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II. Rövidítések jegyzéke
AcP

acetil-foszfát

APS

ammónium perszulfát

ARS

aminoacil-tRNS szintetáz

AtMPK6

Arabidopsis thalianaMAPK 6-os fehérje

ATP

adenozin-5’-trifoszfát

BCIP

5-bróm-4-klór-3-indolil foszfát

bp

bázispár

BSA

Bovine Serum Albumin, marha szérum albumin

CK

kreatin kináz

CrP

kreatin-foszfát

CTP

citidin-5’-trifoszfát

dCMP

dezoxicitidin-5’-monofoszfát

dCTP

dezoxicitidin-5’-trifoszfát

dGMP

dezoxiguanozin-5’-monofoszfát

dGTP

dezoxiguanozin-5’-trifoszfát

DNS

dezoxiribonukleinsav

dNTP

dezoxiribonukleotid trifoszfát

DTT

ditiotreitol

E. coli

Escherichia coli

EDTA

etilén-diamin-tetraecetsav

eEF

eukarióta elongációs faktorok

EF

prokarióta elongációs faktorok

eIF

eukarióta iniciációs faktorok

eRF

eukarióta terminációs faktorok

GSH

redukált glutation

GSSG

oxidált glutation

GST

Glutation-S-Transzferáz

GTP

guanozin-5’-trifoszfát

IF

prokarióta iniciációs faktorok

kb

kilobázis

kDa

kilodalton

LB

Luria-Bertani táptalaj
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LIC

Ligálás-független klónozás (Ligation-independent cloning)

MAPK

Mitogén aktivált fehérje kináz (Mitogen Activated Protein Kinase)

ME

2-merkaptoetanol

mRNS

hírvivő (messenger) RNS

NaAc

Nátrium-acetát

NAD

nikotinamid-adenin-dinukleotid

NBT

nitro blue tetrazolium

NTP

nukleozidtrifoszfát

OD

Optikai Denzitás

ORF

Nyitott leolvasási keret (Open Reading Frame)

PAGE

poliakrilamid gélelektroforézis

PCR

Polimeráz láncreakció (Polymerase Chain Reaction)

PEG

polietilén-glikol

PEP

foszfoenolpiruvát

PK

piruvát kináz

PMSF

fenil-metil-szulfonil-fluorid

PVDF

polivinilidén-fluorid

RF

prokarióta terminációs faktorok

RIA

Radio-immuno-assay

RNáz

ribonukleáz

RNS

ribonukleinsav

rpm

fordulat/ perc (revolutions per minute)

RRF

riboszóma újrahasznosító faktor

SD

polipurin Shine-Dalgarno szekvencia a prokarióta iniciációs kodon
előtt

SDS

nátrium-dodecil-szulfát

TBE

TRIS-bórsav- EDTA

TEMED

N, N, N’, N’– tetrametil-etilén-diamin

TEV

Dohány karcolatos vírus (Tobacco Etch Virus)

TRIS

tris- (hidroximetil)-amino-metán

tRNS

transzfer RNS

UTP

uridin-5’-trifoszfát

UTR

mRNS nem transzlálódó régiója (untranslated region)
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III. Bevezetés
A humán genom szekvencia megismerését követő korszak kulcsfontosságú
kérdése a genomban kódolt fehérjék azonosítása, és az egyes fehérjék funkciójának
felderítése.
A proteomikai vizsgálatok során alkalmazott fehérjék előállítása többféle
módszerrel is lehetséges. Fehérje előállításra jelenleg a baktériumokban történő fehérje
túltermelés a legáltalánosabban alkalmazott eljárás. A bakteriális rendszerek jól
optimalizáltak, hátrányuk azonban, hogy élő sejtek nem alkalmasak toxikus fehérjék
előállítására, ezen kívül számos esetben az így előállított eukarióta fehérjék nem az in
vivo térszerkezetet veszik fel, így felhasználhatóságuk korlátozott [1].
Sejtmentes fehérjeszintetizáló rendszereket már az 1950-es évektől alkalmaztak,
ezen rendszereken alapuló kísérletek számos fontos információt nyújtottak a genetikai
kódról, az mRNS és a riboszómák funkciójáról, a transzlációs fehérjefaktorokról és a
transzláció mechanizmusáról. Napjainkra az in vitro transzlációs rendszereket
optimalizálták, így ezek jól működő alternatívái lettek az élő sejteken alapuló
fehérjetermelésnek. A sejtmentes fehérje-szintetizáló rendszerek számos proteomikai
kísérlet fehérje szükségletét biztosítják, többek között alkalmazhatók fehérje chipek
előállítására, kémiailag módosított és izotóppal jelölt fehérjék szintézisére, in silico
tervezett fehérjék tesztelésére és fehérjék funkcionális tanulmányozására.
A jelenleg általánosan használt in vitro transzlációs technikák alapját az E. coliból, nyúl retikulocitából és búzacsírából tisztított transzlációs apparátusok adják. A nyúl
retikulocita és E. coli kivonattal szemben a búzacsíra számos előnnyel rendelkezik: a
növényi magvak csírázása intenzív fehérjeszintézissel jár együtt, a transzlációhoz
szükséges komponensek -az mRNS kivételével- az érett búzaembrióban beszáradt
állapotban raktározódnak. Ezek alapján az izolált búzacsíra elsőrendű transzlációs
apparátus forrás, ráadásul az endogén mRNS hiányának következtében a kivonat
előkezelés nélkül közvetlenül használható in vitro transzlációhoz. A búzacsíra kivonat
további előnye az eukarióta transzlációs apparátus és dajka fehérjék jelenléte, amelyek
következtében az eukarióta fehérjék nagy része a megfelelő harmadlagos térszerkezetet
veszi fel a transzláció során [2, 3].
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IV. Irodalmi háttér
IV.1. Fehérje előállítás E. coliban
A rekombináns fehérje előállítás kezdeti lépése a fehérjét kódoló nukleinsav
szekvencia izolálása és plazmidba illesztése. Az általánosan alkalmazott klónozó
vektorok mindegyike tartalmaz replikációs origót, multiklónozó helyet, és antibiotikum
rezisztencia gént; ezek a szekvenciális elemek nélkülözhetetlenek a klónozás
végrehajtásához.
A rekombináns fehérjék termelésére alkalmas, ún. expressziós vektorok az
említett

részeken

kívül

tartalmaznak

még

az

adott

expressziós

rendszer

követelményeinek megfelelő, transzkripcióhoz és transzlációhoz szükséges DNS
szakaszokat is.
A bakteriális, rekombináns expressziós plazmidoknak egyik központi eleme a
magas szintű génexpressziót lehetővé tévő, erős, jól indukálható transzkripciós
promóter. Az általános indukciós modell szerint, az RNS polimeráz a promóter régióhoz
kötődve kezdi meg a célgén átírását, , a transzkripció a megfelelő induktor hiányában
azonban minimális, mivel az operátor régióhoz kötődő represszor fehérje gátolja az
RNS polimeráz-promóter komplex kialakulását. Az induktor hiányában végbemenő
transzkripció minimalizálása különösen hangsúlyos a sejtekre toxikus fehérjék
kifejeztetése esetén, mert ez a fehérjét kódoló plazmid negatív szelekciójához és
sikertelen fehérjetermeléshez vezethet. A promóterek kémiai ágensekkel történő
indukciója a legelterjedtebb, jó kontrollálhatóságuk következtében. Ezek közül is a lac
promóter indukciójára alkalmas laktóz-analóg izopropil-béta-D-tiogalaktopiranozid
(IPTG) az általánosan alkalmazott, azonban egyéb anyagokkal és hővel indukálható
promóterek is ismertek [5].
A bakteriális eredetű promótereken alapuló fehérje expressziónál nagyobb
termelékenység érhető el az amplifikáció két szintjét alkalmazó T7 expressziós
rendszerekkel.

A

rendszer

olyan

speciális

gazdasejtet

igényel,

melynek

kromoszómájába a lizogén ciklus során beépült a DE3 fág T7 RNS polimerázt kódoló
DNS fragmense. A T7 RNS polimeráz az IPTG-vel indukálható lacUV5 promóter
szabályozása alatt áll. A négy alegységből felépülő LacI fehérje a lacUV5 promóter
operátor régiójához kötődik, és ezáltal represszálja a kromoszómába integrádolódott T7
RNS polimeráz átírását. A LacI gyengén expresszáló gén, a promóter régióban
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bekövetkező mutáció (LacIq mutáns) következtében azonban az expressziós szint
tízszeresre emelkedik [6]. A T7 RNS polimeráz transzkripciója IPTG hozzáadásával
indukálható, ugyanis ez a vegyület hozzákötődik a LacI tetramerhez és ennek
következtében a LacI represszor fehérje leválik a lac operátorról. A LacI gén kópiája az
E. coli genomban és számos bakteriális fehérje túltermelésre alkalmas plazmidban is
jelen van. A pET vektor család tagjai jól illusztrálják a rendszer működését, a
plazmidokba inszertált célgének expresssziója, a T7/lac hibrid promóter jelenlétének
következtében IPTG-vel indukálható. Az IPTG hozzáadás során a célgén előtt található
T7/lac hibrid promóter operátor régiójáról leválik a LacI tetramer, így a szintetizálódott
T7 RNS polimeráz hozzá tud kötődni a T7/lac hibrid promóterhez, és megindul a célgén
transzkripciója (1.ábra).
A T7 promóter egy 20 nukleotidból felépülő szekvencia, amit az E. coli RNS
polimeráz nem ismer fel. A T7 RNS polimeráz transzkripciója maximum 230 nukleotid/
másodperc sebességgel történik, ami ötször gyorsabb az E. coli RNS polimeráz
transzkripciójánál. A pET plazmidról represszált állapotban is történhet némi
expresszió. A háttér expresszió mértékét csökkenti a T7 RNS polimeráz természetes
inhibitora, a T7 lizozim. Az E. coli gazdasejtek a T7 lizozimot kódoló gént külön
plazmidon hordozzák. A pLysS plazmidot tartalmazó gazdasejtek csak kis
mennyiségben, míg a pLysE orientációjú plazmid tartalmú gazdasejtek jóval nagyobb
mennyiségben termelik a T7 lizozim fehérjét.

1. ábra: A pET indukálható E.coli expressziós rendszer sematikus rajza
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A prokarióta mRNS transzlációjához elengedhetetlen a Shine-Dalgarno (SD)
szekvenciát és a transzlációs iniciációs kodont tartalmazó riboszóma kötő hely (RBS)
jelenléte [7].

Az

UAAGGAGG szekvenciájú

Shine-Dalgarno

motívum

7±2

nukleotidnyi távolságra helyezkedik el az iniciációs kodontól [8]. A 16S rRNS 3’
végével komplementer, az mRNS csak e kötés létrejötte után tud úgy elhelyezkedni a
riboszómán, hogy a transzláció megkezdődhet. A Shine-Dalgarno szekvencia nem csak
az mRNS 5’ végén jel a transzláció elkezdésére, az említett komplementaritás
következtében kezdődhet meg a transzláció a bakteriális genomra jellemző
policisztronos RNS belső iniciációs kodonjairól is [9].
A transzlációs iniciáció hatékonyságát az RBS-t követő szekvencia is
nagymértékben befolyásolja. Az adenin és timinben gazdag szekvenciák kevésbé
hajlamosak erős másodlagos RNS szerkezet kialakítására, így ezekről általában nagyobb
mennyiségű fehérje transzlálódik [10].
A fehérjeexpresszió szintjét főként a transzkripció hatékonysága, az mRNS
stabilitása és transzláció hatékonysága határozza meg. Az mRNS átlagos féléletideje, E.
coli gazdasejtben (37 0C-on), pár másodperctől egészen 20 percig is terjedhet és az
expressziós arány közvetlenül függ az mRNS stabilitástól [11,12]. Az mRNS-t
elsősorban az RNázok bontják. Az mRNS-ek RNázokkal szembeni rezisztenciája
nagymértékben függ az RNS hajtogatódásától, a riboszomális védelemtől, és az RNS
poliadenilációjától [13]. Az mRNS stabilitásának biztosítása központi jelentőségű az
expressziós rendszerekben. Az mRNS életideje elsősorban a transzlációs iniciáció
hatékonyságának fokozásával, és az ebből eredő riboszomális védelemmel növelhető.
Az iniciáció hatékonyságát a riboszomális kötőhelyek optimalizálásával emelték,
melynek során szelektálták a riboszóma kötőhelyben másodlagos RNS szerkezetet
kialakító, transzlációs iniciációt gátló szekvencia elemeket. Az mRNS-ek stabilitása
tovább fokozható az 5’ illetve 3’ végekre beépített szekvenciákkal, melyek növelik az
exonukleázokkal szembeni rezisztenciát.
A kodonok használatának gyakorisága az E. coli gazdasejtben korrelál az ezeknek
megfelelő tRNS mennyiségével. Az E. coli-ban található ritka kodonok gyakoriak
lehetnek a heterogén forrásból származó gének szekvenciáiban [14]. A ritka kodonokat
tartalmazó gének kifejeződése esetében igen gyakoriak a transzlációs hibák, mert a ritka
kodonok megfelelő tRNS-e gyakran hiányzik, aminek következtében leáll a transzláció
[15]. Az eltérő kodonokból adódó problémák leginkább azokban a rekombináns
expressziós rendszerekben jelentenek gondot, ahol az eukarióta mRNS-ek sok, a
9
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bakteriális szervezetben ritkán megtalálható kodont tartalmaznak. A ritka kodonokból
adódó leggyakoribb probléma a leolvasási keret eltolódás, vagy a korai transzlációs
termináció [16,17]. A legproblémásabb kodonok, amiket a gének fehérjeterméke alapján
azonosítottak a következők: argU (AGA és AGG), argX (CGG), argW (CGA és CGG),
ileX (AUA), glyT (GGA), leuW (CUA), proL (CCC) és lys (AAG). E. coli
gazdasejtekben az AAG kodon esetében fordul elő leggyakrabban, hogy nem a
megfelelő antikodon (tRNSLysUUU) kapcsolódik. Ez a jelenség még hangsúlyosabb
problémát jelent, ha a célszekvencia egymást követő AAG kodonokat tartalmaz.
Különös figyelmet fordítanak a ritka arginin kodonokból (AGG és AGA) eredő
nehézségek megoldására is, mivel ezek nagyon kis mennyiségben vannak jelen az E.
coli sejtekben, ~0, 14 (AGG) –és ~0, 21% (AGA) [14].
Két

megközelítés

lehetséges

a

ritka

kodonokból

származó

problémák

megoldására. Az első megközelítés a célszekvencia helyspecifikus mutagenezise, ahol a
mutáción átesett kodonok számára már megfelelő mennyiségű tRNS áll rendelkezésre.
Ez a módszer hatékonynak bizonyult az expresszió szintjének növelésében és a
transzlációs hibák csökkentésében [18, 19], hátránya viszont, hogy meglehetősen idő- és
költségigényes eljárás. A teljes egészében in vitro szintetizált kódoló szekvenciák
megjelenése helyettesítheti az in vitro mutagenezist, így a kodon optimalizálás egyre
nagyobb teret nyerhet a heterológ fehérjetermelésben. Egy másik, kevésbé időigényes és
jelenleg általánosabban alkalmazott megközelítés, hogy az expressziós rendszer
gazdasejtjébe a problémás kodonoknak megfelelő antikodonokkal rendelkező tRNS
szekvenciákat kódoló plazmidokat transzformálnak [20]. Ezek döntő része a p15A
replikációs origót tartalmazza, ami kompatibilis a legtöbb expressziós plazmidban
használt ColE1 replikációs origóval.
A fehérjék aktivitásához általában elengedhetetlen az optimális háromdimenziós
szerkezet kialakulása. A magas szintű fehérje expresszió következtében kialakult
stresszhatás kedvez a túltermeltetett fehérjék helytelen hajtogatódásának, mely sok
esetben amorf granulátumok, ún. zárványtestek képeződéséhez vezethet. Az E. coli
citoplazmában a fehérje túltermelés során kialakuló 200-300 mg/ml fehérje
koncentráció a fehérje hajtogatódás szempontjából igazoltan kedvezőtlen környezetet
hoz létre [21,22]. A zárványtestek kialakulása a rekombináns expressziós rendszerekben
a fehérje aggregátumok és az oldott állapotban levő formák között kialakuló egyensúlyi
állapot eredménye. A fehérjék aggregálódása a rekombináns expressziós rendszerekben
néhány paraméter változtatásával befolyásolható, mint például a hőmérséklet, az
10
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expresszió mértéke, a gazdasejt metabolizmusa, az oldhatóságot növelő fehérje címkéző
motívumok tervezése és a dajkafehérjék párhuzamos expressziója [23].
A zárványtestek előnye, hogy könnyű kinyerni a sejtekből, és általában
ellenállóbbak a proteázokkal szemben, mint az oldott állapotban levő fehérjék.
Bizonyos esetekben azonban a proteázok hidrofób kölcsönhatásokon keresztül
kötődhetnek a polipeptidekhez, és így degradálhatják őket [24]. A zárványtestek
viszonylag egyszerűen elválaszthatóak a többi fehérjétől, és a tisztított aggregátumok
oldatba vihetők kaotropikus vegyületek, például karbamid és guanidin-hidrokloridhasználatával. A feloldott zárványtestek natív formába történő in vitro hajtogatása
történhet hígítással, dialízissel, vagy preparatív kromatográfiás állófázison történő
eljárásokkal [25, 26].
A fehérjék natív formába történő hajtogatódását dajka fehérjék hozzáadása is
segítheti. A visszahajtogatódás optimalizálása azonban gyakran nehézségekbe ütközik,
ezért a fehérje túltermeltetés során a zárványtestek képződése általában nemkívánatos.

IV.2. Transzláció eukarióta sejtekben
IV.2.1. A transzláció mechanizmusa
Eukarióta sejtekben a transzkripció a sejtmagban zajlik, az mRNS újonnan
szintetizálódott 5’ végére egy 7-metil-guanozin sapka kerül. Az mRNS 3’ vége az
elsődleges transzkript hasítása és a poli-A vég molekulához történő hozzákapcsolása
után keletkezik. A poliadenilációs szekvencia motívumok közt többféle található, ezek
közül a legkonzerváltabb az AAUAAA hexanukleotid, amely 10-30 bázispárnyira
helyezkedik el a poliadenilációs helytől. Ezeket a DNS elemeket fehérje komplexek
ismerik fel, a komplexben található endonukleáz hasítja az RNS szálat, majd a poli-A
polimeráz végzi a kb. 200 nukleotidnyi poli-A szekvencia hozzáadását az RNS
molekulához. A poliadenilációt katalizáló enzimek komplexet képeznek az RNS
polimeráz II-vel, a folyamat jelzés a transzkripció befejezésére is. A poli-A végnek
fontos szerepe van a transzlációban és a keletkezett mRNS stabilitásában is. [9]
A következő lépés az RNS hasítás, az ún. splicing, amely a pre-mRNS-ből az
intron (nem kódoló) szekvenciák eltávolítását jelenti. Ez a folyamat a sejtmagban
található spliceoszómákban zajlik. Az RNS érését követően átkerül a sejtmagból a
citoplazmába, ahol a riboszómákon történik a transzláció [9].
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Eukarióta sejtek esetében nincs a Shine-Delgarno szekvenciához hasonlóan
konzervált szekvencia motívum, amely az iniciációs kodont jelzi, a riboszóma kis
alegysége az mRNS 5’ végén található 7-metilguanozin sapkához kötődik, majd
továbbcsúszik az mRNS-en az AUG iniciációs kodonig. Az iniciáció hatékonyságát
befolyásolja az AUG szekvencia környezete, néhány esetben előfordul, hogy a
riboszóma továbbhalad az mRNS-en és csak a következő AUG kodonnál kezdi meg a
transzlációt [9].
Az eIF-1 eIF1-A és eIF-3 transzlációs iniciációs faktorok kötődnek a 40 S
riboszomális alegységhez, valamint a GTP-vel komplexet képző eIF-2 fehérje
kapcsolódik a metionil-t-RNS-hez. Az mRNS-t az eIF-4 faktorok csoportja irányítja a
riboszómához. Az 5’-metil-guanozin sapkát az eIF-4E ismeri fel. Az eIF-4G fehérje
kötődik az eIF 4-A-hoz, valamint az mRNS poli-A szekvenciájához kapcsolódó poli-A
kötő fehérjéhez is. Az eukarióta iniciációs faktorok tehát az mRNS 5’ és 3’ végét is
felismerik. Az eIF 4-E eIF 4-G valamint eIF 4-A és eIF 4-B irányítja az mRNS-t a 40S
RNS riboszomális alegységhez, az eIF-3 és eIF-4G kölcsönhatásával. A 40S RNS ezt
követően a metionil-t-RNS-hez és eIF fehérjékhez kapcsolódva halad az mRNS-en az
AUG iniciációs kodonig. Az AUG kodon elérését követően az eIF-5 fehérje elindítja az
eIF-2 faktorhoz kötött GTP hidrolízisét. Ezt követően az iniciációs faktorok
disszociálnak a riboszóma kis alegységéről, majd a 60S RNS hozzákapcsolódik a 40 S
RNS alegységhez így kialakítva a 80 S iniciációs komplexet (2. ábra) [9].
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2. ábra: A transzláció iniciációja eukarióta sejtekben [9]

Az iniciációs komplex kialakulását követően a transzláció a polipeptidlánc
meghosszabbításával

folytatódik.

Az

elongáció

folyamata

prokariótákban

és

eukariótákban hasonló. A riboszómán három tRNS kötőhely található: A P (Peptidil), A
(Aminoacil) és E (Exit) kötőhelyek. Az iniciátor metionil-t-RNS a P helyre kötődik
először, majd az elongáció első lépéseként a következő kodonhoz kötődő t-RNS
kapcsolódik az A helyre. Az aminoacil t-RNS-t az eEF-1α elongációs faktor GTP-vel
kapcsolódó komplexe irányítja a riboszómához. A GTP GDP+ P–re hidrolizálódik,
ahogy az aminoacil-tRNS elfoglalja az „A” helyet és a GDP kötött elongációs faktor
disszociál a riboszómáról. A GTP hidrolízise a folyamat sebességmeghatározó lépése,
ez annyi időt vesz igénybe, amely alatt az esetlegesen rosszul (és így kevésbé erősen)
kapcsolódó aminoacil-t-RNS disszociálhat a riboszómáról, így a helyes kodonantikodon kapcsolódás is biztosítva van [9].
Az eEF-1α elongációs faktor riboszómáról történő disszociációja után kialakul a
peptidkötés az „P” pozícióban elhelyezkedő metionil-tRNS és a „A” helyen található
aminoacil-tRNS közt. Ezt a reakciót a riboszóma nagy alegysége katalizálja, a
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katalízisben az rRNS-ek játsszák a legfőbb szerepet. A következő lépés a transzlokáció,
amelyhez az eEF2 elongációs faktor és GTP hidrolízise szükséges. A riboszóma ekkor 3
nukleotidot halad előre az mRNS-en, a következő kodont az üres „A” helyre helyezve.
A peptidil-tRNS áthelyeződik az „A” pozícióból a „P” pozícióba, a tRNS pedig a P
helyről az „E” helyre. A következő aminoacil-tRNS kötődése az „A” kötőhelyhez
elindítja a tRNS disszociációját az „E” pozícióból, így alkalmassá téve a riboszómát az
újabb peptidkötés létrehozására (3. ábra).

3. ábra: A transzláció elongációs szakaszának mechanizmusa [9]

Ahogy az elongáció folytatódik, a riboszómáról dissszociált eEF-1α-GDP GTP
formájává történő visszaalakítására van szükség. Ez egy újabb elongációs faktor, az
eEF-1βγ közreműködését igényli. A GTP kötő forma kialakulása után az eEF-1α ismét
alkalmas arra, hogy a riboszóma „A” kötőhelyére újabb aminoacil-tRNS-t irányítson,
ezzel újabb elongációs ciklust kezdve.
A polipeptidlánc elongációja addig folytatódik, amíg egy stop kodon (UAA,
UAG, vagy UGA) kerül a riboszóma „A” pozíciójú kötőhelyére. Ezeket a kodonokat
eukarióták esetében az eRF-1 terminációs faktor ismeri fel, és az eRF-3-ral, GDP-vel és
Mg2+-nal alkotott komplex formájában kötődik a riboszómához. A terminációs faktorok
14
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a polipeptidlánc-tRNS kötés hidrolízisét katalizálják, ezzel a polipeptidlánc és a tRNS
riboszómáról történő leválását idézik elő. Ezt követően az mRNS, valamint a riboszóma
alegységei disszociálnak, az eIF3 pedig a 40S riboszómához kapcsolódva iniciációs
komplex hiányában megakadályozza a két riboszóma alegység összeállását (4. ábra).

4. ábra: A transzláció terminációja [9]

IV.2.2. Az eukarióta fehérjék térbeli szerkezetének kialakulása, poszt-transzlációs
módosítások
A fehérjék térszerkezetének kialakulása kulcsfontosságú kérdés a megfelelő
élettani funkció betöltése szempontjából. Ennek kialakulását a dajka (vagy chaperon)
fehérjék segíthetik elő, olyan módon, hogy kötődnek a még nem feltekeredett, vagy
részlegesen feltekeredett fehérjékhez, amelyek intermedier termékek a végső, megfelelő
szerkezettel rendelkező fehérjékhez képest. Ezzel a kötődéssel mintegy beburkolják az
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intermedier konformációjú molekulák hidrofób felületeit, így megakadályozva a fehérje
aggregátumok sejten belüli képződését [9].
A dajkafehérjék szerepe különösen fontos olyan esetekben, amikor a fehérje Cterminális doménje feltétlenül szükséges a megfelelő térszerkezet kialakulásához. A
citoszólból mitokondriumba kerülő, még nem feltekeredett fehérjék esetében is a
chaperonok

stabilizálják

az

intermedier

állapotot,

valamint

segítik

elő

a

mitokondriumba történő transzportot, majd ott a megfelelő szerkezet kialakulását. Ezen
kívül fontos szerepük van a több alegységből álló makromolekuláris komplexek
kialakításában is [9] [27].
A peptidil-prolil izomeráz enzim a prolint tartalmazó peptidkötések ciszformájának kialakulását segíti elő prokariótákban és eukariótákban egyaránt, ez a
folyamat

a

fehérjék

megfelelő

hajtogatódásának

kialakulása

szempontjából

sebességkorlátozó lépés.
A diszulfidhidak létrehozásában az endoplazmatikus retikulumban található
fehérje diszulfid izomeráz játszik fontos szerepet. Diszulfidhidakat főként a sejtből
kiválasztott fehérjék és a membrán-fehérjék tartalmaznak, mert a citoszól redukáló
környezete az –SH forma kialakulásának kedvez [9], [27].
A fehérjék amino-terminálisának proteolitikus hasítása számos esetben fontos
szerepet játszik a fehérjék megfelelő funkciójának kialakításában, a legegyszerűbb ilyen
módosítás az N–terminális metionin lehasítása, amelyet különböző típusú molekulák Nterminálishoz való kapcsolása követhet (acetil-csoport, zsírsavlánc). Az N-terminális
szignál

szekvenciák

hidrofób

régiójának

köszönhetően

kerül

a

fehérje

az

endoplazmatikus retikulumba, ahol egy szignál peptidáz lehasítja az N-terminális
domént, majd kialakul a megfelelő térszerkezettel rendelkező fehérje. A kiválasztásra,
plazma-membránba
endoplazmatikus

illetve

lizoszómába

retikulumba kerülnek,

kerülő
majd

fehérjék
innen

minden

esetben

transzportálódnak

az

tovább

különböző mechanizmusok segítségével [9], [27].
A szekretált fehérjékhez, sejtfelszíni fehérjékhez, valamint néhány sejtmagi illetve
citoszólikus fehérjéhez a glikoziláció során cukor-oldalláncok kapcsolódnak. Az Nglikoziláció az endoplazmatikus retikulumban, majd a Golgiban játszódik le, a cukor
egységek a fehérjék aszparagin oldalláncának nitrogénjéhez kapcsolódnak [9], [27].
Az O-glikozid egységek a Golgi apparátusban kötődnek a szerin vagy threonin
oldallánc oxigénjén keresztül a fehérjékhez [9], [27].
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A fehérjék poszt–transzlációs módosításai közé tartoznak a különböző zsírsavak
kapcsolásai is, amelyek a cisztein, szerin, aminosavak oldalláncán illetve az Nterminális glicinen keresztül történnek [9].
A fejezetben említett poszt-transzlációs módosítások csak kis részét képezik
annak a

több mint 200-féle lehetséges poszt transzlációs módosításnak, amely a

sejtekben a fehérjéken megvalósulhat. Ezek mechanizmusának tárgyalása és fajtáinak
részletesebb felsorolása több száz oldalt is igénybevenne, ezért itt csak nagyon
vázlatosan próbáltam érzékeltetni a fehérje megfelelő szerkezetéhez vezető út
bonyolultságát.
IV.2.3. Fehérje előállítás eukarióta sejtekben- az optimális expressziós rendszer
kiválasztása
A prokarióta expressziós rendszerek alkalmazása rekombináns fehérjék esetében
az egyik legelterjedtebb, leggazdaságosabb módszer, azonban eukarióta fehérjék
esetében nem mindig megfelelő, hiszen a fehérjeszerkezetet befolyásoló poszttranszlációs módosítások döntő része nem valósul meg, néhány esetben a fehérje
feltekeredése eltérő, mint eukarióta rendszerben [28]. Ezt az eltérést főként az okozza,
hogy az eukarióta fehérjék esetében a harmadlagos szerkezet kialakulása kotranszlációs,
míg prokariótáknál poszt-transzlációs [37].
A prokarióta sejtekben történő fehérjetermelésre alternatívát nyújthat az eukarióta
sejteken alapuló rendszerek alkalmazása. A fehérje megfelelő feltekeredése és
poszttranszlációs módosításai miatt legtöbbször az eukarióta expressziós rendszerek
jelentik az egyetlen megoldást a kérdéses fehérje in vivo előállítására, különösen, ha
eukarióta fehérjéről van szó. Az eukarióta expressziós rendszerek döntő részben
specializált élesztő, - rovar-, és- emlős sejtek alkalmazását jelentik [28].
Az élesztő sejteket viszonylag könnyű fenntartásuknak köszönhetően kiterjedten
alkalmazzák az eukarióta fehérjék expressziójára. Az élesztő fajok közül a modern
biológia egyik legjobban karakterizált kísérleti organizmusára, a Saccharomyces
cerevisiae-re genetikailag nagymértékben hasonlító Pichia pastoris a legáltalánosabban
használt fehérje túltermelő sejt. A Pichia alapú rendszerekkel extracelluláris és
intracelluláris fehérjék egyaránt nagy produktivitással termeltethetők, és a szintetizált
fehérjéken az eukarióta poszttranszlációs módosítások is megvalósulnak [28].
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Rovarsejtekben komplexebb poszttranszlációs módosítások valósíthatók meg,
mint az alacsonyabb rendű élesztők esetében, és a fehérje hajtogatódás szempontjából is
nagyobb esély van az oldható állapotú, és megfelelő szerkezetű termék kialakulására,
azonban ebben az esetben a sejtek tenyésztéséhez erre a célra felszerelt laboratóriumra
van szükség [28].
Emlős fehérjék megfelelő előállítására az egyik legjobb megközelítés emlős
sejtek alkalmazása, ezek tenyésztése azonban szintén specializált laboratóriumhoz
kötött, és a sejtek igen érzékenyek különböző (pl.mikoplazma) fertőzésekre.
Leggyakrabban CHO (Chinese Hamster Ovary=Kínai hörcsög petefészek); BHK (Baby
Hamster Kidney= Újszülött hörcsög vese); HEK 293 (Human Embryonic Kidney=
Humán embrionális vese); illetve mielóma sejteket (pl. J558L vagy Sp 2/0) alkalmaznak
fehérjetermelő rendszerként.
A bakteriális fehérje túltermelésnél leírtakhoz hasonlóan, az eukarióta sejtes
rendszerek egyik fő hátránya, hogy a fehérjetermelés optimalizálásához számos
paramétert figyelembe kell venni, így a megfelelő tenyésztési körülmények megtalálása
számos előkísérlet végrehajtását igényli.
A sejteket alkalmazó expressziós rendszerek mellett ismertek a teljes növényi és
állati szervezeteket rekombináns fehérje termelésre alkalmazó módszerek is.
A növényi és állati sejtek felépítésében és funkciójában sok hasonlóság fedezhető
fel, és a poszttranszlációs módosítások is azonosságokat mutatnak, így az állati fehérjék
előállítására gyakran növényi expressziós rendszerek is alkalmazhatóak. A rekombináns
fehérjék

a

növény

különböző

szerveiben

termeltethetőek,

kihasználva

a

génexpresszióban szerepet játszó szövetspecifikus szabályozó szekvenciákat. Az idegen
fehérje expressziója a növény különböző fejlődési szakaszaiban is elindítható, a
fejlődési szakaszokhoz kapcsolódó, indukálható genetikai elemeket alkalmazva. Szintén
lehetséges a fehérje kiválasztása, a szekrécióhoz kötődő szignál szekvenciák
használatával. A növényi szervezetek további előnye, hogy növekedésük talajhoz kötött,
így a technológia alkalmazásához nincs szükség fermentorra. A méretnövelés is
viszonylag egyszerű, összehasonlítva más fehérje-előállító rendszerekkel. [28]
Viszonylag új megoldás rekombináns fehérjék előállítására transzgenikus állatok
alkalmazása. Az alkalmazott promótertől függően a rekombináns fehérje az állat egyes
szöveteiben-szerveiben irányítottan expresszálódik. Ezt a megközelítést kezdetben
betegségmodellek kialakítására használták, azonban napjainkban vannak kifejezetten
rekombináns fehérjék termelésére használt transzgenikus állatok [28].
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Általánosságban elmondható, hogy a rekombináns fehérjék előállítására nincs
minden helyzetben alkalmazható optimális expressziós rendszer, a legmegfelelőbb
módszer kiválasztásához mindig figyelembe kell venni a fehérje tulajdonságait, későbbi
felhasználásának célját, a termeltetendő fehérje mennyiséget, és az előállításhoz
szükséges fajlagos költséget.

IV.3. In vitro transzlációs rendszerek
Az 1950-es évektől kezdve ismert tény, hogy a transzlációhoz nem szükséges a
sejt integritása, a fehérjék bioszintézise sejtkivonatokban is folytatódik [29]. Az első
patkány májsejt kivonatból készített transzlációs rendszert több E. coli-ból származó
követte [30, 31]. Mindezen rendszerek közös vonása, hogy az endogén, sejtfeltáráskor
riboszómához kötött mRNS-t olvassák a transzláció során, így nem alkalmasak
tetszőleges fehérjék termelésére. A sejtmentes fehérje előállítás szempontjából döntő
lépés volt az exogén mRNS-ek transzlálása E. coli [32], nyúl retikulocita [33] és
búzacsíra sejtkivonatban [34].
A jelenleg általánosan használt in vitro transzlációs technikák alapját az E. coliból, a nyúl retikulocitából és a búzacsíra kivonatból tisztított transzlációs apparátusok
adják. Elméletileg mindegyik rendszer alkalmas lehet nagy mennyiségű fehérje gyors
előállítására, azonban jelentős különbség van közöttük a sikeresen termeltethető
fehérjék és a költségek tekintetében. In vitro transzlációra alkalmas E. coli kivonat
viszonylag könnyen készíthető. A rendszer további előnye, hogy a transzkripció és
transzláció

kapcsoltan,

azonos

reakcióközegben

megy

végbe.

A

prokarióta

sejtkivonaton alapuló fehérje bioszintézis hátránya -az E.coli sejteken alapuló in vivo
rendszerhez hasonlóan-, hogy számos esetben nem alkalmas megfelelő konformációjú
eukarióta fehérje termelésére.
A nyúl retikulocita kivonat előállítása költséges, mivel a transzlációs apparátus
tisztításhoz nagy mennyiségű nyúlvér szükséges, és az endogén mRNS eltávolításához
Ca2+ függő RN-ázzal kell kezelni a kivonatot [33]. A globinra optimális kodon
használat következményeként, a retikulocita kivonat preparatív mennyiségben csak
globin termelésre alkalmas. További nehézséget jelent a magas endogén hemoglobin
tartalom, amely komplikálhatja a termék tisztítását.
Eukarióta eredetű fehérjék bioszintézisére a búzacsíra kivonatot alkalmazó in vitro
fehérje transzlációs rendszerek tűnnek legígéretesebbnek. A növényi magvak csírázása
intenzív fehérjeszintézissel jár együtt, a transzlációhoz szükséges komponensek -az
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mRNS kivételével- az érett búzaembrióban beszáradt állapotban raktározódnak.
Mindezek alapján az izolált búzacsíra elsőrendű transzlációs apparátus forrás, és az
endogén mRNS hiányának következtében a fehérjekivonat előkezelés nélkül
közvetlenül használható. Az 1. táblázat röviden összehasonlítja a különböző
kivonatokon alapuló transzlációs rendszerek tulajdonságait.
Nyúl retikulocita

Búzacsíra

lizátum

kivonat

6 mg

µg

9, 7 mg

poszttranszláció

kotranszláció

kotranszláció

alacsony

magas

magas

szoros

szoros

laza

[38, 39]

nem

igen

igen

[66]

igen

igen

igen

igen

nem tesztelt

igen

alacsony

magas

alacsony

E. coli kivonat
Termelékenység *1
(/ml)
Feltekeredés
Minőség

*2

Kodon kapcsolat
Poszttranszlációs
módosítás
Membrán fehérjék
Diszulfid-kötés
keletkezés
Költség
*1

Irodalom
[35],
[36]
[37]

[40, 41]
[42]
[43, 44]

Klóramfenikol acetil-transzferáz (E. coli kivonat) vagy zöld fluoreszcens fehérje (búzacsíra kivonat)

szintézisre vonatkoztatva, CFCF transzlációs rendszer alkalmazásával
*2

Eukarióta génekből származót multidomén enzimek aktívak és a tisztított fehérjék jó antigének
1. táblázat: [45] E. coli, nyúl retikulocita, búzacsíra kivonaton alapuló transzlációs rendszerek
összehasonlítása

A fehérje transzláció in vitro reprodukálása kezdetben a fehérje bioszintézis
molekuláris mechanizmusának tanulmányozására szolgált. A genetikai kódra, az
mRNS-re, a riboszóma funkcióira, a transzlációs fehérjefaktorokra, a transzláció
mechanizmusára és a fehérje hajtogatódásra vonatkozó ismeretek nagyrészt a sejtmentes
fehérje bioszintetizáló rendszerek részletes megismerésének köszönhetők. Napjainkban
az optimalizált fehérje in vitro transzlációt egyre szélesebb körben alkalmazzák célzott
fehérje előállításra is. A sejtmentes fehérjeszintetizáló rendszerek áteresztőképessége
rendkívül nagy, azaz nagy számú fehérjét lehet rövid idő alatt előállítani. A transzláció
körülményei rugalmasak, a reakcióelegy paraméterei viszonylag széles határok között
változtathatóak, a kívánt fehérje könnyen jelölhető, módosítható. Az in vitro fehérje
transzláció felhasználása a következő esetekben javasolt:
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•

Citotoxikus fehérjék és polipeptidek szintézise.

•

Genomok funkcionális térképezésére alkalmas transzlációs könyvtárak létrehozása
[46].

•

Mesterségesen, kémiailag módosított vagy izotóppal jelölt fehérjék szintézise NMR
spektroszkópiához [47].

•

Számítógépen tervezett fehérjék funkcionális tesztelése.

•

Fehérjék funkcionális tanulmányozása [38, 48].

•

Fehérje chip előállítása [49, 50].

•

Fehérjék előállítása aptamer szelekcióhoz
Mindezeket figyelembe véve valószínűsíthető, hogy a jövőben az alap és
biotechnológiai kutatások fehérjeigényének kielégítésében a sejtmentes rendszerek
fontos szerepet kapnak, míg milligrammos nagyságrendnél nagyobb mennyiségben
továbbra is sejtekben állítják elő a fehérjéket.

IV.3.1. Az in vitro transzlációs rendszerek általános jellemzői
A prokarióta és eukarióta fehérje transzláció, annak komponensei és
mechanizmusa részletesen ismert és tanulmányozott folyamat. Az alapkomponensek és
mechanizmusok mindkét esetben megegyeznek, amennyiben a fehérjék bioszintézise a
riboszómákon történik, az aminosavakat tRNS-ek szállítják a szintézis helyére, az
aminosavak tRNS-re való kapcsolását az aminoacil-tRNS-szintetázok biztosítják és a
transzlációhoz további fehérjék, iniciációs, elongációs és terminációs faktorok is
szükségesek [9]. A sok hasonlóság ellenére azonban számos különbség is van a kétféle
organizmus fehérje transzlációjának mikéntjében, ezeknek az eltéréseknek a sejtmentes
fehérje bioszintézis kivitelezése szempontjából gyakorlati jelentősége van. Az in vitro
transzláció szempontjából egyik legfontosabb különbség a transzlációra alkalmas
mRNS-sel szemben támasztott követelményekben jelentkezik [51].
A megfelelő mRNS biztosításához az in vivo E. coli expresszió során alkalmazott
DNS vektorok megfelelőek az E. coli kivonaton alapuló in vitro transzlációs
rendszerekben is, ha a reakció során alkalmazott RNS polimeráznak megfelelő
promóterrel rendelkeznek. Ezzel szemben az eukarióta sejtekből származó transzlációs
kivonatok felhasználása során csak az adott rendszerre kifejlesztett vektorok
alkalmazhatóak.
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Az eukarióta mRNS poszt-transzkripciós módosításai közül az in vitro
transzlációs rendszer szempontjából fontos a 7-metil-guanozin sapka, valamint a poli-A
szekvencia, mivel mindkettőnek szerepe van a transzlációs iniciációs komplex
kialakításában. Az eukarióta in vitro fehérjetermelő rendszerek esetében az mRNS
megfelelő transzlációjához alkalmazható DNS templátnak rendelkeznie kelll ezeket a
szekvencia motívumokat hatékonyan helyettesítő DNS-elemekkel.
Egy másik, gyakorlati okokból fontos eltérés a transzkripció és transzláció sejten
belüli lokalizációjából következik. A két folyamat prokariótákban időben és térben is
együtt játszódik le, míg eukariótákban a transzkripció a sejtmagban, a fehérje
bioszintézis pedig a citoplazmában megy végbe, így térben és időben is elkülönül
egymástól. Ezek alapján kétféle in vitro transzlációs rendszerről beszélhetünk [51].
Kapcsolt bakteriális transzkripciós-transzlációs rendszerek
A prokarióta transzlációs sejtkivonat RNS polimerázt is tartalmaz, így a
transzlációhoz nem szükséges mRNS-t adni a rendszerhez. Amennyiben a kívánt gént
hordozó plazmid vagy DNS fragment megfelelő promóterrel kerül a reakcióelegybe, a
megfelelő mRNS-t in situ szintetizálja az RNS polimeráz, és a transzkripcióval
szimultán történik a transzláció. Valójában a riboszómák már az mRNS elongációja
során elkezdik a fehérje bioszintézisét polimerizálódó mRNS lánc 5’ végén. A
napjainkban használatos E. coli in vitro transzlációs rendszerek azonban nem az
endogén E.coli RNS polimerázra támaszkodnak, az mRNS szintézisét, az annál
hatékonyabban működő, reakcióelegyhez hozzáadott bakteriofág eredetű T7 vagy SP6
RNS polimerázok biztosítják [52, 53] T7 vagy SP6 promótert tartalmazó vektorról.
Kombinált eukarióta transzkripciós-transzlációs rendszerek
Az eukarióta sejtkivonatok készítése során a sejtmag elveszik, ezért hiányzik
belőlük az endogén RNS polimeráz aktivitás. Ez a korlátozó tényező elvileg
kiküszöbölhető utólagosan hozzáadott RNS polimerázzal, azonban a transzkripció
hatékonysága alacsony, mert az RNS polimerizációhoz magasabb Mg2+ koncentráció
szükséges, mint a transzlációhoz, így a gyakorlatban ez az eljárás kevésbé alkalmazott.
A probléma kétféle megközelítéssel oldható meg. Az egyik módszernél a transzkripció
külön történik, és a kész mRNS kerül a transzlációs elegybe. A másik megközelítés
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során -kombinált transzkripciós-transzlációs rendszerek- a megfelelő DNS van jelen a
transzkripciós-transzlációs oldatban, és az oldat összetétele folyamatosan változik,
ugyanis a kiindulási oldat dialízis membránnal elválasztva alacsonyabb Mg2+
koncentrációjú elegybe merül. Ennek következtében a reakció első szakaszában a
transzkripció, ezt követően, pedig a transzláció a domináló reakció. Az eukarióta
mRNS-ek szintézisére is a fentebb már említett T7 és SP6 RNS polimerázokat találták a
leghatékonyabbnak, így ezeket alkalmazzák a legáltalánosabban [54, 55]. A T7 és SP6
enzimek gyorsabban polimerizálják az mRNS-t, mint azt a transzlációs rendszer
fehérjére fordítja. Ezek alapján az eukarióta in vitro transzláció esetében nincs igazi
kapcsolat a transzkripció és transzláció között, mivel a két folyamat nem szimultán
történik.
IV.3.2. Az in vitro transzláció komponensei
Napjainkban a legtöbb in vitro fehérje transzlációs rendszer olyan durva
sejtkivonatokon alapul, amelyek tartalmazzák a riboszómát, az oldható enzimeket,
transzlációs faktorokat és a tRNS-eket. A sikeres fehérje in vitro transzlációhoz a
sejtkivonatban található polinukleotid és fehérje komponenseken kívül számos más
vegyületre is szükség van (2. táblázat). A megfelelő pH, ion koncentráció és reduktív
körülmények biztosításán túl a bioszintézis során beépülő aminosavakat is elérhetővé
kell tenni. A fehérjetermelő in vitro transzlációs hatékonyságot exogén tRNS
hozzáadásával is tovább növelik.
A reakcióelegyben jelen lévő nukleozid-trifoszfátok az alkalmazott fehérje in vitro
transzlációs rendszer függvényében változnak. Amennyiben a transzkripció és
transzláció külön reakcióban kerül kivitelezésre, a transzlációs elegy csak a fehérje
bioszintézis energiaszolgáltató komponenseiként szolgáló ATP és GTP nukleotidokat
tartalmazza. A kapcsolt illetve kombinált transzkripciós-transzlációs rendszerek
használata során a reakcióközegnek természetszerűen biztosítani kell az mRNS
polimerizáció építőköveit, és így ATP és GTP mellett UTP-t és CTP-t is kell adni az
oldathoz.
A sejtmentes rendszerek hatékony működésének egyik fő korlátozó tényezője az
elérhető energia, azaz ATP és GTP mennyisége. Azon túl, hogy az aminosavak
aktiválása ATP-t, a fehérjék elongációja GTP-t igényel, ezeket a komponenseket
intenzíven fogyasztják a sejtkivonatban jelenlévő, nem kívánatos nukleotidázok és
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egyéb nukleotid-függő metabolikus reakciók is. Ezt a problémát kiküszöbölendő
változatos energia regeneráló komponensekkel egészítik ki a fehérje in vitro transzlációs
oldatokat. Legáltalánosabban a foszfo-enol-piruvát, piruvát kináz illetve kreatin-foszát,
kreatin kináz rendszer gondoskodik az ATP regenerálásáról [51]. A sejtmentes fehérje
bioszintézis élettartama, azaz a transzláció időtartama tovább növelhető proteáz, RN-áz
inhibitorok és antiszeptikumok alkalmazásával.
Komponensek
Riboszómák
mRNS

b

Prokarióta

Eukarióta

70S

80S

Tartalmazza az SD szekvenciát

Tartalmazza a megfelelő 5’- és 3’UTR-eket

Elongátor

tRNS-

Prokarióta

Eukarióta

Iniciátor tRNS c

Prokarióta tRNSfMet

Eukarióta tRNSiMet

20 egyedi ARS

Prokarióta

Eukarióta

Iniciációs faktorok

IF: 1, 2, 3

eIF: 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 4F,

ek

(4A+4E+4G), 5, 5A, 6
Elongációs

EF-Tu, EF-Ts, EF-G

eEF1A, eEF1B, eEF2

RF1, RF2, RF3, RRF

eRF1, eRF3

Mind a 20

Mind a 20

ATP, GTP, vagy ATP, GTP, CTP és UTP

ATP, GTP, vagy ATP, GTP, CTP és

faktorok
Terminációs
faktorok
Aminosavak
NTP-k

d

UTP
NTP-regenerációs

PEP+PK, vagy CrP+CK, vagy AcP, vagy

e

piruvát+NAD+CoA

CrP+CK

alrendszer
Szulfhidril

ME, vagy DTT, vagy GSH

DTT, vagy GSH/GSSG keverék

8-15 mM

1-4 mM

100-250 mM

Kb. 100 mM

összetevők
Mg2+
+

K és/vagy NH4

+f

2. táblázat: A sejtmentes transzlációs rendszerek legfontosabb összetevői a (A táblázat a Roche
Applied Science RTS Application Manual for Cell-Free Protein Expression nyomán készült)
a

Rövidítések: SD, polipurin Shine-Dalgarno szekvencia az iniciációs kodon előtt; UTR, mRNS nem

transzlálódó régiója; ARS, aminoacil-tRNS szintetáz; IF és eIF, prokarióta és eukarióta iniciációs faktorok; EF és
eEF, prokarióta és eukarióta elongációs faktorok; RF és eRF, prokarióta és eukarióta terminációs faktorok; RRF,
riboszóma újrahasznosító faktor; PEP, foszfoenolpiruvát; CrP, kreatin foszfát; AcP, acetil-foszfát; ME, merkaptoetanol; DTT, ditiotreitol; GSH és GSSG, redukált és oxidált glutation.
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b

Izolált mRNS helyett lehet mRNS-szintetizáló alrendszer is a kapcsolt és kombinált transzkripciós-

transzlációs rendszerekben. Ezeknek tartalmaznia kell egy plazmidot vagy egy DNS fragmentet, DNS-függő RNSpolimerázt és mind a négy NTP-t (ATP, GTP, CTP, UTP).
c

Prokarióta (bakteriális) rendszereknak tartalmaznia kell Met-tRNSf-formilációs alrendszert, amely tartalmaz

Met-tRNS transzformilázt és formiltetrahidrofolátot vagy ennek rokonvegyületét (pl.: meteniltetrahidrofolát vagy
folsav).
d

ATP és GTP elegendő a transzláció fenntartásához, ugyanakkor a kapcsolt és kombinált

transzkripciós/transzlációs rendszerek igénylik mind a négyféle NTP-t. az mRNS szintézishez,
e. A táblázatban felsoroltak mellett, glükóz-6-foszfátot hasznosító ATP/GTP-regenerációs rendszer is ismert..
f

A fentebb leírt komponenseken kívül általában ptoteáz inhibítorokat, RNáz inhibítorokat és

antiszeptikumokat (pl.: NaN3) is tartalmaz a transzlációs oldat. Diszulfid-kötést tartalmazó fehérjék szintézise esetén,
a megfelelő redoxpotenciál biztosításához GSH/GSSG keveréket alkalmaznak. Az inkubációs oldat pH 7, 4-8
tarományban és 20○C -37○C hőmérsékleten van.

IV.3.3. Az in vitro transzlációs reakció kivitelezése
Az előzőekben leírt rendszerek „batch” típusúak, melyekben egy adott térfogatú
analíziscsőben végzik a transzlálást. Alkalmazásukat korlátozza a rövid idejű aktivitás
és az alacsony fehérjehozam. Ezekben a rendszerekben a transzláció 20-60 perces
inkubációs idő után leáll, ekkorra az energiakomponensek elfogynak vagy a termékek,
illetve a melléktermékek koncentrációja elér egy olyan kritikus mennyiséget, amely már
gátolja a transzlációt.
A klasszikus fehérje bioszintézis alkalmazásának határait terjesztették ki a
folyamatosan táplált rendszerek bevezetésével [51]. Ez az újítás radikálisan növelte a
transzláció időtartamát (akár két hét) és fehérjehozamát (akár 10 mg/ml transzlációs
elegyben). A folyamatos in vitro fehérje transzlációs rendszerek elve a következőkben
összegezhető. A transzlációs illetve a transzkripciós-transzlációs rendszer számára
folyamatosan

biztosítottak

a

szükséges

szubsztrátok

(aminosavak,

energia

komponensek), a keletkező termékek, melléktermékek pedig eltávolításra kerülnek,
ezáltal állandósulnak az optimális reakció körülmények. A folyamatosan táplált fehérje
bioszintézist a gyakorlatban három módon valósítják meg.
1. CFCF (continuous-flow cell-free) rendszer
A reakciókamrába tápláló (szubsztrátokat tartalmazó) oldatot áramoltatnak, ahol a
többi komponens (mRNS, tRNS, transzlációs faktorok, stb.) és egy ultra-szűrős
szemipermeábilis hártya található. A membrán a nagy molekulákat visszatartja, a
kisebbeket átengedi, így a kamra alján a termékek (ha a membrán pórusátmérőjét úgy
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választjuk meg) illetve a melléktermékek áramlanak ki az átfolyó tápláló oldat hatására
[51] (5. ábra / A) .
2. CECF (continuous-exchange cell-free) rendszer
Ez a rendszer sok tekintetben hasonló a CFCF-hez. Fontos különbség, hogy
dialízis membránt használnak az ultra-szűrős helyett, és az oldatok cseréje passzív
diffúzióval megy végbe. A tápláló oldatot és a reakcióközeget tartalmazó kamrák
membránnal elválasztva helyezkednek el. A reakció során a melléktermékek és a
szubsztrátok helyet cserélnek, a keletkezett termék pedig a sejtmentes kivonatot
tartalmazó kamrában halmozódik fel [51] (5. ábra / B).
3. Bilayer (kétrétegű) reakció
A legegyszerűbben kivitelezhető folyamatosan táplált rendszer, mégis több mint
tízszer hosszabb ideig működik, mint a hagyományos ’batch’ reakció, és fehérje hozama
milligramm nagyságrendű lehet. A reakció összeállítása során a nagyobb sűrűségű
transzlációs elegyet rétegezzük a tápláló oldat alá. Az inkubáció során a határrétegen
keresztül diffundálnak a komponensek, és az inkubációs idő végére homogén oldat
keletkezik [35] (6. ábra).

B

A
CFCF rendszer
Szubsztrátok (aminosavak, ATP, GTP)

CECF rendszer
Reakció tér
Szintetizált fehérjék

Reakció tér
(Szintetizált
fehérjék)

melléktermékek, szintetizált fehérjék

melléktermékek
szubsztrátok
(aminosavak,
ATP,GTP)
Tápláló oldat

5. ábra: Folyamatosan táplált rendszerek
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6. ábra: A bilayer reakció kivitelezése

IV.3.4. Fehérje előállítás búzacsíra kivonattal
A Robertis által kidolgozott búzacsíra alapú sejtmentes transzlációs rendszer [34]
számos módosításon ment keresztül az elmúlt 30 év során, melyek nyomán a rendszer
hatékonysága megsokszorozódott. A rendszeren történt módosítások több irányúak,
egyrészt magát a csírakivonat készítését és a transzláció körülményét optimalizálták,
másrészt kifejlesztették a megfelelő in vitro fehérje transzlációhoz szükséges
plazmidokat, PCR primereket.
Az utóbbi években fedezték fel, hogy a búzacsírából készült fehérjekivonatban
transzlációt gátló komponensek: RNS N-glikozidáz, tritin, tionin, ribonukleázok,
proteázok is jelen vannak. A fehérje bioszintézis inhibitorai nagyrészt az
endospermiumban lokalizálódnak, így annak eltávolításával a transzláció hatékonysága
növekszik [2, 56]. A búzaembriók feltárás előtti, alapos mosásával az endospermium
eredetű inhibitorok eltávolíthatók, és az ily módon előkészített embrióból olyan nagy
stabilitású és aktivitású kivonat készíthető, amely fagyasztva vagy liofilizálva évekig
tárolható [2].
Kezdetben az mRNS hatékony eukarióta transzlációjához szükséges 5’ vég sapka
szerkezetet az in vitro transzkripciót követően egy módosított dinukleotid (7-mG-5’ppp-5’G) beépítésével valósították meg. A beépülés hatékonyága azonban alacsony
volt, a szabadon maradt dinukleotid eltávolítása pedig körülményes. A transzlációs
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oldatban a szabad dinukleotid kompetitíven kötődik a sapka kötő eIF4E fehérjéhez, így
gátolja a transzlációt. Az eukarióta mRNS-ek 3’ végén elhelyezkedő poli (A) farok in
vitro biztosítása szintén problémába ütközött, mert a hosszú polidT/dA szekvenciák
nem stabilak a plazmidok replikációja során, így ilyen szekvenciákat nem tanácsos a
transzkripció templátjaként szolgáló plazmidokba beépíteni.
A mRNS végeinek módosításából fakadó nehézségeket két megfigyelés
segítségével sikerült kiküszöbölni. A módosításhoz az ötletet a dohány mozaik vírus
nukleotid szekvenciája adta. A vírus az evolúció során egyedülálló olyan 5’- és 3’transzlációt fokozó szekvenciákat szelektált, melyek sem sapka motívumot sem poli
(A)-farkat nem tartalmaznak. Kimutatták, hogy a dohány mozaik vírus 75 bázisnyi
transzlációt fokozó szekvencia részletének (Ω szekvencia) és a GAA hármas nukleotid
motívumnak az 5’ végre helyezésével előállított mRNS transzlációjának hatékonysága
kb. 75 %-a a természetes metil-guanozin sapkát hordozó mRNS-ének. Ugyanebben a
közleményben azt is igazolták, hogy a 3’ poli (A) farok szekvenciája lényegtelen abból
a szempontból, hogy a transzláció hatékonyságát csak az mRNS 3’ nem transzlálódó
régiójának hossza szabja meg [1].
A kísérletek, amelyek a búzacsíra kivonat működéséhez szükséges alapvető
technikai feltételeket megalapozták, lehetővé tették két új, in vitro transzlációt
alkalmazó rendszer kifejlesztését.
Az első rendszer kiválóan alkalmas nagy számú fehérje kis mennyiségben
(mikrogramm) történő bioszintézisére. A templát egy, a megfelelő cDNS-t tartalmazó
plazmid. A módszer az úgynevezett hasított primeres PCR technikával állítja elő a
transzkripció templátjaként szolgáló DNS-t. Az elsőként (primer 1) és másodikként
(primer 2) alkalmazott primer együttesen fedi le a promóter szekvenciát.
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7. ábra: A hasított-primeres technika

Innen ered a hasított primer kifejezés, mert korábban a promóter szekvenciát egy
primerrel fedték le. A harmadikként alkalmazott primer köti össze az 5’-ORF-et a
második primerrel, olyan módon, hogy az 5’-ORF régióval komplementer 10-20
nukleotidot tartalmaz. A negyedikként alkalmazott primer alakítja ki a 3’ nem
transzlálódó régiót. (7.a ábra) Ezzel a módszerrel kizárólag megfelelő hosszúságú
mRNS

transzkriptek

keletkeznek.

(7.c

ábra)

Fehérjék

tulajdonságainak

tanulmányozására, valamint cDNS könyvtárak nagy áteresztőképességű funkcionális
tesztelésére használják.
A mikrogrammos nagyságrendben előállított fehérje számos vizsgálat esetében
alatta marad a kívánatos mennyiségnek (pl. fehérje szerkezet tanulmányozás). Ezen
probléma megoldására fejlesztették ki az általunk is használt pEU3-NII illetve pEU-E01
vektorokat.
A vektorok klónozása, felszaporítása E. coli sejtekben történik, ennek
megfelelően tartalmaznak antibiotikum rezisztencia gént és bakteriális replikációs
origót. A pEU plazmidok ezek mellett hordozzák az in vitro transzkripcióhoz szükséges
T7 vagy SP6 promótert, valamint a keletkezett mRNS búzacsíra kivonatban történő
hatékony transzlációjához szükséges, fentebb említett GAAΩ illetve egy mesterségesen
létrehozott transzlációt fokozó szekvenciát. A vektorok rutinszerű alkalmazását
hátráltatja, hogy a tanulmányozandó fehérjét kódoló DNS fragmenst restrikciós
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endonukleázok segítségével kell inszertálni. A pEU plazmidok alkalmazását az is
korlátozza, hogy nem kódolnak affinitás tisztításra alkalmas fehérje motívumokat.

IV.4. Kináz fehérjék
A teljes genom és proteom elnevezés analógiájára napjainkban a kináz fehérjék
összességére a „kinom” szót használják, utalva a terület növekvő fontosságára. A
protein kinázok és foszfatázok által szabályozott irreverzibilis fehérje foszforiláció az
eukarióta élőlények alapvető, sejtszintű funkcióinak szabályozásában játszik szerepet.
A hasadó élesztő 130, az ecetmuslica 251, a földigiliszta 411, míg a humán genom
518 fehérje kináz gént tartalmaz. Az Arabidopsis thaliana modellnövény genomjának
bioinformaikai elemzéséből megállapítható, hogy a növény genomjában azonosított,
ezernél több fehérje kináz gén jóval meghaladja a felsorolt értékeket. A növényi
szervezet szinte minden jelátiviteli folyamatában, így a sejtosztódásban, patogénekkel
szembeni védekezésben, és abiotikus stresszekhez való alkalmazkodásban is
kulcsfontosságú szerepet játszanak a kináz fehérjék. Az egyes növényi fehérjék
kölcsönhatásának feltérképezése azért különösen bonyolult, mert a jelátviteli útvonalak
komponensei gyakran redudánsak, minek következtében ezeket a géneket érintő
mutációk nehezen azonosítható fenotípus változást eredményeznek [57].
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8. ábra: A növényi kináz fehérjék csoportosítása [65]

A növényi kináz fehérjék csoportosítása a 8. ábrán látható. A tipikus kináz
katalitikus domén 300 aminosavból áll. A 11 konzervált aldomént római számok jelzik,
a konszenzus szekvenciák „rögzített” aminosavait pedig vastag betűk jelölik.
Az ’AGC’ kináz csoport jellemző képviselői a PVKP1 fehérjék, amelyek a kináz
katalitikus doménben egy 80 aminosav hosszú inszertet tartalmaznak.
A ’CaMK’ csoportba tartozó CDPK fehérjék egy N-terminális kináz doménnel,
egy középső autoinhibíciós doménnel és egy C-terminális, négy kalciumot kötő hélixhurok-hélix, ún. EF kéz motívummal rendelkeznek. A csoport további képviselői SNF1-szerű kináz fehérjék egy N-terminális kináz domént és kevésbé konzervált Cterminális régiót tartalmaznak, ami az aktivitás szabályozásában, vagy egyéb
fehérjékkel való kölcsönhatásban játszik szerepet.
A ’CMGC’ kináz csoport egyes fontos funkciójú tagjai nyomán kapta a nevét,
úgymint Ciklin-függő kinázok; Glikogén-szintáz 3 kináz család, MAPK család, Kazein
kináz II család. A sejtciklus szabályozásában központi jelentőségű CDK fehérjék a III.
aldoménben található PSTAIRE motívumon keresztül kapcsolódnak a ciklinekhez,
regulátor alegységükhöz. A csoport legtöbb tagot felmutató családja MAPK-ok,
melyeket a későbbiekben tárgyalok részletesebben.
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Az RLK fehérjék egyik csoportba sem sorolhatók, az extracelluláris N-terminális
részen tartalmaznak egy ligand-kötő domént, középső transzmembrán régiót és egy C
terminális kináz katalitikus domént. A CTR1 szintén nem sorolható egyik csoportba
sem, ennek a kináznak az N terminálisa egyéb molekulákkal kölcsönhatva szabályozza
a kináz aktivitását [65].
A MAPK-ok közös strukturális eleme a TxY foszfor-kötő hely, néhány kivételtől
eltekintve minden MAPK fehérjében megtalálható. A motívum aminosavainak
foszforilációja elengedhetetlen a kináz aktiválódásához, a treonin és tirozin együttes
foszforilálása a kináz kb. 50 000-szeres aktivitás növekedését eredményezi [57].
A MAPK fehérjéket MEK (MKK) fehérjék aktiválják, ezeket pedig a kináz
kaszkádban felettük álló MEKK (MKKK) fehérjék foszforilálják. A MEK fehérjék
aktivitása kb. 1000-szeresre növekszik az S/T xxx S/T aminosav motívum MEKK
foszforilálása által. Kísérleti szempontból fontos, hogy a MAPK fehérjékkel ellentétben
a MEK fehérjék aktívvá tehetők a szerin/treonin foszforilálási helyek mutagenezisével
[57].
A MAPK foszforilálás (és aktiválás) nem egy egyszerű „ki-bekapcsolást” jelent,
az aktiválás nagyságának mértéke és időtartama meghatározza a fizológiás válasz
mibenlétét, így az inaktiválás folyamata ugyanolyan fontos, mint az aktiválásé. A
MAPK defoszforilálás kulcsszereplői a kettős specifitású MAPK foszfatázok (MKP-k),
azonban a szerin/treonin és tirozin foszfatázok defoszforiláló szerepéről is vannak
irodalmi adatok.
A MAPK fehérjék különböző sejtszintű szabályozó folyamatokban történő
részvétele megköveteli, hogy a szignál transzdukciós út specifikus legyen. A MEK
fehérjék az egyik legszelektívebb kináz-típust képviselik, amelyek viszonylag kevés
szubsztrátot foszforilálnak.
A szelektivitás a fehérjék térszerkezetéből következtethető, a MAPK fehérjék
szerkezetéből azonban hiányoznak az általános fehérje-fehérje kölcsönhatásokhoz
vezető motívumok, így a kölcsönható partnereik számítógépes predikciója korlátozott.
Fehérje kináz szubsztrát azonosító módszerek
A lehetséges kináz szubsztrátok azonosítása kulcsfontosságú kérdés a környezeti
tényezők vátozására adott sejtszintű válaszok részletes molekuláris megismeréséhez. A
protein-kináz szubsztrátok azonosítására számos módszer ismert, annyiban azonban
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azonosak, hogy túlnyomó részük nem nélkülözheti a megfelő mennyiségű, tisztaságú és
aktivitású kinázt.
A fág-expressziós könyvtárakban potenciális kináz szubsztrát fehérjéket
expresszáltatnak, majd kolóniákról készült replika membránt, radioaktív ATP
jelenlétében együtt inkubálják a tiszta kináz fehérjével, és a foszforral jelölt,
valószínűsíthető szubsztrátokat kódoló klónok szekvenciáját meghatározzák [59].
A protein és peptid chipek alkalmazása során a feltételezett szubsztrátokat
mikrochip felületéhez rögzítik, a kérdéses kinázokkal [γ-32P]ATP jelenlétében
inkubálják,

és a foszforilációt Phosphoimager segítségével követik. Ismert olyan

megközelítés, ahol ugyanazt a szubsztrátot alkalmazzák egy multiwell chip egyes
celláiban, majd minden egyes cellához más-más Saccharomyces cerevisae kinázt,
valamint [γ -32P]ATP-t adnak hozzá [59].
A KESTREL (Kinase Substrate Tracking and Elucidation) módszer során tiszta
kináz fehérjét inkubálnak [γ -32P]ATP-vel és sejtkivonattal, majd a jelölt fehérjeelegyet
PAGE-n elválasztják. Ezt követően a specifikusan foszforilálódott fehérjék a gélből
izolálhatóak, majd tömegspektrométerrel szekvenálhatóak [60].
Az in vitro szubsztrát azonosítási eljárások közös problémája, hogy számos kináz
képes in vitro körülmények közt olyan fehérjéket foszforilálni, amelyek nem valódi
fiziológiás szubsztrátok, ezért a találatok validálása feltétlenül szükséges. Az in vitro
transzlációval történő fehérjetermelés, mind az aktív kinázok előállítása, mind pedig a
validálási folyamatok során jobb alternatívája a jelenleg elterjedt fehérjetermelési
eljárásoknak, így központi eleme lehet a szubszrát azonosítási módszereknek.

IV.5. Fehérjék előállítása aptamer szelekcióhoz
Az aptamerek fehérjékhez vagy egyéb molekulákhoz specifikusan kötődő
egyszálú oligonukleotidok. Nagy előnyük, hogy előállításuk in vitro, iteratív lépésekből
álló, ún. SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment)
eljárással történik (9. ábra). A SELEX alapja egy olyan kémiailag szintetizált, egyszálú
DNS vagy RNS oligonukleotid könyvtár, melyben az egyszálú molekulák két végén
ismert a nukleotid sorrend, míg a közbenső, kb. 40 bázis hosszú szakaszban
véletlenszerű [62].
1.

A fentiekben említett nagyságrendű oligonukleotid könyvtárat viszonylag nagy
térfogatban (10 ml) együtt inkubálják a célmolekulával. Ez reverzibilisen vagy
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irreverzibilisen immobilizálva van, így később lehetővé válik a kötődő és nem
kötődő nukleinsavak elválasztása.
2.

Meghatározott kötési idő után a nem kötődő oligonukleotidok mosással
eltávolításra kerülnek.

3.

A kötődő nukleotidok PCR reakcióban sokszorozhatóak az aptamerek rögzített
szekvenciájú 5’ és 3’ végeire tervezett primerek segítségével. A PCR reakció
során alkalmazott egyik primer biotinnal jelölt, így a PCR termék streptavidines
állófázishoz köthető. A kettős szál megfelelő körülmények között történő
denaturációját követően a biotinjelölt szál az állófázison marad, míg a másik szál
továbbvihető a következő szelekciós ciklusba.

4.

10-15 szelekciós ciklus végrehajtása után a célmolekulához kötődő aptamerek
lesznek túlsúlyban. Az utolsó ciklust követő PCR reakcióban olyan reverz primert
használnak, amely nem biotin jelölt. A keletkezett kettősszálú DNS plazmidba
klónozható, az ilyen módon különböző szekvenciával rendelkező plazmidok
nukleotidsorrendje Sanger-féle szekvenálással meghatározható.
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9. ábra: Az aptamer szelekció lépéseinek sematikus rajza

Az aptamerek célmolekulához való kötődéséhez minden ciklusban azonos
paramétereket kell biztosítani, hiszen az aptamer-ligand kötés erőssége nagymértékben
függ a pH-tól, hőmérséklettől és sókoncentrációtól. Az egyes lépések során fokozatosan
csökkenthető a ligand koncentráció és inkubációs idő, ily módon szelekciós előnyt
nyújtva a nagy affinitással és erőséggel kötődő aptamerek számára. A célmolekula a
kismolekuláktól egészen a fehérjékig a legváltozatosabb kémiai összetétellel
rendelkezhet.
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Az in vitro transzláció és aptamer szelekció kísérleti rendszerek összekapcsolása
a jövőben azért tarthat nagy érdeklődésre számot, mert mindkét eljárás sejtmentes
rendszerben zajlik, alkalmas lehet több fehérjére történő szelekció rövid idő alatti,
költséghatékony kivitelezésére, különösen a módszerek automatizálása esetén.
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V. Célkitűzések
Munkánk során két, búzacsíra kivonaton alapuló in vitro transzlációs rendszerben
alkalmazható vektor (pEU3-NII és pEU-E-01) módosítását tűztük ki célul, a jobb
felhasználhatóság érdekében. A vektorokba az általunk tervezett ligálás independens
klónozó hely, illetve affinitás tisztításra alkalmas motívumot kódoló DNS fragmens
beillesztését terveztük (N-terminális Glutation-S-Transzferáz; röviden GST illetve
Hisztidin; röviden His jelölés). A ligálás independens klónozó hely segítségével a
klónozás folyamata gyorsítható, mivel bármely tetszőleges fehérjét kódoló DNS
fragmens, néhány, általános lépésen keresztül beilleszthető a vektorba. Az affinitás
tisztításra alkalmas motívum segítségével könnyen izolálhatók az in vitro előállított
fehérjék. Az affinitás-motívumok későbbi lehasíthatóságát TEV (Tobbacco Etch Virus)
proteáz felismerő hely beillesztéssel biztosítottuk, így a fehérje tisztítását követően a
tanulmányozni kívánt fehérje szekvencia önmagában is izolálható [4].
Az új vektorok működését egy növényi eukarióta fehérje (AtMPK6) ligálás
independens klónozásával, majd sikeres transzlálásával kívántuk bizonyítani.
A vektorokat templátként alkalmazva in vitro transzkripció, majd a keletkezett
mRNS-t felhasználva transzláció végrehajtását terveztük. A fehérjék jelenléte a
reakcióelegyekben Western-blott technikával, és affinitás-tisztítással mutatható ki.
A búzacsíra alapú rendszerben előállított növényi AtMPK6 fehérje, valamint E.
coliban termelt AtMPK6

fehérje kináz aktivitásának összehasonlításával terveztük

igazolni a sejtmentes rendszerben előállított fehérje funkcionalitását. Várakozásaink
szerint a búzacsíra alapú rendszerben előállított fehérje nagyobb aktivitást mutat, mint a
prokarióta rendszerben előállított.
Az általunk előállított vektorok működőképességét négy vírus eredetű fehérje (La
Sota-HN; La-Sota-N; NDVDE-HN; NDVDE-N) pEU-E01-His-TEV-LIC vektorba
történő klónozásával kívántuk ismételten bizonyítani.
Az így előállított fehérjék transzlációs elegyből való affinitás-tisztítását, majd a
tisztított fehérjék aptamer szelekcióhoz történő felhasználását terveztük.

37

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

VI. Anyagok és módszerek
VI.1. Felhasznált anyagok
VI.1.1. Oldatok
Az oldatok készítéséhez alkalmazott vegyszerek minden esetben az elérhető legnagyobb
tisztaságúak voltak.
Alkalikus foszfatáz puffer

100 mM Tris, 100 mMNaCl, 5 mM MgCl2,
pH 9, 4

Anód I. puffer

0, 3 M TRIS, 10 % metanol, pH 10, 4

Anód II. puffer

25 mM TRIS, 10% metanol, pH 10, 4

BCIP oldat

50 mg/ml BCIP DMSO-ban oldva
45% metanol, 10% ecetsav,

Coomassie festék oldat

Coomassie Brilant Blue G-250 0, 03 w/v%,
Coomassie Brilant Blue R-250 0, 12 w/v%

Fenol-kloroform oldat
Katód puffer
Nátrium-acetát oldat
La Sota kötő puffer

50mM pH 8, 0 TRIS-el telített fenol oldat:
kloroform 1:1 térfogat arányú oldata
25 mM TRIS, 40 mM glicin,
10%metanol pH 9, 4
3M nátrium-acetát, pH 5, 2
1 x PBS, 15 mM -merkaptoetanol, 20 mM imidazol,
500mM NaCl 0, 5% Tween-20 pH 7, 4

La Sota mosó puffer

100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl pH 7, 4

Laemli elválasztó gél puffer

1, 5 M TRIS, 0, 4% SDS, pH 8, 8

Laemli tömörítő gél puffer

1 M TRIS, 0, 8% SDS, pH 6, 8
0, 312 M TRIS, 10% SDS,

5 x Laemli minta puffer

250 mM DTT, 50% glycerol,
0, 01% brómfenolkék¸ pH 6, 8

Nitro Blue Tetrazolium Grade
III*Crystal oldat
1 × TBS-T
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0, 05% Triton X-100, pH 7, 5
GST elúciós puffer
His-mágneses kötő/mosó
puffer
His-mágneses elúciós puffer

20 mM redukált glutation, 50 mM TRIS pH 8, 0
100 mM HEPES, 10 mM imidazol, pH 7, 5
100 mM HEPES, 500 mM imidazol, pH 7, 5
25 mM TRIS, 1 mM EGTA,

Kináz puffer

1 mM DTT, 5 mM MgCl2, 1 mM MnCl2,
20 µl ATP, pH 7, 5
4, 3 mM Na2HPO4 × 7H2O,

1 × PBS-T

1, 4 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 2, 7 mM KCl, 0,
05% Triton X-100, pH 7, 2

PCR tisztító oldat
Sejtfeltáró puffer
1 × SDS futtató oldat
1 × TBE oldat

26% PEG8000, 6, 5 M MgCl2, 0, 6 M NaAc, pH 6, 5
20 mM TRIS, 500 mM NaCl,
10 mM imidazol, pH 8, 0
3 g/l TRIS, 14 g/l Glicin, 1g/l SDS
10, 8 g/l TRIS, 5, 5 g/l bórsav,
4 ml 0, 5M EDTA, pH 8, 0

VI.1.2. Felhasznált vegyszerek
Agaróz

Sigma

Ampicillin

Sigma

Sybr-Safe DNS festék

Invitrogen

GelRed DNS festék (10000 X)

Biotium

Etidium-bromid (10mg/ml)

Sigma

VI.1.3. Gyárilag elkészített pufferek
1×Antarctic foszfatáz puffer

50 mM Bis-TRIS-propán

(New England BioLabs)

1 mM MgCl2, 0, 1 mM ZnCl2, pH 6, 0
10 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 100

BamHI puffer (Fermentas)

mM KCl, 1 mM 2-merkaptoetanol, 0,
02%Triton X-100, 0, 1 mg/ml BSA,
pH 8, 0

6 x DNA Loading Dye (Fermentas)

10 mM Tris-HCl, 0, 03% brómfenolkék,
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DNS süllyesztő festék

0, 03% xilén cyanol FF, 60% glycerol,
60 mM EDTA, pH 7, 6
6 mM TRIS-HCl, 6 mM MgCl2,

E puffer (Promega)

100 mM NaCl, 1mM DTT, pH 7, 5
90 mM TRIS-HCl, 10 mM MgCl2,

H puffer (Promega)

50 mM NaCl, pH 7, 5

KOD Hot start polimeráz puffer (Novagen)
10X

200 mM Tris-HCl, 80 mM MgCl2, 75
mM DTT, 500 µg/ml BSA, 1500 µg/ml
activated calf thymus DNA, pH 7, 5

MULTI-CORE puffer (Promega)

25 mM TRIS-acetát, 100 mM K-acetát,
100 mM Mg-acetát, 1m M DTT, pH 7, 5

T4 DNS ligáz puffer

30 mM TRIS-HCl, 10 mM MgCl2, 10

(Intron Biotechnology)

mM DTT, 1 mM ATP, pH 7, 8
33 mM TRIS-acetát, 10 mM Mg- acetát,

10 × Tango Yellow puffer (Fermentas)

66 mM K-acetát, 0, 1 mg/ml BSA,
pH 7, 9

10 × Taq polimeráz puffer (Invitrogen)
TEV proteáz puffer (Invitrogen)

200 mM TRIS-HCl,
500 mM KCl, pH 8, 4
50 mM TRIS-HCl, 0, 5 mM EDTA,
pH 8, 0

VI.1.4. Ellenanyagok
•

Nyúl anti-α-GST (Dr. Horváth V.Gábor laboratóriumából) koncentráció: 5000
X

•

Anti-nyúl-alkalikus foszfatáz (SIGMA) koncentráció: 10000 X

•

His POD (SIGMA) 1mg /ml

•

Anti-egér-alkalikus foszfatáz (SIGMA) koncentráció: 200 X

VI.1.5. Felhasznált primerek
SspI mut forward

5’-ACTCTTCCTTTTTCAATGTTATGAAGCA-3’

SspI mut reverse

5’-TGAAAAAGGAAGAGTATGAGTATTCA-3’

GEX forward

5’-ACTAGTATGTCCCCTATACTA GGTT-3’

GSTTEVLIC reverse
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GST reverse

5’-TTATCCACTTCCAATGTGTTTGAACGATCTGCAGTCA-3’

LICMPK6 reverse

5’-TTATCCACTTCCAATGTGTTTGAACGATCTGCAGTCA-3’

LICMPK6 forward

5’-TACTTCCAATCC AATGCAATGGACGGTGGTTCAGGT-3’

pEU3NII forward

5’-CACTATAGGGTACACGGAATTCGC-3’

pEUE01 forward

5’-CGATTTAGGTGACACTATAGAACTC-3’

pEU reverse

5’-TATAGGAAGGCCGGATAAGACG-3’

LS-HN forward

5’-TACTTCCAATCCAATGGACCGCGCCGTTAGCC-3’

LS-HN reverse

5’-TTATCCACTTCCAATGCTAGCCAGACCTGGCTTCTCTAAC-3’

LS-N forward

5’-TACTTCCAATCCAATGTCTTCCGTATTTGATGAG-3’

LS-N reverse

5’-TTATCCACTTCCAATGTCAATACCCCCAGTCGG-3’

NDVDE-HN forward

5’-TACTTCCAATCCAATGGAGAGAGGGGTCAGCCAA-3’

NDVDE-HN reverse

5’-TTATCCACTTCCAATGCTAGCCTGGGTGTCCCTGA-3’

NDVDE-N forward

5’-TACTTCCAATCCAATGTCCTCCGTATTCGATG-3’

NDVDE-N reverse

5’-TTATCCACTTCCAATGCTAGTATCCCCAGTCGGTGTC-3’

Leader-r

5’-GTGAAGACTGGCACTTCCAC-3’

cDNA1f

5’-TCTCATGGGGGAGGAGAGA-3’

VI.1.6. Enzimek
•

T4 DNS ligáz (Intron Biotechnology, 1 U/µl)

•

T4 DNS polimeráz (Promega, 5-10 U/µl)

•

KOD Hot Start DNS polimeráz (Novagen, 1 U/µl)

•

Taq DNS polimeráz (Invitrogen, 5 U/µl)

•

TEV proteáz (Invitrogen, 10 U/µl)

•

Antarctic foszfatáz (New England BioLabs, 5U/µl)

•

Pfu polimeráz (Roche) (10U/ µl)

•

i-Proof polimeráz (Bio-Rad) (10 U/µl)

•

BioTaq DNS polimeráz ( Bioline 10 U/ µl)

Restrikciós endonukleázok::

aktivitás

Hasítási hely

BamHI (Promega)

10 U/µl

G↓GATCC

EcoRI (Promega)

10 U/µl

G↓AATTC

EcoRV (Promega)

10 U/µl

GAT↓ATC

HindIII (Promega)

10 U/µl

A↓AGCTT

Nco I (Fermentas)

10 U/ul

C↓C A T G G

NheI (Promega)

10 U/µl

G↓CTAGC
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Pvu II (Promega)

10 U/µl

CAG↓CTG

SpeI (Promega)

10 U/µl

A↓CTAGT

SspI (Promega)

10 U/µl

AAT↓ATT

VI.1.7. Affinitás tisztításra alkalmazott gyanták, töltetek
•

Glutathion Sepharose 4B (Amershsham Biosciences)

•

Magne-His (Promega)

•

Dynabeads–TALON (Invitrogen-Dynal)

VI.1.8. DNS markerek, molekulatömeg-markerek
•

HyperLadder I (Bioline) DNS marker: 10 000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000,
2500, 2000, 1500, 1000, 800, 600, 400, 200 bázispár

•

HyperLadder V (Bioline) DNS marker: 500, 400, 300, 250, 200, 175, 150, 125,
100, 75, 50, 25 bázispár

•

Gene Ruler DNS marker (Fermentas): 10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500,
3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250 bázispár

•

Protein Molecular Weight Marker (Fermentas): 116, 66, 2, 45, 35, 25, 18, 14, 4
Kilodalton

VI.1.9. Táptalajok, tápoldatok baktériumtörzsek tenyésztéséhez
•

LB táptalaj: 1% tripton, 0, 5% élesztőkivonat, 1% NaCl, 2% agar, deszt.víz

•

LB tápoldat: 1% tripton, 0, 5% élesztőkivonat, 1% NaCl, deszt.víz

•

S.O.C. tápoldat: 0, 5% élesztőkivonat, 2% tripton, 10 mM NaCl, 2, 5 mM KCl, 10
mM MgCl2, 10 mM MgS04, 20 mM glükóz

VI.1.10. Plazmidok
•

AtMPK6 plazmid (pUC alapú növényi tranziens expresszióra Jen Sheen
laboratóriumában készített vektor)

•

pEU3-NII vektor (Proteios)

•

pEU-E01 vektor (Cellfree Sciences)

•

La Sota HN gént tartalmazó vektor (Ceva-Phylaxia)

•

La Sota N gént tartalmazó vektor (Ceva-Phylaxia)

•

NDVDE-HN gént tartalmazó vektor (Ceva-Phylaxia)
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•

Leader r vektor (Ceva-Phylaxia)

•

Cdna 1 f vektor (Ceva-Phylaxia)

•

pET11a (Novagen)

VI.1.11. Kompetens sejt
•

E.coli DH5 α

•

E. coli BL21 (DE3)

•

A kompetens sejteket laboratóriumunkban a szakirodalomban ismertetett [63]
eljárás alapján készítettük.

VI.2. Alkalmazott módszerek
VI.2.1. PCR-reakció
PCR reakcióval (Polymerase Chain Reaction = Polimeráz láncreakció) bármely
DNS fragmens in vitro sokszorozható. Két, kémiailag szintetizált oligonukleotidot
adtunk az amplifikálni kívánt szekvenciához, amelyek a reakcióelegyben található
hőstabil DNS polimeráz által katalizált DNS szintézis primereiként szolgálnak a
kettősszálú DNS hő által denaturált szálain. A reakcióelegyet minden ciklus kezdeti
lépésében 95°C-ra felmelegítettük, ekkor a DNS kettős szála szétválik (denaturáció). A
denaturálódás után az elegyet hűtöttük, ekkor a nagy mennyiségben jelenlévő primerek
hibridizálnak a szálak komplementer szakaszával (primer annealing; 50°C), a harmadik
lépésben a DNS polimeráz dezoxiribonukleotid-trifoszfát szubsztrátok felhasználásával
(5’-3’ irányba) a két primertől kezdve új komplementer szálat szintetizál mindkét DNS
lánchoz (amplifikáció; 72°C). Ezt a három lépésből álló ciklust ismételve az egyes
ciklusokban szintetizált új DNS szálak is templátként szolgálnak a következő ciklusban,
így n számú ciklust végrehajtva elméletileg 2n számú DNS molekula lesz az eredeti
templátból. A felmelegítés-lehűtés ciklusokat Peltier elemet tartalmazó PCR
készülékben hajtottuk végre.
A PCR reakcióhoz szükség van a megfelelő összetételű pufferre, templát DNS-re,
primerre, dNTP-ra és Mg2+ ionokra is. A reakció komponenseinek koncentrációja és
körülményeinek optimuma a templát szekvencia ismeretében elméleti és kísérleti úton
határozható meg.
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Felhasznált PCR programok, reakció összetételek:
SspI mutációs PCR
Reakcióösszetétel

Ciklusszám PCR program
1

94 °C

2 min

5 µl 8 mM dNTP

20

94 °C

15 sec

1 µl 25 mM MgSO4

54 °C

30 sec

1, 5 µl SspI mut forward primer (10 µM)

72°C
1

72°C

3 min 30
sec
5 min

1, 5 µl SspI mut reverse primer (10 µM)
1, 5µl KOD Hot Start DNS polimeráz
5 µl 10×KOD Hot Start puffer
Templát: 100 pg metilált pEU3-NII illetve
pEU-E01 DNS
Végtétfogat: 50 µl

GST-TEV-LIC PCR
Reakcióösszetétel

Ciklusszám

PCR program

1

94 °C

2 min

5 µl 8 mM dNTP

20

94 °C

20 sec

2 µl 25 mM MgSO4

54 °C

30 sec

1, 5 µl GEX forward primer (10 µM)

72 °C

50 sec

1, 5 µl LICGST reverse primer (10 µM)

72 °C

7 min

1 µl KOD Hot Start DNS polimeráz

1

5 µl 10×KOD Hot Start puffer
Templát: 0, 2 µl pGEX-2T
Végtétfogat: 50 µl
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GSTTEVLIC kolónia PCR
Reakcióösszetétel

Ciklusszám PCR program
1

95 °C

5 min

0, 2 µl 100 mM dNTP

30

95 °C

30 sec

0, 6 µl 50 mM MgCl2

47 °C

30 sec

0, 5 µl GEX forward primer (10 µM)

72 °C

50 sec

0, 5 µl LICGST reverse primer (10 µM)

72 °C

7 min

0, 2 µl Taq DNS polimeráz

1

2 µl 10 X Taq polimeráz puffer
Templát: a konstrukciót (feltételezhetően)
tartalmazó mikrobatelep a reakcióelegybe
szuszpendálva
Végtétfogat: 20 µl

AtMPK6 Sheen PCR
Reakcióösszetétel

Ciklusszám

PCR program

1

94 °C

2 min

5 µl 8 mM dNTP

20

94 °C

20 sec

2 µl 25 mM MgSO4

54 °C

30 sec

1, 5 µl LICMPK6 forward primer (10 µM)

72°C
1

72°C

1 min 10
sec
5 min

1, 5 µl LICMPK6 reverse primer (10 µM)
1 µl KOD Hot Start DNS polimeráz
5 µl 10×KOD Hot Start puffer
Templát: 0, 2 µl AtMPK6 Sheen
Végtétfogat: 50 µl
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pEU-E01 illetve pEU3-NII kolónia PCR
Ciklusszám PCR program

Reakcióösszetétel

1

95 °C

5 min

0, 2 µl 100 mM dNTP

30

95 °C

30 sec

0, 6 µl 50 mM MgCl2

53 °C

30 sec

0, 5 µl 10 µM pEUE01forward vagy pEU3NIIforward

72°C

30 sec

0, 5 µl pEUrev (10 µM)

72°C

5 min

0, 2 µl Biotaq DNS polimeráz

1

10 X Biotaq puffer 1 µl
Templát: a konstrukciót (feltételezhetően) tartalmazó
mikrobatelep a reakcióelegybe szuszpendálva
Végtérfogat: 20 µl

La Sota -HN és N LIC PCR
Ciklusszám PCR program

Reakcióösszetétel

1

95 °C

5 min

0, 5 µl 100 mM dNTP

30

95 °C

30 sec

2 µl La Sota-HN vagy N forward (10 µM)

55 °C

30 sec

2 µl La Sota-HN vagy N reverse (10 µM)

72°C
1

72°C

1 min 50
sec
5 min

0, 5 µl Pfu polimeráz
10 X Pfu puffer 5 µl
Templát: kb. 0, 5-1 ng plazmid
amely a La Sota-HN illetve N gént tartalmazta
Végtérfogat: 50 µl
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LIC MPK6 forward és pEU reverse kolóniaPCR
Ciklusszám

Reakcióösszetétel

PCR program

1

95 ºC

5 min

0, 2 µl 100 mM dNTP

32

95 °C

30 sec

0, 6 µl 50 mM MgCl2

55 °C

30 sec

0, 5 µl LICMPK6 forward primer (10 µM)

72 °C

50 sec

0, 5 µl pEU reverse primer (10 µM)

72 °C

5 min

0, 2 µl BioTaq polimeráz (10 U/µl)

1

2 µl 10X Bioline Taq puffer
Templát: reakcióelegyben felvett kolóniák
Végtétfogat: 20 µl

NDVDE-HN LIC PCR
Ciklusszám

PCR program

1

98 °C

3 min

0, 5 µl 100 mM dNTP

98 °C

30 sec

2 µl NDVDE-HN forward (10 µM)

58 °C

30 sec

2 µl NDVDE-HN reverse

72°C

40 sec

0, 5 µl i-Proof polimeráz

72°C

5 min

5 µl 10 X puffer

32

1

Reakcióösszetétel

(10 µM)

Templát: 1µl 50 X higított plazmid (kb.
0, 5 ng)
Végtérfogat: 50 µl

AZ NDVDE-N ligálás independens klónozásra alkalmas fragmens létrehozása két
lépésben történt, 2 plazmid templátot felhasználva. Az egyik templát a gén elejét
tartalmazta (leader r), míg a másik a gén végét (cdna1f).
A ligálás independens klónozásra alkalmas terméket a 2 PCR terméket
felhasználva egy 3. fúziós (overlap) PCR–el készítettük el.
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NDVDE-N cdna1f PCR
Reakcióösszetétel

Ciklusszám

PCR program

1

98 °C

3 min

0, 5 µl 100 mM dNTP

30

98 °C

30 sec

1, 5 µl cdna1 f (10 µM)

58 °C

30 sec

1, 5 µl NDVDE-N reverse (10 µM)

72 °C

15 sec

0, 5 µl i-Proof polimeráz

72 °C

5 min

DMSO 0, 5 µl

1

5 µ10 X puffer
Templát: 50 X higított plazmid
(kb. 0, 5 ng)
Végtérfogat: 50 µl

leader r PCR
Reakcióösszetétel

Ciklusszám

PCR program

1

98 °C

3 min

0, 5 µl 100 mM dNTP

32

98 °C

30 sec

1, 25 µl NDVDE-N forward (10 µM)

53 °C

15 sec

1, 25 µl leader r (10 µM)

72 °C

5 sec

0, 5 µl i-Proof polimeráz

72 °C

5 min

DMSO 0, 5 µl

1

5 µ10 X puffer
Templát: 50 X higított plazmid
(kb. 0, 5 ng)
Végtérfogat: 50 µl
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Overlap PCR
Reakcióösszetétel

Ciklusszám

PCR program

1

98 °C

3 min

0, 5 µl 100 mM dNTP

20

98 °C

30 sec

1, 5 µl NDVDE-N forward (10 µM)

70 °C

30 sec

55°C

30 sec

0, 5 µl i-Proof polimeráz

72°C

40 sec

DMSO 0, 5 µl

1, 5 µl NDVDE-N reverse
(10 µM)

5 µl 10 X puffer
1

72°C

5 min

Templát: Gélből izolált cdna1f és leader r
PCR termék (1-1 µl; kb 100-100 ng)
Végtérfogat: 50 µl

VI.2.2. In vitro mutagenezis
A mutagenezis során a GeneTailor Site Directed Mutagenesis rendszert
(Invitrogen) használtuk a gyártó utasításait követve. A templát pEU3-NII illetve pEUE01 vektort a mutagenezis PCR reakciót megelőzően DNS metilázzal kezeltük. A PCR
reakciót követően az elegyet McrBC restrikciós endonukleázzal inkubáltuk, majd 5 µl-t
DH5α kompetens sejtbe transzformáltuk. A sejtek cirkularizálják a lineáris PCR
terméket, a csak metilált DNS-re specifikus McrBC restrikciós endonukleáz pedig
elhasítja az eredeti plazmidot, mindezek eredményeként a felnőtt kolóniák döntő része
mutált plazmidot hordoz (10. ábra).
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1. Plazmid metilálás:
Plazmid DNS: 100 ng
Metiláló puffer: 1,6 µl
10x SAM: 1,6 µl
DNA methylase: (4 U/µl) 1 µl
Steril vízzel kiegészítve: 16 µl-re
A reakciót 1 órán keresztül 37ºC-on inkubáltuk.
2. Mutagenezis : SspI PCR reakció
A megfelelő SspI helyet elmutáltató primerekkel

3. Transzformálás: E. coli DH5α kompetens sejtbe

10. ábra: A Gene tailor mutagenezis rendszer alkalmazása

VI.2.3. Restrikciós emésztés
A géntechnikák egyik alapművelete a restrikciós endonukleázzal végzett DNS
hasítás. Ezekre az enzimekre jellemző, hogy 4, 6 vagy 8 bázisnyi szekvenciát ismernek
fel, és specifikusan hasítják a DNS molekulát. A hasítás történhet a két szálon ugyanott,
ekkor ún. tompa véget kapunk, illetve a két szálon néhány bázis távolságra, ekkor
tapadós vég jön létre. A restrikciós enzimeket leggyakrabban klónozáskor használják a
vektor hasítására, a klónozandó fragment kivágására, valamint restrikciós térképezésre.
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Az alkalmazott restrikciós emésztések körülményei
SspI-BamHI emésztés:
2 µl

SspI - pEU3-NII plazmid (160 ng/µl)

5U

SspI

5U

BamHI

1 µl

E puffer

10 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
BamHI-EcoRV emésztés:
15, 5 µl

mutált pEU3-NII vektor (80 ng/µl)

15 U

BamHI

10 U

EcoRV

5 µl

Multicore puffer

50 µl

végtérfogat

2 óra 37 ○C
BamHI emésztés:

40 µl

GEX forward-GST LIC reverse PCR termék
(kb.100 ng/µl)

15 U

BamHI

5 µl

E puffer

50 µl

végtérfogat

2 óra 37 ○C
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EcoRI emésztés:
3 µl

pEU3-NII-GST-TEV-LIC (150 ng/µl)

10 U

EcoRI

1 µl

H puffer

10 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
3 µl

pEU3-NII-His-TEV-AtMPK6
pEU-E01-GST-TEV-AtMPK6

kb. 150 ng/µl

pEU-E01-His-TEV-ATMPK6
10 U

EcoRI

1 µl

H puffer

10 µl

végtérfogat

1 óra 37 ○C
Nco I emésztés
pEU3-NII-GST-TEV-AtMPK6
3 µl

pEU3-NII-His-TEV-AtMPK6
pEU-E01-GST-TEV-AtMPK6

kb. 160 ng/µl

pEU-E01-His-TEV-ATMPK6
10 U

Nco I 0, 5 µl

1 µl

Tango Yellow puffer

10 µl

végtérfogat

1 óra 37 ○C
HindIII emésztés:
20 µl

pEU3-NII-GST-TEV-AtMPK6 (165 ng/µl)

15 U

HindIII

5 µl

E puffer

50 µl

végtérfogat

1 óra 37 ○C
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SpeI-BamHI emésztés:
5 µl

His-TEV-LIC fragmens (2300 ng/µl)

15 U

SpeI

10 U

BamHI

2, 5 µl

BamHI puffer

25 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
10 µg

pEU3-NII-GST-TEV-MPK6 plazmid (500 ng/µl)

15 U

SpeI

10 U

BamHI

2, 5 µl

BamHI puffer

25 µl

végtérfogat
○

2 óra 37 C

30 µl

pEU-E01-GSTTEVLIC plazmid (200
ng/µl)

2 µl (20 U)

SpeI

1, 5 µl (15 U)

BamHI

4 µl

BamHI puffer

40 µl

végtérfogat

2 óra 37 ○C
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SspI emésztés:
10 µl

pEU3-NII-His-TEV-LIC kolónia PCR (kb.0, 6
ng/µl) vagy pEUE01-His-TEV-LIC kolónia PCR
(kb. 0, 6 ng/µl)

5U

SspI

1, 5 µl

H puffer

15 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
HindIII-SspI emésztés:
5 µl

pEU3-NII-His-TEV-LIC plazmid (120 ng/µl)

5U

HindIII

7U

SspI

1 µl

E puffer

10 µl

végtérfogat

1 óra 37 ○C
BamHI-NheI emésztése:
40 µl

pET11a (60 ng/µl)

11 U

BamHI

12 U

NheI

5 µl

Tango Yellow +

50 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
EcoRV emésztés:
5 µl

pET11a-His-TEV-LIC MPK6 vektor (160 ng/µl)

5U

EcoRV

1 µl

H puffer

10 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
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PvuII emésztés:
5 µl

pEU-E01-His-LSHN vektor illetve pEU-E01-HisLSN vektor (150 ng/µl)

0, 5 µl

Pvu II

1 µl

H puffer

10 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
EcoRV emésztés:
5 µl

pET11a-His-TEV-LIC MPK6 vektor (160 ng/µl)

5U

EcoRV

1 µl

H puffer

10 µl

végtérfogat

1, 5 óra 37 ○C
VI.2.4. Agaróz gélelektroforézis
DNS fragmentek elválasztására, identifikálására és a fragmentek tisztítására
legáltalánosabban használt módszer. A technika egyszerű, gyors és a gélben lévő DNS
közvetlenül láthatóvá tehető kis koncentrációjú interkaláló festékkel (Etidium-Bromid,
Sybr-Safe, Gel-Red).
A DNS molekulákat rendszerint 0, 5−1, 5% agaróz gélben választják el és
vizsgálják, 5-10 V/cm térerő mellett. Az elektromos erőtér hatására a felhelyezett DNSminták töltésüknek megfelelően a pozitív elektród felé kezdenek vándorolni, miközben
méret szerint szétválnak (minél kisebb egy fragmens, annál gyorsabban tud haladni). A
DNS elektroforetikus vándorlási sebessége nem csak a DNS molekula méretetétől a
függ (a lineáris kettős szálú DNS sebessége fordítottan arányos a molekulasúly
logaritmusával), hanem az agaróz koncentrációjától (a DNS elektroforetikus
mobilitásának a logaritmusa és a gélkoncentráció között egyenes arányosság van), a
DNS konformációjától (a zárt cirkuláris forma gyorsabban vándorol, mint a lineáris
forma) és az alkalmazott áramerősségtől is (alacsony feszültségen a lineáris DNS
vándorlása arányos a feszültséggel).
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Kísérleteink során az 1000 bp alatti fragmensek elválasztására 1, 5-2 % -os, az
1000 bp feletti fragmensek elválasztására 0, 8 %-os agaróz gélt használtunk.
0, 8 %-os agaróz gélt készítése: egy üvegedénybe bemértünk 0, 12 g agarózt, 15
ml 1×TBE-oldatot, majd az edényt mikrohullámú sütőbe helyeztük, forralásig
melegítettük, a viszkózus oldatot az agróz feloldódásáig kevertük. A kissé visszahűlt
agarózhoz hozzámértünk 1, 5 µl Sybr-Safe vagy Gel-Red festéket. Az elektroforézis
készülék géltartó tálkáját asztalra helyeztük, majd beleállíottuk a minta felvitelére
szolgáló zsebek kialakításához szükséges fésűt. Az agarózt a tálkába öntöttük,
megvártuk míg megdermed, óvatosan kivettük a fésűt a gélből, és a tálkát az
elektroforézis tankba helyeztük. A zsebekbe bemértük a mintákat, az elektroforézis 50100 V-on (5-10 V/cm) folyt kb. 30-40 percig. A gélben méret szerint elválasztott DNS-t
UV fényben fluoreszkáló DNS kötő festékkel tettük láthatóvá.
VI.2.5. DNS izolálása agaróz gélből
A kívánt hosszúságú fragmensek tisztítása agaróz gélelektroforézist követően
kereskedelmi forgalomban kapható kittel történt (V-gene Biotechnology Limited, DNA
Gel Extraction Kit).
1.

Kivágtuk a szükséges DNS fragmenst alacsony energiájú UV- fény alatt

egy tiszta, éles szikével. (Az UV lámpát a lehető legrövidebb ideig tartottuk
bekapcsolva, mert az ultraibolya sugárzás károsítja a DNS-t.) Az agaróz gélt egy
szűrőpapírra helyeztük, hogy eltávolítsuk a maradék futtató puffert. A
géldarabot Eppendorf csőbe helyeztük, majd megmértük a tömegét.
2.

Az alábbi táblázatnak megfelelő mennyiségű DE-A puffert adtunk hozzá,

majd 75 °C-os vízfürdőbe helyeztük, míg a gél teljesen fel nem olvadt a
pufferben (általában 6-8 perc).
A gél koncentrációja DE-A puffer mennyisége

3.
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≤ 1.0 %

3-szoros gél-térfogatnyi

≤ 1.5 %

4-szeres gél-térfogatnyi

≤ 2.0 %

5-szörös gél-térfogatnyi

Hozzáadtunk a 0, 5 DE-A puffernek megfelelő mennyiségű DE-B puffert.
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4.

Ioncserélő töltetet tartalmazó DNS tisztító oszlopot helyeztünk egy 2 ml-es
mikrocentrifuga csőbe majd óvatosan rápipettáztuk a 3. lépésben elkészített
oldatot, és 5500 rpm-en, 1 percig centrifugáltuk.

5.

A centrifugálás után összegyűlt átfolyt frakciót kiöntöttük, majd 500 µl W1
pufferrel átmostuk a DNS tisztító oszlopot, és azonos körülményekkel ismét
centrifugáltuk.

6.

Az 5. lépést kétszer ismételtük 700 µl W2 puffer alkalmazásával.

7.

A DNS izoláló oszlopot egy 1, 5 ml-es mikrocentrifuga csőbe helyeztük, majd
maximális fordulatszámon 1 percig centrifugáltuk a mosó puffer teljes
eltávolításához.

8.

A DNS izoláló oszlopot egy tiszta 1, 5 ml-es mikrocentrifuga csőbe helyeztük. 25
µl 65°C–os elúciós puffert pipettáztunk a membrán közepére, majd állni hagytuk 1
percig szobahőmérsékleten, és maximális fordulaton 1 percig centrifugáltuk. Az
izolált DNS fragmenst felhasználásig -20ºC-on tároltuk.

VI.2.6. Ligálás
A T4 DNS ligáz egyetlen polipeptidből álló enzim, mely képes katalizálni a
foszfodiészter kötés kialakulását a DNS 3’-hidroxil és 5’-foszfát vége között tompa és
ragadós végek esetén is. Az enzim működéséhez szükséges Mg2+ és ATP jelenléte a
reakcióelegyben.
Az alkalmazott ligálási reakciók körülményei
BamHI-EcoRV emésztett pEU3-NII, BamHI emésztett GST-TEV-LIC PCR
ligálása:
3 µl

emésztett PCR termék (kb.190 ng)

1 µl

mutáltatott, emésztett pEU3-NII vektor (kb. 60 ng)

6U

T4 DNS Ligáz

1 µl

T4 DNS ligáz puffer

10 µl

végtérfogat

4 ○C, 16 óra
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BamHI-SpeI emésztett pEU3NII-GST-TEV-AtMPK6 és His-TEV-LIC ligálása:
0, 9 µg

hasított pEU3-NII-GST-TEV-AtMPK6 plazmid

0, 2 µg

His-TEV-LIC fragmens

5U

T4 DNS ligáz

1 µl

T4 DNS ligáz puffer

10 µl

végtérfogat

4 ○C, 16 óra
BamHI-NheI emésztett pET11a, BamHI-SpeI emésztett pEU3NII-His-TEVAtMPK6 ligálása:
3 µl

pET11a vektor (33ng/µl)

2, 5 µl

pEU3-NII-His-TEV-AtMPK6 (42, 6ng/µl)

5U

T4 DNS ligáz

1 µl

T4 DNS ligáz puffer

10 µl

Végtérfogat

4 ○C, 60 óra
VI.2.7. A lineáris plazmid vektor DNS foszfatáz kezelése
Ligálás előtt gyakran alkalmazott technika a foszfatáz enzimes kezelés, amely
során eltávolítjuk a linearizált plazmid DNS 5’ végéről a foszfát csoportot, így
minimálisra csökkentve a recirkularizáció esélyét. A DNS-ligáz enzim csak akkor tudja
katalizálni két szomszédos nukleotid közt a foszfodiészter kötés kialakulását, ha az
egyik 5’-foszfát, míg a másik 3’-hidroxil végződéssel rendelkezik. Foszfatáz kezelés
után az 5’-foszfát hiányzik, ezért a DNS egyik szála sem képes foszfo-diészter kötést
kialakítani. A foszfatáz enzimes kezelést követően a vektor nem képes önmagába
ligálni, viszont az inszertálandó DNS fragmenssel igen, mert az tartalmaz szabad 5’foszfát csoportot.
A kezelés kivitelezése során ~20 µl lineáris plazmid DNS-t (500-800ng), 5U
Antarctic foszfatáz enzimet, 1×Antarctic foszfatáz puffert össszemértük és 37 oC-on, 45
percig inkubáltuk, majd 65 oC-on, 15 percig inaktiváltuk az enzimet.
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VI.2.8. Transzformálás
A transzformáció során a DNS kívülről, a baktériumot körülvevő közegből átkerül a
kémiai vagy elektrokompetens baktérium sejtfalán, membránján és bekerül a sejt
citoplazmájába. Az általunk alkalmazott kémiai transzformációt elősegítik kalcium ionok,
ugyanis a kalcium hidakat képez a sejt felületének makromolekulái és a DNS között. A
membránon való átjutást, pedig a membrán adekvát módon történõ fellazítása,
fluiditásának megnövelése teszi lehetővé.
Transzformálás során a transzformációs keveréket 30 percen át jégen tartottuk,
majd 1 perc 20 másodpercre 42 °C-ra helyeztük, ezután ismét jégre tettük. Utána
hozzáadtunk 500 µl SOC tápoldatot, és ezzel rázattuk egy órát 37 °C-on. Végül
ampicillines LB táptalaj felszínére szélesztettük és 37 °C-on inkubáltuk egy éjszakán
keresztül.
VI.2.9. Plazmid DNS tisztítása
A megfelelő plazmiddal transzformált baktériumtörzset egy éjszakán át 37 °C-on
10 ml LB oldatban tenyésztettük, amely szelekciós antibiotikumként 0, 1 mg/ml
ampicillint tartalmazott. A baktériumokból a plazmid DNS izolálása kereskedelmi
forgalomban kapható kittel történt (Promega, Wizard Plus SV Minipreps DNA
Purification System).
A plazmid DNS kinyerése
1.

10 ml 16 órán át 37°C-on növesztett tenyészetet lecentifugáltunk (4000 rpm, 5
min).

2.

A felülúszót leöntöttük, és a csapadékot oldatba vittük 250 µl reszuszpendáló
oldattal.

3.

A sejtfal feltárására hozzáadtunk 250 µl lízis puffert, az így elkészült oldatot 4X
óvatosan megfordítottuk.

4.

A fehérjék elbontására hozzáadtunk 10 µl alkalikus proteáz oldatot, négyszer
megfordítottuk és 5 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk.

5.

Hozzáadtunk 350 µl neutralizáló puffert és négyszer megfordítottuk.
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6.

Az oldatot maximum sebességgel (13000 rpm) 10 percig szobahőmérsékleten
centrifugáltuk. A felülúszót megtartottuk, a kivált sárgásfehér színű csapadékot
tartalmazó csövet eldobtuk.
A plazmid DNS izolálása:

7.

A DNS kötő oszlopot behelyeztük a gyűjtő csőbe.

8.

A DNS-t tartalmazó oldatot (azaz a felülúszót) az ioncserélő membránt tartalmazó
oszlopba pipettáztuk.

9.

A DNS kötő oszlopot tartalmazó csövet 1 percig szobahőmérsékleten
centrifugáltuk maximum fordulatszámmal (13000 rpm), majd az összegyűlt
szűrletet eldobtuk.
Mosás:

10.

A

DNS-kötő

oszlopra

pipettáztunk

750

µl

mosó

oldatot,

1

percig

szobahőmérsékleten centrifugáltuk maximum fordulatszámmal (13000 rpm), majd
az összegyűlt szűrletet eldobtuk.
11.

Megismételtük az előző lépést 250 µl mosó oldattal.
DNS eluálás:

12.

Az oszlopot áthelyeztük egy tiszta 1, 5 ml-es Eppendorf csőbe.

13.

Rápipettáztunk az oszlopra 100 µl nukleázmentes vizet és 3 percig állni hagytuk,
majd 2 percig, szobahőmérsékleten centrifugáltuk maximum sebességgel (13000
rpm).

14.

A szűrletet, amely az izolált plazmid DNS-t tartalmazta felhasználásig -20ºC-on
tároltuk.
Az in vitro transzlációra alkalmazott plazmid preparátumokat fenolozzásal
is tovább tisztítottuk.

VI.2.10. DNS tisztítás fenolos kirázással
Számos esetben szükség van a DNS oldat nyomni fehérje szennyezéstől való
megtisztítására. A megtisztítandó DNS oldatot azonos térfogatú fenol-kloroform
oldattal kiráztuk, vortexeltük, centrifugáltuk (13 000 rpm, 2 min). Ezt követően a
felülúszót
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centrifugáltuk (2 min, 13 000rpm.). A felülúszóhoz tized mennyiségű 3 M NátriumAcetátot (pH 5.2) adtunk, az oldatot vortexeltük, majd kétszeres mennyiségű 95-100%os etanol hozzáadása után -20 °C-on 2-3 órát állni hagytuk. Végül 5 percig
centrifugáltuk, a csapadékhoz hozzáadtunk 500 µl 70%-os etanolt, a cső alján
összegyűlt DNS csapadékról az etanolt leöntöttük, és száradás után a csapadékot
felvettük nukleázmentes desztillált vízben.
VI.2.11. PCR termék tisztító protokoll
A PCR termékhez azonos térfogatú PCR tisztító oldatot adtunk, a viszkózus
oldatot homogenizáltuk, majd szobahőmérsékleten inkubáltuk 10-15 percig. Ezt
követően az elegyet 10 percig 13000 rpm-el centrifugáltuk, majd kétszer 95-100%-os
etanolt rétegeztünk a csapadékra mosás céljából, és 5 percig 13 000 rpm-el
centrifugáltuk. A centrifugálásokat követően óvatosan leszívtuk a csapadékról az
etanolt. A második mosás után a csapadékot levegőn megszárítottuk, majd desztillált
vízben (20 µl) feloldottuk. Végül 2 µl DNS oldatot 1, 5 %-os agaróz gélben elválasztva
ellenőriztük a PCR termékek jelenlétét.
VI.2.12. Ligálás-független klónozás (LIC Ligation-independent cloning)
A PCR fragmentek klónozására alkalmazott eljárás, amelynek során nincs szükség
restrikciós enzimekre és DNS ligázra. A módszer helyette a T4 DNS polimeráz (3’-5’)
exonukleáz aktivitására épül, amely hosszú, tapadós végeket hoz létre a megfelelő
szekvenciával rendelkező linearizált vektoron és a klónozandó DNS fragmensen (11. és
12. ábra).
Az eljárás sikerességéhez a klónozandó PCR fragmens sokszorozásához használt
primer részt úgy kell tervezni, hogy az tartalmazzon egy ~ 14-18 nukleotidnyi
szekvenciát, amelyől hiányzik az egyik nukleotid pl. dCMP. Az ilyen szekvenciákról a
(3’-5’) exonukleáz aktivitású T4 DNS polimeráz elávolítja a 3’-terminális szekvenciát
dGTP jelenlétében, egészen addig, míg egy G következik a szekvenciában. Így
létrejönnek a fragmentek, amelyek egy meghatározott szekvenciájú és hosszúságú 5’
meghosszabítású egyszálú farokkal rendelkeznek [64].
A ligálás-független klónozásban alkalmazott vektor rendelkezik egy tompa végű
restrikciós hellyel, pl. SspI, amelynek környezetében 15-15 bázispárnyira található
olyan szekvencia, amelyből az egyik nukleotid hiányzik pl.a dGMP, így a megfelelő

61

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

enzimmel linearizált vektor a dCTP jelenlétében történő T4 emésztést követően az 5’
végeken 15 bp hosszú farok keletkezik. (A 3’ végekről hiányzik a szekvencia.). A
vektor T4 kezelés nyomán létrejött végeknek komplementereknek kell lenniük a
megfelelő PCR fragmens végeivel, amit a primer tervezés során szem előtt kell tartani.
Az ily módon kialakított vektor molekula és a PCR fragmentek között, a 15
bázisnyi tapadós végek összekapcsolódásával bekövetkezhet a gyűrűvé záródás. A
létrejött, PCR fragmenst tartalmazó vektor közvetlenül, ligálás nélkül alkalmazható
bakteriális kompetens sejtek transzformálására, ahol az endogén ligáz kialakítja a végek
közti foszfodiészter kötéseket. A ligálás independens klónozás egyszerűen kivitelezhető,
mivel csak egyféle enzimreakcióra van szükség, és univerzális, mert nem korlátozzák a
klónozandó DNS szekvenciában található restrikciós endonukleáz helyek.
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11. ábra: A ligálás független klónozás sematikus rajza

5’
T4 +dCTP

Start

3’

Stop

At MPK6HA

SspI
T4

+dGTP

Vektor

Vektor

Start

Stop

AtMPK6

12. ábra: A ligálás független klónozás bemutatva a pEU-E01 illetve pEU-3NII vektoron
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A végrehajtott ligálás-független klónozás körülményei:
Kb. 20 µg ligálás független klónozásra alkalmas vektort emésztettünk 100 U SspI
enzimmel 2 órát 37ºC-on, majd a terméket agaróz gélen szeparáltuk, majd abból
izoláltuk.
A tapadós végek T4 DNS polimerázos kezeléssel készültek. 1 µg linearizált
vektort vagy PCR fragmentet inkubáltunk 10 percig 37ºC-on 1U enzimmel 0, 4 mM
DTT-t és 1 mM dGTP-t illetve dCTP-t tartalmazó 1× Tango yellow pufferben, . A
reakciót hővel inaktiváltuk, 20 percig 75 ºC–on tartva.
Összemértük a T4 kezeléssel előkészített ligálás független vektort és a klónozandó
fragmentet 1:3 moláris arányban, 10 percig szobahőmérsékleten hagytuk, majd
hozzáadtunk 0, 55 µl 50 mM EDTA oldatot és további 20 percet szobahőmérsékleten
inkubáltuk. Ezután az eleggyel DH5α kompetens sejteket transzformáltunk, majd a fent
leírtak szerint plazmidot izoláltunk.
VI.2.13. Transzkripció (AmpliScribe T7 High Yield Transcription Kit; Epicentre)
1. A reakcióelegy összetétele:
Bemérés

Komponens

Végső koncentráció

X µl

RNáz mentes víz

-

2 µg

Linearizált vagy cirkuláris templát DNS

100 ng/µl

2 µl

10×AmpliScribe T7 reakció puffer

1×

1, 5 µl

100 mM ATP

7, 5 mM

1, 5 µl

100 mM CTP

7, 5 mM

1, 5 µl

100 mM GTP

7, 5 mM

1, 5 µl

100 mM UTP

7, 5 mM

2 µl

100 mM DTT

10 mM

2 µl

AmpliScribe T7 enzim oldat

-

Végtérfogata 20 µl
2. A reakcióelegyet 37 °C-on inkubáltuk 2 órán keresztül
3. Az átírt RNS minőségét agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük.
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VI.2.14. Transzkripció SP6 polimerázzal (Az SP6 promótert tartalmazó pEU-E01
vektorok esetében):
Reagens
5X transzkripciós puffer
25 mM NTP mix
RNáz inhibitor (80 U/µl)
SP6 RNS polimeráz (80 U/µl)
Cirkuláris plazmid DNS (2 µg)
Nukleáz mentes víz
Végtérfogat

Mennyiség
4 µl
3 µl
0, 3 µl
0, 6 µl
20 µl-re kiegészíteni
20 µl

VI.2.15. Transzláció (ENDEXT® Wheat Germ Expression S Kit, CFScience)
1. A transzlációs WEPRO MIX összeállítása
Reagensek
mRNS
Kreatin kináz (1 mg/ml)

Bemérés
10 µl
0, 8 µl

Végső koncentráció
Kb. 30µg
40 ng/µl

(Búzacsíra kivonat alapú
transzlációs elegy)

10 µl

120 OD/ml

Végtérfogat

20, 8 µl

WEPRO 1420 (240 OD/ml)

2. 206 µl 1X SUB-AMIX (tápláló oldat) pipettázása a mikrotiter tálca egyik
csatornájának aljára.
3. Óvatosan a SUB-AMIX alá pipettáztuk a WEPRO MIX-et, majd parafilmmel
bevontuk a tetejét és 16-19 órán keresztül inkubáltuk 24-26 ▫C-on.

VI.2.16. Rekombináns fehérje előállítása prokarióta rendszerben
A pET11a-His-TEV-AtMPK6 plazmiddal a fehérje túltermelésre alkalmas E. coli
BL21 (DE3) törzset transzformáltuk, majd a kinőtt telepekből egyet steril oltókaccsal 5
ml LB ampicillin-tápoldatba oltottunk, és 37 oC-on, 200 rpm-en egy éjszakán keresztül
tenyésztettük. A következő nap az inokulumot átoltottuk 455 ml LB-Ampicillin
tápoldatba és 37 oC-on, 200 rpm-en addig inkubáltuk a sejteket, míg el nem érték az

65

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

OD600 ~ 0, 5 értéket. Az oldatból 1 ml-t kivettünk kontrollként, a többit pedig 100 µM
IPTG-vel indukáltuk egy éjszakán keresztül, 20 oC-on és 200 rpm-en.
Az indukált sejttenyészet feltárása előtt az expressziót a következő módon
ellenőriztük: 1 ml indukált és 1ml kontroll tenyészetet centrifugáltunk, a felülúszó
leöntése után 100-100µl 1×SDS Laemmli mintapuffert adtunk az üledékhez. A sejteket,
5 percig 95°C-os hőkezeléssel feltártuk, és 12 000 rpm-el 10 percig centrifugáltuk, majd
a felülúszókból a kontroll esetén 15µl-t, az indukált esetén 10µl-t poliakrilamid gélre
felvittünk.
A sikeres indukció igazolását követően a sejttenyészetet 4500 rpm-el 4° C-on 10
percig centrifugáltuk. Az így kapott pelletet 5 ml sejtfeltáró pufferben reszuszpendáltuk,
a pufferhez 1mM PMSF oldatot adtunk, proteáz inhibitorként, és a sejteket
szonikálással feltártuk. A sejtextraktumot 12 000 rpm-el 30 percig 4°C-on
centrifugáltuk, majd a felülúszóban található, oldható formájú rekombináns fehérjét
affinitás tisztítottuk.
VI.2.17. Affinitás-tisztítás
GST jelölt fehérjék tisztítása
A

pEU3-NII-GST-TEV-AtMPK6

illetve

pEU-E01-GST-TEV-AtMPK6

transzlálása során keletkezett GST fúziós fehérjék tisztítására alkalmaztuk. A GST-t
tartalmazó fehérjék specifikusan kötődnek az ágyhoz, a szennyezések mosással
eltávolíthatók, így a specifikusan kötött anyag eluálható és tisztán kinyerhető az
oszlopról.
Glutathion Sepharose 4B gyantát alkalmazva az affinitás tisztítási eljárás a
következő volt: 10 µl gyantát mostunk 100 µl 1×PBS-T oldattal, majd lecentrifugáltuk
(2000 rpm, 5 perc) és a felülúszót kiöntöttük. Ezt a lépést háromszor ismételtük, majd
hozzáadtunk 150 µl-t a transzlációs mintákból, és 30 percet 4○C-on rázattuk. Ezt
követően megismételtük a háromszori mosást és 25 µl 1×SDS oldattal vagy 25 µl GST
elúciós pufferrel 4ºC-on eluáltuk a mintákat .
His jelölt fehérjék tiszítása
A pEU3-NII-His-TEV-AtMPK6, pEU3-E01-His-TEV-AtMPK6 transzlálás és a
pET11a-His-TEV-AtMPK6 E. coli expresszió során előállított hisztidin jelölésű
AtMPK6-os fehérjék tisztításához mágneses hisztidinkötő gyantát tartalmazó készletet
(MagneHis Protein Purification System, Promega) használtunk (13. ábra).
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A pEU3-NII-His-TEV-AtMPK6 tisztítás lépései a következők voltak: 200 µl
transzlációs elegyhez hozzáadtunk 9 µl gyantát és NaCl oldatot (200 mM-os
végkoncentrációval), majd 1 órán keresztül 4○C-on rázattuk. Ezt követően
hozzámértünk 150 µl mosó puffert és 2 percig rázattuk, majd mágneses tartóba helyezve
(1 perc) pipettával eltávolítottuk a felülúszót. Ezt a mosást 3-szor ismételtük. Végül
hozzámértünk a mintához 20 µl elúciós puffert, 20 percig rázattuk és a mágneses tartóba
helyezve az affinitás-tisztított fehérjét tartalmazó felülúszót egy tiszta Eppendorf csőbe
pipettáztuk és -20○C-on tároltuk.
A pET11a-His-TEV-AtMPK6 fehérje tisztítása során ugyanúgy jártunk el, mint
transzlációs elegynél, azzal a különbséggel, hogy 100 µl gyantát használtunk és az
elúció ebben az esetben 100 µl pufferrel történt.

13. ábra: Hisztidin kötődése a Nikkel ion ágyas mágnes gyantához

His jelölt La Sota-HN és N illetve NDVDE-HN és N fehérjék tisztítása
Az in-vitro transzlációval előállított vírus fehérjék tisztításához Dynabeads Talon
(Dynal) His affinitás tisztításra alkalmas mágneses gyöngyöket használtunk.
Mindegyik fehérje esetében 3 transzlálási reakciót kevertünk össze, majd
kiegészítettük 1 ml La Sota kötő pufferrel. Ezt követően az oldatokhoz 20 µl Dynabeads
TALON (Invitrogen) mágneses gyantát adtunk, majd 30 percen keresztül 4 ºC–on
inkubáltuk.
A kötés befejeztével a gyantát egyszer 500 µl kötő pufferrel, majd háromszori 500
µl mosó pufferrel mostuk. A mosásokat követően a gyantákat 100-100 µl 0, 02% NaN3
tartalmú 1* PBS oldatban 4 ºC-on 1-2 hónapig, az aptamer szelekció időtartamáig
tároltuk.

67

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

VI.2.18. Poliakrilamid gélelektroforézis
Fehérjék elválasztására leggyakrabban alkalmazott eljárás, a PAGE (poliakrilamid
gélelektroforézis), ahol a poliakrilamid az akrilamid és N, N’ -metilén - bisz - akrilamid
térhálós szerkezetű polimerizációs terméke. A poliakrilamid gél nagy előnye a kémiai
stabilitás, legtöbb oldószerben való oldhatatlanság és a tág határokon belül
megválasztható pórusnagyság. A poliakrilamid gél polimerizációjához katalizátorokat
használnak, melyek megindítják és gyorsítják a térhálósodás folyamatát, pl. N, N, N’,
N’ - tetrametil -etilén – diamin (TEMED) és ammónium perszulfát (APS).
A gélelektroforézis fehérjék alegységszerkezetének, molekulatömeg eloszlásának
vizsgálatára használt változata az SDS-PAGE (sodium-dodecil-szulfátos poliakrilamidgél-elektroforézis). A fehérjék redukálószer jelenlétében molekulatömegükkel arányos
mennyiségű SDS molekulát kötnek meg. A megkötött SDS molekulák a fehérje saját
töltését maszkírozzák, negatív össztöltést biztosítanak, így az elektroforézis közben nem
érvényesül a fehérje molekulák töltésének a vándorlási sebességre gyakorolt hatása,
csakis a gél pórusnagysága által megszabott molekulaszűrő hatás érvényesül.
A szétválasztandó fehérjék várható molekulatömegét figyelembe véve 5 ml 12%os akrilamid gélt készítettünk (3. táblázat), ezt óvatosan a gélöntő üveglapok közé
pipettáztuk, majd kis mennyiségű izobutanolt rétegeztünk rá a felszín kiegyenesítésére,
és a polimerizációt gátló oxigén kizárására.
Egy óra polimerizációt követően 1ml tömörítő gél oldatot (3. táblázat)
rétegeztünk a gélre, amelybe belehelyeztük a mintafelviteli helyek kialakítására szolgáló
fésűt. A tömörítő gél polimerizációja 15 perc alatt megtörtént.
A méret szerint elválasztandó fehérje mintákhoz 5X SDS mintapuffert adtunk, az
oldatot óvatosan összekevertük, majd 5 percig 95 ○C–os vízfürdőben inkubáltuk.
A gélre a mintákat Hamilton-fecskendővel vittük fel óvatosan a megfelelő
mintafelvivő helyre rétegezve. Az elválasztást maximum 200 V-on, 20 mA
áramerősséggel végeztük. Ezt követően a tömörítő gél részt szikével óvatosan
eltávolítottuk, az elválasztó gélt pedig alapos desztillált vizes mosást követően 30 percre
Coomassie blue-t tartalmazó oldatba helyeztük. A kék háttér eltávolítására a gélt
desztillált vízzel mikrohullámú sütőben alacsony fokozaton inkubáltuk.
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5 ml

1 ml

Elválasztó gél

Tömörítő gél

N’-N’-metilén-Bisz-Akrilamid (40 %) oldat

1, 5 ml

125 µl

dH O

2, 25 ml

750 µl

Laemmli elválasztó gél puffer

1, 25 µl

Komponensek

2

Laemmli tömörítő gél puffer

1, 25 µl

10 %-os ammónium perszulfát (APS) oldat

50 µl

10 µl

TEMED

2 µl

1, 2 µl

3. táblázat: a 12%-os akrilamid gél összetétele

VI.2.19. Western-blott (Immunoblott)
Az eljárás fehérjék detektálására és mennyiségük szemikvantitatív mérésére
alkalmas. Az elegyet poliakrilamid gélelektroforézissel méret szerint frakcionáljuk,
majd a fehérjéket elektromos tér segítségével szilárd hordozóra visszük át (blotting). A
membránt ezután, blokkoljuk, a keresett fehérje elleni antitesttel kezeljük, majd amennyiben az alkalmazott ellenanyag nem enzim konjugált- az immunokomplexeket
egy második, az első antitesttel szemben termelt ellenanyaggal reagáltatjuk. Az
elsődleges vagy másodlagos antitest speciális enzimmel konjugált, így megfelelő
szubsztrát jelenlétében a jel színreakcióval vagy kemilumineszcencia segítségével
detektálható. A western blott alkalmas radioaktívan nem jelölt fehérjék kimutatására és
mennyiségi meghatározására összetett keverékben. Az eljárás érzékenysége mára már
jobb a RIA-nál (Radioactive immunoassay), átlagos méretű fehérjék pikogrammos
nagyságrendű mennyisége már rutinszerűen kimutatható.
A blottoláshoz polivinilidén-fluorid (PVDF) membránt használtunk (Millipore,
Immobilon-P Transfer Membrane) (14. ábra). Az alkalmazott áramerősséget a
következő összefüggés alapján számoltuk ki: blottolandó gél területe X 1, 2 mA;
blottolás időtartama: 1h.
A blottolást követően a molekulasúly létrát amido black festékkel festettük, a
fehérjéket tartalmazó részt, pedig 2%-os tejpor tartalmú 1×TBS-T oldatban blokkoltuk 1
órán keresztül. Ezután a membránhoz hozzáadtuk az első ellenanyagot 2%-os tejpor
tartalmú 1×TBS-T oldatban hígítva (αGST-nyúl 2000-szeres hígitásban ill. His POD
1500-szoros hígitásban). A blott-membránt az első ellenanyagot tartalmazó oldatban 2
órán keresztül szobahőmérsékleten inkubáltuk, enyhe rázatás mellett.
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Ezt követően a membránt 3X 10 percig mostuk 1×TBS-T oldattal.
A második ellenanyagot tartalmazó 2%-os tejpor tartalmú 1×TBS-T oldatban
(anti-nyúl alkalikus foszfatáz 10000-szeres hígításban ill. anti-egér alkalikus foszfatáz
200-szoros hígításban), a membránt 1, 5 órán keresztül inkubáltuk, enyhe rázatás
mellett.
A hisztidin jelölt fehérjék esetében alkalmazott His-POD ellenanyag peroxidáz
enzimmel konjugált, azonban kísérleteink során a peroxidáz-szubsztráton alapuló
kimutatás helyett ebben az esetben is alkalikus-foszfatázzal konjugált másodlagos
antitestet alkalmaztunk.
A blottot 3X 10 percen keresztül mostuk 1×TBS-T oldattal, majd hozzáadtuk az
előhívó, alkalikus foszfatáz szubsztrátokat tartalmazó oldatot (3 ml alkalikus foszfatáz
puffer, 20 µl NBT, 10 µl BCIP), a reakció 10 percen belül látható jelet eredményezett.

14. ábra: Blottolás

VI.2.20. Emésztés TEV proteázzal
10 µl (kb. 2 µg) MPK6-GST-t emészettünk 10-szeres higítású TEV (Invitrogen)
proteázzal 90 percig szobahőmérsékleten TEV pufferben. Kétféle TEV proteázt
alkalmaztunk, az egyik kereskedelmi forgalomban kapható (Invitrogen), míg a másikat
laboratóriumunkban állítottuk elő E.coli BL21 (DE3) törzsben az irodalomban
megtalálható [65] módszer alapján. A saját előállítású TEV proteázt az Invitrogen
pufferrel azonos összetételű pufferben alkalmaztuk 0, 33 µM-os végkoncentrációban.
VI.2.21. Kináz reakció
A kétrétegű in vitro transzlációs technikával előállított és az E. coliban termelt
kináz fehérjék aktivitását in vitro szubsztrát (mielin bázikus fehérje) foszforilálódását
vizsgálva határoztuk meg. A protein kinázok közös jellemzője, hogy az ATP γ-helyzetű
foszfátcsoportjának terhére észterkötést alakítanak ki a fehérje OH-csoportjával, azaz
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foszforilálják

azt.

Radioaktív

ATP-t

használva

a

foszforilálódás

mértéke

autoradiográfiával vizsgálható.
A reakció kivitelezése: a pEU3NII-His-TEV-LIC és a pET11a-His-TEV-LIC
vektorok segítségével előállított kináz fehérjékből 20 ng/µl-es illetve 100 ng/µl-es
oldatokból 5-5µl-t mértünk eppendorf csövekbe. A kináz puffer összeállítása után
radioaktív ATP-t, és mielin bázikus fehérjét (koncentrációja a végső reakcióelegyben 1
mg/ml) adtunk hozzá. Az így elkészített oldatból mindegyik mintához 15 µl-t
pipettáztunk. A reakciót 30 perc után 5µl 5×SDS Laemmli minta puffer hozzáadásával
állítottuk le, 5 percig 95○C-on tartottuk, majd akrilamid gélen megfuttattuk. Az egyes
minták kináz aktivitására a gél autoradiográfiás vizsgálata alapján következtettünk.
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VII. Kísérletek és eredmények
VII.1. GST jelölt, ligálás-független klónozó, in vitro transzlációs
vektorok létrehozása
Kísérleteink első lépésében a pEU3-NII illetve pEU-E01 vektort templátként
használva létrehoztunk egy SspI- pEU-3NII és pEU-E01 vektort, amelyben, az eredeti
vektorban lévő SspI restrikciós enzim felismerő helyet elmutáltattuk. Erre azért volt
szükség, mert a későbbi ligálás independens klónozás alapja a kialakított konstrukció
SspI hasítással történő linearizálása.
A vektor linearizálása csak úgy lehetséges, ha a kiválasztott enzim egy
hasítóhellyel rendelkezik a szekvenciában. Amennyiben több hasítóhely található a
plazmidban az enzim 2 fragmensre hasítja, így nem lineáris plazmid, hanem rövidebb
DNS fragmensek keletkeztek volna.
A mutációs PCR reakciót a fentebb ismertetett reakciókörülmények közt, az SspI
mutforward (15. ábra) és SspI mutreverse primereket használva végeztük el (16. ábra).
A mutációs PCR reakció eredményeként létrejött vektorokat DH5 α kompetens
sejtbe transzformáltuk, majd a kinőtt kolóniákból néhányat kiválasztottunk és plazmidot
izoláltunk.

A

B
15. ábra: Az SspI mutáció létrehozásának sematikus ábrája a pEU3-NII vektor szekvencia részletén
A: Az eredeti pEU3-NII vektor szekvencia részlete SspI hasítóhellyel
B: A létehozott SspI- pEU-3NII szekvencia részlete a mutációs PCR-t követően
Sárgával jelölve: az SspI mutforward primer szekvenciája
Pirossal jelölve: a mutáció helye
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16. ábra: A mutációs PCR reakció
eredménye.
M: Gene Ruler DNS marker
1: 5 µl pEU-3NII SspI-

17. ábra: Az SspI mutáció
ellenőrzése restrikciós emésztéssel
M: Gene ruler DNS marker
K: pEU-3NII SspI emésztése
1: SspI- plazmid SspI emésztése
2: SspI mutációt nem tartalmazó
plazmid emésztése

Az izolált plazmidokat SspI illetve BamHI enzimmel hasítottuk. Az egyes
emésztésekből 10 µl-t agaróz gélen futtattunk. A mutációt tartalmazó plazmid esetében
hasítás után csak egy lineáris fragmenst kaptunk, mert az SspI enzim restrikciós hely
hiányában a vektort csak a BamHI enzim hasította (17. ábra).
A mutációt nem tartalmazó plazmidok esetében a kontroll pEU-3NII plazmidhoz
hasonlóan 2 csíkot kaptunk, amely az SspI hasítóhely jelenlétére utalt. A továbbiakban
az SspI hasítóhelyet nem tartalmazó plazmidokat alkalmaztuk (SspI— pEU-3NII, SspI—
pEU-E01). Az ábrán a SspI— pEU-3NII plazmid látható, az SspI— pEU-E01 esetében
hasonló eredményt kaptunk.
A következő lépésben a létrehozott in vitro transzlációs vektorokba egy több
szempontból is jelentős GST-TEV-LIC szekvenciát illesztettünk be (18. ábra).
1.) A LIC-hely révén lehetővé válik a megfelelő 5’ vég nukleotid szekvenciával
rendelkező PCR termék ligálás-független klónozása a vektorba. 2.) A GST (GlutationS-Transzferáz) motívum biztosítja a fehérjék N-terminális jelölését, ily módon az in
vitro transzlált rekombináns fehérje redukált glutationt hordozó állófázison történő
affinitás tisztíthatóságát, Az irodalmi adatok alapján az N-terminális GST a fehérjék
megfelelő feltekeredését is elősegítheti. 3.) A affinitás tisztítást követően a GST jelölés
a hét aminosav hosszú szekvenciát felismerő (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly) TEV
(Tobacco Etch Virus) proteáz segítségével lehasítható az előállított fehérjéről. Az enzim
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a szekvencia végén található Gln és Gly közt hasít. A viszonylagosan hosszú aminosav
felismerő helyből eredő nagyfokú specifitásán túl további előnye a TEV proteáznak,
hogy széles hőmérsékleti (4○C -30○C) és pH (6, 0-8, 5) intervallumban magas
aktivitással rendelkezik.
A GST-TEV-LIC szekvencia kialakításához templátként a GST-helyet tartalmazó
pGEX-2T expressziós vektort használtuk a GEX forward illetve a GSTTEVLIC reverse
primereket alkalmazva a PCR reakcióban (18. ábra). A PCR terméket tisztítás után
BamHI enzimmel emésztettük, és ligáltuk az EcoRV-BamHI hasított pEU-3NII és pEUE01 SspI— vektorba. A ligálási reakciót kompetens sejtekbe transzformáltuk, majd az
ampicillines táptalajon másnapra kinőtt telepeken (tetszőlegesen kiválasztott 6 telep)
kolónia PCR reakciót hajtottunk végre a fragmens jelenlétének ellenőrzésére. A
reakcióhoz a GEX forward illetve GSTTEVLIC reverse primereket használtuk. Azokból
a telepekből, amelyek esetében pozitív jelet kaptunk a PCR reakció során, plazmidot
izoláltunk. Az izolált plazmidok inszert részét (19. ábra) szekvenáltattuk, és a vártnak
megfelelő szekvenciákat kaptunk (20. ábra).

18. ábra: GST-TEV-LIC fragmens
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19. ábra: GST-TEV-LIC fragmens szekvenciája

20. ábra: A pEU-3NII és pEU-E01-GST-TEV-LIC vektor sematikus rajza

VII.2. pEU3-NII- és pEU-E01-GST-TEV-LIC vektorok alkalmazása
Növényi mitogén aktivált kináz ligálás independens klónozása
A következő lépés az elkészített pEU-3NII és pEU-E01-GST-TEV-LIC in vitro
transzlációs vektor működésének bizonyítása volt. A létrehozott vektorokba ligálásfüggetlen klónozással illesztettük be a növényi mitogén aktivált kináz, AtMPK6 fehérje
ORF-ét. A kinázt az AtMPK6 ORF-jét tartalmazó Sheen vektorból ligálás-független
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klónozásra alkalmas végekkel rendelkező MPK6LIC forward és MPK6LIC reverse
primereket használva PCR-rel amplifikáltuk. A PCR terméket T4 polimerázzal a leírtak
szerint kezeltük, majd a ligálás-független klónozásra előkészített vektorokkal
inkubáltuk. A reakcióelegyet E. coli DH5α kompetens baktériumba transzformáltuk, és
az ampicillines táptalajon kinőtt telepeken az MPK6LIC forward és pEU reverse
primerek alkalmazásával kolónia PCR-t hajtottunk végre a fragmens jelenlétének
ellenőrzésére. A pozitív kolóniák esetében a PCR reakcióban egy 1421 bp termék
várható. A reakcióelegyek 1% agaróz gélen történő analízise igazolta a ligálás-független
klónozás sikerességét, az ellenőrzött kolóniák mindegyikében a megfelelő méretű
fragmenst detektáltuk (21.ábra).

21. ábra: Kolónia PCR a pEU-E01-GST-TEV-LIC és MPK6 ligálási reakcióból kinőtt telepeken.
M: Hyperladder I DNS marker: 1, 2, 3, 4, 5: pozitív kolóniák

A kolónia PCR alapján pozitív kolóniák közül egyből plazmid preparátumot
készítettünk, és a plazmidot NcoI és EcoRI restrikciós emésztéssel ellenőriztük.
Mindkét enzim két helyen hasít a szekvencában, az Nco I emésztés esetén 4454 és 1210
bp hosszú fragmenst, míg az EcoRI emésztés esetén 4056 és 1608 bp hosszú fragmenst
vártunk.
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22. ábra: pEU-E01-GST AtMPK6 ellenőrző emésztések.
1: 3 µl cirkuláris plazmid; 2: NcoI ellenőrző emésztés; 3:
EcoRI ellenőrző emésztés; M: Hyperladder I marker

Az NcoI emésztés nyomán kapott fragmensek a megfelelő méretűek voltak. Az EcoRIgyel történt ellenőrzés során azonban a helyes méretű fragmensek mellett egy nagyobbat
is kaptunk, ami arra utal, hogy az enzim nem hasította a teljes plazmid mennyiséget
mindkét helyen (22.ábra). A restrikciós emésztéseket követően szekvenáltatással is
megerősítettük a létrehozott konstrukció helyességét.
A pEU3-NII-GST-TEV-MPK6 plazmid esetében az eddig leírtakhoz a hasonló módon
jártunk el, és szekvenáltatással is igazoltuk a kináz gén sikeres inszercióját.
Növényi mitogén aktivált kináz in vitro transzkripciója

23. ábra: Az MPK6 konstrukciót tartalmazó plazmidok in vitro transzkripciója.
A:A pEU-3NII-GST-TEV-MPK6; B: A pEU-E01-GST-TEV-MPK6; M:
Hyperladder I marker

Az AtMPK6 transzlálására alkalmas vektorok sikeres létrehozását követően
mindkét konstrukción végrehajtottuk az in vitro transzkripciót. A pEU-3NII alapú
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plazmid esetében T7 polimerázt, a pEU-E01 alapú plazmid esetében SP6 polimerázt
használtunk a transzkripcióhoz, a vektorokon található promótereknek megfelelően. A
transzkripciót az AmpliScribe Transzkripciós Kit és a WEPRO 1240 Kit leírását
követve, az anyagok és módszerek fejezetben részletezett módon állítottuk össze.
A reakcióból 1 µl terméket 1 % agaróz gélen ellenőriztünk (23.ábra). Az ellenőrzés
során azt vizsgáltuk, hogy a transzkripciós elegyben nincs-e RNS degradációra utaló
500 bp alatti RNS termék. Az ábrákon látható, hogy a nagy mennyiségben keletkezett
mRNS egyik esetben sem degradálódott, így alkalmas volt az in vitro transzlációra.
Növényi mitogén aktivált kináz in vitro transzlációja és tisztítása
A fehérjetermeléshez a transzkripció során nyert mRNS-t és a WEPRO 1240 Kit
kétrétegű in vitro transzlációs rendszert használtuk. A transzlációt a leírásnak megfelően
állítottuk össze, és az egyes transzlációs reakciókhoz az előállított mRNS felét
használtuk fel. Az elegyeket egy éjszakán át szobahőn inkubáltuk, majd következő
napon a teljes reakció térfogat mintegy 1 %-át akrilamid gélen választottuk el (24.
ábra). A Coomassie-kékkel festett gélen a búzacsíra kontrollban is megtalálható
fehérjéktől jól megkülönböztethetően látható a GST-AtMPK6 fehérje. Figyelembe véve
a Coomassie festés érzékenységet és a felvitt transzlációs elegy mennyiségét, a kináz
fehérjéből minimálisan 25 µg termelődött a 250 µl transzlációs térfogatban.
A következő lépésben a termelődött fehérjéket Western-blotton GST specifikus
ellenanyaggal is ellenőriztük (25.ábra). A vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy a
Coomassie festéssel detektált, a transzláció során megjelent fehérje az általunk
klónozott GST-hez fuziónált mitogén aktivált protein kináz.
A vektorok összeállításának egyik fő célja az volt, hogy lehetőséget teremtsenek a
transzlált fehérjék egyszerű és gyors tisztítására. Elvárásainkat igazolandó a transzlációs
elegyben lévő GST jelölt AtMPK6 fehérjéket Glutathion Sepharose gyantán affinitás
tisztítottuk. A transzlációs elegy gyantával történő inkubációját követően a gyantát
mostuk, a nem-specifikusan kötődő fehérjék eltávolítására. Ellenőrzés céljából a teljes
Sepharose térfogat 10 %-át Laemmli SDS mintapufferben felvettük, és 12 %-os
denaturáló akrilamid gélen analizáltuk (26.ábra). Az ábrán bemutatott eredmények
alapján kijelenthetjük, hogy a GST jelölt fehérje egy lépésben nagy mértékben
tisztítható. A 25 kDa körüli mérettartományban látható fehérje valószínűleg nem
szennyeződésből, hanem az irodalomból már ismert jelenség, a GST spontán
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lehasadásából származik. Ezt követően azt is bizonyítottuk, hogy redukált glutation
tartalmú puffer alkalmazásával a gyantáról hatékonyan eluálható a transzlált fehérje (27.
ábra).
A vektorba inszertált kazetta tervezése során GST jelölés lehasíthatóságát a TEV
proteáz felismerő hely beillesztésével biztosítottuk. A proteáz hely funkcionalitásának
teszteléséhez először a redukált glutationnal eluált GST-TEV-AtMPK6 fehérjét TEV
proteázzal kezeltük. A 27. ábrán látható, hogy az emésztés sikeres volt, az AtMPK6 és
GST molekula súlyának megfelelő nagyságú fehérjéket eredményezett. A következő
lépésben azt vizsgáltuk, hogy az AtMPK6 fehérje elúció nélkül, közvetlenül lehasíthatóe Glutathion Sepharose-ról. A TEV kezelés erdeményeként ismét megkaptuk a kináz
molekulasúlyának megfelelő fehérjét, és az is megfigyelhető, hogy a preparátum sokkal
nagyobb tisztaságú (27. ábra). A nagyobb tisztaság egyrészt annak következménye,
hogy a GST az ágyhoz kötve marad, másrészt a redukált glutationnal történő kezelés
során szennyező fehérjék is eluálódhatnak az ágyról.
Összegezve elmondható, hogy a létrehozott vektorok minden tekintetben
megfeleltek elvárásainknak, alkalmazásukkal egyszerűen, gyorsan nagy tisztaságú
fehérje állítható elő.

79

KÍSÉRLETEK ÉS EREDMÉNYEK

24. ábra: GST-AtMPK6
transzláció
PAGE
analízise A: pEU-3NII-GST-TEV-AtMPK6 és B:
pEU-E01-GST-TEV-AtMPK6 transzlálások. 1.
Kontroll; 2. AtMPK6 transzláció; M. Page Ruler
molekulatömeg marker. Az AtMPK6 fehérje
csillaggal jelölve.

25. ábra: Western-blott
a
GST
-AtMPK6
fehérje
jelenlétének kimutatására a
transzlációs elegyben. 1:
GST-TEV-AtMPK6 fehérje; 2:
Búzacsíra kontroll; M: Page
Ruler molekulatömeg marker

26. ábra: A GST kötő gyanta futtatása SDSPAGE gélen (GST-TEV-AtMPK6 fehérje). M:
Page Ruler molekulatömeg marker

27. ábra: TEV hasítások 1:
AtMPK6 fehérje redukált
glutationnal
eluálva;
2:
AtMPK6
fehérje TEV-el
lehasítva a gyantáról; 3:
AtMPK6 fehérje redukált
glutation elúció után hasítva
TEV proteázzal; M: Page
Ruler molekulatömeg marker
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VII.3. A vektor linearizálás hatása a transzláció hatékonyságára
Egyes irodalmi források szerint az in vitro transzláció hatékonysága fokozható a
transzkripciós templátként alkalmazott vektor linearizálásával [51]. Ez a lépés azonban
növeli a költségeket, és meghosszabbítja a fehérjék előállításához szükséges időt, ezért
megvizsgáltuk, hogy a linearizálás milyen hatással van az általunk fejlesztett
vektorokkal kivitelezett transzlációra.
A pEU3-NII-GST-TEV-AtMPK6 vektort Hind III enzimmel linearizáltuk, majd a
fragmenst fenolozással tisztítottuk. A sikeres restrikciós endonukleáz hasítást a 0, 8%os agaróz gélen történt analízis igazolta, a kezelt vektor a várakozásoknak megfelelően
nagyobb molekulasúlyúnak tűnt, mint a kezeletlen cirkuláris (28. ábra)
A sikeres vektor hasítást követően linearizált és a nem linearizált pEU3-NII-GSTTEV-AtMPK6 konstrukciókkal egyaránt végrehajtottuk a transzkripciót. A reakciót az
AmpliScribe Transzkripciós Kit leírását követve állítottuk össze, a lineáris és cirkuláris
templátból azonos mennyiségű DNS templátot adva az elegyekhez. A reakció
végrehajtását követően 1 µl mRNS terméket agaróz gélen ellenőriztünk (29. ábra). A
linearizált és cirkuláris vektorokról átírodott mRNS mintázata határozott különbségeket
mutat, azonban mindkét esetben nagy mennyiségű, degradáció mentes, transzlációra
alkalmas termék keletkezett.

28. ábra: pEU-3NII MPK6 HindIII enzimmel
emésztve. 1: emésztett pEU3-NII-GST-TEVAtMPK6 (L); 2: nem emésztett pEU3-NII-GSTTEV-AtMPK6 (C); M: DNS marker: Hyperladder
I

29. ábra: A linearizált és cirkuláris
pEU-3NII-MPK6-GST-ről átírt RNS.
1. AtMPK6 (C) RNS 2: AtMPK6 (L)
RNS; M: DNS marker: Hyperladder I
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A transzlációhoz a WEPRO 1240 kétrétegű kitet használtuk, a reakciót a
korábbiakban leírtaknak megfelelően kiviteleztük.
A transzlációs elegyben lévő AtMPK6 GST jelölt fehérjéket GST kötő gyantához
kapcsoltuk. A gyantát Laemmli SDS mintapufferben felvettük, és 12 %-os denaturáló
akrilamid gélen elválasztottuk. A GST kötő gyantához egyértelműen hozzákapcsolódott
az GST AtMPK6 fehérje, mind a lineáris vektorról, mind pedig a cirkuláris vektorról
transzlált termék esetében (30. ábra). Az is megfigyelhető, hogy annak ellenére, hogy a
transzkripció során eltérő mRNS mintázatokat kaptunk, a transzláció hatékonysága
megközelítőleg azonos mind a cirkuláris, mind a lineáris DNS-ből származó mRNS
esetében. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a vektor linearizálással járó többlet munka
nem áll arányban a transzláció hatékonyságának növekedésével.

30. ábra: A GST-TEV- AtMPK6 fehérje affinitás
tisztítása; C: Kisebb méretű GST jelölt kontroll fehérje.1:
GST-TEV-AtMPK6 (Lineáris); 2: GST-TEV-AtMPK6
(Cirkuláris); M: Molekulatömeg marker

VII.4. His jelölt, ligálás-független klónozó, in vitro transzlációs
vektorok létrehozása
A GST jelölt vektorok sikeres tesztelése után His jelölt vektorokat is létrehoztunk.
Az újabb kazetta 6 darab hisztidin jelölést tartalmaz, ez bizonyos esetekben jobban
alkalmazható, mint a GST, mert rövidebb, a fehérje tulajdonságait kevésbé befolyásolja,
így lehasítása nem feltétlenül szükséges a transzlálás után. A His jelölt fehérjék
tisztítása is egyszerűbb, mert a hisztidin kelátot képez kétértékű fémionokkal. Ráadásul
a kétféle jelölés lehetővé teszi az in vitro transzlált fehérjék kölcsönhatás vizsgálatát az
adott fehérjékre specifikus ellenanyagok hiányában is.
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A His jelölt vektorok előállításához a pEU-3-NII-GST-TEV-AtMPK6, illetve pEUE01-GST-TEV-AtMPK6 vektort alakítottuk át, a GST-TEV-LIC fragmens kivágásával,
és a His-TEV-LIC kazetta (31. ábra) beillesztésével

31. ábra: His-TEV-LIC kazetta

Első lépésként a His-TEV-LIC kazettát készítettük el. A megfelelő szekvenciák
megtervezését követően a fragmens mindkét szálát megszintetizáltattuk, és az egyszálú
oligonukleotidokat PCR készülékben denaturáltuk, majd 60oC-on inkubáltuk. 30
másodpercig 95 oC-on, majd 4 percig 60 oC-on együtt inkubáltunk. A kezelés hatására a
két komplementer szál között kialakultak a hidrogénhíd kötések, és így további
klónozásra alkalmas kettősszálú DNS állt rendelkezésünkre. A kettős-szálú DNS
fragmenst SpeI és BamHI enzimekkel hasítottuk, majd az enzimek inaktiválása céljából
fenoloztuk.
A pEU3NII-GST-TEV-AtMPK6 és a pEU-E01-GST-TEV-AtMPK6 plazmidokat
SpeI és BamHI enzimekkel történt kezeléssel készítettük elő a His-TEV-LIC kazetta
inszertálására. A restrikciós endonukleázos emésztést követően a vektort agaróz gélen
elválasztottuk, és a hasított vektort a gélből izoláltuk. Végül az így nyert lineáris
plazmidot alkalikus foszfatázzal kezeltük.
Az előkészített plazmiddal és a hasított His-TEV-LIC fragmenssel ligálási reakciót
hajtottunk végre, majd a reakcióelegyet kompetens sejtekbe transzformáltuk. A ligálási
reakcióból kinőtt telepek feltételezhetően a pEU-3NII-His-TEV-LIC illetve pEU-E01His-TEV-LIC plazmidokat tartalmazzák. (32. ábra)
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32. ábra: A pEU3NII és pEU-E01His-TEV-LIC vektor sematikus rajza

A His-TEV-LIC fragmensek inszerciójának ellenőrzésére kolónia PCR-t (33.
ábra) hajtottunk végre a plazmidokon a pEU3NII forward illetve pEUE01 forward és
pEU reverse primereket használva, majd a PCR termékeket SspI enzimmel emésztettük
(34.ábra). Számos telep esetében kaptunk 323 bp hosszú PCR terméket. Mivel az
eredeti pEU-3NII és pEU-E01 plazmidok és a His-TEV-LIC fragmenst tartalmazó
vektor között csupán 75 bp különbség van, a PCR termék tekintetében csak annak SspI
emésztésével volt biztonsággal megmondható, hogy az adott kolónia tartalmazza-e a
megfelelő inszertet. Kontrollként a pEU-3NII-GST-TEV-LIC plazmidot is amplifikáltuk,
majd SspI enzimmel hasítottuk.
A pozitív eredményt adó kolóniákból 2-2 db-ot kiválasztottunk, plazmidot
izoláltunk, majd HindIII és SspI restrikciós enzimekkel emésztve ellenőriztük a
konstrukciókat (a gélről nem készült felvétel). A minden tekintetben pozitív kolóniákból
származó plazmidok közül egy-egy plazmid szekvenciáját szekvenáltatással is
megerősítettünk.
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33. ábra: pEU-3NII-His-TEV-LIC
kolónia PCR. 1, 2, 3, 4, 5: 323 bp
pozitív PCR reakció; K: pozitív kontroll:
pEU3-NII-GST-TEV-LIC plazmid PCR
terméke M: Hyperladder V DNS marker

34. ábra: pEU-3NII-His-TEV-LIC
kolónia
PCR
emésztve
SspI
enzimmel. 1, 2, 3, 4, 5: SspI emésztett
PCR termékek; K: pozitív kontroll
pEU3-NII-GST-TEV-LIC PCR reakció emésztve SspI enzimmel; M:
Hyperladder V DNS marker

VII.5. pEU3-NII- és pEU-E01-His-TEV-LIC vektorok alkalmazása
Növényi mitogén aktivált kináz ligálás independens klónozása
A következő lépésben a korábbiakban leírtaknak megfelelően ligálás-független
klónozással beillesztettük az AtMPK6 fehérje ORF-ét a pEU3-NII és pEU-E01-HisTEV-LIC vektorokba. A ligálás-független klónozás reakcióelegyét kompetens
baktériumba transzformáltuk, majd az ampicillines táptalajon kinőtt telepeken kolónia
PCR-t hajtottunk végre az LICMPK6 forward és a pEU reverse primerek
alkalmazásával (35.ábra). Mivel az alkalmazott forward primer az AtMPK6 ORF-jére
specifikus, ezért csak az azt tartalmazó kolóniák esetében vártunk 1459 bp hosszú PCR
terméket.
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35. ábra: Kolónia PCR a pEU3-NII és pEU-E01-HisTEV-AtMPK6 telepeken 1, 2, 3, 4, 5: pEU3-NII His-TEVAtMPK6; 7, 8: pEU-E01-His-TEV-AtMPK6; M:
Hyperladder I DNS marker

A PCR reakció alapján pozitívnak bizonyult kolóniákból a pEU-3NII-His-TEVAtMPK6 és pEU-E01-His-TEV-AtMPK6 plazmidot kitisztítottuk, fenoloztuk és EcoRI
restrikciós enzimes emésztéssel ellenőriztük (a gélről nem készült felvétel).
Az izolált plazmidokat szekvenáltattuk, azok a várakozásnak megfelelően
tartalmazták a megfelelő szekvenciájú His-TEV-MPK6 inszertet.
Növényi mitogén aktivált kináz in vitro transzkripciója és transzlációja
Az elkészített pEU3-NII-His-TEV-AtMPK6 és pEU-E01-His-TEV-AtMPK6
plazmidokkal a GST jelölt vektoroknál ismertett módon végrehajtottuk a transzkripciót
és a transzlációt. A transzkripció sikerességét agaróz gél, míg a transzlációét PAGE
analízissel igazoltuk (36. ábra ill. 37. ábra). A fehérjetermelést Western-blottal,
hisztidin specifikus ellenanyaggal is ellenőriztük (39 .ábra).
A transzlációs elegyben lévő His-AtMPK6 jelölt fehérjéket mágneses nikkel
ágyhoz kapcsoltuk, majd imidazol tartalmú pufferrel eluáltuk vagy közvetlenül TEV
proteázzal lehasítottuk és denaturáló akrilamid gélen ellenőriztük (38.ábra).
A vizsgálatok eredményei bizonyítják, hogy a létrehozott His jelölt vektorok
minden szempontból hasonlóan működnek a GST jelölt vektoroknál tapasztaltakhoz. A
ligálás-független klónozással gyorsan, nagy hatékonysággal vektorba inszertálható a
kívánt DNS fragmens, a termelt fehérje pedig Coomassie festéssel is jól detektálható,
egy lépésben nagy mértékben tisztítható.
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36. ábra: Transzkripciók ellenőrzése 1% agaróz gélen. 1:
pEU-E01-HisTEVMPK6 RNS; 2: pEU-3NII-HisTEVMPK6
RNS; M: Hyperladder I marker

37. ábra: In vitro transzlációs reakciók 12%
akrilamid gélen A, B/1: Búzacsíra kontroll;
A/2:pEU3-NII-His-TEV-AtMPK6 transzlálás;
M: Molekulatömeg marker; B/2: pEU-E01His-TEV-AtMPK6 transzlálás

38. ábra: Western blott az in vitro
transzlációval előállított His-TEVAtMPK6 fehérjéről. 1: Búzacsíra
kontroll; 2: His-TEV-MPK6; M: Page
Ruler molekulatömeg markerAz
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39. ábra: AtMPK6-His fehérje affinitás-tisztítása 1: 5
µl His kötő gyanta az AtMPK6 fehérjével; 2: Gyantáról
TEV proteázzal hasított AtMPK6; 3: His-TEV-AtMPK6
imidazollal eluálva, majd TEV proteázzal hasítva

VII.6. Növényi fehérje kináz előállítás bakteriális
fehérjetúltermeléssel
Az eddig leírtakban igazoltam, hogy az in vitro fehérje transzláció a
fehérjetermelés egyik jól használható alternatívája, a bemutatott eredményeink azonban
nem szolgáltatnak adatot a termelt növényi kináz funkcionalitásáról. A funkcionális
vizsgálatokhoz a transzlációval illetve bakteriális fehérjetúltermeléssel előállított
AtMPK6 fehérjék in vitro kináz aktivitását kívántuk meghatározni.
Az AtMPK6 E. coli-ban történő előállításához elsőként a megfelelő vektor
konstrukciót kellett létrehoznunk. A pET11a vektort BamHI és NheI enzimekkel
hasítottuk, agaróz gélen elválasztottuk, gélből izoláltuk, majd alkalikus foszfatázzal
kezeltük. A hasított vektorba az pEU-3NII-His-TEV-AtMPK6 konstrukcióból SpeI és
BamHI enzimes emészéssel nyert 1340 bp-os His-TEV-AtMPK6 fragmenst ligáltuk. A
transzformált kompetens sejtekből származó kolóniák közül háromból plazmidot
izoláltunk, és ezeket EcoRV restrikciós enzimes emésztéssel ellenőriztük. Az agaróz
gélen a számítottnak megfelelő méretű 4229 és 2755 bp hosszú DNS fragmenseket
detektáltuk (40. ábra).
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40. ábra: pET11a-His-TEV-AtMKP6 ligálás ellenőrzése 1,
2, 3: pET11a-His-TEVMPK6 plazmidok EcORV emésztés;
M: Hyperladder I DNS marker

A

leellenőrzőtt

a

pET11a-His-TEV-AtMPK6

plazmidok

egyikével

fehérjetúltermelésre alkalmas BL21 (DE3) sejteket transzformáltunk. Az ampicillin
tartalmú lemezről egy izolált kolóniából 500 ml baktérium tenyészetben indukáltuk a
fehérje termelődését. („Anyagok és módszerek” c. fejezetben részletesen leírva). A
fehérje indukcióját az indukált tenyészetből készített sejtkivonat poliakrilamid-gélen
történt analízisével ellenőriztük. A 41.ábrán látható, hogy az indukció sikeres volt, a
baktériumtenyészet nagy mennyiségben expresszálta a rekombináns AtMPK6 fehérjét.

41. ábra: A His-TEV-AtMPK6 fehérje expressziója
E.coli BL21 (DE3) sejtben. 1;4: Kontroll, nem indukált
baktériumtenyészet sejtkivonata, 2.;3; Indukált
baktériumtenyészetek sejtkivonata; M: Page Ruler
molekulatömeg marker
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A termelődött indukált fehérjék kinyeréséhez a tenyészetet sejtfeltáró pufferben
szonikálással feltártuk, centrifugáltuk és felülúszóban lévő His-TEV-AtMPK6-t nikkel
ion alapú hisztidin-kötő gyanta segítségével izoláltuk. A gyantáról imidazollal eluált
fehérjét TEV proteázzal emésztettük, végül a koncentrációját a kívánt értékre
beállítottuk (42.ábra). A bemutatott ábra jól illusztrálja, hogy a körülmények megfelelő
optimalizálásával bakteriális fehérjetúltermeléssel is nagy tisztaságú His-TEV-AtMPK6
állítható elő.

42. ábra: Tisztított és TEV hasított pET11a-His-TEVMPK6.
1: kb. 0, 5 µg fehérje 0, 33 µM végkoncentrációjú TEV
hasítás után; 2: kb. 0, 5 µg fehérje akrilamid-gélen
megfuttatva; M: Page Ruler molekulatömeg marker

VII.7. Kináz reakció
Az eddig leírtak igazolják, hogy a létrehozott in vitro transzlációs vektorok
segítségével, rutinszerűen és gyorsan lehet kutatási célra megfelelő mennyiségű fehérjét
előállítani. A továbbiakban azt kívántuk tanulmányozni, hogy a termelt fehérje
mennyiben használható funkcionális vizsgálatokra.
Az in vitro kináz aktivitás meghatározása során összehasonlítottuk az E. coli
rendszerben termelt és a kétrétegű in vitro transzlációval előállított AtMPK6 aktivitását.
A reakcióelegyekbe azonos mennyiségű AtMPK6-t mértünk be, és reakció leállítása
után autoradiográfiával detektáltuk a mesterséges szubsztrátként alkalmazott mielin
bázikus fehérje foszforilálódásának mértékét (43.ábra).
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Az eredmények megfeleltek várakozásainknak, az in vitro transzlációs
technikával előállított kináz fehérje aktivitása sokszorosa az E. coli in vivo expressziós
rendszerben termeltének. Ez a jelenség magyarázható azzal, hogy a búzacsíra
kivonatban feltételezhetően találhatóak az AtMPK6-t foszforilálni, így aktiválni képes
endogén fehérje kinázok, valamint azzal, hogy az eukarióta transzlációs rendszerben
előállított fehérje kialakult térbeli szerkezete megfelel az eredeti térszerkezetnek, amely
a fehérje nagyobb kináz aktivitását eredményezi.

43. ábra: In vitro kináz reakció

VII.8. Baromfipestis-vírus fehérjék előállítása in vitro
transzlációval
A vektor konstrukciók tesztelését követően négy állatgyógyászati szempontból
fontos baromfipestis vírus fehérje in vitro transzlációval történő előállítását tűztük ki
célül. Előzetes eredményeink alapján, ezzel a megközelítéssel az aptamerek
szelekciójához szükséges mennyiségű és tisztaságú fehérje állítható elő, így a
továbbiakban a vírusfehérjékre specifikus aptamerek izolálása során a termelt fehérjéket
ligandként kívántuk használni.
A La Sota-N, HN illetve NDVDE-N;HN fehérjék cDNS szekvenciájának
amplifikációjához LIC végekkel rendelkező PCR primereket terveztünk. A primereket a
megfelelő templáttal -az ORF-eket tartalmazó vektorokkal- elegyítve nagy pontosságú
Taq polimerázzal hajtottuk végre a reakciókat. A PCR termékeket a reakciót követően
gélből izoláltuk, majd a fragmensek tisztaságát agaróz gélen ellenőriztük (44.ábra).
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44. ábra: :PCR termék ellenőrzése 0.8 %-os agaróz gélen
M: Hyperladder I DNS marker 2: 1 µl La Sota-N PCR termék;3: 1
µl La Sota-HN PCR termék; 4: 1 µl NDVDE-HN PCR termék

Az NDVDE-N fehérjét kódoló DNS fragmenst csak fúziós PCR reakcióval tudtuk
előállítani az ORF két részét tartalmazó vektorokat alkalmazva templátként, mivel a
templát fehérje cDNS-ét két különböző vektor tartalmazta. Az ORF elejét tartalmazó
szekvenciát NDVDE-N forward és leader r primerekkel amplifikáltuk, majd a 134
bázispár hosszú PCR terméket gélből izoláltuk.
Az ORF hosszabb fragmensét a megfelelő cDNA1f plazmidot alkalmazva
templátként a cDNA1f és NDVDE-N reverse primereket felhasználva amplifikáltuk (45.
ábra). A cdna1f PCR termék (46. ábra) és a leader r PCR termék egy 56 bázispár
hosszú átfedő régiót tartalmaz. Az átfedő régiót kihasználva előállítottuk egy következő
fúziós PCR során a teljes hosszúságú, ligálás independens klónozásra alkalmas cDNS-t.

45. ábra: Az NDVDE-N fúziós PCR reakció terméke
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A keletkezett 1504 bázispár hosszú terméket 0, 8%-os agaróz gélen megfuttatva
ellenőriztük, majd gélből izoláltuk.

46. ábra: PCR termék ellenőrzése 0.8 %-os agaróz gélen
1 µl cdna 1f PCR termék ellenőrzése agaróz gélen

A létrehozott PCR termékeket T4 polimerázzal kezeltük, majd PEG tisztítással
kicsaptuk. Az így megtisztított fragmenseket ligálás independens klónozással a pEUE01-His-TEV-LIC vektorba klónoztuk. A ligálási reakciót E.coli DH5α baktériumba
transzformáltuk, majd a kinőtt telepeken kolónia PCR reakciót hajtottunk végre
pEUE01forward és pEUrev primerekkel a fragmensek jelenlétének ellenőrzésére.
A pozitív jelet adó telepek közül kettőből plazmidot izoláltunk. A vektorok
inszerteket tartalmazó részét megszekvenáltattuk. A szekvenálási eredmények
megegyeztek az adatbázisokban található vírusfehérjék szekvenciáival. A transzkripció
során az elvártnak megfelelő méretű, mennyiségű RNS termelődött, a termék nem
degradálódott (47., 48. ábra).
Az NDVDE-N transzkript esetében egy rövidebb méretű RNS fragmens is
megfigyelhető az ábrán, azonban, mivel az előállítandó fehérjét az aptamer szelekció
kontraszelekciós lépésében kívántuk alkalmazni, úgy döntöttünk, hogy végrehajtjuk a
transzlációt ezzel a termékkel is.
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47. ábra: A La Sota transzkripciós reakciók
1% agaróz gélen elválasztva 1: 1µl La Sota
HN, 2: 1µl La Sota-N, M:Gene Ruler DNS
marker

48. ábra: Az NDVDE
transzkripciós reakciók 1%
agaróz gélen elválasztva 1:
1µl NDVDE-HN; 2: 1µl
NDVDE-N M: Gene Ruler
DNS marker

A transzlációs reakciót a kétrétegű reakcióelrendezésnek megfelelően raktuk össze. A
termékeket SDS-PAGE gélen (49. ábra) és Western-Blott módszerrel, hisztidin
specifikus ellanyaggal is ellenőriztük (50. ábra).

49. ábra: A
vírusfehérjéket
tartalmazó
transzlációs elegyek 3 µl-e 10 %-os PAGE-n
elválasztva. 1: La Sota-HN, 2: La Sota-N, 3:
NDVDE-HN; 4: NDVDE-N M Page Ruler
molekulatömeg marker
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50. ábra: Western-blott az in
vitro előállított vírusfehérjék
ellenőrzésére 1: . 1: La SotaHN, 2: La Sota -N, 3: NDVDEHN; 4: NDVDE-N 3 µl
transzlációs elegy
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A HN és N fehérjéket a teljes transzlálási reakcióelegyből Dynabeads TALON
mágneses hisztidinkötő gyantával tisztítottuk, a gyantát az „Anyagok és módszerek”
részben leírt módon mostuk, majd az aptamer szelekcióhoz hűtőben tároltuk. A tisztított
fehérjéket 12%-os akrilamid gélen futtattuk, majd Coomassie-festéssel festettük (51.
ábra).

51. ábra: A La Sota-HN illetve N és NDVDE-HN és N fehérjék affinitás tisztítása
1:2 µl gyantához kötött tisztított La Sota-HN fehérje; 2: 2 µl gyantához kötött
tisztított La Sota-N fehérje; 3: 2 µl gyantához kötött tisztított NDVDE-HN fehérje;
4: 2 µl gyantához kötött tisztított NDVDE-N fehérje

95

ÉRTÉKELÉS

VIII. Értékelés
Munkánk során létrehoztunk a modern proteomika elvárásainak is megfelelő in
vitro transzlációs vektorcsaládot. Az optimalizált vektorok lehetőséget teremtenek
bármely tetszőleges DNS szakasz gyors klónozására, sikeres in vitro transzlálás esetén
pedig a fehérje egyszerű tisztítására is. Ezeket az új tulajdonságokat egy búzacsíra
kivonaton alapuló in vitro transzlációs rendszer számára kifejlesztett vektor
módosításával hoztuk létre.
Az általunk tervezett DNS fragmenseket a pEU3-NII illetve pEU-E01 vektorba
inszertálva létrehoztunk olyan GST-hez ill. hisztidinhez kapcsolódó ligálás-független
klónozó helyet, amelyről az affinitás-tisztításra használt GST ill. 6-His a széles pH és
hőmérséklet tartományban működő TEV proteázzal lehasítható. Kísérleteinkkel
igazoltuk a vektorok működőképességét, különböző eredetű fehérjéket kódoló cDNS-ek
esetében is. Néhány korábbi tudományos közleményben az in vitro transzlációs vektor
transzkripció előtti linearizálását ajánlották, ami természetszerűleg komplikáltabbá teszi
a folyamatot. Eredményeink alapján ez a lépés kihagyható, ily módon a rendszer
használata leegyszerűsíthető. Az in vitro transzlációs és a E. coli expressziós rendszerek
segítségével előállított kináz fehérjék aktivitását összehasonlítva várakozásainknak
megfelelően azt tapasztaltuk, hogy az in vitro rendszerrel szintetizált kinázok aktivitása
nagyobb, mint a prokarióta esetében .
Összegezve, megalkottunk egy nagy áteresztőképességű búzacsíra kivonaton
alapuló in vitro transzlációs vektorcsaládot, amely nem csak csoportunk további
kutatásainak fehérjeigényét hívatott kielégíteni, hanem szélesebb körben alkalmazható
proteomikai vizsgálatokat végző laboratóriumokban.
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MELLÉKLETEK

XII. Mellékletek
pEU-3NII-GST-TEV-LIC szekvencia (4444 bp)

Lilával jelölve: pEU3NII forward, pEUreverse
Sárga, barna jelölés: TEVLIC szekvencia
1-705 bp GSTTEVLIC szekvencia
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MELLÉKLETEK

pEU-E01-GST-TEV-LIC szekvencia (4391 bp)

Lilával jelölve: pEU3NII forward, pEUreverse
Sárga, barna jelölés: TEVLIC szekvencia
1-705 bp GSTTEVLIC szekvencia
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MELLÉKLETEK

pEU-E01-His-TEV-LIC szekvencia (3752 bp)

Lilával jelölve: pEU3NII forward (lent), pEUreverse (fent)
Sárga, barna jelölés:HIS TEVLIC szekvencia
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MELLÉKLETEK

pEU-3NII-His-TEV-LIC szekvencia (3805 bp)

Lilával jelölve: pEU3NII forward (lent), pEUreverse (fent)
Sárga, barna jelölés:HIS TEVLIC szekvencia
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MELLÉKLETEK

A Sheen vektorból LIC végekkel amplifikált AtMPK6 cDNS szekvenciája

Lilával jelölve:
LICMPK6 forward (fent)
LICMPK6reverse (lent)

110

