyiség alapján határoztam meg. Az adott fehérje mennyiségét 

SDS-PAGE valamint Western blot segítségével becsültem. 

 Szerkezeti mérések: Az S. typhimurium FliS biofizikai jellemzéshez cirkuláris dikroizmus 

(CD), differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC), triptofán fluoreszcenciás méréseket 

valamint proteolitikus emésztést végeztem. 

Emellett számos egyéb módszert használtam, amiket itt nem kívánok részletezni. 



6 
 

Eredmények 

Modellfehérjének 6 különböző méretű és tulajdonságú fehérjét használtam (9-40 kDa), 

hogy megállapíthassam az exportapparátus szekréciós hatékonyságát a fehérjeméretek 

függvényében. 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, valamint az első publikációban ahol leírták, hogy az N-terminális 

tartalmazza a szignált, ugyanezt a fragmenst használták. Az így léttrejött 18 konstrukció 

esetében vizsgáltam az adott fúziós fehérje exportját egy flagellin-deficiens Salmonella 

törzsben expresszáltatva. Azt állapítottam meg, hogy a fehérjék egy része degradálódott, egy 

része pedig inklúziós testet alkotott. Emellett az egyes fehérjék eltérő expressziós szintjei is 

megnehezítették az eredmények értelmezését. Az adatok kiértékelésénél kizárólag az intakt 

fehérjékkel foglalkoztam, 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, annak egy része kijutott 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 hozzá kapcsolt szignál hosszától. 

Egy esetben, a 26-47-MBP konstrukciónál kimutattam, hogy a tápoldatba exportálódott 

fehérjéről levágva a szignált, funkcionális fehérje nyerhető. 

Valószínűsíthetően ez a rendszer a citoplazmában könnyen degradálódó, 

rendezetlen fehérjék termelésére lehetne jól használható, de ennek bizonyítása további 

kísérleteket igényel. 

 Többféle módszerrel vizsgáltam, hogy a FliC vagy a FliC-FliS komplex kötődik-e az 

egyes szolubilis exportkomponensekhez (FliI, FliJ, FliH) vagy ezeknek egymással alkotott 

komplexéhez. Mivel a FliI egy ATPáz, ezért elsődlegesen egy folyamatos spektrofotometriás 

assay segítségével azt néztem, hogy a flagellin ill. a flagellin-chaperon komplex befolyásolja-e 

a FliI, a FliI-FliJ, FliI-FliH vagy a FliI-FliJ-FliH komplex ATPáz aktivitását. Mivel ez csak egy 
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közvetett módszer a fehérje-fehérje kölcsönhatások detektálásása, ezért emellett a 

kölcsönhatásokat QCM mérésekkel is vizsgáltam. 

Bemutattam, hogy az irodalomban elfogadott modellel szemben, a szolubilis 

exportkomponensek oldható formában nem kötődnek sem a flagellinhez, sem a flagellin-

chaperon komplexhez, ezáltal exportkapuhoz történő szállításukban sem vehetnek részt, 

de az nem zárható ki, hogy a szolubilis exportkomplex membrán-asszociált vagy az 

exportkauphoz kötött formában köti a flagellint vagy a FliC-FliS komplexet. A késői kis 

koncentrációban jelen levő exportszubsztrátok esetében kimutatták, hogy a szolubilis 

exportkomplex szerepet játszik az exportkapuhoz való szállításukban. Ezek a molekulák kis 

kópiaszámban vannak jelen a sejten belül, ellentétben a flagellinnel, ami több, mint 20000 

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 

sima 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, úgy tűnik, hogy a FliS elősegíti a membrán kötött komplex 

szétesését, de ennek teljes körű bizonyítsához további kísérletek elvégzése lenne szükséges.  

Az általam mért eredmények és az irodalomban fellelhető adatok alapján a flagelláris 

export mechanizmusáról az alábbi modellt készítettem (2. ábra). 
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2. 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 sima 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. 

 

A Salmonella FliS biofizikai jellemzése során sikerült jobban megérteni a FliS sokféle 

fehérjével való kölcsönhatásának szerkezeti hátterét. NMR és proteolitikus mérések 

segítségével megállapítottam, 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 mutatják, hogy a fehérje szokatlanul széles hőmérséklettartományban 

(40-100 °C) veszti el a szerkezetét. Molekuladinamikai szimulációk alapján a hasonló 

tulajdonságú fehérjéknél a terminális régióik jóval flexibilisebbek. 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, valamint részlegesen letekerednek, ez elősegíti 

hogy a konformációk közötti átalakulás könnyen megtörténhessen, és ezáltal mindig a 

megfelelő konformációban kötődhessen a partneréhez. 
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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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