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I. BEVEZETÉS

A DNS rekombinációja a sejtek egyik legfontosabb ak
tivitása, eukariotákra és prokariotákra egyaránt jellem
ző, bár jelenlétét bakteriális és virus rendszerekben sok
kal később fedezték fel, mint a magasabbrendü élőlények
ben.

A Rhizobium meliloti 41 baktérium 16-3 mérsékelt fág- 

ja jó lehetőségeket nyújtott a rekombinációs folyamatok 

tanulmányozására.
Munkám az alábbi előzményekre épül:
- a 16-3 fágban megfigyelt viszonylag alacsony nega

tiv interferencia, marker-hatás, valamint génkonverzió 

vizsgálatára /Orosz és mtsai, 1980/
- a fág rekombinációs gén behatárolására /Olasz, sze

mélyes közlés/
- a részletes genetikai és fizikai térkép megálla

pítására /Dallmann és mtsai, 1979; Dorgai és mtsai, 1983/.
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A genetikai rekombináció általános jelenség; az élet 

minden formáját végigkiséri alkalomszerűen vagy periodi
kusan. Molekuláris jelenségei ma sokkal jobban ismertek, 

mint 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Az utolsó két évtized egyik 

legáltalánosabb témája az 1964-ben Robin Holliday által 
kidolgozott rekombinációs intermedier modell. Bár a re
kombinációval kapcsolatos minden jelenlegi elképzelésünk 

tartalmazza a Holliday-struktúrát, az, a teoretikus és ki- 

sérleti bizonyitékoknak megfelelően sok változáson ment 
keresztül. A DNS szálak közötti kölcsönhatás az 1960-as 

években elképzelt viszonylag egyszerű módja nem láttatta 

előre a rekombinációs folyamatok összetettségét. A Holli
day modell, mint prototipus megkönnyiti a rekombinációs 

folyamatok megértését, ezért először tekintsük át ennek 

jellemzőit! A meiózis során a homológ kromoszómák párba- 

állásakor a két darab kettős szálú DNS 1-1 szálán nick 

vagy bemetszés keletkezik valamilyen oknál fogva, pl. en- 

donukleáz hasitás miatt. Az igy keletkezett szabad végek 

elhagyják a komplementer szálukat és a homológ kettős 

spirál komplementer szálaihoz kapcsolódnak. A reciprok 

szálkicserélődés eredményeként a két DNS molekula között 

létrejövő fizikai kapcsolat vezet rekombinációhoz. Ezt a 

kapcsolódást a DNS ligáz stabilizálja.
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Holliday-féle rekombinációs intermedier:

X
•9

5' 3'

1. ábra

Sigal és Alberts 1972-ben ismerték fel, hogy a ke- 

reszthid körül úgy vágható és csavarható a DNS kettős spi
rál, hogy az eddig érintetlen DNS szálak összekapcsolódása 

lehetővé válik, rekombináns elrendeződés jön létre. A Hol- 

liday-struktúrának ez a dinamikus tulajdonsága a rekombi
náció folyamán heteroduplex DNS-régiók létrejöttéhez ve
zethet, amikoris inkorrekt bázispárok képződnek. Sigal - 

Alberts izomerizáció "nyitott" intermedierjét, mint a 

Holliday-struktúra fizikai bizonyitékát 1976-ban Dressler- 

nek és Pottemek sikerült elektronmikroszkópban felismerni 
és lefényképezni. Azok a DNS molekulák, amelyeknél ezt a 

"X" /khi/ alakot sikerült megtalálni, mind vadtipusú 

sejtekből lettek izolálva. Rekombináció-deficiens /rec A”/ 

törzsekből izolált DNS molekulák vizsgálatakor ez a jel
legzetes alak nem volt megfigyelhető. Ez a jelenség képe
zi annak a következtetésnek az alapját, hogy az elektron- 

mikroszkópban látható fél kiazma /"X" forma/ a rekombi
nációval van kapcsolatban.

Az eddigiekben csak magát a Holliday-struktúrát, 

mint rekombinációs intermediert irtuk le, de arra nincs
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bizonyitékunk, hogy valójában hogy is jön létre ez a 

struktúra. Számos alternativ elképzelést ismerünk lét
rejöttére vonatkozóan, de az utóbbi években kifejlesz
tett modellekben is központi helyet foglal el a Holliday- 

-szerkezet, mint rekombinációs intermedier. Két fő csopor
tot különböztetünk meg, attól függően, hogy a rekombináció 

DNS szál töréssel kezdődik-e vagy sem.

II.1. Rekombinációs modellek /Hotchkiss, 1974 alapján/

II.1.1. DNS szál töréssel kezdődő rekombinálódás

A kezdeti lépések itt a modellek túlnyomó részében 

egyformák. A heterozigóta párban álló két DNS kettős spi
rál egyikén az egyik szálban elhasad egy foszfodiészter 

kötés, bemetszés /nick/ keletkezik. Ez a szál eltávolodik 

komplementer párjától - lélegzik. A továbbiakban két fő 

irányzatról beszélhetünk, attól függően, hogy egy vagy 

két ilyen "támadó" szál képződik a DNS-en a kezdeti tö
rést követően.

1-:

А/ l_aktiv_szál__kéj)ződik

1. Holliday modell

Az egyik DNS szálon keletkezett kezdeti törést egy 

parallel helyzetben létrejövő második törés követi a má
sik kettős spirálon, s a két parallel szál összekapcsoló-
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dásával hibrid DNS képződik. Ennek megoldása két további 
törés segítségével történhet.

i/ Ha az eredetileg ép szálakon következik be a ha
sit ás - számyi allélek rekombinációjához vezethet.

ii/ Ha az újabb hasitás az eredetileg törést szenve
dett és összekapcsolódott szálakon következik be - belső 

szegmentkicserélődés történhet. K

A heteroduplex régiókban lejátszódó random repair 

folyamatok génkonverzióhoz vezetnek.

«s’vJLr-'-v2. Stadler-Towe modell

A Holliday modell kiegészítéseként szerepel. Itt is 

egyszerre jön létre törés mindkét parallel szálon, de 

csak az egyik szál aktiv, a másik elkezd degradálódni, 

s ennek helyére épül be a "támadó” szál egy része, majd 

a beépült rész régi helyén újraszintetizálódik az erede
ti komplementer száláról.

3. Cross és Lieb modell

Kromoszómákra és episzómákra Írták le. Itt a szülői 
DNS szálak a Holliday-struktúra kialakulása előtt hurkot 
képezve kapcsolódnak össze. Ily módon magyarázható a 

provirus beépülése a gazda kromoszómába.

Az eddigi modellekben szimmetrikus intermediereket 

tételeztek fel, a következőkben aszimmetrikus intermedi
erek képződése történik.



- 6 -

4. Hotchkiss modell

A kezdeti törést követően létrejövő szabad 3* vég
gel rendelkező szál mintegy "megtámadja" a másik ép ket
tős spirált. A DHS polimeráz segítségével a szabad 3* vég 

tovább növekszik, viszonylag stabil, háromfonalas szerke
zet jön létre. A parallel szálon is törés keletkezik 

/pl. endonukleáz hatására/, most ennek a 3* vége válik 

"támadóvá", és az első "támadó" szál visszamaradt részé
hez kapcsolódik, Holliday-struktúrát eredményezve. Езсо- 
nukleázok hatására a keletkezett egyszálú részek degra
dálódnak. A kereszthid vándorlásával strukturálisan szim
metrikus, genetikailag aszimmetrikus szerkezet jön létre.

5. Radding-Meselson modell /Aviemore modell/

Mig a Hotchkiss modellben a "támadó" szál a 3* vég, 
itt az 5* vég. Az 5* vég légzése és betekeredése az ép, 
szomszédos kettős spirálba a DHS-polimeráz hatására tör
ténik, ugyanis а У vég szintézise mintegy "kitúrja" az 

5’ véget eredeti helyéről. Átmenetileg háromfonalas struk
túra képződik, majd a "támadó" és "fogadó" szál között 

kovalens kötés jön létre. Eközben a "megtámadott" szálon 

szabad 5* vég képződik, amit az exonukleázok fokozatosan 

degradálnak. Sigal-Alberts izomériával kialakul a Holli- 

day-struktúra.

™у

I
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6. Paszewski modell

A ’’támadó" szál egy része a szomszédos DNS molekula 

komplementer szálát templátként használva Íródik le, 

majd visszatérve az eredeti helyére génkonverziót ered
ményezhet.

В/ _2_aktiy_szál_kéftződik_egyidóben

1. Whitehouse modell

A "támadó" szálak között hidrogénhidak jönnek létre 

úgy, hogy egymást használják komplementernek. A másik 

két szálon ugyanez a folyamat ismétlődik meg, igy jön 

létre teljes Holliday-struktúra.

o.-O

2. Whitehouse-Hastings modell
I5A "támadó" szálak helyén mindkét kettős spirál 

DNS-ben polimeráz hatására a 3* végektől szintézis in
dul meg a saját templáton. A "támadó" és az újonnan szin- 

tetizálódott DNS szál között házispárosodás következik be 

mindkét esetben, és a hibrid templátnak megfelelően a 

DNS szálak tovább szintetizálódnak.
A hibrid párok létrejötte töréshez vezet az eddig 

ép szálakon is, s az igy keletkezett szabad végekhez az 

eredeti törött végek kapcsolódnak.
A "támadó" szálak szintézise tovább folyik, lehetővé 

téve a crossing over kiteljesedését. A heteroduplex régió-

i/
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kon repair folyamatok játszódnak le, s ha ez aszimmetri
kus, génkonverziót ad.

3. Broker-Lehman modell

A komplementer végek kifelé fordulva egymással ké
peznek párt, nyilást hagyva maguk után. Az intakt szálak 

között hidrogénhid kötés jön létre ebben a résben. Az 

intakt szálak közötti bázispárosodás addig tart, amig 

az ellentétes párokon képződött törést vagy rést eléri.
A struktúra megoldásához három további törés szükséges.

II.1.2. Kezdeti DNS szál törés nélküli rekombinálódás

Interwrapping modell

Ebben a modellben az eddigiekkel ellentétben, kezde
ti lépésként a DNS molekulákon azonos helyen lokalizált 

denaturáció keletkezik /pl. topoizomeráz hatására/, mi
nek következtében a komplementer szálak átkereszteződ
nek. Az interwrapping struktúra bár komplexebb, alapjá
ban nem különbözik az egyszeres crossover struktúrától.
A Holliday-féle rekombinációs intermedierhez hasonló át
alakulásokon mehet keresztül, nick-ek képződésével, va
lamint rotációval a MS szálak rekombinációja következ
het be a heteroduplex régióban.

Láthattuk tehát, hogy mindegyik modell átrendezésé-

2 |~f. h^u^A

I глМЧ^4
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vei Holliday-struktúra jöhet létre. A Holliday-struktúra 

kereszthidjának térigénye rendkívül kicsi, kis energia- 

befektetéssel vándorolhat, ide-oda mozoghat. Ezzel a
migrációval magyarázható a mismatch-ek /inkorrekt bázis
párok/ létrejötte, melyek javítását repair rendszerek 

végzik.
A rekombináció és a repair folyamatok nagymértékben 

összefüggnek de ez utóbbiak rendkívül összetettek, szer
teágazóak és bonyolultak. Ezért csak néhány fontosabb re
kombinációs ill. repair útról ejtünk szót, azokról, ame
lyeket kísérleteink szempontjából fontosnak tartunk. A 

rekombinációt és repair rendszereket legbehatóbban az 

Escherichia coli enterobaktériumban tanulmányozták, azért 

mi is ebben a baktériumban lejátszódó folyamatokra térünk
ki.

A megengedhetetlenül nagy mutációs ráta megelőzése 

a sejtek szempontjából létfontosságú. Nagy bonyolultságú 

enzimatikus reakciók biztosítják a DNS rendkívül precíz 

replikálódását, a mismatch-repair aktivitás pedig a rep- 

likálódás során helytelenül beépült vagy hibás bázisok 

kicserélődéséért a felelős. Manapság nem sokat tudunk a 

mismatch-repair biokémiájáról. A mismatch-repair aktivi
tás valószínűleg különbséget tud tenni a szülői templát 

DNS szál és az újonnan szintetizált, esetleg replikáci- 

ós hibákat tartalmazó DNS szál között. Ezért nagyon fi

gyelemreméltó az a feltételezés, hogy a szülői szál meti-
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lációja információkkal szolgálhat a korrekciós mechaniz
mus számára, A mismatch-repair és a metiláció közötti kap
csolatot bizonyító a az a tény, hogy az E.coli adenin me- 

tiláció-deficiens mutánsának spontán mutációs gyakorisága 

a vad típusokénál nagyobb. Sajnos azt még nem tudjuk,
^Ал/lvv

hogy az adenin-metiláló gén terméke maga a metiláz, vagy 

pedig különböző géntermékek /pl. metiláz/ megnyilvánulá
sát reguláija. Az adenin-metiláz az adenint az 

cióban metilálja egy bizonyos tetranukleotid szekvencián 

belül /GATG/, miközben az S-adenozilmetionit használja 

fel metil-donorként. ( Г j'i Л

7\ heteroduplex DHS-sel végzett transzfekciós kísér
letekben vad tipusú E.coli törzsekben a nem metilált szál 
korrekciója volt az elsődleges, mig mutátor törzsekben

~ 10^ X nagyobb mutációs rátát mutató 

törzsekben/ ilyen irányítottságot nem figyeltek meg. A 

repair folyamatokat kollegám Olasz Ferenc kiválóan össze
gezte egyetemi doktori disszertációjában, ezért én jelen 

értekezésemben csak a rec А, В, C gének szerepére szeret
nék részletesebben kitérni.

pozi-
Г

ОI____

/a vad típusénál

II.2. Rec A

Az E.coli rec A gén mutációi, mint azt Clark és mun
katársai kimutatták, a genetikai rekombinációt több mint
1000-szeresére csökkentették. Hasonlóan csökkent a plaz-

rX-
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-> dimer átalakulásának gyakorisága is.
Több független kísérletben izolálták E.coliból a 

rec A gén termékét az előzőleg Protein X néven ismert 

38000 mól.súlyú fehérjét. A rec A protein normál szintje 

sejtenként kb. 2000 molekula, de rendkívül jól indikál
ható, s sejtehkénti száma eléri az 50000 molekulát, ami 
az összprotein tartalom kb. 6 %-a. Az indukció történhet

midók monomer

pl. UV-sugárzással, nalidixinsawal, bleomicinnel vagy 

mitomicin G-vel. Néhány éve csak proteáz funkciót tulaj
donítottak a rec A fehérjének. Valóban van ilyen tulaj
donsága, amivel pl. a 

sitja, vagy a lex A gén termékét, ami pedig a rec A gén 

represszoraként is funkcionál. A rec A protein katalizá
ló szerepet is játszik a DNS szálak újrarendeződésében a 

rekombináció során.

X és a P 22 represszorokat ha-

X fággal végzett kísérletekkel be
bizonyították, hogy a regulációs szerepén kivül közvetle
nül is részt vesz a genetikai rekombinációban. A rec A 

protein képes elősegíteni a DNS szálak gyors renaturáció- 

ját ATP-t hidrolizálva a folyamatban. Amikor a rec A fe
hérjét elvonták a reakcióból, a DNS renaturációja leg
alább 50-szer lassabb volt. Mint láttuk, sok rekombiná
ciós modell tartalmaz egy olyan lépést, amiben az egy- 

szálú részek hozzákapcsolódnak komplementer szálukhoz a 

befogadó intakt kettős spirálban /háromfonalas struktúra/. 

Ezért ez a DNS-asszociáció kapcsolatban lehet a rekombi
náció egyik kezdeti lépésével. Valóban, úgy találták,
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hogy a rec A protein éppen ilyen szálbefogadó reakciót 

tud katalizálni és az úgynevezett D-hurok struktúrát 

képezni, pl. a következő módon:

2. ábra

Csak abban az esetben képződik stabil D-hurok, ha az 

az egy- és kétszálú DNS homológ helyein jött létre. A 

D-hurok képződés jó modellül szolgál a rekombináció el
ső potenciális lépésére vonatkozólag: amikor az egyik 

kettős spirál egyik szála "megtámadja” a másik kettős 

spirált. Néhány esetben ez rekombináció létrejöttéhez 

vezethet, pl. baktérium transzformációjánál vagy bakté
rium keresztezésnél, amikor az F+ sejtből egyszálú DNS 

keiül át az F” sejtbe és közvetlenül beépül a recipiens 

kromoszómába. Azonban, a rekombinációt általában úgy 

tekintik, ami két kettős spirál DNS között jön létre.
Hogy segiti elő a rec A protein a kettős és egyes 

szálú DNS fúzióját? A rec A protein hozzákapcsolódik 

mind az egyes, mind a kettős szálú DNS-hez, de külön
böző módon. Mindkét esetben egy fehérje-DNS komplex a
termék. Az egyszálú DNS-hez kötődik könnyebben a rec A

Ш I
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protein, mivel ehhez a reakcióhoz nincs szükség ATP-re, 
ellenben, ha a kettős szálú DES-hez kötődik, igen. /Ez 

utóbbi folyamatot stimulálni lehet, ha a reakcióelegyhez 

egyszálú DES-t adnak./ A legújabb elektronmikroszkópos 

vizsgálatok szerint a rec A fehérje spirálisan veszi 
körül a DES kettős spirált, mégpedig úgy, hogy a fosz
fát-cukor vázra tekeredik rá és minden monomer pontosan 

azonos számú bázispárhoz kapcsolódik, s a kapcsolódás 

eredményeként a DES kettős spirál mintegy kinyúlik, ere
deti hosszának kb. 50 %-ával. A rec A fehérje 1 felteke- 

redésének hossza és átmérője kb. 100 1 /Howard-Flanders 

és mtsai, 1984/. A rec A fehérjén külön kötőhelye van 

az egyes és a kettős szálú DES-nek. Az egyszálú DES meg- 

kötődése mintegy előkészíti a rec А-t a kétszálú DES 

megkötésére. Elektroforetikus adatok alapján bebizonyí
tották, hogy a rec A fehérje képes a nick-es kétszálú 

DES kitekerésére. Tehát azt mondhatjuk, hogy a rec A 

proteinnek kettős funkciója van. Képes kötni az egy- és 

kétszálú DES-t, s ez utóbbit részlegesen denaturálni.
A rec A fehérje működése poralizált, a DES szálak kapcso- 

3* irányban történik /a "támadó" szálra vo
natkozólag/ tehát, ha a /recipiens/ kettős szálú DES 3* 

vége a belépő DES szál komplementere. Könnyen belátható, 

hogy a D-hurok képződése illetve a DES szál újrarende
ződése crossing overhez vezethet. DasGupta és Radding 

felvetették a kérdést, hogy vajon a rec A protein akkor

1лАл_

Halódása 5*
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is képes-e véghezvinni a szál-asszimiláció reakciót, ha 

ez heteroduplex DÚS képződésével jár együtt, vagyis le- 

játszódik-e a száltranszfer nem homológ DNS szakaszok 

között. Kettős szálú lineáris és egyszálú cirkuláris 

DNS-t használva szuhsztrátként ki tudták mutatni azt, 

hogy néhány egyedi mismatch nem elég a rec A protein 

által létrehozott heteroduplex képződésének megakadá
lyozására, de már három egymás melletti inkorrekt bá
zispár elegendő a száltranszfer megállítására; vagyis a 

rec A fehérje elősegíti a DNS száltranszfert, amig egy 

jelentősebb nem homológ terület meg nem akadályozza a
szálvándorlási folyamatot.

(1 \
Cox és Lehman kimutatták /modellként egyszálú cir

kuláris és homológ duplex lineáris DNS-t használva/, hogy 

a kezdeti száltranszfer lépést szál-asszimiláció követi, 

ami a rec A aktiv közreműködésével történik, s amihez 

az ATP folyamatos hidrolízise szükséges. A szál-asszi
miláció első fázisaként egy rövid kiterjedésű /300-500 

bázispámyi/ heteroduplex régió jön létre, a második fá
zisként pedig ATP jelenlétében ez a heteroduplex régió 

fokozatosan kiterjed, amig /az előző példánál maradva/ 
a kettős szálú lineáris DNS-ből származó egyik szál 
teljesen nem asszociál az egyszálú cirkuláris DNS-sel.

A rekombináció azonban általában két duplex DNS mo

lekula között jön létre; pl. E.coliban a köralakú DNS 

■> dimer átalakulása, eukariótákban a meiózismonomer



alatt lejátszódó rekombináció. West és Howard-Elanders, 
Cunningham és Radding azt találták, hogy egy vagy több 

egyszálú részt /60-700 nukleotidot/ tartalmazó duplex 

gyűrűk egymásra hatnak a supercoiled DNS-sel, vagy egy- 

mással, rec A protein és ATP jelenlétében. Amikor dup
lex gyűrűnként csak egy egyszálú szakasz volt, általá
ban nyolcas /8/ alakú termékek jelentek meg. Több egy-
szálú szakasz esetében a termék nagy számú monomerből 
álló hatalmas komplex volt. Ez az eredmény azt sugall
ja, hogy minden ilyen egyszálú szakasz a DNS fúziós reak-
ció központi pontjaként szolgálhat. West, Cassuto és 

Howard-Planders kimutatták, hogy a "résben" lévő egyszá
lú /donor/ DNS-nek homológnak kell lennie a recipiens 

duplexszel, hogy a teljes DNS száltranszfer lehetővé 

váljon.

Az eddigiekben csak azokat az eseteket tárgyaltuk, 

amikor egy donor molekula egy DNS szála jut át egy re
cipiens molekulába a rec A segítségével. Ám a teljes 

crossing over létrejöttéhez /mint az a Holliday modell- , 
ben látható/ a két reciprok szál részvétele szükséges.
Két kettős spirál között a DNS-szálak reciprok kicseré
lésére is képes a rec A protein. A 3. ábra két DNS ket

tős spirál közötti rekombináció mechanizmusát vázolja 

/Howard-Planders és mtsai, 1984/.
a/ A teljes modell enzimekkel.
Ъ/ A teljes modell enzimek nélkül.

I
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A rec A fehérje az egyik kettős spirálban levő rés
ben hozzákötődik az egyes szálhoz, iniciációs komplexet 
képezve.

I.

Az iniciációs komplex az intakt duplexhez kapcso
lódik, átmeneti kapcsolódást képezve addig, mig a homo
lóg területet el nem éri. /Az ábrán csak néhány fehérje 

monomer van feltüntetve a könnyebb érthetőség kedvéért, 

de valójában nukleotidok százaira, ezreire terjed ki az 

iniciációs komplex képződése./
III. Amikor a homológ kapcsolat létrejön a DNS szálak 

lokálisan párt képeznek, az iniciációs komplex a továb
bi kapcsolódás magvaként funkcionál. Minél több rec A 

protein kötődik a DNS-hez, annál nagyobb kiterjedésben 

tartja össze a spirális fonál a két DNS molekulát.
A spirális fonal a monomerek hozzákapcsolódásával a 

feji végénél nő, a farki részen pedig a DNS-ről a rec A 

monomerek fokozatosan leválnak, miután a heteroduplex 

képződés befejeződött. A felső héterőduplexet topoizo- 

meráz relaxálja. A DNS polimeráz megkezdi az egyszálú
a rés 3* végénél.

A rec A által irányított keresztkötés vándorlás 

ATP hidrolízisével folytatódik.

Ledisszociál az utolsó rec A monomer is, egyszálú 

keresztkötést hagyva maga után, amely megoldása transz- 

hasitó endonukleázokkal enzimatikusan történik.
VII. A heteroduplex régióban megtörténik a kettős spi

ll.

IV.

rés feltöltését nukleotidokkal
V.

VI.
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rálok regenerálása DNS polimeráz, ligáz segítségével, s 

befejeződik a rekombináció.

II.3. Rec BG

A rec BC enzim több alegységből áll, a rec В és 

rec C gén terméke. Ezen gének mutációi a rekombinációt 
a vad tipus 1 %-ra csökkentik /mint azt Emmerson és Ho- 

ward-Elanders kimutatták/ tehát nem olyan nagy mérték
ben, mint azt a rec A mutációi teszik. A rec BG enzim 

exo- és endonukleáz aktivitását ismerték fel először, 

ami az ATP hidrolízise segítségével történik. Ma már 

a rec BC más aktivitásait is kimutatták, amelyek alap
ján a rekombinációban is szerepet játszhat. Mikor a rec 

BC enzimet kettős szálú DNS-sel és ATP-vel inkubálták 

egyszálú DNS-kötő fehérje jelenlétében, annak nukleáz 

aktivitása háttérbe szorult. Ezen körülmények között 

a rec BC enzim elsődleges funkciója a kétszálú moleku
la kitekerése annak érdekében, hogy egyszálú DNS régi
ók keletkezzenek. Telander-Muskavitch és Linn megfigyel
tek ilyen egyszálú régiókat, vagy a duplex végén, miál
tal a molekula Y alakúvá vált, vagy a duplex régió kö
zepén, vagy mindkét helyen. Amikor a denaturált régiók 

a molekula közepén jönnek létre, elektronmikroszkóppal 
megfigyelhető egyszálú hurkok keletkeznek. Taylor és 

Smith vizsgálta az ilyen molekulák létrejöttének kine-
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tikáját és azt tapasztalták, hogy fiziológiai körülmé
nyek között a rec BC enzim "feje" hozzákapcsolódik a dup
lex egyik szálához a molekula végén és elkezdi letekemi 
a kettős spirált kb. 300 nukleotid/sec sebességgel. 
Ugyanebben az időben az enzim "farki" része kb. 200 

nukleotid/sec sebességgel válik le az egyszálú DNS-ről.
A két sebesség közti különbség hatására egyszálú DNS- < 

hurok, ún. "nyuszifül" képződik, amint az enzim a kettős 

spirál DNS-molekulán végighalad. Az ily módon keletkezett 

hurkok a rekombináció számára lehetséges donorként szol
gálhatnak. Ezeknek a DNS-részeknek a rec A enzimmel tör
ténő kapcsolódása első lépése lehet a kettős spirál "meg
támadásának". A rec A fehérje segítségével az egyszálú 

hurkok megkeresik a homológ régiókat a recipiens kettős 

spirálban. Ezek megtalálása után a DNS topoizomeráz /nyi
tó-záró enzim/ segítségével a DNS szálak stabil rekombi
nációs intermediert képeznek.

II.4. Összefoglalás

Az eddigi eredményeket összegezve Dressier és Pot
ter egy elméleti modellt állítottak fel a rekombináció 

lehetséges lépéseit illetően /Dressier és Potter, 1982/. 
A biokémiai modell az E.coli rec В és rec C gének enzim- 

termelésével kezdődik. A több alapegységből álló enzim 

genetikai rekombinációt iniciál, miközben végighalad a
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DNS kettős spirálon helyi denaturációt hozva létre, ami 
néhány száz bázispárra terjed ki. Ebben a reakcióban a 

rec BG enzim az egyszálú DNS-kötő fehérjével /vagy ma
gával a rec A-val/ dolgozik együtt, amelynek szerepe az 

elkülönített szálak stabilizálásában van. Ez az a DNS 

molekula, amelyik a rekombináció során a donorként vi
selkedik, s egyik szála "megtámadj a" a másik DNS mole
kulát. A rec A fehérje hozzákapcsolódik a donor DNS 

egyik szálához, azzal komplexet képez s megkezdődik a 

másik duplex DNS-en levő homológ régiók /legalább 30 Ър/ 
megkeresése. E célból a rec A protein részlegesen dena
turálja a recipiens kettős spirált. Ez a részleges dena- 

turáció több helyen lép fel ATP hidrolízisével kisérve, 

addig, mig a homológ régiók nem találkoznak, és ekkor 

hidrogénhid kötés jön létre a donor DNS molekula egy
szálú része és a recipiens molekulában lévő komplementer 

szál között. Ez a kezdeti kapcsolat csak kis számú hid
rogénhidra terjed ki. Hacsak nincs szabad vég valamelyik 

DNS molekulában, a két molekula nem képes tökéletes 

kettős spirált képezni és ezt ismeri fel a nyitó-záró 

enzim, ami egy átmeneti behasitással lehetővé teszi a 

két szál teljes felcsavarodását. Ha mind a négy szál 
kovalensen intakt marad, a már áttekintett interwraping 

intermedierhez juthatunk.

Az elméleti modell utolsó lépése a két rekombiná
lódó DNS molekula szétválasztása egymástól. Találtak
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olyan enzimet /Mizuuchi és mtsai, 1982/ a T4 endonukle- 

áz VII-et /amit a T4 fág 49-es génje kódol vagy kontrol
lál/, ami képes a Holliday-struktúra in vitro hasítására 

az azonos polaritású szálakon a kereszthidnál, vagy an-
A fág int génjének terméke is képes 

a Holliday-struktúra megoldására az att helynél speci
fikusan /Echols és Green, 1979; Equist és mtsai, 1979/.
A DÚS ligáz hatékonyan képes a törések "befoltozására”, 
az intakt kettős spirál regenerálására.

nak közelében. A

II.5« Az eukariota rekombinációról

A teljesség igénye nélkül, de annak kedvéért sze
retnék még néhány szót szólni az eukarióta rekombiná
ció néhány aspektusáról.

Az eukarióta szervezetek rekombinációjának vizsgá
latára sikerült a genetikusoknak egy ma már klasszikus
sá vált kisérleti rendszert találniuk, amelyben a rekom
binációs és repairfolyamatok nagyon jól és egyszerűen 

nyomonkövethetők, s ezek a tömlősgombák.
Az anyasejt meiózisa során a homológ kromoszómák 

párbaállásával lehetőség nyilik a rekombinációra, s a 

keletkezett 4 db DÚS kettős spirál 4 különböző sejtmag

ba kerül. Az élesztőgombákban /pl. Saccharomyces/ minden 

sejtmag körül spóra képződik, melyeket spóratömlő foglal 
magába. A valódi tömlősgombákban /pl. Ascobolus, Neuro-
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spóra, Sordaria/ azonos folyamat játszódik le, azzal a 

különbséggel, hogy spóraképzés előtt a 4 haploid sejt
mag egy mitotikus osztódással kettéosztódik, s az asz- 

kuszban 8 db aszkospóra képződik, melyek közül minden 

egyes tulajdonképpen 1-1 DNS szálat képvisel. Mivel az 

osztódások végig lineáris sorrendben követik egymást, 
a 8 aszkospóra genotipusa és lineáris rendje a tetrád- 

analizis kulcsa, s az aszkospórák elemzése során egye
dileg vizsgálhatjuk egy-egy meiózis termékeit, s klasz- 

szikus genetikai technikával nyomon követhetjük a rekom
binációt, génkonverziót /Stahl, 1979; Orosz, 1980/.

Ascobolus fajokban történt rekombinációs vizsgá
latok szerint is a heteroduplex DNS képződése a rekom
bináció alapja, s a rekombináns spórák többsége ezen a 

módon le letkezik. Rossignol és munkatársai szerint /1984/ 

az aszimmetrikus heteroduplex DNS enzimatikus módon elő
segített száltranszfer útján, a szimmetrikus heterodup-

cA- \ • tf —-—-------------
lex DNS pedig passzív keresztkötés vándorlással jön 

létre. A konverziók nagy része a mismatch-repair ter
méke, melynek számos tulajdonságát vizsgálták frameshift 

mutációk, addiciók, deléciók esetében. Azonban nem min
den konvertált spóra ered a repair folyamatoktól, ha
nem lokális DNS replikáció is eredményezhet konverziót 

/lásd pl. Paszewski vagy Hotchkiss modell/
A teljes organizmus kifejlődése a megtermékenyített 

petesejtből többek között a sejtosztódás alatti specifi-
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kus génaktiválódástól függ. Az eukarióta rendszerek vizs
gálatakor az utóbbi években egyre több bizonyitékot ta
láltak arra, hogy a génaktivitás a DNS metilációjával 
van kapcsolatban, s a metilcsoportok elvesztésével lehe
tőség nyilik egyes gének aktiválására, ill. inaktiválá
sára. Ezen eredmények szerint a nem vagy alulmetilált 

állapot összefüggésben van a transzkripcióval: ill. a 

teljes metiláció meggátolja a transzkripciót. Egyes ku
tatók különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak a spe
cifikus operátor vagy promoter régiókban a citozin me
tiláció jának, s ezekben a szekvenciákban a metilcsopor
tok elvesztése mutációkhoz vezethet. A metilcsoportok el-_____

vesztése akkor történik, amikor a metilázok a szinteti
zálódó DNS szabad végével találkoznak, de a sérült DNS 

javitása is demetilálódást okozhat. A nem metilált ré
giók a nukleázok szubsztrátjaként léphetnek fel, s igy 

az egyszálú ill. kétszálú DNS-ben bekövetkező törések 

helyén rekombinációt iniciálhatnak /Holliday, 1983/.

II.6. A 16-3 fág. mint élőlény

A Rhizobium baktériumok felelősek a szimbiotikus 

nitrogénkötés egy jelentős részéért, melynek fontossá

gát senki előtt nem kell hangsúlyoznunk. Kísérleteink
ben a Rhizobium meliloti 41 baktériummal /melynek szim
biotikus növényi partnerei a lucerna, somkóró és lepke-
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szeg/, valamint ennek a természetben is előforduló bak
teriofágjával, a 16-3 fággal /Ördögh és Szende, 1961/ 
dolgoztunk, melynek több természetes vadtipusú variánsa 

ismert, s ezek csak néhány génben térnek el az előzőtől. 

A 16-3 fág számos mutánsát izolálták, különböző operá
tor- és regulátor-gén, korai ts- és késői ts-mutánsokat, 
melyek segítségével lehetővé vált a fág részletes gene
tikai térképének megszerkesztése. A 16-3 fág genetikai
lag legjobban ismert része a regulátor régié, melynek 

finomtérképezését két-, hárompontos és deléciés keresz
tezések segítségével oldották meg /Orosz és mtsai, 1980/. 
A különböző deléciés mutánsok és a pBR plazmidokba kló
nozott fág-fragmentumok lehetővé tették a 16-3 fág 

részletes fizikai térképének megszerkesztését /Dallmann 

és mtsai, 1979; Dorgai és mtsai, 1983/» A térkép 10 

restrikciós endonukleáz 98 hasitóhelyét tünteti fel egy 

ШАР /Polner és mtsai, 1984/ és egy optimalizáciés szá
mítógép program /Schroeder és Blattner, 1978/ segítségé
vel. A pGY-1 és pGY-2, valamint a transzdukáló és deléci- 

ós fágok felhasználásával sikerrel megtörtént a geneti
kai és fizikai térkép orientálására /Dorgai és mtsai, 

1981/.

A 16-3 fág DBS-ének hossza 60839 bp gólelektroforé- 

zissel megállapított adatok alapján /Dorgai és mtsai, 

1983/. Maga a fág megjelenésében hasonlit a A fághoz, 

de valamivel nagyobb. Adszorpciója a gazdasejthez rend-
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kivül gyors és hatékony folyamat, a DNS bejutása csak 

Ca2+ ionok jelenlétében történik meg. Életciklusa 28 

°C-on 100 perc, 36 °C-on 80 perc, eklipsz periódusa 

/az érett fágrészecske elkészülésének ideje/ 28 °C-on 

80 perc, 36 °C-on 65 perc /Orosz és Sik, 1970; Orosz 

és mtsai, 1973/. A 16-3 fág mérsékelt, tehát litikus 

és lizogén úton egyaránt képes szaporodni. Szabályozó 

rendszere még nem teljesen ismert, illetve a már megis
mert mechanizmusok is tartalmaznak ellentmondásokat.

A cimben szereplő élőlény fogalomnál azonban időz
zünk el egy kicsit!

A virusok mindig is nagy problémát okoztak a filo
zófusoknak és biológusoknak egyaránt, ennek oka, hogy a 

virusok helye a természetben bizonytalan. A bizonytalan
ság legfőbb oka az, hogy az "élő” és "élettelen" fogal
mak minőségi jellegűek, mig az elhatárolás lényegében 

véve ma is csak mennyiségi természetű: csupán ismérve
ket /mozgás, anyagcsere, szaporodás, növekedés stb./ 

sorolunk fel, amelyeket jellemzőnek tartunk az élőre.
A virusok egyaránt mutatnak az élettelenre és az élőre 

jellemző tulajdonságokat. Például néhányuk kikristályo- 

sitható, nem képesek a gazdától független önálló szapo
rodásra, azonban saját örökitőanyaguk rá jellemző módon 

a gazdasejtben megnyilvánul és igy ezzel együtt már élet
jelenségeket mutat. Újabban egyre többen fogadják el azt 

a nézetet, amit S.E. Luria fogalmazott meg egyértelműen,
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s ebben a meghatározásban az élőt az különbözteti meg az 

élettelentől, hogy az előbbinek genetikai programja van. 
Ez a definició már minőségi jellegű, s ez alapján a ví
rusokat tekinthetjük a legegyszerűbb élőknek, bár náluk 

magasabb rendű élőlények együttműködésére kényszerülnek 

/Lomniczi, 1978; Duda, 1980/.
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III. CÉLKITŰZÉS

Munkánk célóa a Rhizobium-rendszerben lejátszódó 

repair-folyamatok hatékonyságának mérése, valamint a 

16-3 fág rekombinációs folyamatainak vizsgálata volt 

mikrobiális és biokémiai módszerek felhasználásával, 

az in vivo és in vitro rekombinációs technika alkalma
zásával.
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'V JV^ 2
\ ^ V^

IY. ANYAG ÉS MÓDSZER
\

0'>'~~
(U>*,AV*-

1. Táptalajok: YTB komplett tápoldat /Orosz és Sik, 1970/
YTA komplett alapagar: YTB tápoldat kie
gészítve 1,5 % agarral /Difco, Oxoid/
GTS minimál alapagar /Kondoros! és mtsai, 

1977/
baktériumok higitására használt folyadék:

fiziológiás sóoldat: 0,9 % NaCl /Reanal/
A táptalajban használt antibiotikumok

végkoncentráció
ja /jug/ml/

10-50

IV.1. Táptalajok és törzsek
( <и>7)

rövidítéseneve

tetraciklin Te
kanamicin 200 Km
streptomicin
ampicillin

250 Str

25 Amp
micerin 30 Мус
klóramfenikol 30 Cm

2. Baktériumtörzsek: 1. táblázat
3. Págtörzsek: 2. táblázat
4. Plazmidok: 3 táblázat
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Baktériumtörzsek

Forrás vagy hivatkozásTörzs Marker

Boyer és Roulland - 

Dussoix, 1969

E.coli HB101 rec A, hsd R, 
hsd M, SrtR, 
uvr“, pro”, leu”

met“, his В,E.coli JF1754 Friesen
leu В, hsd R

KmR /és HB101 

markerek/
НВ101/pRK2013 Friedman és mtsai,

1982

Ördögh és Szende, 19б1Rm 41 vadtipus

Rm 41 /ti3/ vadtipus, ti3 

profággal
Orosz, 1980

R Olasz és mtsai, 1983Reel Мус

Cys+F46 /Тг4-2/

Rm 41 /ti3- 

Tn5/

Olasz F.
RМус Kiss, 1983

1. táblázat
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Fágtörzsek

JellemzésTörzs HivatkozásFenotipus

28 °C 36 °C
turbid turbid Ördögh és

Szende, 1961
16-3 vadtipus

ti3 C-gén hőindukál
ható mutánsok turbid clear Orosz és Sik,ti4

ti5 1970

Hőérzékeny, delé- 

ciós mutánsok

A5-ts2
nem nő Olasz és mtsai,clear

A5-ts5
1983

ti4-U6
Kettős pontmután- 

► sok, a 2. mutáció 

is a C-génen belül

ti4-Sp4
ti3-H12

clear clear Orosz, 1980

ti5-Ul
van

Deléciós mutánsok, 
a deléciók a

Sp2
A30

► C-gént érintikД32 clear clear Orosz, 1980

Д31 vagy azon belül
vannakA5

2. táblázat
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Plazmidok
\

Név Forrás vagy hivatkozásMarker

R Friedman és mtsai, 1982 

Friedman és mtsai, 1982 

Olasz és mtsai, 1983 

Saját izolátum 

Dorgai L. \\J&

Olasz és mtsai, 1983 

Dorgai L. s И 

An és Friesen, 1979

pLAFRl

PRK2013
pAP90

pAP91
pEH109
pLDlOl

pDH155
pGA46

Te
RKin
RTe
RTe
RTe
RTe
RTe
RCm

3. táblázat
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IV.2. Standard mikrobiális genetikai módszerek:

5. Baktériumkeresztezés /Kondorosi és mtsai, 1977/
6. Bakteriofágok keresztezése /Orosz és mtsai, 1973/
7. Bakteriofágok titrálása /Adams, 1959/
8. Bakteriofágok sodrása /Orosz, 1980/
9. Bakteriofág plakkok egyedi tesztelése /Orosz és 

mtsai, 1973/
10. Rm 41 /ti3-Tn5/ baktériumot Kiss Péter állitotta 

elő Nagy Anikó /1980/ és Beringer és mtsai /1978/ 

által leirt módszer szerint.

IV.3. Biokémiai módszerek:

11. Restrikciós emésztés

Az emésztésekhez használt restrikciós endonukleázok:
Hindii!
EcoRI, EcoRV

Az emésztéseket a Maniatis-féle /Mániátis és mtsai, 

1982/ laboratóriumi kézikönyvben található eloirások 

alapján végeztük.

12. Agaróz gélelektroforézis

A restrikciós endonukleázok hasitása után a DNS frag- 

mentumok méret szerinti frakcionálására függőleges 

/17 cm X 14 cm X 0,3 cm/ 1 % agaróz /Litex/ géleket
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készítettünk, melyek 0,5 Mg/ml etidium-bromidot 

/Serva/ tartalmaztak.
Az elektroforézishez használt puffer:

50 mii Tris 

20 mM Na-acetát

2 mM EDTA
20 mM NaCl

A pH 8,2 beállítása HCl-val történik.
Futtatás: 3-3,5 éra 100 V feszültséggel.
A felvitt minta mennyisége általában 30 pl volt. 

Elektroforézis után a géleket UV fényben 254 nm-nél , / 

fotóztuk, mivel a DNS-hez specifikusan kötődő etidi- 

um-bromid itt erősen fluoreszkál.

13. Gyors plazmid kimutatás

A különböző méretű plazmidok kimutatására az Eckhardt 
/1978/ által leirt módszert használtuk, némi módosí
tással. A baktériumokat korai log fázisig YTA leme
zen 12 órán keresztül növeszte ttük. Kis mennyiséget 
/~Ю sejt/ steril fogpiszkáló segítségével Eppen
dorf csőben felszuszpendáltunk 50 pl, lizozim tartal
mú oldatban. Összetétele:

1 pg/ml lizozim 

100 pg/ml RN-áz 

16 % fikoll
Tris-borát pH 8,3 pufferben

A szuszpenzióból 40 pl-t azonnal fölvittünk 1 % aga-

°-5b|i
?>/•v'/ *
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róz gélre /1,3 cm X 0,6 cm X 0,3 cm-es lyukakba/ 10 

perc lizis után rámértünk 70 p. 1 felülrétegző oldatot:
6,6 % fikoll 

0,4 % SDS
0,01 % brőmfenolkék 

Tris-borát pH 8,3 pufferben 

A futtatást egy órán keresztül 8 mA-en, majd 3 órán 

keresztül 40 mA-en végeztük Tris-borát pufferben. 

Elektroforézis után 1 pg/ml etidium-bromidot tartal
mazó pufferben 20 percig festettük a gélt, majd UV 

fényben fotóztuk.
Tris-borát puffer összetétele:

89 mM Tris 

89 mM bórsav 

2,5 mM EDTA pH 8,3

14« Bakteriofág DNS preparálás /Dallmann, 1979/

Dallmann Géza által leirt módszerrel jól klónozható 

és molekulasúly markernek használható ti3 fág DNS-t 
nyertünk /700 pg/ml/.

15» Plazmid DNS preparálás

a/ Tesztelésre, kis mennyiségből /1,5 ml baktérium
kultúrából/ történő plazmid DNS tisztit ást Bimbóim, 

Doly módszere szerint végeztük a D. Ish-Horowitz-féle 

módosítással /Maniatis és mtsai, 1982/.
Ъ/ Klónozásra és nagyobb mennyiségű plazmid DNS tisz-
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titására a Godson és Vapnek /1973/ által leirt mód
szert alkalmaztuk azzal a módosítással, hogy a cé- 

zium-klorid-etidium-hromid grádiensen történő cent- 

rifugálást elhagytuk és bevezettünk egy 2 órás Ш-áz 

/10 pg/ml/ és egy 1 órás proteináz-K kezelést /50 

p.g/ml/, valamint egy újabb extrahálást fenol:kloro
form /1:1/ eleggyel és kloroformmal.

16. Klónozás

A DHS-ek ligálását T4 DNS ligáz segítségével végez
tük a Cannon és mtsai /1977/ által leirt módszer
szerint.
Az E.coli törzsek transzformálása plazmid DNS-sel
a Gohen-féle kalcium kezeléses módszerrel történt
/Cohen és mtsai, 1972/.

17. DNS-DHS hibridizálás

a/ Hibridizációs próba készítése
A tisztított DHS-eket oC- ^2P - ATP felhasználásával 
nick-transzlációval /Highby és mtsai, 1977/ jelöltük. 

Ъ/ Southern hibridizáció
Az agaróz gélben megfuttatott DNS-eket nitrocellu- 

lóz /Millipore/ filterre vittük át /Southern, 1975/. 

A hibridizáció előtt a filtereket 5 X SSC-t, 1 X 

Denhardt oldatot, 50 % formamidot, 50 mM Ha-foszfát 

puffert pH 6,5, 0,1 % SDS-t, 50 p.g/ml denaturált 

hering sperma DHS-t tartalmazó oldatban áztattuk
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4 órán keresztül 36 °C-on.
л a

A hibridizálást overnight végeztük 36 °C-on. A hib
ridizációs próba 1-2 x 10^ cpra/ml jelölt DHS-t tar

talmazott, összetétele megegyezett a hibridizáció 

előtt használt oldat összetételével.
Hibridizáció után a filtereket 2 X SSC-vel mostuk 

szobahőn, majd szárítottuk. Az expozícióhoz Kodak 

X-Omat röntgen filmet és Dupont Cronex "screen"-t 

használtunk. Az expozíciós idő a kísérlettől függő
en 1-6 nap volt.

IV.4• A dolgozatban használt rövidítések

Escherichia coli baktérium 

Escherichia coli lambda bakteriofág 

Escherichia coli rekombinációs gén 

Escherichia coli restrikciós gén 

Escherichia coli modifikációs gén 

Escherichia coli repair gén 

rezisztencia valamilyen antibiotikumra 

ultraibolya sugárzás
Rhizobium raeliloti baktérium vad tipusú törzse 

Rhizobium meliloti baktérium repair folyamatok
ban mutáns törzse

Rhizobium meliloti 16-3 bakteriofág regulátor génje 

cys 46+ gént transzdukáló

E.coli

Л
rec
hsd R
hsd M
uvr

RX
■/m

Rm 41 

C\^ { Rec 1

G-gén :

+cys :
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pro“ : prolin igényes baktérium 

leu“ : leucin igényes baktérium 

: mikrogram 

: bázispár 

: 1000 bázispár

Ц6
bp
kb
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V. EREDMÉNYEK

> V.1. In vivo rekombinációs vizsgálatok

V.l.l. A heterozigóta fágok elemzése

A 16-3 fág regulátor génjének finomtérképezése so
rán a clear és turbid szülői fágokkal történő kereszte
zésekkor igen nagy gyakorisággal /%-os nagyságrendben/ 
találtak olyan utódokat, melyek clear/turbid vegyes, szek- 

toros tarfoltot képeznek /Rostás, 1977/ vagyis heterozi- 

géta fágokat. /Ez az elnevezés elfogadott, de pontatlan, 

heteroduplex DNS molekulát kell értenünk alatta, vagyis 

mismatehet tartalmazó DNS-t./
A heterozigéta fágok analizise jé lehetőséget nyújt 

a Rhizobium-rendszerben lejátszódó repair folyamatok ta
nulmányozására, hiszen azok a heterozigóta fágok, ame
lyek DNS-e a regulátor /С/ génben heteroduplex, szemmel 
jól láthatók 28 °C-on, ha olyan keresztezés eredménye
ként jöttek létre, ahol az egyik szülő 28 °G-on turbid 

/pl. 16-3, ti pontmutánsok/, mig a másik szülő 28 °C-on 

clear /pl. deléciós mutánsok/ plakkot képez. A C-génben 

rendkivül sok mutáns áll a rendelkezésünkre, melyek fel- 

használásával nagyon sok variációban hozható létre ter
mészetes heteroduplex DNS, amely a clear/turbid hetero
zigóta tarfoltok alapján felismerhető és lehetővé teszi
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a mismatch repair folyamatának elemzését a legkülönbö
zőbb helyzetekben.

V.1.1.1. Kontroll kísérleteket végeztünka_héterózióéta 

plakkok azonosítására
И

a/ Clear és turbid szülővel történő keresztezésekben 1 % - 

- 5 % gyakorisággal heterozigéta plakkok jelentek meg, 
ezek néhány tipusa a 4. ábrán látható.

4. ábra

Ъ/ A heterozigéta plakkok csak akkor voltak megfigyelhe
tők, ha fágkeresztezés eredményeként jöttek létre. Eze
ket a plákkokat izoláltuk és újralemezeltük /sodrás/. Az 

esetek 80 %-ában az utódok között is előfordultak hete- 

rozigóta fágok 0,5-5,0 %-os gyakorisággal.

с/ Eágkeresztezés nélkül 1/1 arányban összekevertünk 

magas titerü /1010/ml/ clear és turbid fenotipusú fá- 

gokat. A keveréket nagy higitással titráltuk. 14470 

vizsgált plakk között nem találtunk heterozigótát.
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d/ Lemezen összecsöppentettünk magas titerü clear és 

turbid fenotipusú fágokat. A két lizisfolt összeérésé- 

nek helyéről mintákat vettünk, majd ezeket nagy higitá- 

son titráltuk. Összesen 15719 plakkot vizsgáltunk meg, 
de heterozigéta utódokat nem találtunk.

e/ 6 db nyilvánvalóan összeérő plakkot kiszedtünk, 

azt tapasztaltuk, hogy utódaik között /400-600 db/ nem 

fordult elő heterozigóta.

a

V.1.1.2. Hgterozigóta_fágok_gyakorisága_deléciós--_és 

gontmutánsok kgggggtgzésekor

Ezekben a kísérletekben különböző, clear plakkot 

képző pont- /egyes és kettős/ és deléciós mutánsokat 

kereszteztünk a 16-3 vad tipusú és a ti4, ti3 turbid 

plakkot képző fágokkal. A clear és turbid szülői fágok 

kombinációja többféle lehetőséget nyújt a heteroduplex 

régió képződésére /5. ábra/.

Megállapítottuk a clear/turbid heterozigóta plak- 

kok gyakőriságát /4. táblázat/. Amint látható vegyes, 
szektoros plakkok csak azokban a kísérletekben voltak 

megfigyelhetők, amikor a clear szülő pontmutációt 
vagy kisméretű deléciót tartalmazott.



SpA ti Б Ul?. Ul tiA ti3 U6
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H
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I JAS

i Д31

L J
5%o Rekombináció

#
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Szülők Heterozigóták % A miamateh maxi
mális kiterjedéseclear turbid

ti4-U6 x ti4 

x 16-3

19/1178

23/2465
31/2916

1.6 U6 helyen 

ti4 és U6 helyeken 

ti3, ti4 és U6 he
lyeken 

Sp4 helyen 

ti4 és Sp4 helyeken 

ti3, ti4 és Sp4 

helyeken 

Sp2 deléciénál 
Sp2 deléciénál 
ti3 helyen és Sp2 

dedéciénál 
ti4 helyen és Д30 

deléciénál

0,9
x ti3 1,1

18/1203
45/1513
15/1916

ti4-Sp4 x ti4 

x 16-3
1,5
3,0

x ti3 0,8

26/2029
18/2073
33/2615

Sp2 x ti4 

x 16-3
1,3
0,9

x ti3 1,3

18/1834Д30 x ti4 1,0

x 16-3 9/672
19/1598

Д30 deléciénál1.3
ti3 helyen és Д30 

deléciénál 
< 0,011 Д32 deléciénál

ti3 helyen és Д32 

deléciénál

x ti3 1,2

Д32 x 16-3 0/9353
0/10966x ti3 < 0,01

0/17839
0/21328

Д31 x 16-3 

A5 x 16-3

<0,005 Д31 deléciénál 

<0,005 A5 deléciénál

4. táblázat
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V.1.1.3• Repair vagy génkonverzió a ti helyeken

Amikor a ti4-Sp4, ti3-U12 és ti5-Ul kettős pontmu
tánsokat /mindkét mutáció a C-génen belül van/ keresz
tezzük a vad tipusú 16-3 fággal, a keletkezett hetero- 

zigóta plakkok clear szektora Sp4, U12, U1 vagy ti4-Sp4, 

ti3-U12, ti5~Ul fágokat tartalmazhat; a turbid, szektor 

fágyainak genotipusa ti vagy c+ lehet. Mint az 5* táb
lázatban látható:

а/ Ha a heteroduplex régió mindkét mutációt átfedi, a 

ti+ -»ti irányú konverzió vagy repair úgy nyilvánul 
meg, hogy a heterozigóta plakk turbid szektora ti tipu
sú fágokat tartalmaz /5. táblázat А/. Ha az eredeti he- 

teroduplex régió egyik vége a két mutáció között van, két 

olyan helyzet található, amikor a további folyamatok de- 

dektálható heterozigóta plakkokhoz vezetnek /5. táblá
zat B-től E-ig/. E két esetben nem játszódik le mis
match repair folyamat az eredeti heteroduplex DHS-en 

a heterozigóta plakkok képződése során.
Ezen kísérletekben a heterozigóta plakkokat egyen

ként összegyűjtöttük tápfolyadékban és a fágszuszpenziót 
higitás után kilemezeltük /10-70 fág /lemez/. Utána a 

turbid plakkokat tesztsItük /minden esetben 12-őt/ 28 

°C-on és 36 °C-on a c+ és ti allélek azonosítására.
A 6. táblázaton látható, hogy a három keresztezés ered
ménye alapvetően azonos, a ti alléi kis gyakorisággal
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Az eredeti hete- Repair vagy Clear/turbid 

roduplex geneti- konverzió 

kai tartalma

A turbid
szektor
tipusa

heterozigóták 

28 °C-on

A
c+detektálható 

detektálható 

detektálható 

nem detektálható 

nem detektálható 

ti,X^>ti+,X+ nem detektálható 

ti+,X"^-»ti,X nem detektálható
nem detektálható

ti X nincs
ti+ c+ti

ti+ X+ ti+- ti ti
+X X

x+ X

ti nem detektálható
X

В
nem detektálható 

ti+ nem detektálható 

ti nem detektálható

ti X nincs
ti

+ ti+ti' X

C
detektálható 

nem detektálható 

nem detektálható

ti X nincs ti
X+X

ti X+ +X X

D
ti X+ nem detektálható 

ti+ nem detektálható 

ti nem detektálható

nincs
ti

ti+ X+ ti+

E
+ +detektálható 

nem detektálható 

nem detektálható

ti' X nincs c
+X X

ti+ x+ x+ X

5. táblázat



c/t heterozigóta plakkok Vizsgált A turbid szektor
ti alléiKérészié zések szegregálása 

c+ ti esetek sz.
Magyarázat% a vizsgáltak száma

ti3-U12 x 16-3 1,1 48 42ti3 12 0 nincs repair 

repair vagy rekom
bináció a repliká- 

ció után
repair a replikáció 

előtt
nincs repair 

repair vagy rekom
bináció a repliká
ció után
repair a replikáció 

előtt
nincs repair 

repair vagy rekom
bináció a repliká
ció után

111 3
9 3 1
7 15
0 12 1

ti4-Sp4 x 16-3 3,0 63 12ti4 0 57
11 1 4 I

•f*8 4 1 ui
I

0 12 1

ti5-Ul x 16-3 1,6 58 ti5 12 0 55
10 2 1

18 4
7 15

6. táblázat
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fordul elő a turbid szektorban, és hogy csak két olyan 

heterozigóta plakkot találtunk /egyet a ti4-Sp4 X 16-3 

és egyet a ti3-U12 X 16-3 keresztezésben/, ahol mind a 

12 vizsgált turbid plakk a ti alléit tartalmazta. A leg
több heterozigóta plakk turbid szektora csak c+ típusú 

fágokat tartalmazott, tehát a mismatch javítása nem 

történt meg.

V.1.2. A 16-3 rekombinációs gén azonosítása

V. 1.2.1. A_£AP90_és_pAP91_£lazmid__eloállitása

Tanszékünkön a pLAPRl széles gazdaspecifitású cos- 

mid klónozó vektorba /Friedman és mtsai, 1982/ különbö
ző nagyságú fágfragmenteket klónoztak be a ti3 fág rész
leges EcoRI emésztéséből /Dorgai, nem közölt eredmény/ 
in vitro pakolás segítségével fág-génbank előállítása 

céljából. A "X fágfejbe való pakolás határt szab a be
építhető inszertek alsó és felső méretének, ami azt je
lenti, hogy figyelembe véve a pLAFRl vektor nagyságát 
/21,6 kb/, a beklónozható MS darab 12,8 kb 

terjedhet.
30 kb-ig

A rekombinációs funkció tanulmányozására 3 kiónt 

emeltünk ki a további vizsgálatokhoz, a pLD101-et, a 

pDH155-öt, és a pEH109-et.
A pLDlOl 2 db pLAFRl vektort /dimer/ és a fág EcoRI
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emésztésének Ж, J, F fragmentjeit tartalmazza. A legelső 

feladat az egyetlen vektort és az inszertet tartalmazó 

plazmid előállítása volt. Erre legegyszerűbb lehetősé
get a HB101 /rec""/ E.coli törzsből a JF1754 /гес+/ E. 
coli törzsbe való átvitel jelentette, hiszen itt homológ 

rekombinációval az egyik vektor szekvencia egyszerűen 

"kirekombinál", ami Echkhardt-gélen jól követhető /Eck- 

hadt, 1978/. A kívánt plazmidot pAP90-nek neveztük el.
A pDH155-ből hasonló módon állítottuk elő a pAP91 plaz
midot, amely a monomer vektort és inszertként a 16-3 

fág EcoRI N, J szakaszát tartalmazza. A pEH109 plazmid 

egy pLAFRl vektort és a fág EcoRI emésztésének Ж, J, F, 
A, P, M, E+I fragmentjeit átfedő szakaszt tartalmazza 

inszertként.

«■ ,

V.1.2.2. A_rekombináció_mérése_ts2_és_ts^^között

A 16-3 fág rekombinációs gén behatárolására jé le
hetőséget adott az A5 deléciés mutáns /int és rec-p 

funkciója hiányzik/ és a ts2, ts5 pontmutánsok, vala
mint a Tn5 mutagenezissel előállított Red Rhizobium 

meliloti 41 baktériumtörzs, amely a homológ rekombiná
ciós folyamatban sérült /Olasz és mtsai, 1983/.

A ts2 - ts5 pontok közötti rekombinációs gyakori
ság mérésére fágkeresztezéseket végeztünk a különböző 

baktériumtörzseken. A 2-2 fágkeresztezést a kontroll és 

a plazmidokat tartalmazó baktériumtörzsek kettéosztott
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mintáin végeztük. A plazmidokat tartalmazó törzsek ese
tében a keresztezések a szelektiv lemezen /GTS+Тс/ fel
nőtt, majd erről lemosott vegyes kultúrán - HB101 /plaz
mád, НВ101/ pRK2013, Red - történt. A 7. táblázatban 

látható eredmények azt mutatják, hogy a pAP90 és pEH109 

plazmidokat tartalmazó törzsekben történt keresztezéskor 

a ts+ rekombinánsok gyakorisága jelentősen megnőtt, arai 
arra enged következtetni, hogy plazmidok /pAP90 és pEH109/ 
tartalmazzák a 16-3 rekombinációs gént /гес-р/, vagyis a 

fág rec génje az EcoRI N, J, P fragmentek valamelyikében
található, továbbá, ezekben a plazmidokban meg is nyil

atvánul. ? P) C -Sri, —

V.1.3. Marker rescue

A 16-3 fág fizikai és genetikai térképének ismere
tében szükségessé vált a kettő megfeleltetése. Erre jó 

lehetőséget nyújtott a Tn5 jelzett fágmutáns, mivel ez 

genetikailag és fizikailag jól jellemezhető. Modell kí
sérletünk célja egy megfelelő kísérleti rendszer kidol
gozása volt.

Jól mérhető marker rescue-t egy meghatározott kísér
leti rendszerben kaptuk, amikor a hátteret sikerült meg-, , 

felelőképpen lecsökkenteni. Ez az Rm 41 /ti3-Tn5/ lizo- 

gén baktériumtörzs segítségével történt /Kiss, 1983/.
A lizogén baktériumot, a helper plazmidot /pRK2013/ ós



*

Relativ ts+ gyakoriság 

ts2-ts5 között 

A5 keresztezés /normál 
tipusú keresztezés

Baktérium Rekombinációs gének 

baktériumban fágban plazmidban 

rec-p int rec-p

Plazmid

rec

0,21 / 1,49 = 0,14 

0,15 / 2,81 = 0,04 

0,06 / 0,80 = 0,06 

0,12 / 0,36 = 0,33 

0,48 / 1,68 = 0,29

Rm 41 

Red 

Red 

Red 

Red

+

pLAFRl
pAP90
pEH109

+
+

I
•JS»vo

A5 - ts2 X A5 - ts5 /ts+ %/
23 r ' Г T ni' "I™ 'IT " "-I ' ^ 1111 1 T " ИГ "II I ■ ni-■-Hin« T «fil l

ts2 X ts5
A5 keresztezés I

/ts+normál keresztezés

7. táblázat

\
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a plazmidokat tartalmazó HB101-et lemezen összecsöppen- 

tettük, két napig inkubáltuk 28 °C-on, majd fiz. sóval 
történt lemosás után 3 órát indukáltuk 36 °C-on, kloro
formozás s higitás után mértük az életképes fágok tite- 

rét /8. táblázat/. Mivel a lizogén baktériumból a fág 

kiszabadulni nem tud, az életképes fágok csak úgy kelet
kezhetnek, hogy homológ rekombinációval a plazmidból fel
csippentik az ép, Tn5 transzpozont nem tartalmazó fág 

DUS szakaszt.
Az életképes fágok nem voltak Мус rezisztensek, te

hát a Tn5 inszerciót nem tartalmazták, s létrejöttük a 

következő módon képzelhető el:

profág 

ti 3 Tn5
• lizogén baktérium• h +X 7t inszert

ti3

pLAFRI

5/s . ábra

Souhern-technikával végzett vizsgálataink szerint a Tn5 

transzpozon a fág EcoRI F-fragmentjébe épült be, s mivel 
a pLAFRl-en kivül mindegyik vizsgált plazmid tartalmazza
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Donor E.coli/ Pág titer Rhizobium recipiens 

gyakoriságplazmid

2,0-109
1,0-109

kontroll 0
0

1,3-Ю90
8,0-107pLAPRl 0

80 8,0*10
1,1-Ю90

86,0-105 

3,3*105 

2,0*109 

4,0-105 

2,0-105 

3,4-105 

6,2-106 

9,0-105 

4,0*106

pLDlOl 4,2-10
3.5- 10 

5,0-10
6.6- 10

8
8
8pAP90

9,7-IO7
84,0-10

3,0-IO7pEH109
87,0-10

6,0-107

kontroll: indukált Rm 41 /ti3-Tn5/

8. táblázat
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ezt a DEfS szakaszt, a marker rescue-val kapott eredmények 

alátámasztják a fizikai adatokat • irh'K

V.2. In vitro PITS rekombinációs vizsgálatok
V.2.1. A pAP90, pAP91 és pEH109 plazmidok részletesebb

vizsgálata
V.2.1.1. Transzfer anomáliák

A pAP90, pAP91 és pEH109 plazmidok a HB101 törzsből 
Rm 41-be történő átkonjugáltatásakor érdekes jelenséget
tapasztaltunk. Az interspecifikus keresztezéseknél várt 

ICГ3 — Ю“4 transzfer gyakoriság helyett sokkal alacso-
n о

nyabb, 10”*' — 10“ gyakoriságot tapasztaltunk /a reci- 

piens sejtekre vonatkozóan/. Azonban, ha a transzkonju- 

gánsokból a plazmidot visszavittük HB101-be és onnét is
mét Rm 41-be konjugáltattuk, a transzfer gyakoriság érté-

lett /9. táblázat/. Érdemes 

megjegyezni, hogy abban az esetben is megnőtt a transz
fer gyakoriság, ha lizogén Rhizobiumba történt a plazmi
dok konjugáltatása. Ezek az eredmények azt sugallják, 

hogy az életképes transzkonjugánsok nagy valószinüség- 

gel mutációt hordoznak, s ha ez deléció /amit nagyon va
lószínűvé tesz az Eckhardt-gélen való vizsgálat, 6. ábra/ 

könnyen kimutatható restrikciós endonukleázokkal történő 

emésztéssel. A további feladat tehát az volt, hogy plaz- 

mid DHS-t tisztítsunk az életképes Rm 41 transzkonjugán- 

sokból.

-3 -4ke megnőtt, s 10 — 10

V* pi i
<o l ,

Г
С1 '\ rv •

\5* W*Л3



Transzfer gyakoriság/recipiens sejtek száma Transzfer gyakoriság
átlagos nagyságrendje

Donor Recipiens

1 • 10"4; 2 • 10"4; 5 • 10”*3; 1 • 10”2; 8.10“3 

5,5‘10"6;1,7*10"7;2,0-10“6;3,5*10"7;4-10“8 

1,2* 10" 7; 1,4 * 10" 9; 9,6 • 10“8

3 * 10“^; 1 • 10"8; 1 • 1СГ7; 2,5 • 10*"7; 2,5 • 10" 7; 1 • lCf8 

6«10”5;5*10“5 

1*10“4;1»10"4

HB101-be történt konjugáltatás után:
1,6» 10" 3; 8,6 * 10"4; 1* 10" 3; 2,4 * 10*"4; 8,9 * 10"4 

3»9 • 10""3; 1* 10"4; 1 * 10" 3; 1,1 * 10" 3; 1,7 • 10“2 

2,8» 10“ 2; 3,9 * 10" 3 

8-10"4;7*10"3;8*10"4;7,5*10"4 

1,5*10-2;2,5*10-2;5*10“3;3-10”2;б-10“3 

5 * 10" 3; 2 • 10"4; 3 * 10" 3

-210"4 — 10НВ101/pLAFRl 

— HB101/pAP90 

—HB101/pAP91 

HB101/pEH109 

HB101/pAP90 

HB101/pEH109

Rm 41
-6-8Rm 41 10 10

10"9 10" 7Rm 41
-6-8Rm 41 

P46/Tr4-2/ 

Р46/Тг4-2/

10 10
4 io"5

IO"4
J A

I

I
/Ъ 10"4 — 10"2>/HB101/pAP90x Rm 41

;

HB101/pAP91X 

Ol— HB101/pEH109x
10"4 — 10"3 

— 10“2

Rm 41

10“4Rm 41

Az egyes adatok különböző kísérletekből származnak. A mutánsok visszakonjugáltatásakor 

egyedi telepeket növesztettünk fel.

9. táblázat
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Я о
lAÍ>iö* /(ctfN.

f g h к la b c d e JI m

v^-
15*~

/
к Rm 41 plazmid

к dimer plazmid 
kf-ben:pEH109 monomer 
kmonomer plazmid

6. ábra
a-e: pEH109X mutánsok; f: pEH109; g: Rm 41; 
h: HB101; i: pAP90; j-m: рАРЭО^ mutánsok. 
Eckhardt-gél, 1 % agaróz

V. 2.1.2. gAP90^cAriTpAPgI^_és_gEH109:f„mutánsokj részletesebb 

elemzése

Hogy a DNS-t tisztíthassuk a pAP90, pAP91 és pEH109 

plazmidokkal történő keresztezésekből származó Rm 41 kió
nokból, a plazmidokat először vissza kellett konjugáltat- 

nunk а HB101 törzsbe, mivel Rhizobium plazmid DNS prepa
rálása során óhatatlanul együtt izoláljuk őket az Rm 41- 

ben lévő megaplazmidokkal.
A plazmid DNS-ek nagy része deléciós mutáns volt, ki

sebb részükben nem észleltünk változást /lehetséges pont
mutánsok/ vagy pedig a pLAPRl vektort kaptuk vissza, in-
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szert nélkül. EcoRI enzimmel történő tesztelésük során 

a deléciés mutánsokat a következő csoportokba oszthat
tuk a megmaradt inszert alapján:
рАРЭО* mutánsok /eredeti inszert: fág EcoRI Ж, J, Р/

P: 9 db 

P,J: 1 db 

P,ÄJ: 1 db 

P,J,AlT: 2 db
pAP91X mutánsok /eredeti inszert: fág EcoRI N, J/

J: 2 db 

AJ,AU: 2 db
pEH109X mutánsok /eredeti inszert: fág EcoRI N

/7-10. ábra/

/8., 9. ábra/

I/ /10. ábra/

7 db különböző deléciés mutánst találtunk, melyek 

azonosítása csak Southem-technika segítségével sike
rült, mivel nagy kiterjedésű deléciókat tartalmaznak.

A különböző mutánsok deléciés térképét a 11 

ábrán tüntettük fel.

Az emésztések során molekulasúly-kontrolinak a 

ti3 fág DES-t használtuk fel.

12.•»
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v-
0^0г V) >

f g h i
7 U> !X c V/

ъ d áa c e

F

J

N

7 • ábra
a»cL,e,g,i: рДР9СГ mutánsok; c,ii: ti3; b,f: pAP90; 
j: pLAPRl. EcoRI emésztések, 1% agaróz gél
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к I mabc de fg h I J

U Lj i_ i * к i U bJk—i i~J fc—<

Ы -i

F
fc. *

1 i

J

8. ábra
а-f, h,i: pAP91x mutánsok; g: ti3; 

д-m: pAPgO3 mutánsok. EcoHI emész
tések, 1 % agaróz gél
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f g hedb cQ

F

J

N

9. ábra
a,b,e: pAP91x mutánsok; 
h: pAP90; i: рАРЭО* mutáns. 
EcoRI emésztések,

c,f: pAP91; d,g: ti3;

1 % agaréz gél
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abcdefgh
f

10. ábra

a-c; f-i, ő-ra: pEH109X mutánsok; d,n:pEH109; 
e,p: ti3; o: pAP90x mutáns.
EcoRI emésztések, 1 % agaróz gél



10 kb

У, к

DС HО L GВ К J F EcoRIА Е

Inszertek: рАР90
рАР91
рЕН109л

Deléciók :
< 0 6 kb I

- рАР90х2 5 kb ало1 2 kb 
1 5кЬ I

12 kb
} рАР91х2 9 kb•**

38 2 kb
I 27Л kb

( рЕН109хI 25 7 kb
39 2 kb+

I

A deléciók nagyságát a szakaszok jelzik, melyek a nyilak által határolt területeken belül elcsúsz
tathatok, mivel pontos helyzetüket még nem ismerjük.

11* ábra
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A 11. ábra egy részlete kinagyítva:

HI

1 0.6 kbИ 2.5 kb pAP90xI 12 kb
I 1.5 kbГ
I
I 1 2 kb pAP91xt 2.9 kbL
I

12. ábra
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EcoRI/EcoRV kettős emésztések segítségével megszerkesz
tettük a pLAPRl, рАР$Ю és egy рАРЭС^ mutáns fizikai tér
képét :

RY

13 85

J Rí
N Rí 

Rí v1 22^
F3.14 2 82

Л.71
105RY' Rí

4.5 R1
2.35

29.64
RY RY„ hibrid"

pAP90x 13.85
pAP90

deléciő nagysága: 2,46 kb 

Az adatokat kb-ban adtuk meg.

Rí: EcoRI
RV: EcoRY

13. ábra
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V.2.2. Klónozás! kísérletek a pGA46 Escherichia coli
prompter-kereső vektorral

A pGA46 vektort /An és Priesen, 1979/ a pGA22-ből
fejlesztették ki /Chang és Cohen, 1978/. Ebből a plazmid- 

bél a TcR természtes promoterét eltávolitották és egy 

olyan kis DNS darabot raktak a helyére, ami számos egye
di restrikciós endonukleáz hasitási helyét tartalmazza. 

Ezen vektort tartalmazó sejtek kloramfenikol reziszten- 

sek, ellenben szenzitivek a tetraciklinre. Ha azonban a 

beépített inszert promotert tartalmaz, akkor ismét tetra-

R gén átírá
sát /annak 5’ végéről/. A pGA46 plazmid a BglII, BamHI, 
Mbol, PstI és HindlII fragmentek klónozására és detek
tálására alkalmas.

ciklin rezisztensek, mivel ez biztosítja a Te

EcoRI

cm

pGA46
4,64 Kb

Amß/Aval

PstI
BglIISáli HindlIIBamHI

14. ábra
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A ti3 fág DNS-sel shot-gun klónozást végeztünk E. 
coliban a pGA46 plazmid HindlII hasitási helyére. Cm és 

Te rezisztenciára szelektáltunk és a Tc-t tartalmazó le
mezen kinőtt kiónokból DNS-t tisztítottunk a beépült fág- 

fragmentek azonosítására. A Te rezisztens kiónok a fág 

DNS HindlII emésztésének D, E, F, G szakaszait tartal
mazták /15. ábra/, tehát ezekben a HindlII fragmentekben 

promoterek találhatók, amelyek E.coliban megnyilvánulnak.

abcdefghi
u. I,

J

*• pGA46
*• D
■*- Efcr: -

1
•*-Ftd
•*-G

r

15. ábra
a: pGA46; b-d, f-i: pGA46:: fág HindlII 

kiónok; e: ti3. HindlII emésztések, 1 % 

agaróz gél
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Ezek az eredmények jó korrelációban vannak Marines Fe
renc megfigyeléseivel /nem közölt eredmények/, aki a 

pXJ003 promoter-kereső vektorban a fág DÚS HindlII/EcoRI 

kettős emésztések fragmentjeinek klónozásával jutott ha
sonló eredményekhez.
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VI. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

VI.1. A heterozigóta plakkok eredete

A ti5-U12 X 16-3, ti4-Sp4 X 16-3 és ti5-Ul X 16-3 

keresztezésekből származó heterozigóta plakkokat három 

csoportba oszthatjuk /6. táblázat/.
Az első csoportban /154 eset/ a turbid szektor csak 

c+ fágokat tartalmazott, ami a mismatch-repair hiányával 
/5« táblázat А, Е/, vagy pedig a ti+/ti---->ti+/ti+ irá
nyú repairrel magyarázható, de ez utóbbinak jóval kisebb 

a gyakorisága, mivel a ti helyen mindkét irányú repair 

egyenlő eséllyel következik be.
A második csoportban /2 eset/ a turbid szektor csak 

ti tipusú fágokat tartalmazott, ami az eredeti heterodup- 

lex DNS-en történő, a replikáció előtti ti+/ti—»ti/ti 

irányú mismatch-repair jelenlétére enged következtetni 
/5. táblázat А/. A másik magyarázat az lehet, hogy a he- 

teroduplex régió vége a két mutáció közé esett és mis
match-repair nem játszódott le /5. táblázat С/.

A harmadik csoportban /13 eset/ a turbid szektor ke
vert volt, egyaránt tartalmazott c+ és ti tipusú fágokat. 

Ez a jelenség az eredeti heteroduplex DNS replikációja 

után keletkezett DNS molekulák rekombinációjával és he- 

teroduplex képzésével magyarázható. Ezt a feltételezést 

alátámasztja a harmadik csoportba tartozó turbid plakkok
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tesztelése, ug^nis az összes turbid plakk között, a ti 

' tipusúak gyakorisága azonos nagyságrendbe esik a 16-3 

fág C-génjében megfigyelt rekombinációs gyakorisággal 

/Orosz és mtsai, 1980/. A ti3-U12 között 1,9 36, a ti4- 

-Sp4 között 1,1 % és a ti5-Ul között 1,6 % volt.

VI.2. A mismatch-repair hatékonysága Rhizobiumban

Érdemesnek tűnt összehasonlítani a ti+/ti 

repair gyakoriságát /ti3 helyen 1/48, a ti4 helyen 1/63 

és a ti5 helyen 0/58/ az E.coli Л rendszer hasonló ak
tivitásával. Összehasonlításunk а Л fág mesterségesen 

létrehozott heteroduplex DNS-ével végzett transzfekciós 

kísérleteken alapul. Ezekben a kísérletekben White és 

Pox /1975/ a transzfekeiéből képződött plakkokban elő
forduló fágok genotípusát határozták meg pontosan. Ez a 

szituáció hasonló az 5* és 6. táblázatban foglaltéhoz. 

White és Pox adatait ugyanolyan módon értékeltük ki, 

mint a 16-3 adatokat. Az összehasonlítás szerint a három
4-

ti/ti helyen megfigyelt ti/ti irányú repair legalább 

2-22-szer kisebb gyakorisággal fordult elő, mint а Л 

fág vizsgált helyein /10. táblázat/.
Hasonló következtetésekre juthatunk, ha adatainkat 

Wildenberg és Meselson /1975/ adataival vetjük össze, 
amikor 8 helyen mért repair gyakoriság bizonyult 2-15- 

ször magasabbnak, mint amit mi mértünk a 16-3 fág ti he

ti/ti

' >4
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Heterozigóta hely 

/heteroduplex/
A második mismatch korrekciója 

Homozigóta hely előfordulás %-ban 

/heteroduplex/

E.coli fág
Р3+/Р3 029+

029+---- 029
P80 --- *• P80+
P80+ *• P80

C60+

13/50 26029
5/42 12

19/54 35
0/35

C60 2/47 4
C60+ C60 7/52 13

029+/029 P3+ 0/37* P3
P3+ 5/42P3 12

C60 --- ^ C60+
C60+ —C60

3/39 8

3/39 8

P80+/P80 P3+ 5/40P3 13
P3+ —► P3 0/35

C60+ 4/37C60 11
C60+ 6/39C60 15

Rhizobium meliloti 

16-3 fág 

Sp4+/Sp4 

U12+/U12 

U1+/U1

ti4+
ti3+ —ti3 

ti5+ —^ ti5

1/63 1,5ti4
1/48 2

0/58 <2

10. táblázat
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lyein.

Érdemes megjegyezni, hogy azok az értékek, amelye
ket White és Fox adataiból számítottunk, nagyon jól e- 

gyeztek Wildenberg és Meselson /1975/ teljesen függet
len úton nyert adataival, s ez kiértékelésünk és számo
lásunk helyességét támasztja alá. Megjegjpzzük, hogy 

Lichten és Fox /1983/ Л fággal végzett kísérletekben 

teljesen hasonló következtetésre jutott.
Összességében adataink tehát arra utalnak, hogy Rhi- 

zobiura repair rendszere lényegesen kevésbé hatékony, mint 
az E.coli megfelelő rendszere. További bizonyítékokat 

jelenthet fenti állításunkra a 4. táblázat, ahol látha
tó, hogy még kisméretű egyfonalas hurokkal biró hetero- 

duplex DNS is képes reparálás nélkül az utódokba jutni.
Ez a megfigyelés több alternativ módon magyarázható. Va
lószínűnek tartjuk azt, hogy a kisméretű egyfonalas hur
kot valóban nem távolítja el a repair rendszer, a nagy
méretűt pedig igen, s ez utóbbi esetben deléciós mutáns 

lesz a végtermék, heterozigóta plakkokat nem észleltünk. 

Elképzelhető, hogy egy nagyméretű egyfonalas hurok vala
milyen módon több esélyt ad a repair folyamatnak. Nem 

hagyhatjuk figyelmen kivül azt a lehetőséget sem, hogy 

a nagyméretű deléciók kizárják a heteroduplex képződését 
a vad tipusú és a deléciós DNS szál között azáltal, hogy 

a Holliday-szerkezet kereszthidjának vándorlása előtt 

áthidalhatatlan akadályt jelentenek.
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VI.3* Lehetséges promoter régió/к/

Az eredmények 2.1. pontjában leírtak szerint nagyon 

valószínűnek tartjuk egy /vagy több/ promoter jelenlétét 

a fág EcoRI N vagy J fragmentjében. Ezt a feltételezést 

az alábbiakkal támaszthatjuk alá.
Lizogén Rhizobiumba történt konjugáltatáskor a plaz- 

midok transzfer gyakoriság értéke a kontroliéhoz hasonlí
tott. Tehát a lizogén sejtekben termelődött represszor 

fehérjével kontrollálható volt az a DNS szakasz, ami a 

letalitást okozta, s ez pedig a promoter. Némi ellent
mondást találhatunk, ha az A5 deléciós mutánst vizsgál
juk, mert ennek deléciója teljes egészében átfedi az 

EcoRI N fragmentet, s a fág maga mégis életképes. Ez az 

ellentmondás azonban feloldható azzal a feltételezéssel, 

hogy az N fragmentben nemcsak promoter, hanem terminátor 

régió is van, s ezek együtt deletáltak, s az N-ben levő 

promoter funkcióját egy tőle jobbra vagy balra eső vette 

át /az átírás irányától függően/. Sőt az is elképzelhető, 

hogy az N fragmentben létrejött deléció, melynek legki
sebb méretét 600 bp-ra becsüljük, csupán kihat a tőle 

jobbra levő promoter/ek/re.
Feltételezzük, hogy a vizsgált plazmidok Rhizobium- 

ban való instabilitását az inszertként bennük levő operon 

intenzív transzkripciója okozza, mert az kimeríti a sejt 

RNS-polimeráz készletét és deléció képződésével a plazmi-
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dók stabilizálódhatnak.
Promoter/ek/ jelenlétét támasztja alá a pGA46 ex- 

pressziós vektorban történt klónozási kísérlet, ami sze
rint találtunk promoter régiót a fág HindlII G és E frag
mentekben, melyek átfedik az EcoRI E, J szakaszt. Az E- 

ben levő promoter orientálása is sikerült, s ez valószi- 

nüleg egy balról jobbra történő átirást szabályoz.
További feladatunknak tartjuk a vizsgált régióban 

jelenlevő promoterek számának és helyzetének pontosabb 

meghatározását, orientáltságát.
Érdemesnek tartunk megjegyezni egy fontos metodikai 

problémát. Sikerült egy újszerű funkcionális elemzést 
találnunk, amivel létfontosságú MS szakaszokat lehet 

úgy vizsgálni, hogy tulajdonképpen letális mutánsokat kü
lönítünk el, és ezt a rekombinációs DES-technika tette 

lehetővé.
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