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BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ZÉSEK

A sejtek fenntartásához szükséges alapfolyamatok nagyfokú 

konzerváltságot mutatnak állati és növényi szervezetekben egyaránt 

összhangban e két eukarióta fejl dési vonal közös evolúciós 

eredetével. A törzsfejl dés kés bbi szakaszában azután az eredeti 

közös génkészlet fokozatosan megváltozott és a mai él lényekben, az 

eredeti funkciók mellett egyéb, a fejl dési vonalra jellemz  feladatok 

kiszolgálására is alkalmassá vált. A dolgozatban bemutatott 

eredmények olyan alapvet  folyamatok részei, mint a sejtosztódás és 

a transzkripció, így nem meglep , hogy a tanulmányozott növényi 

fehérjék igen hasonló tulajdonságokat mutatnak, mint állati 

homológjaik. 

Az értekezés els  részében egy lucerna ciklinfügg  kináz (CDK) 

jellemzésére végzett kísérleteink kerülnek bemutatásra. A ciklinfügg

kinázok els sorban mint a sejtosztódási ciklus kulcslépéseit 

szabályzó fehérjék ismertek; kevésbé tudott, hogy állati és éleszt

sejtekben a transzkripció szabályzásásban is igen jelent s szerepük 

van. A CDK család tagjai szerin-treonin kinázok, amelyek 

ativitásukat és szubsztrátspecifitásukat ciklin reguláló alegységükkel 

való kapcsolódás után nyerik el. Éleszt kben egyetlen kináz, a 

Cdc28/Cdc2 fehérjék különböz  ciklinekkel alkotott komplexei 

aktívak a sejtciklus mindkét átmenetében, míg a magasabbrend

eukarióta szervezetekben több kináz is részt vesz a folyamatban.  

Éleszt kben és állatokban több ciklinfügg  kináz aktivitása is 

alapvet  fontosságú a fehérjekódoló gének átírásának 

szabályzásában; ezek a CDK-k az RNS polimeráz II karboxi-

terminális doménjénét (CTD) foszforilálják. Ez a régió az 
1YSPTSPS7 heptapeptid nagyszámú ismétl dését tartalmazza és míg 

a promóteren összeépül  preiniciációs komplexben nem foszforilált, 
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nagymértékben foszforilálódik az elongációt kezd  polimerázban. 

Ezért a foszforilációért állati sejtekben a Cdk7-ciklin H, Cdk8-

ciklin C és a Cdk9-cyclin T/K komplexek felel sek. Ezen CDK-

ciklin párok eltér  biokémiai tulajdonságokkal rendelkeznek és a 

transzkripció különböz  lépéseiben aktívak. A Cdk7 kináz az átírás 

korai lépéseit segíti el , míg a Cdk8 aktivitása meggátolja a 

preiniciációs komplex összeállását. A Cdk9 fehérje a pozitív 

transzripciós elongációs faktor b katalítikus alegysége, aktivitása 

el segíti a transzkripciót. 

Az állatokhoz hasonlóan a növényi szervezetek is több 

ciklinfügg  kináz fehérjével rendelkeznek. Ezek hat osztályba 

sorolhatók, CDKA-tól CDKF-ig. Az A, B, D és F típusú kinázok a 

sejtosztódási ciklus szabályzásában vesznek részt, míg a C és E 

típusú kinázok funkciója egészen az utóbbi id kig ismeretlen volt. A 

C típusú CDK-k mRNS-e a sejtciklus minden fázisában megtalálható 

és a ciklinkötésért felel s motívumuk eltér a klasszikus PSTAIRE 

szekvenciától. Ezek a fehérjék jelentik az állati Cdk9 kinázok 

legközelebbi homológjait, amelyekr l ismert, hogy a transzkripció 

szabályzásában vesznek részt.  

A munkám elején a lucerna CDKC;1 kinázának biokéimiai és 

funkcionális jellemzését t ztük ki célul. 

A dolgozat második részében tárgyalt eredmények a növényi 

cikloszómáról és annak aktivátor fehérjéir l rendelkezésünkre álló 

képet árnyalják. A szabályzó fehérjék ubiquitin-közvetítette lebontása 

igen fontos sejtciklus-szabályzó mechanizmus. A cikloszóma 

(anaphase-promoting complex, APC) aktivitása elengedhetetlen a 

mitotikus ciklinek és egyéb szabályzó fehérjék lebontásához és így a 

testvérkromatidák szétválásához és a mitózisból való kilépéshez. 

Egyéb ismert ubiquitin-ligázokhoz képest az APC összetétele igen 
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változatát kifejez  transzgénikus növényekb l készített 

fehérjekivonatból és az AtCcs52 fehérjéket az epitópjuk alapján 

detektáltuk immunoblottal. Éleszt  kéthibrid vizsgálatok és ko-

immunoprecipitálások sorozatával igazoltuk, hogy az APC komplex 

molekuláris szerkezete a növényekben is konzervált. Azonosítottuk 

az Apc2-Apc11 heterodimert, amely a humán komplex katalítikus 

aktivitásáért felel s, valamint megállapítottuk, hogy az Ubc19/20 E2 

enzimek köt dnek az Apc2 cullin-homológ doménjéhez éleszt

kéthibrid rendszerben. Ko-immunoprecipitációval igazoltuk az 

aktivátorok direkt kölcsönhatását az Apc2 és az Apc10 

alegységekkel. 

3. Az AtCcs52 fehérjék szubsztrátspecifitását A és B típusú 

mitotikus ciklinekkel vizsgáltuk. In vitro kötési kísérletekben a 

különböz  aktivátorok egyedi kölcsönhatási mintázatot mutattak, ami 

alapján feltételezhet , hogy csak részben átfed  szubsztrátkörrel 

rendelkeznek.

4. Afidikolinnal a G1/S átmenetre szinkronizált Arabidopsis

sejtekben vizsgálva az egyes APC alegységek kifejez dése konstans 

volt, egyedül a cdc27A és cdc27B gének mutattak némi 

sejtciklusfügg  mintázatot. Ezzel szemben mindhárom aktivátor 

génje, valamint az Ubc19/20 E2 enzimeket kódoló gének 

kifejez dése er sen változott a sejtciklus különböz  fázisaiban. Ezen 

adatok alapján több APCCdc20/Ccs52/Cdc27 formát tételezünk fel a 

növényi sejtekben, amelyek a különböz  E2 enzimekkel 

kölcsönhatásban specifikus és/vagy egymást kiegészít  funkciókat 

látnak el a sejtciklus több fázisában. 
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6. A kinázkomplex transzkripcióra gyakorolt hatását promóter-

specifikus in vitro transzkripcióval vizsgáltuk humán sejtekb l

származó fehérjekivonatban. Ezekben a reakciókban a CDKC;1-

cyclin T komplex képes volt a hiányzó Cdk9 funkció pótlására és 

pozitívan befolyásolta a transzkripciót.  

A lucerna CDKC;1-cyclin T legfontosabb tulajdonságai 

megegyeznek az állati Cdk9-cyclin T komplexekével és hasonlóan 

ezekhez, a komplex el segíti az RNS polimeráz II általi 

transzkripciót. Ezek alapján feltételezzük, hogy a CDKC;1-cyclin T 

komplex az állati pozitív transzripciós elongaciós faktor b (P-TEFb) 

növényi ortológja. 

II. rész: Cikloszóma formák jellemzése Arabidopsisban

1. Annak eldöntésére, hogy a három APC aktivátor fehérje 

redundáns vagy egyedi funkiókkal rendelkezik, a fehérjéket kódoló 

géneket hasadó éleszt ben fejeztettük ki. Mindhárom gén meggátolta 

a sejtek osztódását és mindegyik alapvet , génenként eltér

morfológiai változásokat indukált az éleszt  sejtekben. Ko-

immunoprecipitációs kísérletekkel valamennyi Arabidopsis fehérje 

kapcsolódása az éleszt  APC-hez igazolható volt. A különböz

fenotípusok éleszt ben arra engednek következtetni, hogy az 

Arabidopsis Ccs52 fehérjék mind aktiválják az APC-t, de legalább 

részben eltér  funkcióval rendelkeznek.  

2. Az AtCcs52 fehérjék kölcsönhatása az Arabidopsis APC-vel 

szintén igazolható volt; ehhez az endogén komplexet anti-Cdc27A 

ellenanyaggal immunoprecipitáltuk az aktivátor fehérjék epitóp-jelölt 
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bonyolult, 11 alegységét azonosították élesz ben, gerincesekb l 13 

alegység ismert jelenleg. Noha a cikloszómát felépít  kölcsönhatások 

térképezése elkezd dött, a legtöbb alegység szerepe és a nagyfokú 

komplexitás oka továbbra is ismeretlen. A sokalegységes 

szerkezetnek esetleg az aktivitás finom térbeli és id beli

kontrolljában lehet szerepe. A komplex aktivitását és 

szubsztrátspecifitását két szabályzófehérje (Cdc20 és Cdh1) egyike 

szabja meg, amelyek sejtciklusfügg  módon kapcsolódnak a 

cikloszómához. Növényekben a Cdh1 típusú aktivátoroknak két 

osztálya különíthet  el, a Ccs52A és Ccs52B fehérjék, amelyek 

különböz  sejtciklus és fejl dési mintázatot mutatnak lucernában. Az 

A típusú Ccs52 fehérjék az éleszt  Cdh1 funkcionális ortológjai, míg 

a Ccs52B csoport valószín leg növényspecifikus. Az Arabidopsis

genomban három ccs52 gén azonosítható: Atccs52A1, Atccs52A2 és 

Atccs52B. Mivel a ciklinek családja is igen összetett növényekben, 

feltételezhet , hogy ezek stabilitása sokrét en szabályzódik a 

növényi sejtciklus során. A értekezésben bemutatott munkánkkal az 

Arabidopsis ccs52 gének sejtciklusfügg  expresszióját, a kódolt 

fehérjék APC-vel és lehetséges szubsztrátokkal való kölcsönhatásait 

kívántuk jellemezni. 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Rekombináns DNS technikák (PCR, általános klónozási eljárások) 

Vizsgálatok éleszt ben

éleszt  kéthibrid analízis 

mutáns éleszt törzs komplementálása 

heterológ expresszió hasadó éleszt ben
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Fehérjevizsgálati módszerek 

bakteriális rendszerben túltermeltetett fehérjék tisztítása 

poliklonális ellenanyag el állítása és tisztítása 

immunoprecipitáció, immunoblot 

in vitro kinázreakció 

növényi fehérjék frakcionálása 

Növényi technikák 

sejtciklus-szinkronizálás lucerna és Arabidopsis sejtekben 

Arabidopsis protoplasztok transzformálása 

RNS izolálás és RT-PCR analízis 

Immunolokalizáció 

In vitro transzkripció 

EREDMÉNYEK

I. rész: Egy lucerna C típusú ciklinfügg  kináz jellemzése 

1. El ször éleszt  kéthibrid rendszerben vizsgáltuk a kinázzal 

kölcsönható fehérjéket. Így sikült azonosítanunk egy ciklin fehérjét, 

amely nagy hasonlóságot mutatott humán és növényi T típusú 

ciklinekhez. A két fehérje kölcsönhatása specifikusnak bizonyult, 

mivel további, irányított kéthibrid vizsgálatokban sem a kináz nem 

mutatott kölcsönhatást egyéb, A, B és D típusú  lucerna ciklinekkel, 

sem az azonosított ciklin A, B és E típusú CDK-kal. 

2. A CDKC;1 kináz komplexének biokémiai jellemzéséhez 

specifikus ellananyagot termeltettünk a fehérje ellen. A lucerna sejtek 

fehérjekivonatából immunoprecipitált CDKC;1 komplex in vitro 

kinázaktivitással rendelkezett és hatékonyan foszforilálta a mielin 
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bázikus fehérjét, az RNS polimeráz II C-terminális doménjét 

valamint a retinoblasztóma fehérjét, ellenben nem foszforilálta a 

tipikus CDK szubsztrát hiszton H1 fehérjét. Az Arabidopsis

protoplasztokban kifejeztetett epitóp-jelölt fehérjék er s CTD 

kinázaktivitást mutató CDK-ciklin komplexet képeztek, alátámasztva 

ezzel a két fehérje in vivo funkcionális kölcsönhatását. 

3. Lucerna sejtekb l készített sejtmagi és citoplazmatikus 

frakciókban a CDKC;1 fehérje valamint a komplex CTD 

kinázaktivitása nukleáris lokalizációt mutatott, ami az epitóp-jelölt 

fehérjéket termel Arabidopsis protoplasztokon 

immunolokalizációval is igazolható volt. Méret szerint elválasztott 

sejtmagi fehérjéken végzett immunoblotokkal bemutattuk, hogy a 

CDKC;1 fehérje nem integráns része az RNS polimeráz II 

holoenzimnek. 

4. Hidroxiureával G1/S fázisra szinkronizált lucerna sejtekben 

sem a CDKC;1 fehérje szintje, sem komplexének CTD 

kinázaktivtása nem változott a sejtciklus el rehaladtával, ami arra 

enged következtetni, hogy a fehérje nem vesz közvetlenül részt a 

sejosztódás szabályzásában. 

5. A CDKC;1 fehérje transzkripcióban betöltött szerepét vizsgálva 

el ször a CTD ismétl d  heptapeptidjében a komplex által 

foszforilált aminosavat határoztuk meg. A kettes pozícióban található 

szerin alaninra cserélése nem befolyásolta a foszforiláció mértékét, 

ellenben az ötös pozícióban található szerin cseréje nem 

foszforilálható alaninra teljesen meggátolta a reakciót. Ezek alapján 

megállapítható, hogy a CDKC;1 kináz komplexe a Ser5 aminosavat 

foszforilálja in vitro.


