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Introduction

The Laboratory of Molecular Stress Biology where I have spent my PhD period (1990- 
1998) has an almost two decades of interest and experience on the long and short term 
temperature acclimation processes of biological membranes of photosynthetic organisms. 
The proper adaptation to the continuously changing environmental temperature, is crucial 
for all living beeings. If the temperature exceeds a certain limit, organisms display a 
special answer called heat stress response, which is a network of highly conserved and 
exquisitely regulated processes. The increased synthesis of the heat stress proteins is a 
generally observed and extensively studied phenomenon of this stress response.
Although it is known that biological membranes have key role in the life of the cells and 
are particularly sensitive to heat stress, their interaction with heat stress proteins has only 
been studied by a few research groups. This PhD Thesis attempts to widen our knowledge 
in that respect by firstly describing the thylakoid association of a special group of heat 
stress proteins called chaperonins. We have also made efforts to identify, purify and 
characterize the two cyanobacterial representatives of the GroEL-type chaperonins.

Chaperonins, a subclass of molecular chaperones, are a highly conserved family of proteins 
present in probably all living organisms mediating the correct folding and assembly of 
other polypeptides during fundamental cellular processes and also limiting damages caused 
by stresses. The GroEL and GroES proteins of Escherichia coli are the best-characterized 
molecular chaperones. The genes encoding the large (groEL) and small (groES) subunits 
are organized in one operon (Ellis, 1993).

The cellular model used in our experiments is the cyanobacterial strain Synechocystis PCC 
6803 which has several advantages. The general assembly and lipid composition of its 
photosynthetic membrane, called thylakoid, is similar to that of higher plants, but culturing 
cyanobacterial cells is more simple. Being naturally competent this strain can easily be 
transformed by foreign DNA. The complete nucleotide sequence of its genome has already 
been determined and the collection of annotated data is available through the Internet. Its 
cellular structure is relatively simple: the cytoplasm is almost completely filled with the
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thylakoid membrane system. This feature renders it particularly suitable for membrane 
analytical and physiological studies: the isolation procedure of the thylakoid is easy and 
fast, the quantity and quality of the membrane fraction are sufficient.
This strain is one of the most popular species for studying the details of the photosynthetic 
membrane complexes and moreover it became a model of stress research.

The results preceding directly this project

We have previously observed that the Synechocystis PCC 6803 cells could be induced to 
synthesize four major heat stress proteins with apparent molecular sizes of 70, 64, 17 and 
14 kDa (Lehel et al. 1992, 1993a). The Hsp64 was proved to be homolog to the GroEL 
chaperonin of Escherichia coli by Western blot. The monomer form was purified and its 
N-terminal was sequenced (Lehel et al., 1992).
Using the groEL gene of another cyanobacterial strain Synechococcus PCC 7942 as a DNA 
probe, the groESL operon of Synechocystis PCC 6803 was cloned. The amino acid 
sequence deduced from the groEL gene was identical to that gained from the N-terminal 
sequencing (Lehel et al., 1992, 1993). Parallel with our observation the presence of a 
lonely groEL-homolog gene, named српбО was published (Chitnis and Nelson, 1991). 
These findings proved that in contrast to most bacterial species the Synechocystis PCC 
6803 contains two groEL-related genes {groEL and српбО) (Lehel et al., 1993).

Aims of our studies

Two main goals were set:
I. We have planned to investigate the possible involvement of heat stress proteins, 
particularly the GroEL-analog chaperonins, in the protection of photosynthetic membranes 
during heat stress.
II. and parallel have taken attempts to understand, why multiple chaperonins exist in some 
organisms including Synechocystis?

Results and Conclusions

I. We investigated whether the cyanobacterial thylakoid membrane and its most heat 
sensitive part, the Photosystem II are able to acquire thermotolerance as a 
consequence of a short, sublethal heat stress treatment.

1. By exposing the cells to a sublethal heat treatment, a significant increase in the 
thermotolerance of the Photosystem II against a subsequent heat stress was observed. 
This phenomenon was paralleled with the enhanced synthesis of heat stress proteins and 
the association of the 64, 17, 14 kDa members to the thylakoid membrane. As no 
significant changes were detected in other membrane components known to provide 
stability to the easily disorganized lipid bilayer, we proposed these proteins as most 
likely candidates responsible for the short term adaptation.

2. The 64 kDa protein was proved to be identical to the GroEL-related chaperonins by 
Western blot, and the 14 kDa protein as its GroES cochaperonin. The increased 
appearance of chaperonins in the thylakoid membrane during heat stress was much less
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expected than the binding of some low molecular weight stress proteins and has raised 
our interest.

3. Polyclonal antibody was made against the GroEL-related chaperonin to facilitate its 
detection in the different subcellular fractions following various treatments.

4. The observation of the membrane association of GroEL-analog chaperonins was 
further confirmed by analyzing the high purity thylakoid membrane fractions isolated 
from cells grown under optimal conditions or subjected to heat stress, as well. The 
membrane bound chaperonin was proved to be oligomeric, having a size similar to the 
“classical” E. coli GroEL oligomer, and seemed to be more stable than its cytosolic 
counterpart. Detailed characterization of the membrane binding was accomplished. 
Apparently two subpopulations of chaperonins could be distinguished in membranes 
isolated from heat stressed cells. A loosely bound part, governed presumably by ionic 
interaction, and another population showing a more stable hydrophobic interaction 
probably with some integral membrane protein(s) or with the lipid bilayer itself. The 
identification and the characterization of the hypothetic binding site(s) is(are) under 
investigation.

5. The detailed analysis of the protein sequence by several algorithms searching for sites 
or modifications playing role in the membrane association revealed the presence of 
some quite significant hydrophobic domains but no membrane-spanning region was 
found.

6. One of our major long-term aims is to prove the protective role of chaperonins 
directly by investigating the thylakoid-chaperonin interaction and its consequences in 
vitro. As a large amount of purified cyanobacterial chaperonin oligomer is necessary for 
these studies, a method was required for its purification. We proved that the originally 
labile Synechocystis chaperonin oligomer could be isolated safely in the presence of 
17% glycerol or 5 mM ATP. Three approximately 64 kDa protein spots were detected 
in the purified oligomer by 2D-gel electrophoresis: the Cpn60, the GroEL and a 
presumably modified GroEL form.

Summarising the above observations we hypothetize that the pool of chaperonins 
present in the thylakoid membrane under non-stressed condition must be parts of the 
protein translation and translocation system. During heat stress an increased amount of 
chaperonins could be necessary to stabilize directly the structure of some heat sensitive 
thylakoid proteins or indirectly by binding to the lipid bilayer itself. Thus the heat- 
induced thylakoid association of chaperonins results in the restoration and/or reduction 
of the temperature induced disruption of the protein-lipid interactions hereby increasing 
the heat-resistance of the Photosystem II complex. During the recovery period the 
chaperonins could participate in the “recovery” processes corresponding to their basic 
functions.
Our hypothesis was further supported by some recent reports: Increased damage of the 
PS II core proteins (Di and D2, Michalski and Wettern, 1994; Giardi et al., 1997) and 
the destabilization of the lipid bilayer during heat stress which could lead to the 
decreased PS II function (Havaux, 1993a, 1996a,b, Tardy and Havaux, 1997) has been 
observed. Moreover we have recently proved that the E. coli GroEL chaperonin can 
directly interact with the lipid phase of biological membranes increasing its 
thermostability while remaining functional as a protein folding chaperonin (Török et al, 
1997).
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II. Studies aimed to find out the explanation of the functional significance of the 
multiple copies of GroEL-related chaperonins.

1. The two gene products, the GroEL and Cpn60 proteins, were identified by N-terminal 
sequencing, after resolving the protein pattern of the cytosolic oligomer fraction by two- 
dimensional gel-electrophoresis. Both chaperonins were proved to be present also in the 
thylakoid membrane isolated from control and heat stressed cells as well.

2. Highly specific antibody was raised against the GroEL. A short peptide of the 
selected region characteristic to this protein was crosslinked to bovine serum albumin 
and used as an antigen for immunization. It is noted that at the same time the selected 
region of the Cpn60 was unable to induce antibody production. Preparation of another 
antiserum is in progress.

3. In order to compare the membrane binding and the chaperone behaviour of the 
GroEL and СрпбО proteins the isolation of sufficient amount of homo-oligomeric 
complexes is necessary. Since the cyanobacterial chaperonins seem to form mixed- 
oligomers with the E. coli own GroEL in the overexpression system, we have chosen a 
recently created strain for this purpose. We have transformed the “ÄgroEL” E. coli 
strain (kindly provided by P.A. Lund) and replaced the plasmid - which preserves the 
viability of the mutant - with that one encoding the Synechocystis groEL gene. After 
accomplishing the same procedure with the српбО gene we concluded that the 
Synechocystis СрпбО chaperonin was unable to substitute the host GroEL by itself.

4. Comparison of heat inducibility of the two cyanobacterial chaperonins has revealed 
significant differences. The amount of the GroEL increased considerably both in the 
cytosol and in the thylakoid membrane while only a slight increase was detected in the 
case of the СрпбО after sublethal heat stress.

5. Resolving the protein pattern of the sub fractions of the experiment aimed to 
characterize the membrane-chaperonin interactions (already discussed in 1/4), by two- 
dimensional gel-electrophoresis, we compared the behaviour of the two homologous 
proteins. The СрпбО and one portion of the GroEL chaperonins seemed to have a strong 
hydrophobic interaction with the thylakoid, while upon the disruption of ionic 
interactions the remaining part of the GroEL pool could easily be removed.
Comparing the hydrophobic regions of these proteins significant differences were 
found. Their relevance in the membrane association needs further investigations.

6. Analysis of the two chaperonins by using Coils algorithm adapted to PC was also 
accomplished. Comparison of the “coiled-coil” regions, supposed to play a role in the 
substrate binding, revealed also significant differences.

7. The in vivo chaperone activity of both the СрпбО and GroEL chaperonins was tested, 
after overexpressing each of them in the groEL44 mutant and the wild type E. coli 
strains, using various substrates (Rubisco enzyme of another cyanobacterial strain, 
Anacystis nidulans\ the heat sensitive polypeptides of the E. coli cells and the 
chaperonin assisted proteins of T4 and X phages). Although both proteins were proved 
to function as molecular chaperones, significant differences were found. The GroEL 
protein revealed almost perfect chaperone behaviour. It could assist the folding of all 
proteins except that of X phage. In contrast, the СрпбО behaved similarly to some of the 
well characterized E. coli mutant chaperonins: it expressed much less chaperone activity
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in assembling the Rubisco enzyme than the wild type E. coli chaperonin. In addition 
Cpn60 could only partially protect the E. coli during heat stress and was unable to assist 
the morphogenesis of the phages.

Summarising the above reported observations we presume that the two cyanobacterial 
chaperonins must serve different functions. In other words the need of functional 
specialization could have led to the development of chaperonin multimerization through 
the evolution in this strain: Thus GroEL may play the most important basic chaperonin 
roles, and accordingly can provide protection against heat, while the Cpn60 may 
possess an unknown complementary function.
This conclusion is fully supported by our recent findings: the groEL gene was shown to 
be indispensable for the Synechocystis PCC 6803 while the disruption of the српбО 
gene does not affect the viability of the cells and their ability to acquire thermotolerance 
(Glatz et al., 1998).
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BEVEZETÉS

A környezet hőmérsékletének hirtelen megváltozásához való gyors és hatékony 

alkalmazkodás, és ezáltal a homeosztázis megőrzése valamint helyreállítása minden 

élőlény számára fontos feladat. Ha a hőmérséklet emelkedése meghalad egy, a sejtek által 

“definiált” határértéket, az élőlények jellegzetes, összetett celluláris folyamatokkal 

reagálnak, melyek nagymértékben konzerváltak a legegyszerűbb baktériumoktól kezdve a 

magasabb rendű eukarióta szervezeteken át az emberig. Ennek a “hőstressz-válasznak” az 

egyik legrészletesebben tanulmányozott jelensége az ún. hőstressz-fehérjék megjelenése. 

Bár tudjuk, hogy a sejtek életében membránjaik kulcsfontosságú szerepet töltenek be, s 

különösen érzékenyek a környezeti hőmérséklet megváltozására, hőstressz-fehérj ékkel való 

kapcsolatukat mégis csak kevesen vizsgálták.

A Molekuláris Stresszbiológiai Kutatócsoport munkája, és ezen belül az itt 

ismertetésre kerülő dolgozat, ezt az űrt igyekszik kitölteni. Csoportunk a sejtmembránok 

hőmérséklet-adaptációs folyamataival foglalkozik már két évtizede. Az egyik fő kutatási 

területünk a fotoszintetikus szervezetek tilakoid membránjának magas hőmérséklet 

stresszel szembeni védelme, és az ennek eredményeként kialakuló termotolerancia 

molekuláris hátterének tanulmányozása. Kísérleti szervezetünk a kloroplasztisz 

endoszimbionta őseinek tekintett cianobaktériumok közé tartozó Synechocystis PCC 6803 

törzs, mely kitűnő kísérleti alanynak bizonyult. Genetikailag könnyen manipulálható, 

membrán analitikai és fiziológiai kutatások végzésére kiválóan alkalmas s mára már a 

teljes genomiális szekvenciája is ismert.

A dolgozat alapjául szolgáló kísérletek középpontjában a molekuláris chaperone 

funkciót betöltő hőstressz-fehérjék egyik alcsaládja az ún. chaperoninok állnak, melyek 

molekuláris szerveződésének, funkciójának és a tilakoid membrán védelmében betöltött 

szerepének tanulmányozása igazi kihívásnak bizonyult.

'
C>:

4/
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CÉLKITŰZÉS
ÉS A DOLGOZAT KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEI

Csoportunk bizonyította, hogy a kísérleti szervezetként választott Synechocystis 

PCC 6803 cianobaktérium a hosszú távú magas hőmérséklet adaptáció folyamatának 

vizsgálatára jól használható, hiszen a magas hőmérsékleten nevelt sejtek minden vizsgált 

paraméterükben (túlélő képesség, fehérje szintetizáló és fotoszintetizáló aktivitás) az ezt 

követő hőstresszel szemben ellenállóbbak voltak (Lehel és mtsai, 1993a). Kimutattuk, 

hogy a kritikusnak talált magas hőmérsékleti tartományban jelentősen megnő négy fő (Hsp 

70, 64, 17, 14) és néhány minor hőstressz-fehérje mennyisége (Lehel és mtsai, 1992, 

1993a; Lehel, doktori dolgozat, 1991). Immunológiai módszerekkel bizonyítottuk, hogy a 

64 kDa-os fehérje a molekuláris chaperone-ok egyik alcsaládjába, a chaperoninokhoz 

tartozik, melyek legtöbbet tanulmányozott képviselője az E. coli GroEL fehérjéje. A 

GroEL-analóg cianobakteriális chaperonint a hőstressz kezelésnek kitett sejtekből 

monomer formájában izoláltuk és N-terminális szekvenciáját meghatároztuk (Lehel és 

mtsai, 1993a). Génjét klónoztuk és felfedeztük, hogy a prokarióták többségével 

ellentétben, a Synechocystis PCC 6803 genomja két chaperonin operont tartalmaz: a 

GroEL-t és cochaperoninját, a GroES-t együttesen kódoló groESL (Lehel és mtsai, 1993b) 

valamint egy másik, csak a nagy-alegység génjét tartalmazó cpnóO (Chitnis és Nelson, 

1991) operonokat.

A dolgozat céljai csoportunk érdeklődési területének és a Synechocystis PCC 6803 

adottságainak megfelelően két fő irányvonal köré csoportosulnak.

I. Vizsgálni kívántuk, hogy a cianobakteriális tilakoid membrán képes-e egy rövid, 
szubletális hőstressz következményeként stressz toleranciára szert tenni, s ha 

igen, milyen eddig még fel nem tárt molekuláris változások állnak e folyamat 

háttérében, valamint a korábban már megfigyelt hőstressz fehérjék, kiemelten 

pedig a chaperoninok játszhatnak-e ebben döntő szerepet?

1. Kísérleteket terveztünk a fotoszintetikus rendszer stabilitás-változásának vizsgálatára, 

melyet a PSII aktivitás mérésével jellemezhetünk.

2. Követni kívántuk a hőstressz-fehérjék, különösen a chaperoninok intracelluláris 

eloszlását, tilakoid asszociációját.

3. Synechocystis chaperonin ellenanyag készítését terveztük, melynek segítségével
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lehetővé válna e fehérjék mennyiségi változásának gyors követése mind a citoszolban, 

mind a tilakoid membránban.

4. Kísérletet terveztünk a citoszolban és a tilakoid membránban lokalizált chaperoninok 

oligomerizációs állapotának vizsgálatára.

5. Vizsgálni kívántuk a chaperonin fehéijék membrán-asszociációjának jellegét valamint 

célul tűztük ki az ebben szerepet játszó struktúrális elemek keresését számítógépes 

elemzés segítségével.
6. Távlati tervünkhöz, mely a chaperoninok tilakoid membránt védő szerepének 

közvetlen, in vitro vizsgálatát tűzi ki célul, tisztított, stabil chaperonin oligomerre van 

szükségünk. Ezért célul tűztük ki e fehérjék izolálását a Synechocystis-bői.

II. Kísérleteket terveztünk annak a kérdésnek a megválaszolására, vajon mi lehet a 

magyarázata a multichaperonin rendszerek kialakulásának? Miért van bizonyos 

sejteknek, köztük a Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumnak szüksége két 
hasonló, az eddigi irodalmi adatok alapján kis szubsztrát specificitással 
rendelkező fehérje, jelen esetben a GroEL és a Cpn60 együttes jelenlétére.

1. Mivel a velünk párhuzamosan, Synechocystis chaperoninokkal dolgozó csoport a 

publikálást és a kísérleteket abbahagyta mielőtt azonosították volna а српбО gén 

termékét, mindkét chaperonin (GroEL, СрпбО) elválasztását és azonosítását terveztük.

2. Specifikus ellenanyagok készítését terveztük, melyek nélkülözhetővé tennék a két

dimenziós gélek alkalmazását, és így lehetővé válna a két homológ fehérje mennyiségi 

változásának gyors követése és összehasonlítása mind a citoszolban, mind a tilakoid 

membránban.

3. Tisztítani kívántuk az E. coli-ban túltermelve előállított GroEL és СрпбО homo- 

oligomereket későbbi in vitro membrán-asszociációs vizsgálatainkhoz.

4. Vizsgálni és összehasonlítani kívántuk a GroEL és СрпбО fehéijék szintézisének és 

intracelluláris eloszlásának alakulását a szubletális hőstressz hatására.

5. Az I./4. pontban megfogalmazott feladatot kibővítve összehasonlítani kívántuk a két 

chaperonin membrán-asszociációjának jellegét és az ebben feltételezhetően szerepet 

játszó struktúrális elemeket.

6. In vivo kísérletek elvégzését terveztük a két fehéije “klasszikus” chaperone 

aktivitásának bizonyítására és összehasonlítására chaperonin mutáns és vad típusú E. 

coli sejtekben.
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. A stressz-fehérjékről általában

A környezetből eredő, a sejtek életének homeosztázisát veszélyeztető hatásokkal 

szemben minden élőlény igyekszik hatékonyan védekezni. Általános védelmi 

mechanizmusaiknak az egyik legintenzívebben tanulmányozott területe a stressz-fehéljék 

működése és az ehhez kapcsolódó szignál transzdukciós hálózat kutatása.

A stressz-fehéijék fontosságát és általános protektiv szerepét támasztja alá az a tény, hogy 

mennyiségük megnövelésével (túltermelés, különböző stressz-tényezőkkel való 

előindukció) a sejtek stressztűrő képessége javítható, míg génjeik deléciója esetenként a 

sejtek halálához, de mindenképpen csökkent stressz-toleranciához vezet (Lindquist, 1986; 

Fayet és mtsai, 1989; Völker és mtsai, 1992; Lindquist és Kim, 1996).

A nagymértékben konzervatív stressz-fehérje családok jelenlétét kimutatták az összes 

eddig vizsgált szervezetben, a legegyszerűbb baktériumoktól kezdve a magasabb rendű 

eukarióta szervezeteken át az emberig, mind stressz-hatás után mind normál körülmények 

között. E felfedezések összekapcsolják a különböző kutatási területeken dolgozók 

érdeklődését és lehetővé teszik eredményeik kölcsönös felhasználását. A stressz-fehérje 

kutatások jelentősége napjainkra túllépte az alapkutatások kereteit, és a 

növénytermesztéstől (Vierling, 1991) az orvostudomány fejlődéséig (Kaufmann, 1994; 

Edgington, 1995; Ezzell, 1995; Martinus és mtsai, 1995; Jindal, 1996; Vígh és mtsai, 1997) 

egyaránt fontos szereppel bír.

2. A hőstressz-fehérjék és funkcióik. A molekuláris chaperone elmélet.

Megfigyelték, hogy ha a hőmérsékletet szervezettől függően 5-15 °C-kal az adott 

élőlény számára optimális érték fölé emelik, a legtöbb fehérje és ezek mRNS-ének 

szintézise leáll, s helyettük az ún. hőstressz gének transzkripciója és fehérje termékeik 

transzlációja indul el (átfogó irodalmak e tématerületről: Lindquist, 1986; Schlesinger, 

1986; Vierling, 1991).

A hőstressz-fehérjéket molekulatömegük alapján szokás csoportosítani, így 

megkülönböztetjük a HspllO, Hsp90, Hsp70, HspóO, HsplO és a kis molekulatömegű 

(LMW Hsp vagy másképpen jelölve: smHsp) családokat. Vannak hőstressz-fehérjék, 

melyeket nem sorolunk be ezekbe a kategóriákba, mint pl. az ubikvitin, peptidil-prolil- 

cisz/transz-\zomeráz, különböző transzkripciós faktorok, s léteznek még részletesen fel
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nem térképezett más minor hőstressz-fehérjék is. Ezenkívül az is bebizonyosodott, hogy 

ezen fehérjék számos képviselője nemcsak stressz körülmények között szintetizálódik, 

hanem folyamatosan jelen van a sejtben mivel az alapfunkciókhoz is nélkülözhetetlen.

Pontos feladataik néhány proteáz azonosításának kivételével hosszú ideig nem 

voltak ismertek. Pelham feltételezte először 1986-ban, hogy a HSP70 családba tartozó 

fehérjék más fehérjék konformációjának kialakításában (feltekeredésében, “folding”) 

segédkeznek optimális növekedési körülmények között, míg stressz alatt megnövekedett 

mennyiségük szükséges a károsodott fehérjék védelméhez, és a keletkezett aggregátumok 

megszüntetéséhez.

2.1. Molekuláris chaperone-ok, mint hőstressz-fehérjék
Az igazi áttörés azonban akkor következett be, amikor John Ellis Laskey és mtsai 

(1978) “molekuláris chaperone” szóhasználatát a nukleoplazmin nevű fehérje 

nukleoszóma összerakásban betöltött funkciójára, és saját megfigyeléseit, miszerint a 

kloroplasztisz Rubisco enzimének az aktív konformáció eléréséhez mindig szüksége volt 

egy segítő fehérjére (Barraclough és Ellis, 1980), ötvözve megalkotta a molekuláris 

chaperone definíciót és elméletet (Musgrove és Ellis, 1986; 1987; 1990a,b; 1992; 1993), 

melynek azóta is aktív népszerűsítője.

A molekuláris chaperone-ok (molekuláris “gardedámok”), tehát olyan, funkcionális 

rokonságot mutató, bár alapvetően igen különböző fehérjék, melyek más fehérje 

struktúrák felépülésében segédkeznek azok kovalens módosítása nélkül, miközben 

nem válnak részévé a végső, funkcionális formának.

Chaperone-okra minden olyan történésnél szükség lehet, melynek során a fehérjék laza 

struktúrájuk miatt olyan ún. inkorrekt kölcsönhatásoknak vannak kitéve, melyek könnyen 

végleges inaktiválódásukat okozhatják. Chaperone-ok közreműködését igénylő esemény 

lehet a sejtek életében: (1) a polipeptid láncok “születése”, (2) a fehérjék transzportja 

és transzlokációja a membránokba ill. azokon keresztül, melyhez az ún. “transzlokáció 

kompetens” konformációt kell felvenniük, és ami a leggyakrabban az organellumok 

biogenezise során fordul elő, (3) valamint a különböző stressz hatások megjelenése, 
melyek a fehérjék károsodását és aggregációját okozhatják (Ellis, 1990a).

E felfedezéssel egy új korszak kezdődött a fehérje-konformáció kialakulásának 

tanulmányozásában. Bebizonyosodott, hogy vannak olyan fehérjék és olyan kedvezőtlen 

körülmények, melyek között Anfmsen elmélete -miszerint a fehérjék harmadlagos 

szerkezének kialakítása spontán, energiabefektetést nem igénylő folyamat, melyhez 

elegendő információt biztosít aminosav-sorrendjük (Anftnsen, 1973, Nobel Lecture)-, nem
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érvényesül, s szükség van segítő komponensekre. Szellemes in vivo és in vitro “folding” 

teszteket fejlesztettek ki a korábbi Anfmsen-kísérlet és az egyszerű E. coli túltermelő 

rendszerek tapasztalatait felhasználva, melyek segítségével egyre több fehérjéről sikerült 

bebizonyítani, hogy képesek más fehérjék aggregációját gátolni (passzív chaperone 

funkció), natív konformációjuk újbóli visszanyerését elősegíteni ill. membrán 

transzlokációjuk során védelmet nyújtani (aktív chaperone funkciók, melyek általában 

ATP-t igényelnek) (Gatenby és mtsai, 1985; Goloubinoff és mtsai, 1989a, b; Buchner, 

1996, Hartl, 1996, FASEB J., 1996, Vol. 10, “Protein folding” kötet; Lorimer és Baldwin, 

1998). Ezeken a kísérleteken keresztül bepillantást nyerhetünk a chaperone-ok világába: 

molekuláris szerveződésük, működési mechanizmusuk, “szubsztrát” specificitásuk, ion-, 

energia- és kofaktor-igényük részleteiről egyre több információt szerezhetünk.

Újabb kutatások azt bizonyították, hogy nemcsak a fehérjéknek lehet szükségük 

ilyen jellegű védelemre, léteznek RNS-szubsztrátú chaperone-ok is (Coetzee és mtsai, 

1994; Georgellis és mtsai, 1995; Herschlag, 1995; Ellis, 1997; Ruggero és mtsai, 1998). A 

GroEL fehérje pedig a membránhoz kötődve “lipochaperonin”-ként stabilizálhatja a lipid 

kettősréteget a hőstressz dezorganizáló hatásával szemben (Török és mtsai, 1997).

Úgy tűnik, hogy a fehérjéken kívül a riboszómák RNS komponensei is 

betölthetnek chaperone funkciót, amit in vitro kísérletekben bizonyítottak az E. coli 

riboszómális 23S RNS komponenséről (Chattopadhyay, 1996; Ellis, 1997). A foszfolipidek 

bár stabilizálhatják a membrán-fehérjék szerkezét és egyes esetekben még a működőképes 

végső konformáció kialakulásához nélkülözhetetlenek (Bogdanov, 1996), ezeket azonban 

már nem tekinthetjük molekuláris chaperone-oknak (Ellis, 1997).

2.2. Proteázok, mint hőstressz-fehérjék
A hőstressz-fehérjék között megtalálhatók a különböző proteáz rendszerek is, 

melyek az irreverzibilisen károsodott, már a chaperone-ok által sem “gyógyítható” fehérjék 

gyors eltávolításában vesznek részt. Prokarióta szervezetekben két ATP-függő proteáz 

család, míg az eukariótákban mind az ubikvitin-, mind az ehhez kapcsolódó ATP-függő 

proteolitikus út aktiválódik a hőstressz folyamán (Craig és mtsai, 1993; Martinus és mtsai, 

1995; Hayes és Dice, 1996). Az ubikvitinált fehérjék lebontásáért a proteoszómák 

felelősek, melyek oligomer szerkezete emlékeztet az egyik legrészletesebben 

tanulmányozott chaperone család, a chaperoninok (lsd. részletesen a 3. fejezetben)
I

felépítésére (Löwe és mtsai, 1995).



Degradation оо
Native protein

Native protein

1. ábra: A különböző chaperone-ok szukcesszív működése a prokarióta (A) és az eukarióta (В) 
citoszolban (Hartl, 1996)
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2.3. A chaperone kaszkádok és együttműködésük a proteázokkal

Ezek után nem meglepő, hogy a különböző chaperone-ok egymással (1. ábra) és a 

proteolitikus rendszerekkel hatékonyan kooperálva látják el funkcióikat a sejtekben (Smith 

és mtsai, 1993; Hartl, 1996). Az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a chaperone- 

ok a fehérjék sorsának fontos útkereszteződésénél helyezkednek el, s döntenek arról, hogy 

az adott fehérje vissza tudja-e nyerni eredeti konformációját vagy eltávolítása szolgálja-e 

inkább a sejt érdekeit (Langer és mtsai, 1996; Hayes és Dice, 1996).

Az eddig felfedezett és leggyakrabban idézett hőstressz-fehérje és chaperone 

családok vázlatos bemutatására az 1. táblázatban foglaltuk össze, a teljesség igénye nélkül, 

rendkívül változatos elnevezéseiket, előfordulásukat és amit celluláris lokalizációjukról 

jelenleg tudunk.

1. táblázat: Hőstressz-fehérjék és chaperone-ok elnevezése, intracelluláris lokalizációja

család prokarióták Eukarióták
celluláris

lokalizáció
név Celluláris

lokalizáció
Növény élesztő emlős

citoszol ClpA, В, С, P, citoszol HSP101HspllO
tHsplOOt

Hspl04 HspllO
X, Y

membrán ? Mag ? Hspl04 HspllO
Mitok. ? Hsp78 ?

Kloropl, ClpC, ClpP
citoszol citoszolHsp90 HtpG

(C62.5)
HSP90 Hsp82

&Hsc82
Hsp86(Hsp90a)

&
Hsp84(Hsp90ß)

membrán ? ?Mag Hsp82 Hsp84(Hsp90a)
kloropl. CpHSP82

E.R. Grp94 ? Grp94
(endoplasmin)

citoszolHsp70 citoszolDnaK
Hsc66 

DnaKl, 2, 3

Hsp70s
Hsc70

Ssal-4p 
Ssbl,2p, 

Sselp, Sse2p

Hsp72(Hsp70)
Hsp73(Hsc70

Prp73)Hsc70
membrán plazma m.DnaKl, 2,3 ? ? Hsp70

? ? Hsp72, Hsp73mag
BiP Ssdlp

(Kar2p)
E.R. BiP(Grp78)

?E.R. m. Stch
mi tok. DnaK

(Hsp70)
SSclp mt-Hsp70 

(Grp75, Pbp74)
mitok. m. MHsp72 ? Hsp73
kloropl. Hsp70s

sztrómában,
Hsc70

lumenben
kloropl. m. Com70

chaperonin: citoszol l.GroEL-1 
néha + 

*GroEL-2 
(CpnóO)

citoszol 1. - 1,- 1,-

1. Hsp60 2.? 2. 2. CCTa(TCP-
CCT1,2,3,4, 

5,6,7,8
1),

CCTß,y,5,8,C0,
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2.TF-55a,ß;
thermosome

0, +1 alegység

a>ß
membrán l.*GroEL-l,2. TF55, 

termoszóma.
mi tok. СрпбО 1. Hsp60 

(Mif4p)
1. СрпбО 

(Hsp60), Pl 
protein

mitok. m. ? ? HspőO
CCT (TCP, 

TriC)
*GroEL-2 plazma m. ? ? HspőO

(СрпбО) kloropl. l.CpnőOa, ß
(Rubisco
binding
protein)
(sztróma)

1

СрпбО
(lumen)

tilakoid m. 1 .СрпбОа, ß
HsplO citoszol GroES citoszol ? ? ?

membrán *GroES mitok. CpnlO CpnlO CpnlO(HsplO)
(HspóO/GroEL
cochaperonin

extracell. ? ? EPF(CpnlO, 
HsplO)

kloropl. Cpn21
(sztróma)

CpnlO
(lumen)

citoszolLMW Hsp 
(smHsp)

Hsp 18 
Hsp 17

citoszol LMW HSPs 
16-30kDa
1. Class I

2. Class II

Hsp 12 
Hsp26

Hsp24(25,27, 
28) &

a-crystallin

"Hsp 17membrán E.R. LMW HSPs ? ?
mito. LMW HSPs ? ?

plazma m. ? Hsp30 ?
? Hsp26 Hsp24(25,27, 

28) & 
a-crystallin

mag

kloropl. LMW HSPs 
HSP21(22)

tilakoid m. HSP2K22)
Hsp40/DnaJ citoszol DnaJ, CbpA, ? ? Xdjl (?) HDJ2

DjlA
(Hsp70/DnaK
cochaperone)

membrán citoszol ANJ1 Ydjlp 
(Mas5p) 

Sislp, Cajl

HDJ1 (Hsp40)

? Zouotin,
Sislp

HDJ1 (Hsp40)mag

E.R. ? Scjlp HDJ1 (Hsp40)
E.R. m. ? Sec63p

Npllp)
?

mitok. ? Mdjlp ?
mitok. m. ? Mdj2p ?

GrpE (Hsp20) 
(Hsp70/DnaK 
cochaperone)

GrpE citoszol ? ? HIP (?)
mitok. ? Ydel mt-GrpE

(Mgelp,
GrpEp)

Hsp47 ? E.R. ?? Hsp47
La (Lón) mitok.La Lón (Pimlp)? Lón

lO.lkDa PPI, 
CyP18,21,

citoszolimmunofllin
(PPI)

CyPs,
FKBPs

CYP1,2,
FKB1

(RBP1)

CyP-40, 
CyPA, 

FKBP 12,52

'
«-\
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? ? CyP-40,
FKBP25,
FKBP52

WHP,
FKBP33

mag

? CYP2 CyPB, CyPC, 
FKBP13

E.R.

sejtfelszín ? ? NK-TR
Xenopus laevis, oocytanukleoplazmin

?? mitok. ? MPP (P-55), 
PEP (P-52)

MPP (a-MPP)
&

PEP (ßMPP)
citoszol ? ?? PBF & MSFPBF & MSF
citoszol ?? ? NACNAC

?? ? NAP-1NAP-1 mag
?ubikvitin + + +

SecB ? ? ?SecB
?SRP + + +

?trigger factor ? ?trigger factor
proteoszóma q, ß subunit + + +

DsbA,B,C,DE E.R. +PDI + +
? E.R.kalretikulin + + +

plasma m.? ?kalnexin + +
E.R. + + +

kloropl. m. +
LimLim protein

??proszekvenciák + +
Syc proteinSyc

ExbB
citoszol ?ubikvitinált

riboszóma
proteinek

+ +

PrtM/PrtAPrtM/PrsA
? YTA10-12 ?YTA10-12

PapDPapD

Rövidítések: BiP: binding protein; CCT: chaperonin containing TCP-1; Cpn: chaperonin; CyP: cyclophilins; 
EPF: early pregnancy factor; E.R.: endoplazmatikus retikulum; FKBP: FK-506-binding protein; Grp: glucose 
regulated protein; Hsc: heat stress cognate protein; Hsp: heat stress protein; LMW: low molecular weight; 
MPP: mitochondrial general processing peptidase; MSF: mitochondrial import stimulating factor; NAC: 
nascent-polypeptide-associated complex; PBF: presequence-binding factor; PDI: protein disulfide isomerase; 
PEP: processing peptidase enhancing protein; PPI: peptydil-prolyl cis/trans isomerase; TCP-1: t-complex 
polypeptide; TF55: thermophilic factor 55;
A proteázokat aláhúzással emeltük ki
A Hsp jelölés nélküli fehérjék “csak” chaperone-ok. Vannak olyan chaperone családok melyek egyes 
tagjai organizmustól, lokalizációtól ill. a feltételezhető munkamegosztástól függően konstitutívan vagy 
hőindukálta módon is szintetizálódnak. Ezeket a részleteket e táblázatban már nem tüntettük fel.
Vastag betűvel jelöltük a legelterjedtebb elnevezéseket.
Felhasznált irodalom: Baneyx és mtsai, 1995; Boston és mtsai, 1996; *Chitsin és Nelson, 1991; Clarke és 
mtsai, 1996; Craig és mtsai, 1993; Ellis, 1990a,b; Ellis, 1997; Hayes és Dice, 1996; "Horváth és mtsai, 1998; 
Kourtz és Ко, 1997; * Kovács és mtsai, 1994; Kubota és mtsai, 1995; * Lehel és mtsai, 1993b; Lidquist, 
1986; Martinus és mtsai, 1995; Nimura és mtsai, 1996; Schirmer és mtsai, 1994; Schlicher és Soll, 1996; 
Schmitz és mtsai, 1996a,b; Soltys és Gupta, 1996; von Stedingk és Glaser, 1995; Stoldt és mtsai, 1996; 
Vierling, 1991; Waters és mtsai, 1996; Westermann és Neupert, 1997, jelen dolgozat
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3. A chaperoninok

3.1. Definíció és nevezéktan

Chaperoninoknak nevezzük a molekuláris chaperone-ok egyik alcsoportját (lsd. 1. 

táblázat kiemelt rész), melyet további két alosztályra lehet bontani filogenetikai 

besorolásuk és celluláris lokalizációjuk alapján (Hemmingsen és mtsai, 1988; Ellis, 1992; 

Gupta, 1995; Kubota és mtsai, 1995; Hartl 1996):

A “chaperonin I.” (vagy GroE) osztályba tartoznak az eubaktériumok és a prokarióta 

eredetű sejtorganellumok ~60 és ~10 kDa molekulatömegű chaperoninjai, melyeket igen 

különböző elnevezéssel (Cpn60: GroEL, Rubisco binding protein, 60-65 kDa antigén, 

bacterial “common” antigen, Pl protein; CpnlO: GroES, HsplO, Cpn21) illetnek 

felfedezésük körülményei, méretük és funkcionális sajátosságaik alapján. Egyes 

kloroplasztiszban található formák kivételével mindegyikük funkcionál hőstressz- 

fehéijeként is. A “chaperonin II.” (vagy TCP-1) osztályba tartozó, СрпбО-analóg fehérjék 

az archebaktériumokban (TF55, termoszóma) és az eukarióta citoszolban (CCT, TCP-1, 

TriC) találhatók meg, s bár távoli rokonaik az I. osztályba sorolt chaperoninoknak, 

funkcionális és szerkezeti hasonlóságaik alapján a homológiájuk mégis nyilvánvaló. 

Közülük csak az archebakteriális formák hőindukálhatók. A chaperonin-II osztály 

érdekessége, hogy CpnlO-analóg cochaperoninjaik létezéséről mind a mai napig semmit 
sem tudunk.

3.2. Az E. coli chaperoninok gén és fehérje szintű szerveződése

A legrészletesebben tanulmányozott chaperoninok az Escherichia coli GroE 

fehérjéi, melyeket jóval a hőstressz-fehérje és chaperone elméletek előtt, mint egyes E. coli 

fágok elkészüléséhez nélkülözhetetlen oligomer struktúrájú, bakteriális komponenseket 

írtak le (Georgopoulos és mtsai, 1972, 1973; Georgopoulos és Hohn, 1978; Hendrix, 

1979). A nagy, 58 kDa-os (GroEL) és a kis, 10 kDa-os (GroES) alegységet kódoló gének 

egy operonba {groESL) szerveződve találhatók meg. Mindkét fehérje nélkülözhetetlen az 

E.coli számára, génjeik delécióját nem élik túl a sejtek, életképes mutációik pedig 

többnyire hőmérséklet érzékenységhez és nagymértékben csökkent chaperone aktivitáshoz 

vezetnek (Fayet és mtsai, 1989; Zeilstra-Ryalls és mtsai, 1991, 1993, 1994).

E fehérjék jellegzetes oligomer struktúrájáról számos, igen részletes adat áll 

rendelkezésünkre (Braig és mtsai, 1993, 1994; Chen és mtsai, 1994; Hartl, 1996; Török és 

mtsai, 1996; Goloubinoff és mtsai, 1997; Xu és mtsai, 1997; Horovitz, 1998; Richardson 

és mtsai, 1998; Chaperonin Home Page: http://bioc09.uthscsa.edu/~seale/Chap/chap.html):

http://bioc09.uthscsa.edu/~seale/Chap/chap.html
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A két, 7 db nagy-alegységet tartalmazó gyűrű egymáshoz tapadva alkotja az alapot 

(GroELn), melynek egyik (Langer és mtsai, 1992a; Ishii és mtsai, 1992; Azem és mtsai, 

1994a) vagy mindkét (Azem és mtsai, 1994b; Török és mtsai; 1996, Goloubinoff és mtsai, 

1997) végéhez (a kísérleti körülményektől függően), egy-egy hét kis-alegységet tartalmazó 

gyűrű (GroES7) kapcsolódhat (2. ábra).

Brick Bullet Football

2. ábra: A GroEL7 és GroES7 oligomerek szerveződése. A „brick” forma két GroEL 
heptamerből képződött GroEL14 -oligomer, a „bullet” egy GroELi4 és egy GroES heptamer 
asszociációjával létrejött komplex, míg a „football” két GroES7-t tartalmazó heterooligomer. 
(Chaperonin Home Page: http://bioc09.uthscsa.eduTseale/Chap/chap.html)

Bár még nem született tudományos egyetértés, az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, 

mindhárom forma funkcionális lehet (3. ábra).

A GroEL и oligomer képes megkötni a részlegesen kitekeredett fehérjéket, ezzel 

megakadályozva aggregációjukat. Ha a körülmények kedvezővé válnak a fehérje számára, 

spontán is kialakulhat a natív struktúra. Azokban az esetekben pedig, amikor erre nincs 

lehetőség, ATP hidrolízisére (melyet a GroEL ATP-áz aktivitása biztosít) és a 

cochaperonin gyűrűk kötődésére van szükség a natív konformáció eléréséhez. Fiziológiás 

körülmények között (megfelelő pH, Mg2,+, K+, ATP és chaperonin koncentráció) 

bizonyítottan az Li4(S7)2 komplex mennyiségével arányos a fehéije-”folding” reakció 

sebessége és hatékonysága. Hőstressz alatt a GroEL-GroES oligomerek közötti kapcsolat 

jelentősen gyengül, s ezáltal a már megkötött fehérjék a GroEL-hez kötődve “várják meg”, 

hogy a hőmérséklet újból visszatérjen a normális értékre, mikoris a GroES gyűrűk újbóli 

asszociációja lehetővé teszi a szubsztrát fehérjék kijavítását és a natív forma szabadon 

engedését (Török és mtsai, 1996; Goloubinoff és mtsai, 1997).

Hőstressz körülmények között igazolták még a GroEL chaperoninok autofoszforilációját 

is, melynek következtében ATP-áz aktivitása nő és GroES igénye csökken (Sherman és 

Goldberg, 1992).

http://bioc09.uthscsa.eduTseale/Chap/chap.html
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3. ábra: A GroEL és GroES chaperoninok működésének modellje
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3.3. A chaperonin-szubsztrát kapcsolat
Elektronmikroszkópos képeken megfigyelték, hogy a szubsztrát fehérjék (max. 70 

kDa) a GroEL-gyűrű 5OÁ átmérőjű belső üregében -ami a GroES kötődésének 

eredményeként ~65-80Á-re is tágulhat- helyezkednek el (Creighton, 1991; Langer és 

mtsai, 1992a; Chen S. és mtsai, 1994; Mayhew és mtsai, 1996; Horovitz, 1998). A GroEL 

oligomert ezért el is nevezték in vivo kémcsőnek ill. Anfinsen-kalitkának (Ellis, 1994).

In vitro szubsztrát kötési kísérletekkel bizonyították, hogy a GroEL a fehérjék ún. “molten 

globule” konformációját ill. az ekkor felszínre kerülő a-helikális szakaszokat ismeri fel, 

ami a végső, kompakt struktúrát megelőző fellazult állapotot jelenti (Martin és mtsai, 1991; 

Landry és Gierasch, 1991; Landry és mtsai, 1992; Langer és mtsai, 1992a). A szubsztrát- 

kötő régió a chaperoninok legkevésbé konzervált, ún. apikális régiójában helyezkedik el, s 

többségében hidrofób karakterű aminosavakból épül fel, ami a kötés hidrofób természetére 

utal (Braig és mtsai, 1994; Fenton és mtsai, 1994; Itzhaki és mtsai, 1995; Xu és mtsai, 

1997; Horovitz, 1998).
A GroEL-oligomer a fehérjéket az ún. nagy-affmitású konformációs állapotában “(T- 

state”) köti meg, melyet a belső üreg hidrofób karaktere jellemez. ATP hidrolízise valamint 

a GroES gyűrű kötődése ezt az üreget a konformáció változás következtében hidrofil 

jellegűvé változtatja, miáltal bekövetkezik az ún. fehérje-elengedő állapot (“R-state”) 

kialakulása. A szubsztrát fehérje ekkor leszakad a belső falról s rögtön vagy a GroES 

eltávozása után kiszabadulhat. Ha a fehérje továbbra is tartalmaz hidrofób felszíneket, 

újból kötődik a GroEL hidrofób helyeihez s ez a ciklikus folyamat ismétlődik mindaddig 

amíg a fehérje el nem nyeri végső natív szerkezetét (Staniforth és mtsai, 1994; Xu és mtsai, 

1997; White és mtsai, 1997; Netzer és Hartl, 1998; Horovitz, 1998).

Érdemes megemlíteni, hogy egyes megfigyelések szerint elektrosztatikus kölcsönhatások 

is szerepet játszhatnak a szubsztrát fehérje kötésében, mely egy kis-affmitású komplex 

kialakulását teszi lehetővé. Ez az állapot megfelő körülmények között átalakulhat az 

előzőekben már említett, nagy-affrnitásúvá (Perrett és mtsai, 1997; Horovitz, 1998).

Ezzel párhuzamosan a DnaK chaperone-ról kiderült, hogy elsősorban a teljesen szabad 

aminosav-lánchoz (naszcens fehérje esetében ill. a transzlokáció kompetens állapotban 

fordul elő) van affinitása (Flynn és mtsai, 1991; Landry és mtsai, 1992), s később 

megalkották a két chaperone-rendszer szukcesszív (1. ábra; Langer és mtsai, 1992b; Hartl, 

1996) és parallel együttműködésének elméletét (Buchberger és mtsai, 1996). In vivo 

folding kísérletekben több fehérjéről is bebizonyosodott, hogy mindkét chaperone- 

rendszerre szükségük van (Goloubinoff és mtsai, 1989a, b; Checa és Viale, 1997). A DnaK 

és cochaperone-jai a fehérjék transzlokáció- és “folding”-kompetens állapotának
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megőrzésében vesznek részt, míg a végső natív struktúra kialakulásában a chaperoninok 

jásztsszák a döntő szerepet (Netzer és Hartl, 1998).

A chaperoninokról azt tartják, hogy promiszkuisak, tehát kis specificitással rendelkeznek. 

Laboratóriumi körülmények között valóban számos fehérje natív konformációjának gyors 

és hatékony kialakításához szükség volt a GroE chaperoninokra (Lorimer, 1996; 

összefoglaló olvasható a Chaperonin Home Page: “The GroEL-Protein Interaction 

Database” adatbázis “Proteins that interact with GroEL and factors that affect their release” 

rovatában: http://bioc09.uthscsa.edu/~ seale/Chap/chap/el_int.html), 

szubsztrátjaikat azonban csak korlátozott számban sikerült azonosítani (Rubisco, X, T4, és 

T5 fág proteinek).

Egyes számítások szerint a sejtek fehérjéinek mindösszesen csak 2-5%-a tudja igénybe 

venni a chaperoninok segítségét optimális körülmények között, hőstressz alatt pedig 30%- 

uk igényli a közreműködésüket (Ellis és Hartl, 1996; Hartl, 1996; Lorimer, 1996). Ewalt, 

és mtsai (1997) azonban in vivo kísérletekkel igazolták, hogy az E. coli sejt szolubilis 

fehérjéinek 10-15 %-a alkot komplexet a GroEL-lel szintézisük után közvetlenül, míg a 

hőstressz alatt születő fehérjék mintegy 30%-a volt jelen az anti-GroEL 

immunoprecipitátumban. A már korábban elkészült, de a hő által károsított fehérjék 

detektálásával nem foglalkoztak, így ez az arány ennél jóval nagyobb is lehet. Az 

asszociálódott fehérjék többsége a 10-55 kDa molekulatömeg tartományba tartozott. Ezek 

nagy részének kötődése, majd leszakadása a GroEL oligomerről igen gyorsan lezajlik (10- 

30s), s csak a fehérjék kis hányada marad hosszú ideig a komplexben (100-250s). Érdemes 

megemlíteni, hogy olyan nagyméretű fehérjéket is találtak az asszociátumban, melyek nem 

fémek el a gyűrű belsejében, s ezek leválása a komplexről lassan megy végbe. Kötődésük 

mechanizmusa nem tisztázott.

természetes

3.4. Multi-chaperonin rendszerek
A chaperoninok promiszkuitásáról alkotott és a mai napig elfogadott elméletnek 

ellentmondani látszik az a tény, hogy egyre több olyan organizmust találnak, melyek a 

chaperonin nagy alegység több változatát kódolják. A legérdekesebb jelenség az eukarióta 

citoszolban jelen levő 8 ill. egyes esetekben 9 különböző alegységből alkotott gyűrű, 

melyek az E. coli GroELu oligomerhez hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz (Kim és 

mtsai, 1994; Gupta, 1995; Kubota és mtsai, 1995). A prokarióta szervezetekben ill. a 

prokarióta eredetű sejtorganellumokban és az archebaktériumokban a variációk száma 

ennél kisebb. Az esetek többségében kettő alegység génjét, más esetekben 3 gént izoláltak 

(Martel és mtsai, 1990; Guglielmi és mtsai, 1991; de Witt és mtsai, 1992; Fischer és mtsai,

http://bioc09.uthscsa.edu/~
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1993; Kong és mtsai, 1993; Lehel és mtsai, 1993b; Rusanganva és Gupta, 1993; 

Wallington és Lund, 1994; Thompson és mtsai, 1995; Yoshida és mtsai, 1998).

A kép a mai napig sem teljes, mivel az izoláláshoz használt próbák nem minden esetben 

találják meg az összes lehetséges homológot. Végleges számot csak a teljes genomiális 

szekvenciák ismerete után mondhatunk.

A multimerizáció jelenségének magyarázatát nem ismeijük (Wallington és Lund, 

1994; Kim és mtsai, 1994). Az irodalmi ismereteket összegezve elmondhatjuk, hogy a 

legtöbbet a II. chaperonin osztály oligomerizációjáról tudunk: a citoszolikus CCT 

chaperoninok in vivo hetero-oligomert képeznek, melynek minden tagja nélkülözhetetlen, 

tehát egymást nem helyettesíthetik. Az archebaktériumok a és ß chaperoninjai a sejtben 

hetero-oligomerként fordulnak elő, de in vitro körülmények között homo-oligomereket is 

sikerült előállítani. Funkcionális különbségeiket vizsgálni azonban nem tudták, mivel 

eddig egyik forma sem mutatott semmiféle chaperone aktivitást (Kim és mtsai, 1994; 

Yoshida és mtsai, 1998).

Az I. osztályba tartozó chaperoninokról a kép még hiányos. A legintenzívebben a 

zöldborsóból izolált kloroplasztiszban található a, ß СрпбО formákat vizsgálták (Cloney és 

mtsai, 1992a,b; Viitanen és mtsai, 1995; Boston és mtsai, 1996). Megállapították, hogy a ß 

forma képes funkcionális homo-oligomert alkotni in vivo (E. coliban túltermeltetve) és in 

vitro. Az a forma homo-oligomert nem képez, de az a/ß- -chaperone aktivitást mutató- 

heterooligomerben részt tud venni. A valódi, növényekből izolált oligomer struktúra 

pontos összetételét azonban még nem sikerült meghatározni (review: Boston és mtsai, 

1996), viszont megállapították, hogy az E. coli GroEL chaperoninjával ellentétben nem 

igényel K+-iont, Cpn21 cochaperoninját képes nélkülözni az in vitro chaperone 

kísérletekben, és ATP hatására, ami működésének fontos kofaktora, könnyen 

monomerekre disszociál (Musgrove és mtsai, 1987; Roy és mtsai, 1988; Goloubinoff és 

mtsai, 1989b; Viitanen és mtsai, 1995).

3.5. Archebakteriális chaperonin citoszkeleton ?

Az utóbbi idők legérdekesebb felfedezését érdemes külön is ismertetni: Trent és 

munkatársai (1997) a Sulfolobus shibatae hipertermofíl archebaktériumból izolált 

chaperoninnal végzett in vitro oligomerizációs kísérleteikben fílamentumok kialakulását 

figyelték meg 0.5 mg/ml chaperonin koncentráció felett. Mivel a S. shibatae sejtekben a 

fiziológiás chaperonin koncentráció meghaladja a 30 mg/ml-t, számításaik alapján 

szabályos citoszkeleton képződés képzelhető el, s ezt a feltételezésüket a fixálatlan, uranil- 

acetáttal “festett” minták transzmissziós elektron mikroszkópos felvételével bizonyították
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is (Trent és mtsai, 1997).

A felismerés külön érdekessége az a tény, hogy ezeknek a chaperoninoknak az eukarióta 

citoszolban megtalálható utódai (CCT) a citoszkeletont felépítő aktin és tubulin fehérjék 

molekuláris chaperone-jai (Stemlicht és mtsai, 1993; Liang és MacRae, 1997).

4. A fotoszintetikus szervezetek molekuláris chaperone-jai és feltételezett szerepük a
kloroplasztisz valamint a tilakoid membrán felépítésében, védelmében

Csoportunk régóta foglalkozik a fotoszintetikus szervezetekben előforduló 

membránok hőmérséklet érzékelő szerepének, az ehhez kapcsolódó membrán-fluiditás 

reguláié folyamatoknak valamint a membránok szintjén kialakuló termotoleranciának a 

tanulmányozásával. Mindezen történéseknek fontos szereplői lehetnek a chaperone-ok és 

más hőstressz-fehérjék. Az 1. táblázat összefoglalta mindazokat az adatokat, amit 

intracelluláris lokalizációjukról tudunk, így az elkövetkező részben részletesen csak azokat 

az eredményeket ismertetem, melyek chaperonin kísérleteink megtervezésénél, 

értelmezésénél segítségünkre voltak.

A chaperone-ok, chaperoninok szerepének vizsgálatát kétféle oldalról közelítik 

meg általában az irodalomban: a kutatások egyik része elsősorban az optimális növekedési 

körülmények között betöltött szerepükre koncentrál, míg a másik fele a stressz elleni 

védelemmel foglalkozik. E dolgozat irodalmi áttekintése is ezen elveket követi.

4.1. A chaperone-ok és a chaperoninok szerepe a kloroplasztisz és a bakteriális 

tilakoid membránok biogenezisében

4.1.1. Fotoszintetikus eukarióta szervezetekben

A kloroplasztisz működéséhez szükséges fehérjék többségének bonyolult membrán 

transzlokációs eseményeken kell keresztüljutniuk, hogy végső helyükre a kloroplasztisz 

külső membránjába, a sztrómába, a tilakoid membrán rendszer sztróma vagy gránum 

régiójába valamint a tilakoid lumenbejussanak születési helyükről, ami vagy a citoszolban, 

a kloroplaszt sztrómában vagy a tilakoidhoz kötött riboszómákon van (Jagendorf és 

Michaels, 1990; Smeekens és mtsai, 1990; Cohen és mtsai, 1995). Mindezek a folyamatok 

elképzelhetetlenek szállító fehérjék és molekuláris chaperone-ok nélkül, s valóban több 

fehérjéről bizonyították, hogy in vitro transzlációjuk és transzlokációjuk során valamint in 

vivo kapcsolatba kerülnek a molekuláris chaperone-ok közül elsősorban a sztrómális
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Cpn60-nal és Hsp70-nel (Webb és Sherman, 1994; Cohen és mtsai, 1995; Boston és mtsai, 

1996):
(a) A tilakoid membrán fehérjéi közül a következők alkottak stabil komplexet az előbb 

említett két chaperone-nal: pLHCP (fénybegyűjtő komplex fehérjéjének prekurzora), ATP- 

áz ß-alegysége, az ATP-áz CF1 komplexszének fehéijéi, az FNR (ferredoxin-NADP+ 

oxidoreduktáz), a cytbőf komplex Rieske FeS fehérjéje (Lubben és mtsai, 1989; Yalovsky 

és mtsai, 1992; Madueno és mtsai, 1993; Tsugeki és Nishimura, 1993; Chen és Jagendorf, 

1994).
(b) A sztrómális fehérjék közül pedig: a Rubisco enzim kis- és nagy-alegysége, a glutamin 

szintáz, a klóramfenikol-acetiltranszferáz, és a pre-ß-laktamäz (Lubben és mtsai, 1989; 

Barraclough és Ellis, 1980).

A felsorolt esetekben azonban egyetlen egyszer sem vizsgálták, vajon а CpnőO és a Hsp70 

chaperone-ok működésük folyamán kötődnek-e a tilakoid membránhoz.

4.1.2. Cianobaktériumokban

GroEL-homológ fehérje jelenlétéről cianobakteriális tilakoid membrán frakcióban 

mindezidáig csak ez a dolgozat és a hozzá tartozó közlemények (Kovács és mtsai, 1994a,b) 

számolnak be részletesen, valamint Jäger és Bergman (1990), akik immuno gold jelöléssel 

az Anabena PCC 7120 törzs vegetativ sejtjeinek tilakoid régiójában, citoszoÍjában és a 

karboxiszómákban is kimutatták a chaperoninok jelenlétét. A szerzők feltételezték, hogy e 

chaperone szubsztrátja a fotoszintetikus rendszer valamelyik komponense lehet, de 

részletesebben már nem vizsgálták a jelenséget. Chromatinum vinosum (bíbor kén

baktérium) plazma membránjában elektronmikroszkópos képeken, szintén immunológiai 

jelöléssel a Rubisco enzimet és chaperoninját azonosították (McFadden és mtsai, 1989).

Nimura és mtsai (1996) a Synechococcus PCC 7942 cianobaktérium sejtekben 

kódolt három DnaK-analóg fehérje részletes szubcelluláris megoszlásának (citoszol, 

tilakoid membrán, citoplazmás membrán és sejtfal) vizsgálatával igazolta, hogy a DnaKl 

fehérjének 3%-a, a DnaK2-nek 3%-a, míg a DnaK3-nak mintegy 50%-a a tilakoid 

membránban lokalizálódik. Mindhárom fehérjét kimutatták a citoplazmás membrán 

frakcióban is. Kísérleteikben igazolták, hogy a DnaK3 chaperone feltehetően egy integráns 

membrán fehérjéhez kapcsolódik, és ehhez szubsztrát-kötő doménje nélkülözhetetlen.

4.1.3. A chaperonin-membrán kapcsolat más szervezetekben

Mivel a chaperonin-fotoszintetikus membrán kapcsolat irodalma hiányos, a
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következőkben érdemes áttekinteni a határterületek eredményeit is.

Vibrio alginolyticus (tengeri, alkáli-toleráns baktérium) izolált membrán frakciójában, 

lazán kötődő GroEL oligomer jelenlétét igazolták (Belogrudov és Grinkevich, 1994). 

Mycobacterium leprae, Coxiella burnetii és Borrelia burgdorferi sejtekben, az utóbbiban 

növekedési hőmérséklettől függően, chaperoninokat mutattak ki a membrán frakcióban 

(Gillis és mtsai, 1985; Vodkin és Williams, 1988; Scorpio és mtsai, 1994). Emlős sejtek 

immunológiai jelölésével HspóO jelenlétét igazolták a plazma és a mitokondriális külső 

membránban (Soltys és Gupta, 1996).

A közelmúltban a kloroplasztiszt határoló kettős membránban (“envelope”) 

elhelyezkedő, a fehérje importban résztvevő komplexek egyikének funkcionális tagjaként 

azonosították a Cpn60 chaperonint (Kessler és Blobel,1996).

Hasonló jelenségről számoltak be egy E. coli-ból izolált plazma-membránnal és tisztított 

GroEL-lel végzett in vitro kísérlet eredményeként (Bochkareva és mtsai, 1998), amelyben 

azt bizonyították, hogy a citoszolikus GroEL a fehérje szekrécióban résztvevő SecA 

fehérjéhez kötődött. Elképzelhető, hogy a transzlokációs apparátus részeként vagy mint a 

SecA molekuláris chaperone-ja volt jelen a membrán frakcióban. A SecA érdekessége, 

hogy igen mobilis fehérje, citoplazmatikus, perifériális és integráns membrán fehérjeként is 

előfordul és funkcionál. A szerzők megfigyelései szerint a GroEL a hőstresszelt 

membránhoz már nem tudott kötődni. Gátló hatással volt a membrán-asszociációra a 

MgATP valamint a co-chaperonin GroES jelenléte is (Bochkareva és mtsai, 1998). Bár 

már korábban is kimutatták, hogy az E. coli szekréciós folyamataihoz szükség volt a 

GroEL chaperoninra (lsd. az előbbi irodalom hivatkozásait 4-10-ig), izolált membránban 

jelenlétét igazolni még nem tudták.

Mivel a cianobaktériumokban a citoszolban, a citoplazmás membránban és a tilakoidban is 

kimutatták a SecA, SecY proteinek jelenlétét (Nakai és mtsai, 1993, 1994), feltételezhető a 

chaperone-okkal való kapcsolatuk is.

A GroEL chaperoninok alapvetően citoszolikus, hidrofil tulajdonságú fehérjék, 

ezért általában csak fehérjékkel való kölcsönhatásukat feltételezik. Csoportunk azonban 

bizonyította, hogy a chaperonin közvetlenül a lipid mátrixhoz is képes kötődni in vitro, 

miközben chaperone- és ATP-áz aktivitását megőrzi (Török és mtsai, 1997). Ezt a 

megfigyelésünket támasztják alá a Frisk és mtsai (1998) eredményei, miszerint a 

Haemophilus ducreyi sejtek felszínén elhelyezkedő GroEL-homológ fehérje szerepet 

játszik e baktérium és az emlős sejteket határoló citoplazmás membrán asszociációjában.
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4.2. A chaperone-ok és a chaperoninok szerepe a hőstressz elleni védelemben

A fotoszintetikus szervezetek leghőérzékenyebb része a tilakoid membrán PSII 

komplexe (Berry és Björkman, 1980; Havaux, 1993a), ezért a hőtolerancia kifejlődését 

vizsgáló kísérletek egyik célpontja mindig ez a komponens.

4.2.1. Fotoszintetikus eukarióta szervezetekben

A hőmérséklet emelésekor két károsodási lépcső figyelhető meg a magasabb rendű 

növények esetében (Havaux, 1993a), melyek korrelációját a különböző védekező 

mechanizmusok elindulásával még nem tanulmányozták teljes részletességgel. Az irodalmi 

adatok ismeretében úgy tűnik, hogy előbb a zeaxantin mennyiségének megnövekedése 

(Havaux, 1993b; 1994; Tardy és Havaux, 1996; Havaux és Tardy, 1996; Havaux és mtsai, 

1996a,b), majd ezt követően a hőstressz-fehérjék szintézise játszik szerepet a védelemben. 

Mivel abban a hőmérséklet tartományban, ahol ezen jeleségek már megfigyelhetők még 

bizonyítottan nem következik be egyik PSII komponens denaturálódása vagy aggregációja 

sem (Thompson L.K. és mtsai, 1989) feltételezhető, hogy a lipid-fehéije komplexek 

szerkezetének fellazulása okozza a víz-bontás folyamatának majd a PSII centrumon belüli 

energiaátadásnak a gátlását.

A violaxantin<-»zeaxantin átalakulás, melyet xantofill-ciklus néven ismerünk, régóta 

intenzíven tanulmányozott folyamat, s fő szerepét elsősorban a fotoszintetikus rendszer 

fotoinhibíció elleni védelmében igazolták. Havaux és mtsai (1996a,b) feltételezik, hogy a 

zeaxantin membrán-fluiditást csökkentő hatása (Gruszecki és Strzalka, 1991; Gabrielska és 

Gruszecki, 1996) következtében stabilizálja a lipid kettős-réteget a hőmérséklet 

dezorganizáló hatásával szemben és így is javítja a növény túlélési esélyeit.

A hőmérséklet további emelésekor megfigyelhető a hőstressz-fehéljék (lsd. 1. 

táblázat) megjelenése. Az eredmények egyöntetűk abban, hogy a növények domináns 

hőstressz-fehérjéi a kis molekulatömegű csoportba (LMW Hsp) tartoznak (Vierling, 1991; 

Waters és mtsai, 1996). A tilakoid membrán termotoleranciájának kialakulásában fontos 

szerepet játszik a kloroplasztiszba importálódó és a tilakoid membránhoz kötődő 

nagymértékben konzervált Hsp21 hőstressz-fehérje (Glaczinski és Kloppstech, 1988; 

Adamska és Kloppstech, 1991; Vierling, 1991; Stapel és mtsai, 1993; Clarke és Critchley, 

1994; Heckathom és mtsai, 1996; Downs és mtsai, 1998), amit in vitro kísérletekkel is 

igazoltak (Heckathom és mtsai, 1998).

A 60 kDa-os chaperoninok viselkedésével kapcsolatos adatok ellentmondásosak. A 

kísérletek nagy részében hőstressz hatására nem indukálódtak (Clarke és Critchley, 1992; 

Schmitz és mtsai, 1996a), mások eredményei szerint kis mértékben bár, de válaszoltak a
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stresszre (Vierling, 1991; Clarke és Critchley, 1990, 1992) s ha mennyiségük meg is 

növekedett, a membránhoz nem kötődtek (Clarke és Crithley, 1990). Chlamydomonas 

reinhardtii sejtekben viszont mindhárom cpnóO gén hőaktiválható volt (Thompson M.D. és 

mtsai, 1995). Vigna sinensis levelekben pedig a hőstressz hatására szintetizálódó fehérjék 

mindegyike, köztük egy 60 kDa-os is, megtalálható volt a tilakoid membrán frakcióban, s a 

szerzők feltételezik, hogy felelősek lehetnek a termotolerancia kialakulásáért, de 

kísérleteket ennek közvetlen bizonyítására nem végeztek (Krishnasamy és mtsai, 1988).

Az mindenképpen megállapítható, hogy a magasabb rendű fotoszintetikus szervezeteknél 

fajtól és fejlődési stádiumtól függő a 60 kDa-os chaperoninok viselkedése (Viitanen és 

mtsai, 1995; Holland és mtsai, 1998), így általános következtetést rájuk vonatkozóan 

levonni nem tudunk.

4.2.2. Cianobaktériumokban

A cianobakteriális hőstressz választ is számos szempontból vizsgálták már 

(Tandeau de Marsac és Houmard, 1993), bár nem olyan részletesen, mint a növények 

esetében.

A növényekkel összehasonlítva a legnagyobb különbség az, hogy bár van zeaxantin a 

membránjaikban, de a finom és gyors fluiditás-szabályozást esetleg lehetővé tevő xantofill- 

ciklusuk nincs, és a ~60 kDa-os Hsp mennyisége, természetesen a többi általánosan 

előforduló bakteriális hőstressz-fehéijével együtt (lsd. 1. táblázat), a hőstressz alatt 

jelentősen megnövekszik (Borbély és mtsai, 1985; Borbély és Surányi, 1988; Jäger és 

Bergman, 1990; Lehel és mtsai, 1992, 1993a,b; Blondin és mtsai, 1993; Kovács és mtsai, 

1994a,b; Webb és Sherman, 1994; Horváth és mtsai, 1998).

A Hsp60 stressz hatására megnövekedett membrán-asszociációját csoportunkon (e 

dolgozat és a hozzá tartozó közlemények: Kovács és mtsai, 1994a,b) kívül csak két esetben 

említik meg: vas-hiányos körülmények között nevelt Synechococcus PCC 7942 sejtekben a 

hőstressz (Webb és mtsai, 1990), Synechocystis PCC 6803 törzsben pedig a só-stressz 

(Hagemann és mtsai, 1994) indukálta a folyamatot.

A Hsp60-at GroEL-analóg chaperone-ként cianobaktériumokban csoportunk (Lehel és 

mtsai, 1992; Kovács és mtsai, 1994a,b), Webb és mtsai (1990), valamint Jäger és Bergman 

(1990) azonosították. Chitnis és Nelson (1991) a Synechocystisből izolált, cpn60-nak 

keresztelt hőstressz-fehérje gén transzkripcióját jellemezték, de az általa kódolt fehérjét 

már nem vizsgálták.

Érdemes még megemlíteni Yatvin (1987) megfigyelését, mely szerint hőstressz 

alatt az E. coli sejt plazma membránjába zsírsav telítettségtől függően jelentős mennyiségű
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fehérje integrálódott, melyek között azonban nem találtak egyetlen hőstressz-fehérjét sem. 

Elmélete szerint a hőmérséklet indukálta membrán szerkezet változás mintegy “behívhat” 

fehérjéket, ezzel stabilizálva szerkezetét. Csoportunk megfigyelései szerint az E.coli 

GroEL chaperonin is betölthet hasonló szerepet (Török és mtsai, 1997), és bizonyítottuk, 

hogy a Synehocystis hsp-gének (hspl7, groESL, српбО) érzékenyen reagálnak a tilakoid 

membrán fluiditásának megváltozására (Horváth és mtsai, 1998).

5. Modell szervezetünk a Svnechocvstis

A fotoszintetikus folyamatok tanulmányozására modell szervezetként régóta 

használják a kloroplasztisz endoszimbióta ősének tekintett cianobaktériumokat. Előnyeik a 

növényekkel szemben a jóval egyszerűbb fenntartásuk, gyors növekedésük. Jól 

transzformálhatok, s mára már speciális cianobakteriális vektorok is rendelkezésre állnak 

(Ferino és Chauvat, 1989; Mermet-Bouvier és mtsai, 1993; Mermet-Bouvier és Chauvat, 

1994). Tilakoid membránjuk lipid-összetétele is igen hasonlít növényi megfelelőjükre s ez 

alkalmas modellé teszi a hőmérséklet adaptációs és más membrán fluiditástól függő 

folyamatok tanulmányozására. Membránjaik 90-95%-át a tilakoid képviseli, s ez a 

sajátosságuk nagymértékben megkönnyíti a membrán analitikai és funkcionális 

vizsgálatokat, mivel gyorsan, egyszerűen nagy mennyiségű és elfogadható tisztaságú 

fotoszintetikus membrán izolálható belőlük. Az általunk használt Synechocystis PCC 6803 

törzs teljes genomiális szekvenciája ismert és könnyen hozzáférhető (Nakamura és mtsai, 

1998).

A cianobakteriális sejt viszonylag egyszerű felépítésű (4. ábra). Tilakoid

membránjában (5. ábra) a kloroplasztiszéhoz hasonló elektron-transzport lánc funkcionál. 

Azonban néhány jelentős különbséget is megfigyelhetünk: (a) a tilakoid membrán nem 

különül el gránum és sztróma régióra, (b) a fény begyűjtése nem egy membránba 

integrálódott fehérje komplexum, hanem annak a felszínén elhelyezkedő, fikobiliszómának 

nevezett bonyolult struktúra funkciója, (c) a PSII vízbontásért felelős régiójához a 

növényekhez hasonlóan három lumenális fehérje kapcsolódik, melyek molekulatömege 

azonban jóval kisebb: az egyik egy 9-12 kDa, a másik a ~16 kDa Cyt-c55o, melynek 

asszociációját csak nemrégiben fedezték fel (Nishiyama és mtsai, 1994; Shen és mtsai, 

1995; 1998) (d) a tilakoid membránban megtalálhatók a légzési elektron-transzport 

enzimei is, melyek a magasabb rendűeknél elsősorban a mitokondriumban lokalizálódnak, 

cianobakteriális Rubisco enzim zöme a karboxiszómáknak nevezett(e) a
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4. ábra: (A) Egy cianobakteriális sejt sematikus rajza (Stanier, 1988). (B) A Synechocystis PCC 6803 elektronmikroszkópos felvétele.
(A) CM: sejt membrán; TH: tilakoid membrán; PB1 és PB2: a tilakoid membrán-asszociált fíkobiliszómák felül- és oldalnézete; GG: glikogén 
granulumok; P: polifoszfát granulumok; C: karboxiszómák; R: riboszómák; G: gáz vezikulumok. (A): Sejtfal kinagyított képe a külső- és a citoplazmás 
membránnal és a köztük elhelyezkedő peptidoglikán réteggel. (B) A tilakoid membrán kinagyított képe.
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képződményekben található meg (Meth. in Enzimol. Vol 167; Bryant, 1994).

A cianobaktériumok alacsony hőmérséklet adaptációjában szerepet játszó tényezők 

viszonylag jól ismertek (Vígh és mtsai, 1985, 1993; Wada és mtsai, 1990; Los és mtsai, 

1993), s egyre szélesebb körben folytatnak kutatásokat, melyek célja a magas hőmérséklet 

adaptációért (Lehel és mtsai, 1993a; Nishiyama és mtsai, 1993, 1994, 1997; Horváth és 

mtsai, 1998) és a stressz tolerancia kifejlődéséért felelős folyamatok tanulmányozása 

(Lehel és mtsai, 1993a,b; Kovács és mtsai, 1994a,b; Ericksson és Clarke, 1996; Glatz és 

mtsai, 1996, 1997, 1998; Vígh és mtsai, 1994, 1995; Horváth és mtsai, 1998).
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

1. Svnechocvsíis-szel végzett kísérletek

1.1. A Synechocystis tenyésztési körülményei
A kísérletekhez a Synechocystis PCC 6803 sejtvonalat (“Pasteur Culture Collection 

of axenic cyanobacterial strains”, Rippka és mtsai, 1979) használtuk. A sejteket 1% agart 

tartalmazó BG-11 táptalajon tartottuk fenn 30 °C-on, folyamatos megvilágítás mellett 

(Currier és mtsai, 1977). Az előkultúrát, agárról leoltva, 50 ml-nyi BG-11 tápoldatban 

rázatva neveltük, s ezt 700 ml-nyi tenyészethez használtuk fel. A sejteket BG-11 

folyadékkultúrábari (Allen, 1968) -melynek pH-ját HEPES-NaOH pufferrel állítottuk be 

7.5-re- fotoautotróf körülmények között, 70 pE m'2 s"1 erősségű fehér fénnyel megvilágítva 

neveltük (Stanier és mtsai, 1971; Wada és mtsai, 1990). A tenyészeteket 1% СОг-ot 

tartalmazó steril levegővel buborékoltattuk. A tenyésztés hőmérséklete 30°C (optimális 

növekedés, Tasaka és mtsai, 1996) volt. A sejtek növekedését a 800 nm-en mért abszorpció 

változásával követtük Hewlett Packard 8452A spektrofotométerrel és a késői exponenciális 

növekedési szakaszukban (OD8oo=l .4-1.8) használtuk fel a kísérletekhez.

1.2. Hőstressz kezelés, radioaktív jelölés

1.2.1. A szubletális hőkezelés hatásainak vizsgálatához

a 30 °C-on nevelt tenyészeteket két részre osztottuk s három órán át 30 valamint 

42 °C-on (szubletális hőmérséklet, Lehel és mtsai, 1993a) inkubáltuk a tenyésztőkádakban.

1.2.2. Hőmérséklet-függés vizsgálatához, jelölés [l4C]Na2C03-tal

a 30 °C-on nevelt tenyészetet 100-100 ml-es adagokban folyamatos keverés és 

megvilágítás mellett, steril körülmények között 3 órán át kezeltük a kiválasztott 

hőmérsékleteken (30, 40, 42, 44 és 46 °C) [14C]Na2C03-oldattal (74 GBq/ml, végső 

aktivitás-koncentráció) kiegészítve

1.2.3. Idő-függés vizsgálatához

az előző pontban leírt kísérleti elrendezésben, 30 ill. 42 °C-on különböző ideig 

(1, 2, 3, 3.5, 4, 5 és 6 óra) inkubáltuk a mintákat.



-25 -

1.2.4. Chaperonin tisztításhoz, és komplex izoláláshoz

a tenyésztőedényben 5 órán át, valamint egyes esetekben egy éjszakán keresztül 

42°C-on tartva a kultúrát indukáltuk a hőstressz-fehéijék szintézisét.

1.2.5. Jelölés [l4C]-fehérje hidrolizátummal

A 30 °C-on nevelt tenyészetből 1.5 ml-nyi adagokat Eppendorf csövekbe 

osztottunk szét. 30 ill. 42 °C-os kádakban megvilágítva inkubáltuk, és a kezelés második 

félórájában jelöltük a fehérje hidrolizátummal (11.1 kBq/ml végső aktivitás-koncentráció).

1.3. Sejtfrakcionálás / Tilakoid membrán izolálása

Az izolálásokat minden esetben végig 0-4°C-on végeztük.

1.3.1. Tilakoidban gazdag sejtfrakció izolálása

1.3.1.1. 100 ml Synechocystis tenyészetből 10 percig tartó 5000xg centrifugálással 

(4°C) kiülepítettük a sejteket, majd ecsettel felszuszpendáltuk 3 ml pufferben 

(10 mM TES-NaOH, pEl 7.0, 10 mM MgCb ), ami 1-1 mM proteáz gátlót (PMSF, 

benzamidin, s-amino-kapronsav) tartalmazott. A mintát a továbbiakban sötétben és jégen 

tartottuk.

A sejteket, a szuszpenzióval azonos térfogatú 0.1 mm átmérőjű üveggyönggyel (Braun 

GmBH, Melsungen) együtt, 3x3 percig, vastag falú kémcsőben vortexelve, s közben 

3-3 perc hűtési időt biztosítva, tártuk fel (Pakrasi és mtsai, 1989). Az üveggyöngyöket 

hagytuk leülepedni, majd 2x3 ml pufferrel mostuk, s az egyesített sejtszuszpenzióból a 

sejttörmeléket és a fel nem tárt sejteket 5000xg, 10 perces centrifugálással eltávolítottuk. A 

felülúszóból kiülepítettük (27.000xg, 30 perc) a tilakoid membránban gazdag frakciót, amit 

legalább egyszer mostunk, hogy a lazán kötődő fehérjéket (többségükben 

fikobiliproteinek) eltávolítsuk.

1.3.1.2. Nagyobb mennyiségű tenyészet felhasználásakor a sejteket Bead-Beaterrel 

(10x20 sec, 40 sec hűtési idő, BioSpec Product, Bartlesville, Oklahoma) vagy Braun 

homogenizálóval (3x3 perc, 3 perc hűtési idő, hűtés СОг-dal, Braun GmbH) tártuk fel.

1.3.1.3. 1.5 ml tenyészet esetén 200 pl-nyi izoláló pufferben szuszpendáltuk fel a sejteket, 

s 0.2 g üveggyönggyel 4x1 percig (1-1 perc hűtés jéggel), Eppendorf csőben vortexeltük.
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Az üveggyöngyöt ülepítettük, 60 pl pufferrel mostuk, majd az egyesített szuszpenzióból a 

sejttörmeléket eltávolítottuk (5000 rpm, 5 perc). A felülúszót 13.000 rpm-mel 30 percig 

centrifugálva (4°C) nyertük a tilakoid membrán frakciót.

Ezt követően a tilakoid pelletet az izoláló pufferben felszuszpendáltuk, Chl-a 

koncentrációját megmértük (3.2.) és 1 mg/ml-re állítottuk be. Azokban az esetekben, mikor 

a membrán szuszpenziót fagyasztva tároltuk 5 mM végső koncentrációig EDTA-val 

egészítettük ki az izoláló puffért, hogy megakadályozzuk az irreverzibilis aggregátum 

képződést.

1.3.2. “Nagytisztaságú” tilakoid-membrán frakció izolálása

Az előző pont szerint izolált tilakoid-membránt a vele együtt ülepedő 

citoplazmikus-membrán daraboktól és az esetlegesen előforduló nagyméretű fehérje 

aggregátumoktól a következő módon választottuk el:

A tilakoid membrán szuszpenziót 30-90%-os, folyamatos cukorgradiensre 

rétegeztük és 6 órán át 180.000xg-vel centrifugáltuk (Gombos és Vígh, 1986). A tilakoid 

membránt tartalmazó, jól elhatárolható zöld sávot összegyűjtöttük, az izoláló pufferrel 

felére hígítottuk, centrifugáltuk (180.000xg, 60 perc), a pelletet felszuszpendáltuk, Chl-a 

koncentrációját megmértük (3.2).

1.3.3. Tilakoid izolálás a tilakoid-asszociált chaperoninok oligomerizációs állapotának 

vizsgálatához

A módszer nagymértékben egyezik az 1.3.1.1. pontban leírtakkal, az izoláláshoz 

azonban a Synechocystis PCC 6803 PSI, PSII komplexek preparálásához használt 

“D-puffert” választottuk (20 mM MES-NaOH, pH 7.5, 10 mM MgCh, 10 mM CaCh, 

0.5 M mannitol, Rögner és mtsai, 1990), 17 %-nyi glicerinnel kiegészítve, mely biztosítja a 

chaperonin oligomer stabilitását (lsd. Eredmények és megvitatásuk 3.1. alfejezete).

A sejteket feltártuk, tilakoid membránt izoláltunk, az izoláló pufferben felszuszpendáltuk, 

Chl-a koncentrációját megmértük. A mintát ezután BN-PAGE-t (3.5.) követő Westem- 

blottal (3.7.) elemeztük.

1.3.4. Citoszolikus frakció

A fent ismertetett tilakoid izolálások felülúszója többnyire citoszolikus fehérjéket, 

és a tilakoid membránról leszakadt fikobiliproteineket tartalmazza, s ezt szolubilis fehérje 

frakcióként kezeltük, fehérje-koncentrációját megmértük (З.1.).
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1.4. A tilakoid-chaperonin kapcsolat jellemzése
A hőstressz kezelésnek kitett Synechocystisből (1.2.1.) izolált, tilakoidban gazdag 

membrán szuszpenzióból (1.3.1.) 100-100pl-nyit (lmg/ml fehérje koncentráció) Eppendorf 

csövekbe osztottunk szét. Centrifugáltuk (13.000 rpm, 10 min), majd a pelletet a következő 

oldatokban felszuszpendáltuk és 30 percig szobahőmérsékleten enyhén rázattuk Adamska 

és Kloppstech (1991) módszerét követve:

a) izoláló puffer (kontroll)

b) 2.0 M NaCl-dal kiegészített izoláló puffer

c) 0.8 M Tris-HCl, pH 8.4.

Majd centrifugáltuk, s a “mosást” megismételtük.

d) A hidrofób valamint a hidrofil tulajdonságú fehérjék elkülönítését egymástól 

detergenses extrahálhatóságuk alapján végeztük (“phase partitioning”, Bordier, 1981; 

Adamska és Kloppstech, 1991) az izoláló puffért kiegészítve 150 mM NaCl-dal és 

1% Triton X-114-gyel.

A tilakod membránt a Triton X-l 14 tartalmú pufferben felszuszpendáltuk, 30 percig jégen 

inkubáltuk, néha enyhén vortexeltük. A nem szolubilizálódott anyagok (többségében 

keményítő) eltávolítása után (13.000 rpm, 10 min) az elegyet 38 °C-ra felmelegítettük, 

amikoris a detergens és a vizes fázis elválik egymástól. A tökéletes fázis-szeparálást 

centrifugálással segítettük elő. A két fázist egymástól elválasztottuk s mindkettőt újból 

extraháltuk.

A kezelések végeztével kapott tilakoid membránt felszuszpendáltuk az izoláló 

pufferben, s ezekből a mintákból (m), a felülúszókból (s), a Triton X-l 14-es (t) valamint a 

vizes (a) fázisból térfogatarányos mennyiségeket, acetonnal történő kicsapás után, 

lD-SDS-PAGE-n (3.3.) és 2D-SDS-PAGE-n (3.6.) elemeztünk. A chaperoninokat a 

3.14.2. pontban leírtak szerint előállított ellenanyagot használva, Westem-blottal (3.7.) 

azonosítottuk.

1.5. Chaperonin oligomerek feldúsítása ellenanyag készítéshez és N-terminális 

szekvenáláshoz
A Synechocystis chaperonin kutatásaink kezdetén (1989-1990) már 

megpróbálkoztunk a tisztítással és az oligomer fehérjék feldúsításával (Lehel és mtsai, 

1992; Lehel, egyetemi doktori disszertáció, 1991). A továbbiakban a már kipróbált recept 

alapján izolált oligomer frakciót használtuk az első Synechocystis chaperonin poliklonális
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ellenanyag elkészítéséhez, valamint később a Cpn60 és GroEL fehérjék azonosításához, 

ami N-terminálisuk megszekvenálásával történt:

700 ml, 30 °C-on nőtt kultúrát egy éjszakán (ellenanyag készítéshez), vagy 3 órán 

(szekvenáláshoz) keresztül 42 °C-on inkubáltunk a chaperonin mennyiségének növelése 

céljából. A sejteket ezt követően 750 mM К-foszfát (pH 7.0, 1-1 mM proteáz gátló) 

pufferben feltártuk az 1.3.1./1.3.4. pontokban leírt módon. A citoszolikus frakció 4 ml-ét 

10-30 %-os szacharóz gradiens tetejére rétegeztük, és 16 órán át, 100.000xg-vel 

centrifugáltuk. Másnap 2-2 ml-nyi frakciókat gyűjtöttünk, lD-SDS-PAGE-val elemztük, és 

a chaperonin tartalmú frakciókat a 3.8. ill. 3.14. pontban ismertetett módon használtuk 

céljainknak megfelelően.

1.6. Chaperonin tisztítás Synechocystis-bői

5-5 liter kontroll és szubletális hőstressznek kitett Synechocystis tenyészetet 

dolgoztunk fel a chaperoninok tisztításához Terlesky és Tabita (1991), Lissin (1995) 

valamint Török és mtsai (1997) módszereit és saját megfigyeléseinket felhasználva. A 

sejtek feltárását és a szolubilis fehérje frakció izolálását az 1.3.-ban ismertetett módon 

végeztük a következő puffért használva: 50 mM TES-NaOH, pH 7.0, 10 mM MgCE, 

5mM ATP, 0.02 mg/ml Dnáz I, 1-1 mM proteáz gátló (PMSF, benzamidin és e-amino- 

kapronsav).
A felülúszót lépcsős cukorgradiensen (0.2, 0.4, 0.6 és 0.8 M szacharóz a feltáró pufferben, 

egyenlő térfogat-arányban) 110.000xg-vel, 20 órán át centrifugáltuk, a frakciókat 

összegyűjtöttük, chaperonin tartalmukat lD-SDS-PAGE-val ellenőriztük. A megfelelő 

mintákat egyesítettük, ammónium-szulfátos (66%-os telítési konc.) precipitációval 

koncentráltuk, a pelletet 17 % glicerint tartalmazó pufferben (-ATP) feloldottuk, 

dializáltuk és ugyanezzel a puffért eluensként használva Superose 6 (Pharmacia) gélszűrő 

oszlopon, 100-100 pl mintát injektálva, 0.3 ml/perc áramlási sebesség mellett 

kromatografáltuk Merck-Hitachi inert HPLC-vel (L-6220 Pump, D-6000 Interface modul), 

melyet Cygnet™ (ISCO) frakciószedővel kötöttünk össze. A kromatogramot 280nm-en, 

L4250 UV-VIS detektorral (Merck-Hitachi) és 350 nm emissziós (300 nm geijesztésnél; 

triptofán fluoreszcencia paraméterei) hullámhosszon, F-1050 Fluorescence 

Spectrophotometer (Merck-Hitachi) detektorral vettük fel. A frakciók összetételét 

lD-SDS-PAGE-val és Western-blottal ellenőriztük. A chaperonin tartalmú mintákat 

egyesítettük, és Centricon-100 (Amicon) centrifuga-csövekben koncentráltuk (875xg). 

Fehéije koncentrációjukat mértük, Cpn60 és GroEL tartalmukat 2D-SDS-PAGE-val 

ellenőriztük.
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1.7. PSII aktivitás mérése
Az intakt sejtek PSII károsodásának hőmérséklet függését oxigén fejlesztő 

képességük követésével, mely az adott kísérleti rendszerben a H2O—»1,4-benzokinon 

elektrontranszport sebességével volt arányos, mértük Gombos és mtsai (1991) valamint 

Lehel és mtsai (1993a) alapján.

Kontroll (30°C) és szubletális hőstressznek kitett (42°C, 3 óra) Synechocystis 

tenyészetek 5-5 ml-es alikvotjait lécén tri fugái tűk (8000xg, 10 perc). A sejteket 5ml 50 mM 

Tricine-NaOH (pH 7.5) pufferben egyszer mostuk, majd felszuszpendáltuk és sötétben, 

30 percig 42, 44, 46, 48, 50 és 52 °C-on inkubáltuk. Ezt követően a mintákat 30 °C-ra 

visszahűtöttük, 1 mM K3Fe(CN)6-dal és 1 mM 1,4-benzokinonnal kiegészítettük, és 

3.5 mE m'2 s'1 erősségű megvilágítás mellett, vörös optikai szűrőt (VR620, Hoya Glass 

Co., Tokyo) használva, Clark-típusú elektróddal mértük az oldott oxigén koncentráció 

változását.

1.8. Fotoszintetikus pigmentek analízise HPLC-vel

A xantofill, a ß-karotin és a Chl-a tartalom változásának követésére Masamoto és 

Furakawa (1997) módszerét használtuk.

10-10 ml kontrol és szubletális hőstressznek kitett Synechocystis tenyészetből 

pelletálást (5000xg, 10 perc) követően 2x10 ml 80 %-os acetonnal extraháltuk (10-10 perc, 

szobahőmérsékleten, sötétben) a pigmenteket, s az extraktumot 5000xg, 10 percig tartó 

centrifugálással tisztítottuk. Majd Merck-Hitachi HPLC-vel (L-6220 Pump, D-6000 

Interface modul), reverz-fázisú oszlopot (Supelcosil L-18, 150x0.4mm, 4pm,

+előtétoszlop, Supelco) használva, 20 pl mintát injektálva 1 ml/perc áramlási sebesség

mellett elválasztottuk egymástól a fontosabb fotoszintetikus pigment csoportokat, a 

következő gradiens programot alkalmazva:

100% metanol 0% etanol

100 % etanol

100 % metanol 0 % etanol

0-10 perc 

10-20 perc 

20-30 perc

A kromatogramot 450 nm-en L4250 UV-VIS detektorral detektáltuk. A Chl-a csúcsot

0% metanol

fluoreszcenciája alapján, 435 nm gerjesztő és 680 nm emissziós hullámhosszot használva, 

Merck-Hitachi F-1050 Fluorescence Spectrophotometer segítségével azonosítottuk. A ß- 

karotin csúcsot a sztenderd retenciós ideje, míg a xantofill csúcsokat az irodalmi adatok, és 

abszorpciós spektrumuk alapján azonosítottuk.
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2. Escherichia coli transzformánsokkal végzett kísérletek

2.1. Tenyésztés, törzsek

A kísérletekhez JM109, CG3014 (B178 W3110 F' galE relA, C. Georgopoulos 

ajándéka) a továbbiakban csak В 178-ként jelzett (Georgopoulos és mtsai, 1973) “vad”, 

valamint a CG3010 (B178 groEL44, C. Georgopoulos ajándéka) chaperonin mutáns 

(karakterizálásukat Zeilstra-Ryalls és mtsai, (1993) végezték) törzseket használtunk.

A Kanr gén inszerciójával inaktivált groEL gént tartalmazó E. coli törzset 

(“AgroEL”) P. Lund (The University of Birmingham, UK) bocsátotta a rendelkezésünkre. 

A törzs életképességét a pBAD30 típusú vektorba (Ampr, arabinóz promoter, 

konstruálásának ismertetése: Guzman és mtsai, 1995) klónozott Rhizobium leguminosarum 

cpnóO chaperonin gén terméke biztosította.

A tenyészeteket LB tápoldatban neveltük, amit kiegészítettünk a megfelelő 

antibiotikumokkal: ampicillin (100 pg/ml, a pKK223-3 és a pBAD30 vektor és 

származékai esetén), tetraciklin (10 pg/ml, а В178 törzseknél és a pKK223-3/Tetr 

plazmidok esetén), klóramfenikol (50 pg/ml, a pGroEL és a pRubó plazmidoknál), 

kanamicin (50 pg/ml, a “AgroEL” E. coli törzs esetén). A pBAD alapú vektort tartalmazó 

törzs tenyésztésénél a tápközeget 0.2 % L-arabinózzal egészítettük ki, míg e vektor 

represszálására 0.5 % D-glükózt használtunk.

2.2. Transzformálás, plazmidok
A cpnóO gént (Chitnis és Nelson, 1991), pontosabban az EcoRl-Kpnl hasító helyek 

között elhelyezkedő 2.5-kb méretű ffagmenten tartalmazó, YPN::Cpn60 konstrukciót P.R. 

Chitnis bocsátotta rendelkezésünkre. Ezt a ffagmentet az M13mpl8 fág EcoRl-Kpnl 

helyére klónoztuk és M13-Cpn60-nak neveztük. A groEL gént (Lehel és mtsai, 1993b) az 

EMBL3 Lambda fág vektor 1.9-kb-nyi EcoRV-ВатШ ffagmentjéből klónoztuk az 

M13mp8 fág BamHI-HincII hasítóhelyei közé.

Ezt követően mindkét gén elejére Xbal, a végükre pedig Pstl hasító helyet készítettünk in 

vitro mutagenezissel (BioRad, Muta-Gene M13 in vitro Mutagenesis Kit, Version 2). Majd 

az 1.7-kb EcoRl-Pstl szakaszokat a pKK223-3 vektor (Pharmacia) EcoRl-Pstl helyére 

klónoztuk. Mindkét plazmidot EcoRl, Xbal és Mung Bean nukleázzal emésztettük, a 

géneket az IPTG-vel indukálható Tac promoterhez ligáltuk majd JM109 E. coli törzsbe 

transzformáltuk. Az így kapott plazmidokat pSCpn60-nak (pKK223-3::Cpn60), valamint 

pSGroEL-nek (pKK223-3::GroEL) neveztük a továbbiakban. Mindkét plazmidon az
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illesztési helyeket szekvenálással ellenőriztük, és CpnóO ill. GroEL termelő képességüket 

lD-SDS-PAGE-val és Westem-blottal teszteltük.

A plazmidok izolálását Holmes és Quigley (1981) módszerét követve, a 

transzformálásokat Mandel és Higa (1970) leírása alapján végeztük el.

Ugyanezen plazmidok Tetr gént hordozó változatát (pKK223-3/Tetr::Cpn60; 

:: GroEL) is elkészítettük.

Az E. coli groEL génjét kódoló pGroEL (Goloubinoff és mtsai, 1989a), és az 

Anacystis nidulans Rubisco fehérje nagy- és kis-alegységének génjét hordozó pRubó 

plazmidok (Gatenby és mtsai, 1985) A.A. Gatenby ajándékai voltak.

2.3. In vivo Rubisco teszt
JM109, В178 és groEL44 E. coli sejteket külön-külön transzformáltuk a chaperonin 

géneket hordozó pSGroEL, pSCpnóO plazmidokkal valamint a kontroll vektorral 

(pKK233-3), majd mindegyiket a pRubó plazmiddal. A kísérlet során párhuzamosan 

három-három transzformánst teszteltünk. A sejteket a megfelelő antibiotikumokat 

tartalmazó LB-tápoldatban 37°C-on OD60o=0.3-ig neveltük, majd 1 mM IPTG-vel 

indukáltuk két órán át. Ezután 5-5 ml sejt szuszpenziót Eppendorf csövekbe mértünk. A 

sejteket pelletáltuk, 300 pl izoláló pufferben (100 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM MgCl2, 

30 mM NaHC03 (A-puffer), 15 % glicerin, ImM DTT, 1 mM PMSF, 1 mg/ml lizozim, 

0.2 mg/ml DNase) felszuszpendáltuk majd 4 °C-on szonikálással feltártuk (3x20 sec). A 

sejttörmelék eltávolítása után (13.000 rpm, 10 perc) Bradford módszerével (1976) 

megmértük a fehérje koncentrációt és pontosan 4 mg/ml-re állítottuk be az izoláló pufferrel 

hígítva. Ebből az oldatból 100-100 pl-t használtunk a Rubisco enzim-aktivitásának 

mérésére Lorimer és mtsai (1977) valamint van der Vies és mtsai (1994) módszerét 

követve: 150 pl puffért (A puffer + 1 mM EDTA) Eppendorf csőbe kimértünk, hagytuk 

felmelegedni szobahőmérsékletűre, majd összekevertük 100 pl sejtextraktummal, és 

kiegészítettük 50 pl [14C]-pufferrel (0.14 mCi/ml [14C]Na2C03, 0.29 M Na2C03, 

0.035 mM MgCl2, 21 mM Tris-HCl, pH 8.0). Ezt követően szobahőmérsékleten 10 percig 

inkubáltuk az elegyet, majd 15 pl 10 mM ribulóz-l,5-bifoszfát oldat hozzáadásával 

elindítottuk a reakciót a vegyi-fülke alatt. 30 percnyi inkubálási idő után 700 pl 10 %-os 

ecetsav oldattal leállítottuk, és a mintákat szcintillációs küvettákba pipettáztuk. Az 

üvegcséket 150°C-os fém termosztátra helyezve, a folyadékot kb. 20 perc alatt 

elpárologtattuk, majd levettük és hagytuk lehűlni. A bepárlási maradékot 0.5 ml desztillált 

vízzel feloldottuk, 10 ml dioxán koktéllal elegyítettük és Beckman LS5000TD



-32-

p-szcintillációs készülékkel mértük a beépült radioaktivitást. A dioxán koktél összetétele a 

következő volt:

POPOP 0.2 g

PPO 4g
60 gnaftalin 

metanol 

etilénglikol 20 ml

dioxánnal 1000 ml-re egészítettük ki az oldatot.

100 ml

2.4. Hőmérséklet-érzékenységet okozó mutációk komplementálásának ellenőrzése
A groEL44, а В178 és a JM109 E. coli sejteket transzformáltuk a pGroEL, 

pSGroEL, pSCpnóO és pKK223-3 plazmidokkal külön-külön, majd 3-3 kolóniát 

felszaporítottunk 37 °C-on, LB-tápoldatban, OD6oo=0.6-ig. Ezt követően 10-szeres hígítási 

sorozatokat készítettünk, és 8-8 pl-t csepegtettünk a megfelelő antibiotikumot/kat és 1 mM 

IPTG-t tartalmazó LB-agarokra. A Petri-csészéket 37 ill. 42 °C-on inkubáltuk 18 órán át, 

majd a telepeket megszámoltuk és kiszámítottuk az egyes transzformánsok kolónia képző 

képességét (CFU= colony forming unit) (Zeilstra és mtsai, 1993; van der Vies és mtsai, 

1994).

2.5. Fág-teszt

A kísérlethez Х.Ьгс1 (A,, “clear plaque” mutáns) és T4D0 (T4, vad típus) fágokat 

használtunk Zeilstra-Ryalls és mtsai (1993) megfigyeléseit követve. Mindkét fágot 

felszaporítottuk, titerét meghatároztuk, s a törzsoldatból 10-szeres hígítási sorozatokat 

készítettünk, melyekből 10-10 pl-t csepegtettünk a megfelelő transzformánsokból (lsd. 

2.3.) készített E.coli pázsitra, ami tartalmazta az antibiotikumokat és a chaperonin gének 

indukálásához szükséges IPTG-t. A Petri-csészéket 18 órán át 37 °C-on inkubáltuk s 

másnap megszámoltuk a plakkokat és meghatároztuk a PFU értékeket (plaque forming 

unit). A kísérletet három-három független transzformánssal végeztük el.

2.6. Synechocystis GroEL és Cpn60 izolálása transzformáns E. coli-ból
A pSGroEL valamint a pSCpnóO plazmidokkal transzformált JM109 E. coli 

sejttenyészetet (2 1, 37 °C, indukció 0.5 mM IPTG-vel OD60o=0.3-tól 3 órán át) pelletáltuk 

és az izoláló pufferben (50 mM Tris-HCl, pH 7.5, (A-puffer) 1 mg/ml lizozim, 

0.02 mg/ml DNase I, proteáz gátlók: ImM PMSF, benzamidin, amino-kapronsav; Török és
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mtsai, 1997;) feltártuk (Bead-Beater, 10x20 sec, 1 perc hűtési idő). Ezt követően a 

sejttörmeléket eltávolítottuk (25000xg, 15 perc), a szolubilis fehérjéket 5-50 % szacharózt 

tartalmazó gradiensre rétegeztük és 180.000xg-vel, 21.5 órán át centrifugáltuk (Cloney és 

mtsai, 1992a), majd frakciókat gyűjtöttünk és 1D-SDS-PAGE gélen ellenőriztük. A 

chaperonin tartalmú mintákat egyesítettük, ammónium-szulfátos (66 % telítési

koncentráció) kicsapással koncentráltuk, dializáltuk az izoláló pufferrel szemben. Az oldat 

fehérje koncentrációját mértük, és Sepharose 6 (Pharmacia) oszlopon Merck-Hitachi 

HPLC-vel (lsd.1.7.) kromatografáltuk. A megfelelő frakciókat egyesítettük, és ResourceQ 

(Imi, Pharmacia) anioncserélő oszlopon, 1.4 ml/perc áramlási sebességgel, gradiens 

elúcióval tovább tisztítottuk a fehérjéket, a következő gradiens programot használva, ahol a 

В-puffer 1M KCl-dal kiegészített А-puffer volt:

0-5 perc 

5-25 perc 

25-25.1 perc 

25.1-35 perc 

35-45 perc
A frakciókat lD-SDS-PAGE-n ellenőriztük, a megfelelőket egyesítettük, koncentráltuk 

Centricon 100-zal (Amicon), miközben a puffért az izoláló pufferre visszacseréltük. A 

minta fehérje koncentrációját a BioRad cég Micro-BCA reagenseivel mértük, az 

oligomerizációt pedig nativ-PAGE-n (3.4.) ellenőriztük.

A-B 100-0%

A-B 30-70 %

A-B 70-100%

A-B 0-100%

A-B 100-0 %

A későbbiekben, mikor már nyilvánvalóvá vált, hogy a Synechocystis chaperonin 

oligomerek csak 5mM ATP vagy 17 % glicerin jelenlétében stabilak, a feltárást és a 

cukorgradiens centrifugálást 5 mM ATP jelenlétében is elvégeztük.

3. Általános módszerek

3.1. Fehérje koncentráció mérés
A minták fehérje tartalmát az esetek többségében Bradford módszerével (Bradford, 

1976), házilag készített reagensekkel mértük meg. Mivel ez nem szolubilizálja megfelelően 

a membrán-fehérjéket, a pontos mérésekhez a tilakoidok esetén Lowry módszerét 

(Peterson, 1977) alkalmaztuk SIGMA Lowry reagensek felhasználásával. Minden esetben 

BSA-t használtunk sztenderdként.

Alacsony fehérje koncentrációnál a BioRad cég Micro-BCA reagenseit és 

módszerét alkalmaztuk.
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3.2. Kloroflll-a koncentráció mérés

A Synechocystis tenyészet klorofill-a tartalmának meghatározásához (Amon és 

mtsai, 1974) 5-5 ml tenyészetet lecentrifugáltunk (2000 rpm, 10 perc, asztali centrifuga), 

majd felszuszpendáltuk 5 ml 80%-os acetonban. Sötétben állni hagytuk legalább egy órán 

át, majd a kicsapódott anyagokat leülepítettük (2000 rpm, 10 perc) és az extraktum 

abszorbanciáját 664 és 750 nm-en, 80 %-os acetonnal szemben mértük.

A tilakoid szuszpenzióból 50-100 pl-t 5 ml 80 %-os acetonnal extraháltunk 20 percig, 

majd centrifugáltuk és mértük.

Az abszorbancia értékekből a következő képlettel számoltuk ki a klorofill-a koncentrációt: 

12,19 x (A664-A75o) x hígítás = Chl-a (pg/ml)

3.3. Egydimenziós SDS-poliakrilamid gélelektroforézis (1D-SDS-PAGE)
A különböző kísérletekből származó minták fehérje-összetételét a leggyakrabban 

lD-SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel elemeztük (Laemmli, 1970; Sambrook és 

mtsai, 1989, 18.47-18.59). Nagy gélre (14x16x0.1 cm, SzBK elfo-tank) 50 pg fehérjét, 

vagy 35 pg Chl-a-t tartalmazó mintát, mini gélre (8x7x0.075 cm, BioRad Mini- 

PROTEAN®II), 30 pg fehérjét vagy 20 pg Chl-a-t tartalmazó mintát vittünk fel. A 

mintákat vagy közvetlenül az 5x-ös töménységű mintapufferrel kiegészítve, vagy híg 

oldatok esetén acetonos (80%) ill triklórecetsavas (8-10%) kicsapás (-20°C, 20 min), 

centrifugálás (10 perc, 13.000 rpm) és az azt követő acetonos mosás (80% aceton) után 

1-2.5 x töménységű mintapufferben szolubilizáltuk 30 percig szobahőmérsékleten rázatva, 

ill. a citoszólikus fehérjéket tartalmazó mintákat még 10 percig forralva. A 

gélelektroforézis előtt 10 percig, 13.000 rpm-mel centrifugáltuk a mintákat a nem 

szolubilizálódott anyagok eltávolítása céljából.

Gradiens (8-18%) és izokratikus (8, 10, 15%) géleket használtunk az elemzésekhez.

3.4. Natív ID-PAGE
A fehérje oligomerek elemzéséhez 6%-os natív poliakrilamid géleket használtunk. 

Az oldatok összetétele a merkaptoetanol és az SDS kihagyása után megegyezik az 

lD-SDS-PAGE-hoz használt oldatokéval. A Synechocystis chaperoninok elemzésénél 

17 % glicerinnel egészítettük ki az oldatokat. A géleket hűtőben (4 °C), állandó 

feszültséggel futattuk.
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3.5. “Blue-native” PAGE (BN-PAGE)

A tilakoid fehérje komplexek és a membránhoz kötődő chaperonin oligomerek 

elválasztására egy membrán komplexek elemzésére kifejlesztett receptet (Schägger és von 

Jagow, 1991; Schägger és mtsai, 1994; Schägger, 1995; Kügler és mtsai, 1997) 

használtunk. A módszer előnye, hogy negatív töltést biztosít a fehérjéknek oligomer 

szerkezetük megbontása nélkül nagy koncentrációjú Coomassie BB G-250 (vagy Serva 

blue G) segítségével. így megnövelhető a fehérjék elektroforetikus mobilitása, ezért ez a 

módszer jobb elválasztást tesz lehetővé, mint a hagyományos natív-PAGE, s 

megakadályozható az aggregálódás az addig stabilizáló detergens burok leszakadását 

(spontán bekövetkezik az elektroforézis és a cukorgradiens elválasztások folyamán) 

követően is. A szolubilizáláshoz n-dodecil-ß-D-maltozidot ajánlanak, s hatásfokát amino- 

kapronsav hozzáadásával növelik.

Tilakoid izolálás pufferét és körülményeit lsd. az 1.3.3. pontban.

A gélelektroforézishez a Kügler és mtsai. (1997) által közölt receptet használtuk, 

17 % glicerinnel kiegészítve a mintapuffert és a géleket, hogy megakadályozzuk a 

chaperonin oligomerek disszociációját.

10 pg Chl-a tartalmú tilakoid mintát Eppendorf csövekben centrifugáltunk (13.000 

rpm, 10 perc), és az üledéket a 28 pl BN-PAGE mintapufferben (ACA-puffer: 750 mM 

amino-kapronsav, 50 mM Bis-Tris, pH 7.0, 17% glicerin) felszuszpendáltuk, majd 6 pl 

n-dodecil-ß-D-maltozid törzsoldattal (0.1 mg/pl) kiegészítettük 1.5 % végkoncentrációjúra 

és szobahőmérsékleten 30 percig rázatva szolubilizáltuk. Ezt követően a nem 

szolubilizálódott anyagokat centrifügálással pelletáltuk (13.000 rpm, 30 perc).

Citoszolikus fehérjék esetén 14 pl mintát 14pl 2x-es töménységű BN-PAGE 

mintapufferrel (1.5 M aminokapronsav, 100 mM Bis-Tris, 17 % glicerin) elegyítettük, s a 

továbbiakban ugyanúgy kezeltük, mint a tilakoid mintát. A gélelektroforézis előtt 

közvetlenül 6 pl Coomassie-blue oldattal (5% Serva blue G, 750 mM aminokapronsav) 

egészítettük ki a mintát és 15 pl-nyit analizáltunk.

Az elektroforézishez 6%-os gélt használtunk, mivel elsősorban az 500 kDa feletti 

molekulatömeg tartomány felbontása érdekelt minket.

A gélt állandó feszültséggel (140 V), 3 órán át, hűtőben (4°C) futtattuk.

A chaperoninokat Westem-blottal (3.7.) azonosítottuk.

Sztenderdként tisztított E. coli GroEL-t (Török és mtsai, 1997; molekulatömege: min. 820 

kDa) használtunk.
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3.6. Kétdimenziós-SDS-PAGE (2D-SDS-PAGE)
Kísérleteinkben O’Farrell (1975) módszerét követtük:

50 jag szolubilis fehérjét tartalmazó mintát (acetonos kicsapás után), valamint 20 pg 

Chl-a-t tartalmazó tilakoidot (ülepítés után) 50 pl 2D-mintapufferben szolubilizáltunk 

szobahőmérsékleten, 2 órán át rázatva. Detergensként eleinte Nonidet P-40-et (Sigma), 

majd miután forgalmazását ezen a márkanéven megszüntették, Igepal CA-630-at 

használtunk (Sigma) Ezt követően a mintát centrifugáltuk a nem szolubilizálódott fehérjék 

eltávolítása céljából (13.000 rpm, 10 perc).

Az első dimenzió izoelektromos fókuszálását rúd-gélben végeztük. A kívánt pH- 

tartományt az amfolitok (Pharmalyte, Sigma) megfelelő kombinációjával állítottuk elő: 

tájékozódó gélekhez:

a GroEL és CpnóO chaperoninok tökéletes elválasztásához:
A katód-“puffer” 0.02M NaOH, az anód-“puffer” 0.01M foszforsav volt. A mintát 18 órán 

át 300 V-on, majd 4 órán át 400V-on futtattuk az egyensúlyi állapot eléréséig. Az 

izoelektomos fókuszálás folyamata a színes pigment tartalmú fehérjék (fikobiliproteinek) 

sávjának megfigyelésével jól követhető volt. Ezután a géleket SDS-merkaptoetanol 

tartalmú oldatban, szobahőmérsékleten ekvilibráltuk 20 percig, majd a második dimenzió 

vertikális SDS-poliakrilamid géljének (3.3.) tetejére helyeztük és megfuttattuk, a fel nem 

használt mintákat pedig -20 °C-ra lefagyasztottuk.

A géleket a továbbiakban festettük, fluorografáltuk, vagy blottoltuk az N-terminális 

szekvenáláshoz ill. az immunológiai azonosításokhoz.

Pharmalyte pH 5-8: pH 3-10 = 4:1 arányban

Pharmalyte pH 4-6.5

3.7. Immunoblotting (Western-blot)
Elektroforézis (3.3-3.6.) után a festetlen gélről a fehérjéket újabb elektroforézissel 

Immobilon™-P (PVDF, 0.45 pm, Millipore) membránra blottoltuk át 10 mM CAPS- 

NaOH, pHll, 10 % metanol tartalmú puffert használva a Millipore cég, az Antibodies 

(Harlow és Lane, 473-510, 1988) könyv javaslatait és saját tapasztalatainkat figyelembe 

véve, a következő körülményeket alkalmazva:

Mini gélek: a kb. 60 kDa-os fehérje molekulatömeg tartományt: 250 mA, 40 perc 

15 kDa-os : 250 mA, 15 perc 

: 250 mA, 2 óra 

: 250 mA, 1 óra

BN-PAGE gélek blottolásánál több membránt helyeztünk egymás mögé, mivel a gélben 

levő festék szintén kötődik a membránhoz, jelentősen csökkentve ezzel a kötőkapacitását, s 

ezáltal leszorítva a fehérjéket.

Normál gélek: 60 kDa-os 

15 kDa-os
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A membrán szabad helyeit 5%-os sovány tejporral telítettük.

Első ellenanyagként:

anti-GroEL/Cpn60 (Synechocystis)

anti-Rubisco (Anacystis nidulans), A.A. Gatenby ajándéka

anti-peptid-GroEL (Syn.)

anti-peptid-Cpn60 (Syn.)

anti-GroEL (E. coli), A.A. Gatenby ajándéka

szérumot használtunk általában 1:10.000 hígításban az ECL előhíváshoz és 1:2.000 ill. 

1:5.000 (a-GroEL/Cpn60 Syn.) hígításban a hagyományoshoz.

Második ellenanyagként “goat anti-rabbit” torma-peroxidáz jelölt IgG-oldatot (Sigma) 

használtunk 1:10.000 és 1:2.000 hígításban.

Az előhívásnál a hagyományos 4-kloro-1-паЙоШгОг rendszert valamint az Amersham 

ECL reagenseit alkalmaztuk a cég utasításainak megfelelően.

A membránhoz kötődött fehérjéket ideiglenesen Ponceau S, véglegesen Coomassie BBR- 

250 festéssel tettük láthatóvá.
A nagyobb méretű fehérjék blottolásánál sztenderdnek az általunk készített fluoreszcens- 

BSA-t (3.13.) használtuk, mivel molekulatömege közel van a GroEL, СрпбО és Rubisco 

fehérjékéhez, ill. UV-fénnyel megvilágítva a gélt és a biottot, helyzete pontosan 

meghatározható, a blottolás hatékonysága pedig könnyen ellenőrizhető.

A peptid ellenanyagok specificitását a chaperonin túltermelő E. coli transzformánsok, 

valamint kontroll és hőstresszelt Synechocystis minták segítségével ellenőriztük.

3.8. Fehérje szekvenálás
A festetlen egy- és két-dimenziós gélekről a kívánt fehérje tartományt az előző 

pontban ismertetett módon blottoltuk, a membránt Coomassie BBR-250 oldattal festettük, 

színtelenítettük, szárítottuk. A vizsgált fehérje foltot ill. csíkot kivágtuk és szekvenáltattuk 

(Moos és mtsai, 1988). (Applied Biosysytems 470A típusú, gáz-fázisú szekvenátor)

3.9 Gélek festése
Elektroforézis után Coomassie BBR-250, vagy ezüst-festést alkalmaztunk 

(Sambrook és mtsai, 1989).

3.10. Fluorográfía
Radioaktív minták esetén a Coomassie festés után a gélt tömény ecetsavban oldott 

PPO-val átitattuk Skinner és Griswold (1983) módszere alapján, Whatman ММ3
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szűrőpapírra szárítottuk, filmet (Medifort RP, Medical X-ray film, Forte; ill. CRONEX 

Medical X-ray film, DuPont) helyeztünk rá és -70°C-on exponáltuk, majd előhívtuk.

3.11. Denzitometrálás
A fluorogramok valamint a festett gélek kvantitatív analízisére a Bio-Rad Model 

1650 Scanning Densitometert használtuk, melyet HP 3394 A típusú integrátorral kötöttünk 

össze.

3.12. Peptid-BSA keresztkötés
A számítógépes elemzés (PEPTIDESTRUCTURE) segítségével -mely Jameson és 

Wolf (1988) algoritmusát alkalmazta-, valamint az Antibodies c. laboratóriumi kézikönyv 

(Harlow és Lane, 1988, 72-87 old.) tanácsait felhasználva kiválasztott és az alább 

bemutatott, feltételezett epitóp tulajdonsággal rendelkező peptid darabokat Tóth Gábor 

(SzOTE, Orvosvegytani Intézet, Szeged) szintetizálta és tisztította HPLC-vel.

GroEL: KAPAGAPGGDFDY (529-541) C-terminális 

CpnóO: KPEPAPPAMPDMGG (525-538)

1 ml 5 mg pepiidet tartalmazó oldattal elegyítettünk 1 ml 30 mg/ml BSA-oldatot és 

folyamatos keverés mellett 2 ml 0.2 %-os glutáraldehidet csepegtettünk hozzá. Az elegyet 

szobahőmérsékleten 1 órán át kevertettük, majd 1 ml 1M glicinnel a keresztkötési reakciót 

leállítottuk s további 1 órán át inkubáltuk. Ezt követően PBS-sel szemben dializáltuk az 

elegyet. Az oldat koncentrációját mértük, s a megfelelő mennyiséggel immunizáltuk az 

állatokat (lsd. 3.14.). A keresztkötésnél mindvégig PBS puffért használtunk.

3.13. Fluoreszcens BSA készítése

Horn és mtsai (1989) leírása alapján Imi 1 mg/ml BSA-oldatot összekevertünk 

0.5 ml 1 mg/ml FITC (fluorescein izothiocyanate, Sigma) dimetilformamidos oldatával, és 

4 órán át, szobahőmérsékleten, sötétben inkubáltuk. A reakciót 10 pl etanolaminnal 

állítottuk le, majd a reakcióelegyet desztillált vízzel szemben addig dializáltuk míg 

flureszcencia már nem volt kimutatható a vízben.

3. 14. Poliklonális chaperonin-ellenanyagok készítése

Kísérleteinkben a Harlow és Lane (1988) által szerkesztett “Antibodies” című 

laboratóriumi kézikönyvben található recepteket követtük .
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3.14.1. Oltás és a szérum feldolgozása, tisztítása

A nyulakat 4-5 hetente oltottuk (összesen 3-4-szer) kb. 80-100 pg-nyi fehérjével 

(natív ill. gélből kivágott fehérjét használva) esetenként. A szérumot az emlékeztető 

oltások után egy héttel ellenőriztük, majd ha megfelelőnek találtuk, az oltástól számított 

17. nap környékén elvéreztettük az állatot. A vért hagytuk megalvadni, a szérumot 

leszívtuk és 10.000 g-vel 10 percig centrifugálva tisztítottuk, majd kis adagokban 

lefagyasztva, -80 °C-on tároltuk. A poliklonális ellenanyagot tartalmazó szérum titerét 

ELISA-val, a specificitását pedig Westem-blottal (1D-SDS-PAGE, 2D-SDS-PAGE 

géleket felhasználva) ellenőriztük.

Az anti-GroEL peptid ellenanyag készítésekor a nyers szérumot tovább tisztítottuk: 

felére hígítottuk PBS pufferrel, majd 50 v/v % telített ammónium-szulfát oldattal (AS) 

30 percig kevertettük, szobahőmérsékleten. A csapadékot ülepítettük (25.000xg, 10 perc), 

felszuszpendáltuk desztillált vízben, és 35 v/v % AS-oldattal kiegészítettük, majd 30 percig 

kevertettük, centrifugáltuk, majd még egyszer megismételtük az utóbbi műveletsort. A 

végső csapadékot, mely immunglobulinokra jelentősen feldúsult a szérumhoz viszonyítva, 

felszuszpendáltuk desztillált vízben, és PBS-sel szemben dializáltuk.

3.14.2. anti-GroEL/CpnóO (Synechocystis) poliklonális ellenanyag készítése

Hőstresszelt Synechocystis-ЪёА cukorgradiensen izolált oligomer fehéije frakciót 

(1.5.), ami egyaránt tartalmazta a GroEL-t és a Cpn60-at is lD-SDS-PAGE-n megfuttattuk. 

A gélt Coomassie BBR-250 0.05%-os vizes oldatával 20 percig festettük, majd desztillált 

vízzel színtelenítettük. A chaperonin tartalmú sávot kivágtuk, a gélt feldaraboltuk, és 

lxPBS-oldattal együtt Potterrel elhomogenizáltuk. Ezután 50 tf % inkomplett Freund- 

adjuvánssal elegyítettük, s a nyulat 1 ml anyaggal, mely kb. lOOpg fehérjét tartalmazott, 

immunizáltuk.

3.14.3. anti- GroEL és anti-Cpn60 (Synechocystis) specifikus peptid ellenanyag készítése

A BSA-peptid (3.12.) mintát vagy közvetlenül (GroEL, CpnóO peptidek) oltottuk 

be az állatokba vagy lD-SDS-PAGE-t követően az előző pontban leírt módszert 

alkalmazva.
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EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK

1. A Synechocystis chaperoninok azonosítása, szintézise és tilakoid asszociációjuk
jellemzése

Csoportunk régóta foglalkozik a biológiai membránok hőmérséklet adaptációs 

folyamatainak és hőkárosodási jelenségeinek tanulmányozásával, valamint a “hőmérséklet- 

változás”-szignál érzékelésében betöltött szerepének vizsgálatával.

A hőmérséklet megváltozására a biológiai membránok érzékenyen reagálnak: A 

Synechocystis cianobakteriális modellen bizonyítottuk, hogy a hőmérséklet hirtelen 

csökkenését elsősorban egy, a citoplazmás membránban található szenzor érzékeli (Vígh és 

mtsai, 1993), míg a hőmérséklet emelkedésére (hőstressz) a tilakoid membrán megfelelő 

komponense reagál (Horváth és mtsai, 1998). Mindkét szignál-folyamat függ az adott 

membrán lipid-régiójának fluiditásától.

A sejtmembránok optimális működésének egyik nagyon fontos feltétele a megfelelő lipid 

környezet kialakítása és fenntartása. Minden élőlény igyekszik membránjai fluiditását egy 

meghatározott tartományban tartani. Ezt a jelenséget hívják homeoviszkózus adaptációnak 

(Sinensky, 1974; Hazel, 1995). A lipid-kettősréteg optimális fizikai állapotának megőrzése 

több szempontból is fontos a sejtek számára: egyrészt így biztosítanak megfelelő 

környezetet a membrán-fehérjék, valamint fehérje komplexek működéséhez és a 

komplexek közötti hatékony kommunikációhoz, másrészt csak így őrizhetik meg önmaguk 

és organellumaik integritását.

A homeoviszkózus szabályozás megvalósításához a sejteknek különböző lehetőségeik 

vannak: megváltoztathatják a lipid-osztályok összetételét, arányát, zsírsavaik telítettségi 

szintjét, a fehéije/lipid arányt és egyéb, a fluiditást befolyásoló komponensek 

koncentrációját. Természetesen az adaptációhoz rendelkezésre álló időtől és sejttípustól 

függően más és más stratégiát követhetnek.

1.1. Hőstressz-adaptáció a tilakoid membránban
Korábbi kutatásaink során tapasztaltuk, hogy a rövid ideig tartó szubletális 

hőkezelés folyamán jelentős hőstressz-fehérje szintézis figyelhető meg a Synechocystis 

PCC 6803 sejtekben (Lehel és mtsai, 1992, 1993a,b).

Mivel a hirtelen hőmérséklet emelkedés dezorganizáló hatására a membránok különösen 

érzékenyek, feltételeztük, hogy szükségük lehet a hőstressz-fehérjék “védő funkciójára”, s 

kísérleteket terveztünk a hőstressz-fehérjék membrán-asszociációjának, valamint a tilakoid
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membránban található fotoszintetikus elektron-transzport lánc szintjén detektálható 

termotolerancia kifejlődésében játszott szerepének a felderítésére.

Régóta ismert és többszörösen megerősített tény, hogy a fotoszintetikus 

szervezeteknek a magas hőmérséklet károsító hatására legérzékenyebb pontja a tilakoid 

membrán PSII komplexe és ennek is az Ог-fejlődésért felelős víz-hasító központja (Berry 

és Björkman, 1980; Nash és mtsai, 1985; Havaux, 1993a). Károsodásának pontos 

mechanizmusát mind a mai napig nem ismerjük, azt azonban többen feltételezik, hogy

(a) egyrészt a membrán lipid-mátrix fizikai paramétereinek a megváltozása (Gounaris és 

mtsai, 1984; Fork és mtsai, 1985; Havaux, 1993a, 1996a,b), mely akár a tilakoid 

membrán ion-áteresztő képességének a megnövekedését is okozhatja (Havaux és 

mtsai, 1996b; Tardy és Havaux, 1997),

(b) másrészt a PSII központi magját alkotó Di és D2 fehérjék károsodása (Michalski és 

Wettern, 1994; Giardi és mtsai, 1997) állhat a jelenség hátterében.

Ellenőriztük tehát, vajon egy 3 órás, 42 °C-os szubletális hőkezelés képes-e, s ha 

igen milyen mértékben növelni a PSII ellenállóképességét egy későbbi magas hőmérséklet 

stresszel szemben. Kísérletünkben (1. ábra) szignifikáns hőstabilitás növekedést sikerült 

elérni, melynek eredményeként a PSII komplex CVfejlesztő kapacitása ~4°C-kal 

magasabb hőmérsékleten kezdett csökkenni az edzés után a kontroll mintához viszonyítva.
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1. ábra: A szubletális hőstressz hatása a PSII hőstabilitására. Kontroll és hőstresszelt (3 óra, 
42 °C) sejtek PSII aktivitásának (02-fejlesztő képesség) változása a hőmérséklet (30 perces 
kezelés) függvényében 1 mM K3Fe(CN)6 és ImM 1,4-benzokinon jelenlétében mérve. A 100%-nak 
megfelelő, 30°C-on mért, PSII aktivitás érték -550 pmol 02 mg'Chl h'1 volt mindkét kezelés 
esetében.
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A stabilizálódás mértéke 3 óra alatt ugyanakkora volt, mint amit több generáción keresztül 

történő magas hőmérséklet adaptációs (22-»36°C) tenyésztéssel sikerült elérni, amikoris a 

sejteknek elegendő idejük volt membránjaik lipid-, zsírsav- és fehérje-összetételét 

jelentősen módosítani (Török, egy. doktori dissz., 1992; Lehel és mtsai, 1993a; Horváth és 

mtsai, 1998, Nishiyama és mtsai, 1993). E komponensek együttesen felelősek a 

membránok akklimatizációjáért, a homeoviszkózus adaptáció megvalósításáért.

A szubletális hőkezelés folyamán azonban a tilakoid membrán lipid- és zsírsav-összetétele 

(Török egy. dokt. dissz., 1992,) zeaxantin/Chl-a, ß-karotin/Chl-a aránya (jelen dolgozat, 

nem bemutatott adat) nem változott, mégis jelentős membrán mikro viszkozitás csökkenést 

észleltünk, ami fontos stabilizáló tényező, és melyet a megnövekedett fehérje/lipid 

aránnyal magyarázunk (Török, egy. doktori dissz. 1992).

Feltételeztük, hogy az észlelt jelenségek hátterében az újonnan szintetizálódott 

hőstressz-fehérjék állhatnak, s kísérletet terveztünk intracelluláris megoszlásuk 

vizsgálatára.

1.2. Hőstressz-fehérjék megjelenése és azonosítása a tilakoid membrán frakcióban
Különböző hőmérsékleteken 3 órán át inkubáltuk a sejteket, majd az ezidő alatt 

szintetizálódott citoszolikus és tilakoid fehérjéket lD-SDS-PAGE-n ellenőriztük (2. ábra).
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2. ábra: A domináns Synechocystis HSP-k intracelluláris megoszlása és szintézisük 
hőmérsékletfüggése. [14C]-Na2C03 jelenlétében 3 órán át, a jelzett hőmérsékleten inkubált 
Synechocystis sejtekből izolált citoszolikus és tilakoid fehérjék 1D-SDS-PAGE fluorogramja.

Feltételezésünknek megfelelően a tilakoid membránban is megjelentek hőstressz-fehérjék.

A korábban megfigyelt négy domináns Hsp közül a 64 és 14 és 17 kDa-os a citoszolban és 

a tilakoid membránban is, míg a 70 kDa-os, DnaK-analóg fehérje csak a citoszolban
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lokalizálódott. A kloroplasztiszról szóló irodalmi adatok alapján elsősorban a kis 

molekulatömegű hőstressz-fehérjék megjelenésére számítottunk a tilakoidban, ezért a 

Hsp64 megjelenése különösen felkeltette az érdeklődésünket. A továbbiakban munkám 

célja elsősorban e hőstressz-fehérje család vizsgálata volt.

Az 1.4. fejezetben ismertetett módon készített poliklonális, anti-GroEL/Cpn60 

Synechocystis ellenanyaggal igazoltuk, hogy a 64kDa-os hőstressz-fehérje azonos a 

citoszolikus GroEL-analóg chaperoninnal, és mind a kontroll mind a hőstresszelt sejtekből 

izolált tilakoid membránban megtalálható. A citoszolban a 14 kDa-os fehérje mennyisége 

párhuzamosan nőtt a GroEL mennyiségével, s ezért feltételeztük, hogy a vele egy 

operonban kódolt cochaperoninját, a GroES-t észleljük, amit a fehérje N-terminálisának 

szekvenálásával (N. Murata, NIBB, Japán ) igazoltunk is.

A 64 kDa-os hőstressz-fehérje mennyiségének időbeli változását a citoszolban és a 

tilakoid membránban a hőstressz alatt és az azt követő visszatérési (recovery) periódusban 

is összehasonlítottuk (3. ábra).
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3. ábra: A Hsp64 intracelluláris eloszlásának változása a hőstressz alatt (42°C) és az azt 
követő „visszatérési” periódusban. Mindkét esetben 100 %-nak vettük a hőstressz harmadik 
órájának végén jelenlevő mennyiséget. A kvantitálást a Coomassie-festett 1D-SDS-PAGE gélek 
denzitometrálásával végeztük.

Hőstressz alatt a chaperoninok mennyisége mindkét sejtfrakcióban hasonló kinetikával 

növekedett, az eredeti érték közel 8-10-szeresére, míg a növekedési hőmérsékletre történő
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visszahelyezés után kezdetben gyorsan, majd lassuló ütemben csökkent, ami két különböző 

életidővel, és esetleg funkcióval jellemezhető populáció jelenlétét jelezheti.

Megfigyelhető, hogy a tilakoid membránról a hőstressz megszűnése után a Hsp64 egy 

része gyorsan eltűnik. A jelenséget egyrészt a feleslegessé váló chaperoninok proteolitikus 

eltávolítása okozhatja. Másrészt azt is feltételezhetjük, hogy ez a hányad gyenge, tranziens 

kölcsönhatással kötődött a membránhoz, s a hőmérséklet emelkedés által okozott lipid 

dezorganizáló hatás megszűntével eltávozhat. A hosszú ideig jelen levő chaperonin többlet 

pedig valószínűleg aktív résztvevője a lassúbb helyreállítási folyamatoknak.

A citoszolban jól láthatóan lassabban csökkent a chaperonin mennyiség, mint a 

membránban, amit egyrészt a tilakoidról leszakadó és így a szolubilis frakcióban 

megjelenő szubpopuláció is okozhat.

1.3. A két chaperonin gén {groEL, српбО) által kódolt fehérjék azonosítása
A chaperoninok membrán-asszociációjának részletes vizsgálatából született 

eredmények ismertetése előtt térjünk vissza rövid időre a Synechocystis egy másik 

figyelemre méltó sajátosságához.

Korábbi munkánk folyamán izoláltuk és klónoztuk a GroEL-analóg 

cianobakteriális chaperonin cochaperoninjával közös, bicisztronos operonját (groESL, 

Lehel és mtsai, 1993b) és bizonyítottuk, hogy a korábban publikált Synechocystis 

monocisztronos chaperonin operonnal (српбО, Chitnis és Nelson, 1991) együtt egy 

multichaperonin rendszert tartalmaz kísérleti organizmusunk (4. ábra).

r*" groES groEL

Г*" српбО

4. ábra: A chaperonin operonok szerveződése a Synechocystisben. {groESL Lehel és mtsai, 
1993b; српбО Chitnis és Nelson, 1991)

Ezt követően legfontosabb feladatunk a két nagy alegység génje által kódolt fehérjék 

elválasztása és azonosítása volt, mind a citoszolban mind a tilakoid membránban. 

Számítások alapján a GroEL várható molekulatömege M=57.6 kDa, izoelektromos pontja 

IEP=4.77, míg а СрпбО esetén a M=57.8 kDa és az IEP=4.78 volt, mely értékek alig
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különböznek egymástól. (Az 1D-SDS-PAGE alapján számolt molekulatömegek ennél 

nagyobbak, kb. 64 ill. 64.5 kDa). A két géntermék elválasztására tapasztalataink szerint az 

egy-dimenziós PAGE nem alkalmas, ezért a két-dimenziós gélelektroforézisel 
próbálkoztunk.
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5. ábra: Chaperonin komplex izolálása Synechocystisből. Hőstresszelt sejtek citoszolikus 
fehérjéinek méret szerinti szeparálása cukorgradiens centrifugálással. Az egyes frakciók fehérje 
összetétele látható a Coomassie BBR-250-nel festett lD-SDS-PAGE-n. A frakciók számozása a 
cukorgradiens tetejénél a monomer fehérje tartománynál kezdődik.

A hőstresszelt (42°C, 3 óra) Synechocystis sejtek szolubilis fehérjéit az első lépésben 

cukorgradiens centrifugálással szeparáltuk (5. ábra), a frakciókat gélen megfuttattuk, majd 

anti-GroEL/Cpn60 Synechocystis ellenanyagot használva azonosítottuk a chaperonint/okat 

az oligomer fehéije tartományban (5-6 frakciók).

Az 5-ös számú frakcióban N-terminális szekvenálással (Fésűs László, Boross Péter, 

Debrecen DOTE) azonosítottuk a GroES cochaperonint, mely ezen az ábrán nem látszik, 

de az előkészítéshez használt PVDF membránon igen. A chaperonin oligomerekétől 

kismértékben eltérő méretű oligomer tartományban az 55 kDa-os fehérjét az anti-“Rubisco 

nagy-alegység” ellenanyag felismerte, míg a Rubisco kis-alegységet N-terminális 

szekvenálással (Fésűs László, Boross Péter, Debrecen, DOTE) azonosítottuk.

A Rubisco fehéije, teljes nevén a ribulóz-l,5-bifoszfát-karboxiláz/oxigenáz -a 

fotoszintetikus C02-fixálás (Calvin ciklus) kulcsenzime, s a növényi kloroplasztiszban és a 

cianobaktériumokban található GroEL-analóg chaperoninok természetes szubsztrátja
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(Ellis, 1990b)-, ebben az esetben elsősorban hasonló oligomer mérete miatt szennyezi a 

frakciót.

A citoszolikus fehérje oligomerek “blue-native”-gélelektroforézisét követően (1.8.) anti- 

Rubisco ellenanyaggal ellenőriztük, jelen van-e ez a fehérje a GroEL-t tartalmazó sávban, s 

sikerült is igen kis mennyiségét kimutatni, mely valószínűleg a chaperoninhoz kötődött 

monomer forma lehetett (bemutatásra nem kerülő adat).

A továbbiakban az 5-ös frakciót elemeztük 2D-SDS-PAGE-n (6. ábra).

kDa

94-
GroEL

67-

6. ábra: A Cpn60 és GroEL chaperoninok azonosítása a Synechocystisben. A cukorgradiens 
centrifugális 5. frakciójának 2D-PAGE mintázata Coomassie BBR-250 festés után.

A gélen a 64kDa-os tartományban két jól elkülönülő fehérjét láthatunk, melyeket 

Immobilon-P membránra átblottoltunk, majd N-terminális szekvenciájukat 

meghatároztattuk (B. Maresca, IIGB, Naples), és azonosítottuk a két gén által kódolt 

GroEL és CpnóO chaperoninokat.

1.4. Chaperonin ellenanyagok készítése

Az első anti-GroEL/Cpn60 Synechocystis ellenanyag készítéséhez egész éjszakán át 

hőstresszelt tenyészet citoszolikus fehérje extraktját használtuk fel. A chaperonin oligomert 

cukorgradiens centrifugálással dúsítottuk fel. A chaperonin tartalmú frakciókat 

egyesítettük, gélen megfuttattuk, és a megfelelő sávot kivágva és homogenizálva 

használtuk fel az immunizáláshoz. Ez a frakció kb 20:1 arányban tartalmazta a GroEL és 

CpnóO homológokat. Az így előállított poliklonális ellenanyag mindkét fehérjét és az E. 

coli chaperonint is felismeri (7/A,Bábra).
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7. ábra: Az anti-chaperonin Synechocystis ellenanyagok specificitásának ellenőrzése. 
A: Az ellenőrzéshez használt minták 1D-SDS-PAGE képe ezüst-festést követően.
B: Westem-blot az anti-GroEL/Cpn60 Synechocystis ellenanyaggal.
C: Westem-blot (ECL) az anti-peptid-GroEL Synechocystis ellenanyaggal.
A minták sorrendben a következők:
(a) JM109 E. coli fehérjék.
(b) Synechocystis GroEL-t termelő JM109 E. coli törzs fehéijéi.
(c) Synechocystis Cpn60-at termelő JM109 E. coli törzs fehérjéi.
A nyilak a Synechocystis és E. coli chaperoninokat jelzik.

A két chaperonin gyors és szelektív detektálásához azonban szükségünk volt 

specifikus ellenanyagokra. Aminosav szekvenciájuk számítógépes elemzésének 

(PEPTIDSTRUCTURE) segítségével, mely Jameson és Wolf (1988) algoritmusát 

alkalmazta, kiválasztottuk a megfelelő hosszúságú, feltételezhetően epitóp tulajdonsággal 

rendelkező peptid szakaszokat:

GroEL: KAPAGAPGGDFDY (529-541) C-terminális 

Cpn60: KPEPAPPAMPDMGG (525-538)

A peptideket Tóth Gábor (SZOTE, Orvosvegytani Intézet) szintetizálta és HPLC-vel 

tisztította, amiket ezt követően glutáraldehiddel BSA felszínéhez “keresztkötöttünk”. A 

“hibrid” fehérjéket tisztítás után használtuk fel az immunizálásra.

A szérumok specificitását E. coli GroEL-t, Synechocystis GroEL-t és Cpn60-at tartalmazó 

minták Western blotjával ellenőriztük (7/A,C ábra):

A anti-peptid-GroEL ellenanyag specificitása tökéletes, csak a Synechocystis GroEL-t 

ismeri fel, tehát sem az E. coli GroEL-lel sem a cianobakteriális Cpn60-nal nem reagált. 

Ezzel szemben az anti-Cpn60 szérum nem mutatott semmiféle affinitást antigénje ellen 

(bemutatásra nem kerülő adat). A megfelelő ellenanyag előállításán jelenleg is dolgozunk.

1.5. A két chaperonin szintézisének összehasonlítása

A kontroll (30°C) és a szubletális hőkezelésnek (42 °C, 3 óra) kitett Synechocystis 

tenyészetek chaperonin szintézisének részletesebb vizsgálatára szintén két-dimenziós 

gélelektroforézist használtunk. A 8. ábra géljein a citoszolikus fehérjéket ezüst-festéssel 

tettük láthatóvá.
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8. ábra GroEL és СрпбО chaperoninok a Synechocystis citoszolban. A kontroll és a szubletális 
hőstressznek (42°C, 3 óra) kitett sejtekből izolált fehérjék ezüst festett 2D-PAGE mintázata.

A keretben látható chaperoninok közül elsősorban a GroEL mennyisége nőtt meg 

számottevően, míg a Cpn60-é nem, vagy alig változott. А СрпбО esetében előforduló 

kismértékű eltérést az ezüst-festett két-dimenziós géleken nem lehet megbízhatóan 

megállapítani. Mivel a transzkripciós vizsgálatokból tudjuk, hogy а српбО gén is 

aktiválódik a hőstressz következtében (Glatz és mtsai, 1997) feltételeztük, hogy ez 

megnyilvánul a fehérje-szint növekedésében is, s megfelelő módon detektálható. Ezért egy 

érzékenyebb módszerrel is ellenőriztük a hőstressz-fehérje szintézist: [14C]-fehéije- 

hidrolizátummal kiegészítve a tenyészetet, hőkezeltük a sejteket, és a 2D-gélelektroforézist 

követő fluorográfiával (9. ábra) tettük láthatóvá a jelölés periódusa alatt (ami ebben ez 

esetben a hőstressz második 30 percében történt a mRNS vizsgálatok körülményeihez 

igazodva, Glatz és mtsai, 1997) szintetizálódott fehérjéket.

A képen jól látható mindkét chaperonin szintézisének növekedése a hőstressz alatt. A 

GroEL ebben az esetben is hőaktiválhatóbbnak bizonyult.

A gélen más, a hőstressz által indukált fehérjék megjelenése is megfigyelhető. 

Azonosításukat a jövőben tervezzük.

Eredményeinket összevetettük a Cyanobase-ben (http://www.kazusa.or.jp/cyano/ 

cyano.orig.html) található Synechocystis 2D-géllel (10.ábra), s meglepetésünkre a japán 

kutatócsoport számos, izoelektromos pontjukban különböző chaperonin formát talált 

(СрпбО: 2a, 2b, 2c; GroEL: 3a, 3b, 3c, 3d).

A jelenséggel mi is találkoztunk a kísérleteink folyamán, de tapasztalataink szerint a minta

http://www.kazusa.or.jp/cyano/
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9. ábra: A Synechocystis PCC 6803 sejtek protein szintézisének változása a hőstressz 
hatására. A kísérlet második fél-órájában [14C]-Na2C03-tal együtt inkubált sejtek össz-fehéije 
extraktumának 2D-PAGE-t követő fluorogramja.
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10. ábra: A Synechocystis PCC 6803 2D-PAGE fehérje mintázata a Cyanobase adatbázis 
alapján. Cpn60: 2a, 2b, 2c; GroEL: 3a, 3b, 3c, 3d
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szolubilizálásához és a gélhez használt urea cseréjével a “gyöngysorképződés” 

megszüntethető. Feltételezzük tehát, hogy nem fiziológiai, hanem inkább technikai okai 

vannak az “izomerek” megjelenésének.

1.6. A két cianobakteriális chaperonin (GroEL és Cpn60) azonosítása a tilakoid- 

membránban

A 8. ábra citoszolikus mintáival párhuzamosan elvégeztük a tilakoid preparátumok 

2D-SDS-PAGE elemzését is (11. ábra). A két chaperonint helyzetük és 

immunreaktivitásuk alapján azonosítottuk mind a kontroll mind a hőstresszelt sejtekből 

izolált tilakoid mintában.

30°C 42°C

43— %
...

**-

11. ábra: Cpn60 és GroEL chaperoninok a Synechocystis tilakoidban. A kontroll és 
hőstresszelt Synechocystis sejtekből izolált tilakoid fehérjék ezüst-festett 2D-PAGE mintázata.

Az ábrán látható, hogy a 64 kDa-os tartományban a két chaperonin, a citoszolikus 

mintához hasonlóan, jól elkülönül egymástól, s míg a kontroll sejtek tilakoidjában a GroEL 

és Cpn60 mennyisége közel megegyezik, addig a hőstressz következtében elsősorban a 

GroEL mennyisége növekedett meg számottevően.

A hőstressz alatt szintetizálódó, tilakoid-asszociált chaperoninok 2D-SDS-PAGE 

fluorogramjának készítésén jelenleg is dolgozunk.

A 2D-SDS-PAGE eredményekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a szubletális 

hőstressz folyamán elsősorban a GroEL chaperonin játszik védő szerepet mind a 

citoszolban, mind a tilakoidban, míg a kontroll körülmények között mindkét chaperoninra 

szükség lehet. Csoportunk legfrissebb eredményei szerint a GroEL valóban
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nélkülözhetetlen a sejtek számára mind a hőtolerancia kifejlődésében, mind az 

alapfunkciók ellátásához, míg a CpnőO chaperonin hiányában életképes és magas 

hőmérséklet toleranciát továbbra is mutató mutánst tudtunk előállítani (Glatz és mtsai, 
1998; CyanoMutants: http://www. kazusa.or.jp/cyano/mutants).

1.7. A chaperoninok jelenlétének ellenőrzése a “nagytisztaságú” tilakoid membrán 

preparátumban

Természetesen felmerült bennünk a kérdés, vajon “funkcionális” GroEL-membrán 

kapcsolat áll-e a jelenség hátterében, vagy a Rubisco-t és chaperoninját a GroEL-t is 

tartalmazó karboxiszóma darabok ill. a hőstressz alatt keletkező fehérje-aggregátumok 

tilakoiddal történő együtt ülepedését, tehát szennyezést észleltünk-e.

Cukorgradiensen tovább tisztítottuk a “tilakoidban-gazdag” membrán frakciót és a GroEL 

(12/A ábra) valamint a Rubisco fehéijék (12/B ábra) jelenlétét Westem-blottal 

ellenőriztük.

A
30°C

eredeti
tilakoid

tisztított
tilakoid

В

ba

Rubisco

12. ábra: A „tilakoidban gazdag” frakció és a tisztított tilakoid-membrán chaperonin és 
Rubisco tartalmának összehasonlítása.
A: A kontroll és a hőstresszelt sejtekből izolált membránok chaperonin tartalmát lD-SDS-PAGE-t 
követő Westem-blottal (ECL), anti-GroEL/Cpn60 Synechocystis ellenanyagot használva tettük 
láthatóvá.
B: A kontroll sejtekből izolált tilakoidban gazdag frakció (a) és a tisztított tilakoid (b) Rubisco 
enzim tartalma lD-SDS-PAGE-t követő Westem-blotton (ECL) anti-Rubisco ellenanyagot 
használva.

Eredményeink igazolták a GroEL-homológ fehéijék stabil jelenlétét a membránon, 

miközben a Rubisco szennyeződést a tisztítással sikerült eltávolítani. Mivel a tisztítás nem 

változtatta meg a chaperonin tartalmat, kísérleteinkben minden esetben a könnyen és

http://www
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gyorsan előállítható “tilakoid gazdag frakcióval” dolgoztunk, s ezt neveztük tilakoid 

membránnak.

1.8. A membrán-kötött chaperoninok oligomerizációja

E. coli GroEL-lel végzett kísérletek bizonyították, hogy a GroEL nagy méretű, 

jellegzetes felépítésű oligomerként (GroEL^(GroESyjo, i, 2) van jelen a sejtekben, s ez a 

fehérje funkcionális formája is (Hendrix, 1979; Goloubinoff és mtsai, 1997; Török és 

mtsai, 1997).

A számításba jöhető oligomerizáltsági állapotok ((i) aggregátum, (ii) GroEL 14-oligomer + 

egy vagy két GroES7-gyűrű, (iii) GroEL7-oligomer, (iiii) monomer) ellenőrzésére az ún. 

“blue-native” poliakrilamid-gélelektroforézist (BN-PAGE) használtuk, mely módszer 

lehetővé teszi a könnyen aggregálódó membrán-fehérje komplexek natív formájának 

elválasztását gélelektroforézissel (Schägger és Jagow, 1991; Schägger és mtsai, 1994; 

Schägger, 1995). A módszert eredetileg a mitokondriális e'-transzport láncban résztvevő 

komplexek elemzésére, izolálására fejlesztették ki, de tapasztalataink szerint kitűnően 

alkalmazható a Synechocystis tilakoid membrán analízisére is.

Az 13. ábrán látható kísérleti eredmény bizonyítja, hogy a tilakoidban kontroll és hőstressz 

körülmények között oligomer chaperoninok vannak jelen. Sztenderdként E. coli-hó\ 

tisztított GroEL-oligomert (Török és mtsai, 1997) használtunk.

citoszol 
30 42 °C

tilakoid 
30 42 °C

3
E.coli
GroEL,r^ "

13. ábra: A tilakoid-asszociált chaperoninok oligomerizációja. A citoszolikus és tilakoid frakció 
BN-PAGE-t követő Western-blotja (ECL) anti-GroEL/Cpn60 Synechocystis ellenanyagot 
használva. A jobb oldali nagy nyíl a chaperonin oligomereket jelöli, a felső nyílhegyek az 
ellenanyag által felismert nem azonosított fehérjéket, az alsó vékony nyíl (a tilakoid minta 
esetében) egy kisebb oligomer méretű hőindukálta fehérjét.
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1.9. A tilakoid-chaperonin kapcsolat jellemzése
A chaperoninok a tilakoid membránhoz feladataiktól függően különböző 

kölcsönhatásokkal kötődhetnek. A kapcsolat jellegének részletes elemzése feltételezéseink 

szerint közelebb vihet e fehérjék szerepének megismeréséhez.

A chaperonin-tilakoid kapcsolat karakterizálásához megvizsgáltuk, milyen 

körülmények között távolíthatók el ezek a fehérjék a membránról, valamint azt, hogy a 

membrán-asszociált chaperonin hidrofób vagy hidrofil tulajdonságokkal rendelkezik-e.

A kísérletet hőstresszelt sejtekből izolált tilakoid membránnal végeztük el, s az 1D-SDS- 

PAGE-t követő Westem-blottal (14/A ábra) tettük láthatóvá a chaperoninok megoszlását a 

különböző frakciókban, a többi fehérje viselkedését pedig az ezüst-festett (14/B ábra) gélen 

követhetjük.

A tilakoidról a perifériális, elsősorban elektrosztatikus kölcsönhatással kötődő 

fehérjéket az ion-koncentráció növelésével el lehet távolítani (Fujiki és mtsai, 1982; 

Gilmore és Blobel, 1985; Adamska és Kloppstech, 1991). A 2.0 M NaCl-os extrakciót 

követően a chaperoninoknak csak igen kis hányada jelent meg a felülúszóban (3s), a 

többség a tilakoid membránon maradt (3m). Erőteljesebb mosást, 0.8 M Tris-HCl, pH8.4 

(Gilmore és Blobel, 1985, Adamska és Kloppstech, 1991) alkalmazva már nagyobb 

mennyiséget láthatunk a felülúszóban (4s), a chaperonin közel 50 %-a azonban az 

integráns fehérjékhez hasonlóan a membrán frakcióban (4m) maradt.

Az integráns és perifériális membrán fehérjék elválasztására, szelektív 

extrakciójára kidolgozott Triton X-114-es fázisszeparálással (Bordier, 1981) is 

próbálkoztunk. A mintát szolubilizálva a detergenssel, majd felmelegítve az un. “cloud” 

hőmérséklet fölé (mely a Triton X-l 14 esetén 20°C, Bordier, 1981), a detergens nem képes 

tovább elegyedni a vízzel, és így az oldat két fázisra válik szét. A hidrofil jellegű fehérjék a 

vizes fázisba (a), míg a hidrofób fehérjék a detergens micellákkal együtt a detergens 

fázisba (t) partícionálódnak. A fázis-szeparálás után a chaperoninok nagyobb hányada a 

detergens fázisban (5t) volt detektálható.
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14. ábra: Perifériális és integráns tilakoid fehérjék szeparálása.
A: A különböző fehérje frakciók lD-SDS-PAGE-t követő Westem-blot mintázata anti- 
GroEL/СрпбО Synechocystis szérummal. A minták jelölése a következő:
(1) kontroll sejtekből izolált tilakoid membrán, (2)-(5) hőstresszelt sejtekből izolált tilakoid 
membrán
(2) izoláló pufferrel mosva, (3) 2.0 M NaCl-dal mosva, (4) 0,8 M Tris-HCl, pH 8.4 oldattal mosva, 
(m): membrán frakció, (s) a mosással eltávolítható szolubilis fehérje frakció
(5) fázisszeparálás Triton X-l 14-gyel, (t) detergens fázis, (a) vizes fázis 
B: A különböző frakciók ezüst-festett fehérje mintázata.
A nyíl a chaperoninokat jelzi.

A két chaperonin viselkedésének összehasonlítására a tilakoid asszociációjuk 

karakterizálásakor kapott legfontosabb frakciókat két-dimenziós géleken is elemeztük, 

melyek közül a 15. ábrán a fázis-szeparálás vizes és detergens fázisának 2D-SDS-PAGE 

mintázata látható.

A perifériális, gyenge kölcsönhatással kötődő fehérjék eltávolítását célzó mosások 

elsősorban a GroEL egy részét távolították el, míg a a GroEL másik része valamint a
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СрпбО stabilan a membránon/ban maradt. A detergenses fázis-szeparálás folyamán a 

megoszlás hasonlóan alakult, a GroEL egy része viselkedett elsősorban hidrofil 

fehéreként, míg a CpnóO és a maradék GroEL frakció az integráns fehéij ékkel hasonló 

tulajdonságot mutatott.
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15. ábra: A CpnóO és GroEL chaperoninok megoszlása a vizes (A) és a detergens (B) 
fázisban. A fázisszeparálás eredményeként kapott frakciók ezüst-festett 2D-PAGE képe. A 
chaperoninok a bekeretezett részben láthatók.

KEZELÉS A CHAPERONINOK RELATÍV MENNYISÉGE

tilakoid membránban felülúszóban

izoláló puffer (IP)

2.0 M NaCI (IP-ben) + + + + + +
0.8 M Tris-HCl, pH 8.4 + + + + + +

fázis-szeparálás detergens fázisban vizes fázisban
+ + + + + +

1. táblázat: A 14. ábra eredményeinek félkvantitatív összefoglalása

Az eredményeket összegezve (1. táblázat) megállapítható, hogy a tilakoid-asszociált 

chaperoninoknak két fő szubpopulációja különböztethető meg a hőstresszelt sejtekben:

(a) egy lazán, ionos kölcsönhatással kötődő, perifériális fehérjeként viselkedő hányad, 

melynek egy része könnyen a másik része pedig nehezebben távolítható el a
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membránról, és
(b) egy erősen, hidrofób kölcsönhatással kötődő, az integráns fehérjékhez hasonló 

tulajdonságokkal rendelkező rész.

1.10. A membrán-asszociációban szerepet játszó strukturális elemek keresése
Ezt követően a PC Gene Intelligenetics programcsomag segítségével 

összehasonlítottuk a két chaperonin fehérje szerkezetét a membrán-kötésben 

feltételehetően fontos szerepet játszó szempontok szerint:

(a) Nagy számban vannak olyan eukarióta fehérjék, melyeknek N-terminális végéhez a 

transzlációt követően egy mirisztinsav kapcsolódhat, ami szinte horgonyként 

funkcionálhat a hidrofil fehérjék membrán-asszociációjában. A prokarióta fehérjék 

zsírsavval történő módosításáról, ill ennek vizsgálatáról irodalom, és megfelelő 

algoritmus még nem áll a rendelkezésünkre, ezért egy eukariótákra kidolgozott 

programot használtunk (PROSITE, Bairoch, 1990). A program szerint sem a GroEL 

sem a Cpn60 chaperonin N-terminálisa nem mirisztoilálódik.

(b) Hidrofób karakterű szakaszok keresése eredményeként a Cpn60-ban kettő (aa. 507-522, 

535-550), míg a GroEL-ben egy (aa. 507-522) régiót találtunk (16. ábra).

E. coli N-terminális GGMGGMGGMGGM

таг wGroEL |.

517 536 548499
Synechocystis

ГШТGroEL
507 522

MGGMGGMGGMGGMGMM

rmrСрпбО |-
507 522 535 550

16. ábra: Hidrofób régiók a chaperoninokban.

Az analízist több különböző algoritmussal is elvégeztük. Rao és Argos (1986) módszere, 

mellyel az integráns membrán-fehérjék elemzését célozták meg, mindhárom régiót 

transzmembrán-hélix szerkezetként ismerte fel, míg Klein és mtsai (1985) valamint Kyte 

és Doolittle (1982) algoritmusa szerint bár szignifikáns hidrofób domének találhatók 

mindkét fehérjében, mégis perifériális fehérjéknek tekinthetők. Az eltérő eredmények az 

alkalmazott peremfeltételek különbözőségéből adódnak, de mindenképpen azt jelzik, hogy 

ezek az alapvetően citoszolikus fehérjék képesek a membránokkal kölcsönhatásba lépni,
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integráns fehérjét sejtető viselkedésük pedig feltételezhetően egy másik fehérjével 

kialakult szoros kapcsolatukból adódhat. A csoportunk által bizonyított lipid-asszociáció 

feltételezhetően szintén befolyásolhatja a chaperoninok hidrofobicitását. Ennek 

bizonyítására további kísérleteket tervezünk.

A két chaperonin külön érdekessége a C-terminálisuk különbözősége. Ez a glicin-metionin 

(GM) gazdag régió, mint már korábban is említettem, szerepet játszhat az E. coli GroEL- 

membrán kapcsolat kialakulásában. A GM-motívum megtalálható szinte minden 

chaperonin nagy alegységben és a Hsp70 család tagjaiban, a kloroplasztisz CpnóO a, ß 

fehérjéje kivételével (McLennan és mtsai, 1993). Eredményeink ismeretében bár ez a 

szakasz lehet, hogy szükséges a membrán-kötéshez, mégis úgy tűnik nem nélkülözhetetlen, 

mivel a GroEL nem rendelkezik vele, mégis képes asszociálódni a tilakoid membránnal, és 

a Cpn60-at nem tartalmazó sejtek is tökéletesen életképesek. Tehát alap chaperonin 

funkcióját, melynek feltételezéseink szerint része a tilakoid kötés, nem zavarja meg. Az E. 

coli GroEL GM-motivum nélküli mutánsai McLennan és mtsai (1993, 1994) kísérletei 

szerint szintén életképesek, és a chaperone tesztekben tökéletesen működnek.

A másik hidrofób régióról semmit nem tudunk, szerepének vizsgálata a jövő egyik 

izgalmas feladata lehet.

Még érdemes megemlíteni, hogy a GM-régió szempontjából vizsgálva rendszerünk egy 

kloroplasztisz és egy bakteriális jellegű chaperonint tartalmaz

Az eddig ismertetett eredményeket összefoglalva kimondhatjuk, hogy elsők között hívtuk 

fel a figyelmet a biológiai membránok chaperonin igényére a hőstressz alatt, s elsőként 

jellemeztük részletesen kapcsolatuk típusát. Munkánk kezdetekor a GroEL-homológ 

fehérjéket, és a többi chaperone-t is, elsősorban citoszolikus fehérjéknek ismerték, s a 

membránban való megjelenésükről szóló beszámolónkat inkább szokatlannak, mint nagy 

jelentőségűnek tekintették. Abban az időszakban csak két közleményben említik stressz 

indukálta kötődésüket (Webb és mtsai, 1990; Krishnasamy és mtsai, 1988), s másik két 

cikkben pedig jelenlétüket igazolták nem-stressz körülmények között (Jäger és Bergman, 

1990; McFadden és mtsai, 1989), de egyik esetben sem foglalkoztak mélyrehatóan a 

jelenséggel. Az azóta eltelt időszak kutatási eredményei, köztük csoportunk munkássága 

(Török és mtsai, 1997; Elorváth és mtsai, 1998), azonban egyre több bizonyítékot 

szolgáltattak a chaperoninok membrán-asszociációjára (lsd. Irodalmi összefoglaló, 

1. táblázat, és 4. fejezet), igazolva ezzel eredményeink jelentőségét.
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1.11. A “coiled-coil” domének összehasonlítása

A Hsp70 chaperone-okról és a chaperoninokról kimutatták, hogy tartalmaznak egy 

ún. coiled-coil domént (Lupas és mtsai, 1991; Webb és Sherman, 1992), míg a TCP-1 

alosztály tagjaiból ez hiányzik. Webb és Sherman (1992) feltételezése szerint ez a szakasz 

szerepet játszhat a naszcens polipeptidek kötésében vagy az oligomerizációban. Kíváncsiak 

voltunk, vajon ez a struktúra megtalálható-e a Synechocystis chaperoninokban, milyen 

mértékben egyeznek meg, s lehet-e valamiféle következtetést levonni az 

összehasonlításukat követően.

Az elemzéshez használt algoritmust Lupas és mtsai (1991) alkották meg, s az eredeti VAX 

Pascal programot kérésünkre Bagyinka Csaba (SzBK, Biofizikai Intézet) adaptálta PC-re. 

A program magas valószínűségi értéket (P) ad azoknak az amfipatikus hélixeknek, 

melyekben minden hetedik aminosav hidrofób, s így egy nagy affmitású (“ragadós”) sáv 

alakul ki a hélix felszínén. Ez teszi lehetővé a térben egymással szomszédos, ugyanilyen 

“mintázatú” amfipatikus hélixek összetapadását, vagy hasonló kölcsönhatást a szubsztrát 

fehéije hidrofób felszínével.

Az elemzés mindkét Synechocystis chaperoninban azonos régióban (aa. 333-369) talált egy 

amfipatikus hélix szakaszt, de ezek coiled-coil képző tulajdonsága szignifikánsan 

különbözött: P=0.38 a GroEL, és P=0.9 a Cpn60 esetén (17. ábra).

A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján minden addig vizsgált chaperonin magas 

valószínűségi értékkel volt jellemezhető, ami eltér az eredményeinktől, ezért az összes 

ismert multichaperonin rendszer GroEL-típusú fehéijéinek szekvenciáját 

összehasonlítottuk, s bebizonyosodott, hogy valójában igen lényeges különbségek lehetnek 

az egyes fehéijék között.

Ellenőriztük azt is, hogy az E. coli GroEL oligomer melyik részén helyezkedik el 

ez a régió, amiből következtethetni lehet az esetleges funkcióra, mivel a szerzők által 

felvetett két lehetőség meglehetősen általános, s egymást kizáróak. Felmerült bennünk az a 

lehetőség is, amivel azidőtájt még nem foglalkoztak, hogy ez a rész esetleg szerepet 

játszhat a partner fehéije és a chaperonin oligomer felszíne között kialakuló 

kölcsönhatásban.

(a) Az E. coli GroEL mutációinak analízise alapján a karboxil-véghez közel eső régió 

(Zeilstra és mtsai, 1994), mellyel átfed a magas valószínűségi értéket kapott coiled- 

coil dómén, a szubsztrát fehérjékkel való kölcsönhatásért felelős.

(b) A GroEL fehéije struktúrális elemzésének eredményeként ma már kiváló, részletes 

háromdimenziós modell áll a rendelkezésünkre, melyben úgy tűnik, hogy a 

C-terminális GM-motívum kivételével az összes fontos szakasz helyezetét sikerült
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17. ábra: "Coiled-coil" régiók kialakulásának valószínűsége és elhelyezkedése 
а СрпбО és GroEL chaperoninokban.
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pontosan megállapítani (Braig és mtsai, 1994; Fenton és mtsai, 1994). A fehérje három 

fő domént tartalmaz: (I) az ekvatoriális, vagy “egyenlítői” domént, amely az 

N-terminális (6-133) és C-terminális (409-523) szakaszból áll; ez alkotja a gyűrűk 

alját, s itt kapcsolódik össze a két GroEL? oligomer, (ii) az intermediális vagy “köztes” 

domént (134-190; 377-408), ami az ekvatoriális és az apikális dómén közötti szakasz, 

(iii) és az apikális domént (191-376) ami a gyűrű üregének külső peremét alkotja, s 

tartalmazza a polipeptid kötő régiót. E modell szerint vizsgálva a coiled-coil dómén az 

apikális és az ekvatoriális dómén határán, az üreg belsejében helyezkedik el.

Az eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a coiled-coil szerkezet 

elsősorban a szubsztrát-kötésben játszhat szerepet, s nem az oligomerizációban, vagy más 

fehérjékkel való felszíni kölcsönhatásban.

1.12. A chaperoninok tilakoid-asszociációjában szerepet játszó tényezők
Érdemes az ismert chaperonin tulajdonságok és az eddigi elméletekbe még nem 

illő, de megfigyelt jelenségek alapján átgondolni, milyen típusú chaperonin-tilakoid 

kapcsolatok alakulhatnak ki, s milyen következtetésekre juthatunk a rendelkezésünkre álló 

adatok felhasználásával.

(1) chaperonin-”szubsztrát-fehérje” kapcsolat:

A 10-55 kDa méretű fehérjék a GroEL oligomer belső üregében, rejtetten 

helyezkednek el (Creighton, 1991; Langer és mtsai, 1992a; Chen S. és mtsai, 1994; 

Mayhew és mtsai, 1996), tehát a membrán asszociációban, a “lehorgonyzásban” csak kis 

valószínűséggel játszhatnak közvetlen szerepet.

A nagyobb méretű fehérjék (szubsztrátok?), melyek az üregbe nem férnek be, eddig 

ismeretlen módon, de stabilan képesek kötődni az oligomerhez (Ewalt és mtsai, 1997). 

Ezidáig e fehérjék azonosítása nem történt meg, így azt sem tudhatjuk, mi a funkciójuk. A 

tilakoid asszociációban viszont szerepet játszhatnak a sérült, chaperonint igénylő integráns 

és perifériális fehérjék, melyekhez a GroEL oligomer felszíne hozzátapadhat. Azt is 

elképzelhetőnek tartjuk, hogy egy nagyobb fehérje csak részben nyúlik be a központi 

üregbe. A GroES cochaperonin ebben az esetben azonban nem tud segédkezni a végleges 

konformáció kialakításában.

(2) chaperonin-”partner fehérje” kapcsolat

Partner fehérjén értünk más chaperone-okat (pl. DnaK és cochaperone-jai), melyek 

perifériális vagy membrán integráns fehérjék lehetnek, valamint a membrán
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transzlokációban szerepet játszó, nem chaperone fehérjéket. Ebben az esetben a partner 

tulajdonságai, és kapcsolatuk természete (hidrofób vagy ionos kölcsönhatás) jelentősen 

befolyásolhatja a chaperoninok viselkedését.

Nem tudjuk, hogyan képez stabil komplexet a GroEL a felszínéhez kötődő más 

fehérjékkel, de eredményeink alapján feltételezhetjük, hogy ez a kapcsolat létezik. Ezt a 

feltételezést támasztja alá

(a) az az in vitro kísérlet, melyben bizonyították a chaperonin stabil kapcsolatát az E. coli 

plazma-membránjába integrálódó, a szekrécióban résztvevő SecA fehérjével 

(Bochkareva és mtsai, 1998),

(b) és a nagyméretű fehérjék GroEL-oligomerrel való stabil asszociációról szóló 

beszámoló (Ewalt és mtsai, 1997).

Érdemes megemlíteni, hogy a Synechocystis tilakoid membránjában a SecA fehérje 

analógja megtalálható (Nakai és mtsai, 1994), s nagyon valószínű, hogy a tilakoid fehérjék 

transzportja vagy transzlokációja során kialakulhat a chaperonin-SecA komplex.

(3) chaperonin-lipid mátrix kapcsolat

Csoportunk bizonyította, hogy az E. coli GroEL oligomerje chaperone 

funkciójának egyidejű megtartásával képes volt a gazdaszervezet plazma-membránjának 

lipid-összetételét modellező “monolayer”-hez és a nagyméretű unilamelláris vezikulákhoz 

(LUV) kötődni, valamint a lipid-mátrixba integrálódni, miközben chaperone aktivitását 

megőrizte (Török és mtsai, 1997). Az asszociáció szignifikáns membrán rigiditás 

növekedést eredményezett, ami biztosíthatja a lipid-réteg stabilizálását a sejtet érő 

hőmérséklet emelkedés dezorganizáló hatásával szemben. Elektronmikroszkópos 

felvételeken megfigyeltük, hogy a chaperonin oligomer oldalán fekve helyezkedett el a 

membrán felszínén. A kötődésben közvetetten szerepet játszott a GroEL karboxil- 

terminális végén található metioninból és glicinből felépülő nem szabályos, de a-helikális 

régiót tartalmazó, hidrofób karakterű szakasz (GM-motif) (Török és mtsai, 1997).

E. coli sejtekből izolált plazma membránon lipidhez vagy fehérjéhez kapcsolódó GroEL-t 

azonban in vivo még nem azonosítottak.

A cianobakteriális tilakoid membrán lipid-fejcsoport összetétele jelentősen 

különbözik a modell kísérletben használttól, s nem tudjuk ez mennyire befolyásolja a 

kötődést, de igen valószínű a kettősréteg zsírsav régiójába történő integráció lehetősége 

ebben az esetben is. Végleges választ csak in vitro kötődési és frakcionálási kísérletek 

elvégzése után tudunk adni.
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18. ábra: A chaperoninok feltételezett szerepei a cianobakteriális tilakoid membránban
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2. A chaperoninok feltételezett szerepei a tilakoid membránban (18. ábra)

A chaperoninok szerepét közvetlen módon bizonyítani tudó kísérletek hiányában 

tapasztalataink és az előbbiekben ismertetett elképzelések alapján feltételezzük, hogy 

(a) Optimális növekedési körülmények között a Synechocystis chaperoninok egy 

tilakoid integráns fehéijéhez, mint partnerhez, hidrofób kölcsönhatással kapcsolódva, 

azzal esetleg együttműködve tölthetik be chaperonin funkciójukat. Szubsztrátjaik 

lehetnek szolubilis, tilakoid perifériális, integráns esetleg lumenális fehérjék, melyek 

vagy a citoszolban szintetizálódnak és ezt követően a tilakoid membránba valamint a 

lumenbe transzlokálódnak, vagy a tilakoid-kötött riboszómák segítségével születnek 

meg s jutnak végső helyükre.

Az eukarióta sejtek durva felszínű endoplazmás retikulumaihoz hasonlóan a 

kloroplasztiszban is igazolták poliriboszómák jelenlétét a tilakoid membránon (Fáik, 

1969). A későbbiekben pedig in vitro transzlációs rendszerekben számos fehérjéről 

bizonyították, hogy mRNS-eik megtalálhatók e komplexekben (Review: Jagendorf és 

Michaels, 1990). Ilyen fehérjék pl. a spenót kloroplasztiszban a PSII komplex Db D2, 

47, 43 és 32 kDa-os komponensei, az ATP-áz CFi komplexének a- és P-alegysége, a 

citokróm-b559 valamint a PSI reakció-centrumának apoproteinjei; a borsó 

kloroplasztiszban pedig a Di fehérje, az ATP-áz CFj komplexének a- és ß-alegysöge, 

és a Rubisco enzim nagy-alegysége.

Ezek közül a Rubisco nagy-alegységről, amely egy citoszolikus fehérje közismert, 

hogy szüksége van a chaperoninok segítségére.

A PSII reakció-centrumának Dt fehérjéje bár spontán is képes in vitro transzlációját 

követően a PSII magba integrálódni, eddig ismeretlen citoszolikus faktorok azonban 

ezt folyamatot hatékonyabbá tehetik. D2, CP43 és CP47 partnerei viszont segítség 

hiányában a tilakoidban gyűlnek össze és nem jutnak végső helyükre a PSII reakció

centrumba (Wijk és mtsai, 1995). Joggal feltételezhetjük, hogy a folyamat chaperone- 

ok, chaperoninok közreműködését igényli.

Bár a cianobakteriális fotoszintetikus elektron transzport lánc fehérje komplexeinek 

kialakulásáról és alkotórészeik szintéziséről részletes adatok nem állnak 

rendelkezésünkre, mégis feltételezhetjük, hogy ezek a folyamatok nagymértékben 

hasonlítanak kloroplasztiszban lejátszódókra.

A dolgozatban bemutatásra nem kerülő előkísérleteinkben a Synechocystis tilakoid 

membránjának szolubilizálását (n-dodecil-ß,D-maltoziddal), majd a kapott komplexek 

cukorgradiensen történő szeparálását követően (Rögner és mtsai, 1990; Wijk és mtsai,
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1995) a chaperoninokat a többnyire aggregálódott riboszómákat tartalmazó frakcióban 

detektáltuk, ami megerősíti szoros közelségüket, miközben a naszcens fehérjék natív 

konformációjának kialakításában valamint a transzlokációban segédkeznek. Végső 

választ természetesen csak kísérleteink befejezése után adhatunk.

(b) Hőstressz alatt a tilakoid-membránhoz jelentős mennyiségű chaperonin kapcsolódik. 

Szerepük
(i) egyrészt a lipid-kettősréteg stabilizálása,

(ii) másrészt a sérült membrán-feh éljék felismerése, kötése s ezáltal 

aggregációjuk megakadályozása lehet,

(iii) A hőstressz elmúltával az irreverzibilisen károsodott membrán-fehérjék

eltávolításában és az újonnan szintetizáltak megfelelő konformációjának 

kialakításában segédkezhetnek.

(i) M. Havaux és együttműködő partnereinek megfigyelései (Havaux, 1993a, 1996a,b, 

Tardy és Havaux, 1997) megerősítik csoportunk azon elméletét miszerint a tilakoid 

membrán lipid-mátrixa a hőmérséklet emelkedés hatására dezorganizálódik, a fehérje 

komplexek működése károsodik s ezért hatékony, a lipid kettősréteget is stabilizáló 

védelemre van szükség. A növényi kloroplasztisz esetében bizonyították, hogy az ekkor 

bekövetkező zeaxantin koncentráció emelkedés egy fontos stabilizáló tényező (Havaux, 

1993b; 1994; Tardy és Havaux, 1996). Más faktorok szerepét ezen kívül nem 

vizsgálták.

A Synechocystis cianobaktérium tilakoidjának zeaxantin tartalma nem változott a 

hőkezelés folyamán, mégis jelentős mikroviszkozitás csökkenést és PSII stabilitás 

növekedést észleltünk. Feltételezzük, hogy a membránban megjelent hőstressz-fehérjék 

(GroEL, Cpn60, GroES, Hspl7) biztosíthatnak sokoldalú védelmet. Az E. coli GroEL 

chaperoninjáról bizonyítottuk is hogy képes a lipid-mátrixhoz kötődni s ezáltal 

stabilizálni (Török és mtsai, 1997). Feltételezzük, hogy a cianobakteriális homológjai is 

rendelkeznek ezen tulajdonsággal. Ezzel párhuzamosan azt is megfigyeltük, hogy a 

Synechocystis hőstressz génjei, köztük a groEL, српбО és a hspl7 igen érzékenyen 

reagálnak a tilakoid membrán fluiditásának megváltozására (Horváth és mtsai, 1998), s 

fehérje termékeik a hőstressz követően különböző időpontokban megjelennek a tilakoid 

membránban (jelen dolgozat, Kovács és mtsai, 1994a,b; Horváth és mtsai, 1998).

(ii) A chaperoninok hőstressz alatti potenciális szubsztrátjai lehetnek a PSII reakció 

centrum Di és D2 fehérjéi ill. a velük szomszédos fehéijék, melyek károsodása és 

degradációja ilyenkor jelentősen megnövekszik (Michalski és Wettern, 1994, Giardi és
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mtsai, 1997).

(iii) A stressz elmúltával a sejteknek természetesen még hosszú ideig nagy mennyiségű 

chaperoninjeleiétére van szükségük a “rend” helyreállításához a tilakoid membránban.

Érdemes megemlíteni, hogy a höstressz következtében károsodott citoszolikus 

fehérjék affinitása a membránhoz megváltozott szerkezetük, esetleg a lipid-réteg 

hőindukálta átrendeződése miatt jelentősen megnövekedhet (Yatvin, 1987; Banuelos és 

Muga, 1995). S bár ezek megjelenése a membránban szintén okozhatja a chaperoninok 

asszociációját, feltételezzük, hogy tilakoid-fehérjék igénylik döntően a segítséget.
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3. Chaperonin oligomerek tisztítása

Későbbi céljaink között szerepel a chaperoninok in vitro tilakoid asszociációjának 

és az általuk biztosított védelemnek a részletes tanulmányozása. Ezekhez a kísérletekhez 

szükségünk van nagy mennyiségű tiszta, Synechocystis-bö\ származó natív 

chaperoninokra, valamint az összehasonlításukhoz a csak GroEL-t vagy Cpn60-at 

tartalmazó homo-oligomerekre.

Első chaperonin oligomer tisztítási kísérleteink nem jártak sikerrel, mivel a 

komplex szokatlanul instabilnak bizonyult, s csak 0.75 M К-foszfát pufferben őrizte meg 

eredeti szerveződését (Lehel és mtsai, 1992). Hasonló problémáról az irodalomban 

egyetlen chaperonin izolálási esetben sem számoltak be, s mi sem tapasztaltuk az E. coli 

GroEL tisztítása során (Viitanen és mtsai, 1995; Török és mtsai, 1997).

Elsősorban meg kellett tehát találnunk azokat a feltételeket, melyek között a 

Synechocystis chaperoninok stabil oligomer formában izolálhatok és a legfőbb szennyező 

komponensek, a különböző méretű, sejtfeltáráskor keletkező fíkobiliszóma fragmentumok 

mennyisége már az első lépésben jelentősen csökken. Az irodalmat olvasva két stabilizáló 

faktor az ATP és a glicerin alkalmazása tűnt kézenfekvőnek. Az eredmények ismertetése 

előtt érdemes áttekinteni e két, az oligomerizációt jelentősen befolyásoló komponens 

hatásáról szóló irodalmi beszámolókat:

(a) ATP hatása: Az E. coli GroEL és a kloroplasztisz Cpn60 ureával monomerizált 

formájának újbóli oligomerizációját Mg ATP jelenléte jelentősen stimulálta (Lissin és 

mtsai, 1990, Lissin, 1995), míg Terlesky és Tabita (1991) pedig 5mM ATP jelenlétében 

izolált CpnóO-CpnlO hetero oligomert Rhodobacter sphaeroides-hö\, ahol az adenozin- 

trifoszfát a chaperonin és cochaperoninja kapcsolatát stabilizálta.

A kísérleti eredmények azonban ellentmondásosak, mivel korábban számos esetben 

beszámoltak a kloroplasztisz Cpn60 oligomer rendkívüli instabilitásáról ATP jelenlétében, 

amit a hőmérséklet és a chaperonin koncentráció csökkentése tovább fokozott (Musgrove 

és mtsai, 1987; Roy és mtsai, 1988; Goloubinoff és mtsai, 1989b; Viitanen és mtsai, 1995), 

s végső következtésül az ATP-nek a monomer-oligomer arány dinamikus egyensúlyában 

betöltött kulcsfontosságú szerepét fogalmazták meg (Lissin, 1995).

(b) Glicerin hatása: 20%-nyi glicerin jelenlétében “nem várt” E. coli GroEL komplex 

stabilizáló hatást figyelt meg Lissin (1995). Az eredmény azonban nem meglepő, mivel 

tudjuk, hogy a glicerin 10-40 % koncentráció tartományban jelentősen stabilizálja a 

globuláris fehérjék szerkezetét (Lee és Timasheff, 1977; Srere és Mathews, 1990). A
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kloroplasztisz СрпбО esetében azonban a glicerinnek MgATP távollétében nem volt 

oligomerizációt jelentősen elősegítő hatása.

3.1. Chaperoninok tisztítása Synechocystis-ből

Mindezeket a megfigyeléseket és oligomerizációs előkísérleteink tapasztalatait 

felhasználva sikerült GroEL/СрпбО oligomert izolálnunk kontroll és hőstresszelt 

Synechocystisből sejtekből. Megállapítottuk, hogy a Synechocystis chaperonin oligomer 

5mM ATP vagy 17 % glicerin jelenlétében is stabil (miközben a fikobiliproteinek az ATP- 

t tartalmazó pufferben kisméretű, könnyen elkülöníthető fragmentumokra esnek szét), s e 

két komponens megfelelő kombinációjával, váltakozásával a GroEL/СрпбО komplexek 

hatékony tisztítása lehetséges. A következőkben a hőstresszelt sejtekből történt izolálás 

legfontosabb lépéseit követhetjük végig:

A sejteket 5 mM ATP jelenlétében tártuk fel (Terlesky és Tabita, 1991), s a tilakoid 

eltávolítása után a szolubilis fehérjéket 5 mM ATP-t tartalmazó lépcsős cukorgradiensen 

elválasztottuk (Terlesky és Tabita, 1991), frakciókat gyűjtöttünk, melyeket SDS-PAGE-n 

elemeztünk (19. ábra). A chaperoninok helyzetét Westem-blottal is ellenőriztük. Az 

eredményt az 5. ábra géljével összevetve jól látható, hogy sikerült a fikobiliproteinek nagy 

részétől már az első lépésben megszabadulni, miközben a chaperoninok megőrizték 

oligomer szerveződésüket.

gradiens gradiens
tetejeGroEL/СрпбОaljakDa

94 -
67
43 -

30 -

20.1- *

14.1- %

19. ábra: Chaperonin izolálás Synechocystisből: 1. lépés: cukorgradiens centrifugálás 5mM 
ATP jelenlétében. A cukorgradiens frakciók Coomassie BBR-250 festett 1D-SDS-PAGE képe. A 
chaperoninok a második, 0.6 M szacharóz tartalmú lépcsőben találhatók.

A megfelelő mintákat egyesítettük, ammonium-szulfátos precipitációval két lépésben 

koncentráltuk, 17%-nyi glicerint tartalmazó pufferrel szemben dializáltuk, s a 

továbbiakban az E. coli GroEL tisztításánál használt HPLC lépéseket alkalmaztuk (Török 

és mtsai, 1997; ill. 3.2. fejezet). A mintát Superose 6 gélszűrő oszlopon (Pharmacia)
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tovább tisztítottuk. A chaperoninokat tartalmazó frakciók SDS-PAGE képe a 20. ábrán 

látható. A chaperoninokat valamint a Rubisco fehérét Westem-blottal azonosítottuk. A kis 

molekulatömegű fehérje feltételezhetően a cochaperonin GroES.

idő
kDa a
94- — a-GroEL/СрпбО 

Rubisco67- ш. qg&m 4МИНС **"... * Z.

30-

20.1— 4» 

14.4- ■*- GroES

20. ábra: Chaperonin izolálás SynechocystisböV. 2. lépés: gél-kromatográfla 17 % glicerin 
jelenlétében. A Superose 6 (Pharmacia) gél-szűrő oszloppal elválasztott frakciók Coomassie BBR- 
250 festett 1D-SDS-PAGE mintázata.
(a) Az egyesített cukorgradiens frakciók fehérje-összetétele.

Az itt kapott frakciók egy következő ioncserés kromatográfiával (Resource Q, Pharmacia, 

lsd. 3.2. fejezet), ha szükséges, tovább tisztíthatok.

A Synechocystis chaperonin komplex instabilitását a következő ábrán látható kísérlettel 

demonstrálhatjuk: 17 % glicerin jelenlétében a natív gélen elsősorban az oligomer forma, 

míg hiányában a monomer figyelhető meg:

ba
14-mer

7-merI

monomer

21. ábra: Natív gél a tisztított Synechocystis chaperonin oligomerről 17 % glicerin 
jelenlétében (a) és nélküle (b).
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A mintát legvégül Amicon koncentrálóval töményítettük, GroEL valamint Cpn60 

tartalmát 2D-gélelektroforézissel ellenőriztük (22. ábra)

cpn60

22. ábra: Hőstresszelt Synechocystisbői izolált chaperonin oligomer összetétele. A tisztított 
fehérjék 2D-PAGE Coomassie BBR-250-nel festett képe.

A gélen jól elkülöníthető a GroEL és a Cpn60 fehérje. Az eredmény további érdekessége a 

GroEL felett a csillaggal jelölt folt megjelenése, amit csak az igen jó felbontású géleken 

figyelhetünk meg. Feltételezhetjük, hogy a GroEL módosított formáját látjuk, s ezt 

támasztja alá az megfigyelés is, miszerint hőstressz alatt az E. coli GroEL egy része 

autofoszforilálódik (Sherman és Goldberg, 1992), s a foszforilált forma pontosan ugyanitt 

helyezkedik el a 2D-géleken. A GroEL foszforilációja jelentősen megnöveli a chaperonin 

aktivitását és így részben nélkülözhetővé teszi a cochaperonin GroES közreműködését 

(Sherman és Goldberg, 1992). Hasonló jelenséget figyeltek meg a DnaK (McCarty és 

Walker, 1991; Sherman és Goldberg, 1993) és Hsp90 (Csermely és Kahn, 1991) 

chaperone-oknál is. A sejtek tehát nemcsak chaperone-jaik szintjének emelésével, hanem a 

már meglévők foszforilációj ával is növelhetik védő kapacitásukat a stressz alatt.

Végezetül szeretném egy érdekes jelenségre felhívni a figyelmet. A tilakoid 

membránhoz kötődő chaperonin oligomerek feltehetően stabilabbak, mint citoszolikus 

megfelelőik: ui. a tilakoid izoláláshoz használt puffer, valamint a labilis fikobiliproteinek 

tökéletes eltávolítását szolgáló mosások során előforduló nagymértékű hígítás a komplexek 

disszociációját okozza, melynek a chaperoninok membránról való, jelen esetben azonban 

nem észlelt leszakadását kellett volna eredményeznie.

Jelenleg sem a citoszolikus chaperonin oligomerek instabilitásának, sem a tilakoid kötött 

formák stabilitásának magyarázatát nem ismerjük.
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3.2. A Synechocystis GroEL és СрпбО chaperoninjainak tisztítása E. coli 

transzformánsokból

Kezdeti terveink szerint nagy mennyiségű Synechocystis GroEL és СрпбО 

chaperonint kívántunk izolálni JM109 E. coli törzsből készített transzformánsból. A 

komplementációs kísérleteink alapján már feltételeztük, hogy jelentős hetero- 

oligomerizáció játszódhat le a sejtekben, az irodalmi adatok alapján mégis remélhettük, 

hogy e vegyes chaperonin komplexek mellett a cianobakteriális chaperonin homo- 

oligomeijei is megtalálhatók lesznek, esetleg dominálnak. Ez utóbbi feltétel azért fontos, 

mert a mai napig még senki sem tudta a gazdaszervezet chaperoninját elkülöníteni az 

“idegen” chaperonintól.

A GroEL és СрпбО túltermelő transzformáns JM109 E. coli sejtek szolubilis fehéije 

extraktumának cukorgradiens centrifugálásával a fehérjéket nagy és kis méretű oligomer, 

ill. monomer frakciókra bontottuk. A minták chaperonin mintázatát SDS-PAGE-t követő 

Westem-blottal tettük láthatóvá (23. ábra).

OLIGOMER MONOMER

E.coli

GroEL

Synechocystis

СрпбО
■■ , . ...

Synechocystis

GroEL

*

23. ábra: A chaperonin oligomerek elválasztása cukorgradiensen. A Synechocystis groEL ill. 
српбО gént hordozó plazmiddal és a kontroll vektorral transzformált E. coli sejtek szolubilis 
fehérjéinek méret szerinti eloszlása az lD-SDS-PAGE-t követő Westem-blotton (hagyományos 
előhívás) anti-GroEL/Cpn60 Synechocystis ellenanyagot használva.

Az ábrán megfigyelhető, hogy a cianobakteriális chaperoninok nagy hányada monomer 

formában van jelen, míg a kontrollként használt E. coli szolubilis frakciójában levő 

GroEL-пек csak az oligomer alakja detektálható. Az ennél a kísérletnél használt puffer
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nem kedvez a Synechocystis chaperoninok oligomerizációjának, viszont az E. coli 

chaperoninja ilyen körülmények között is stabil. Feltételezhetjük tehát, hogy a vegyes 

komplex képződése biztosítja a cianobakteriális chaperoninok jelenlétét az oligomer 

frakcióban. A kísérletet elvégeztük 5mM ATP jelenlétében is, de a várakozásainkkal 

ellentétben nem láttunk megnövekedett mennyiségű cianobakteriális oligomert. A 

közeljövőben glicerol jelenlétében is szeretnénk elvégezni az izolálást.

Az ábrán feltűnik, hogy a Westem-blot színreakciója különböző árnyalatban adja 

vissza a különböző chaperoninokat, miközben a fehérjék mennyisége közel azonos. 

Feltételezzük, hogy az anti-GroEL/Cpn60 ellenanyag által felismert epitópok különböző 

számban vannak jelen a vizsgált chaperoninok felszínén, s megállapíthajuk, hogy 

elsősorban a Synechocystis GroEL-re specifikus.

A vegyes oligomereket (natív gélelektoroforézissel bizonyítottuk létezésüket, bemutatásra 

nem kerülő adat) tovább tisztítva gél- és ionkromatográfiával azt tapasztaltuk, hogy a 

Synechocystis GroEL közel 1:1 arányban képezett komplexet az E. coli GroEL-lel (24. 

ábra), míg a CpnóO részvétele a hetero-oligomerben 1:10-hez vagy még ennél is kevesebb 

volt, s kísérletről kísérletre változott.

A В
db da c

94-
_ Syn.GroEL 
^ E. coli GroEL 1

Syn. Cpn60 
E.coli GroEL

67-

43-

24. ábra: Synechocystis GroEL és Cpn60 tisztítás E. coli transzformánsokból.
A: A tisztítás egymást követő lépései a GroEL túltermelő JM109 E. coli-ból. (a) eredeti 
sejtextraktum, (b) a cukorgradiens centrifugálás után összegyűjtött frakciók, (c) Superose 6 
gélkromatográfia egyesített frakciói, (d) a Resource Q ionkromatográfia egyesített frakciói: a tiszta 
chaperonin oligomer minta
B: A tisztítás utolsó fázisa a CpnóO túltermelő JM109 E. coli sejtből kiindulva.

3.3. “AgroEL”E. coli törzs transzformálása a Synechocystis chaperonin génekkel

Mivel a hetero-oligomer képződést mindenképpen szeretnénk kiküszöbölni és tiszta 

homo-oligomer chaperoninokat előállítani, ezért kísérleteket kezdtünk egy e célra kiválóan 

megfelelő E. coli törzzsel/mutánssal, amit P. Lund (The University of Birmingham, UK)
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bocsátott a rendelkezésünkre. Az E. coli groEL gén deléciója letális (Fayet és mtsai, 1989), 

ezért P. Lund és mtsai (személyes közlés) a gén inszerciós inaktiválásával párhuzamosan 

az általuk vizsgált egyik Rhizobium leguminosarum cpnóO gént expressziós plazmidon a 

sejtbe bejutták és így az idegen gén terméke biztosítotja a sejtek túlélését. Ez a plazmid 

megfelelő szelekciós körülmények között “kicserélhető” egy vele kis valószínűséggel 

rekombinálódó másikra, ami a Synechocystis chaperoninokat kódolja.

A kísérletet elvégeztük, s sikerült csak Synechocystis GroEL-t termelő E. coli 

transzformánst előállítani (25/A. ábra). A törzs az eredeti antibiotikum rezisztenciát 

elveszítette, s termelte az új chaperonin fehérjét.

A cianobakteriális CpnóO azonban nem volt képes ellátni a sejtek életéhez szükséges 

funkciókat, s bár a plazmid még jelen volt a transzformánsban, ezt a cianobakteriális 

chaperonint nem vagy alig termelte (25/B. ábra), s az eredeti plazmidot is megőrizte, 

feltehetően rekombináció révén.
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25. ábra: JM109 és “AgroEV’ E coli törzsek transzformálása a Synechocystis groEL (A/+) ilL 
српбО (B/+) chaperonin génekkel és a vektorral (A/-, B/-). Az ábrán a különböző, chaperonin 
túltermelő plazmiddal és a vektorral (kontroll) transzformált sejtek extraktumának Coomassie 
BBR-250 festett 1D-SDS-PAGE képe látható.

Eredményeinket összegezve tehát két lehetőségünk is van a Synechocystis GroEL 

homo-oligomerek izolálására (“AcpnóO” mutáns Synechocystisből, és a csak Syn. GroEL-t 

termelő “A groEL” E. coliból), azonban a CpnóO fehérje eddigi tapasztalataink szerint nem 

képes önmagában a chaperonin funkciót ellátni sem a Synechocystisben sem az E. coliban. 

A jelenség magyarázatát még nem ismerjük, nem tudjuk, hogy az oligomerizációs 

képességének esetleges sérülése vagy más tulajdonságai okozzák-e ezeket a problémákat.
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4. A Svnechocvstis chaperoninok chaperone aktivitásának jellemzése in vivo, E. coli

ban

E. coli-ban túltermelve a két Synechocystis chaperonint lehetővé tehetjük chaperone 

aktivitásuk ellenőrzését, összehasonlítását is. Az in vivo chaperone tesztek elvégzéséhez a 

В178 (vad típus) és a groEL44 (mutáns, В 178-ból származtatott) használtuk.

A legelső kísérleteket, melyeken a ma már sztenderdizált in vivo chaperone 

tesztnek tekinthető módszerek alapulnak Georgopoulos és mtsai (1973) valamint 

Goloubinoff és mtsai (1989a) végezték:

(b) Bizonyították, hogy a X-fág fejének morfogeneziséhez szükség van az E. coli GroEL és 

GroES fehérjéire (Georgopoulos és mtsai, 1973, Review: Friedman és mtsai, 1984).

(a) Megfigyelték, hogy szignifikáns mennyiségű aktív cianobakteriális Rubisco enzim csak 

a vad típusú GroEL-t és GroES-t tartalmazó E. coli-ban termeltethető, s a gazdaszervezet 

chaperoninjainak mennyiségét növelve (túltermeléssel vagy hőstresszel) az 

oligomerizálódott enzim mennyisége is megnőtt (Goloubinoff és mtsai, 1989a). Ez a 

kísérlet egyenes folytatása volt annak a megfigyelésnek, ami szerint a növényi 

kloroplasztiszban található, s “Rubisco binding protein”-nek keresztelt fehérje azonos a 

bizonyos E. coli fágok szaporodásához nélkülözhetetlen GroEL-lel (Hemmingsen és mtsai, 

1988)

4.1. Az in vivo chaperone tesztekhez használt E. coli groE mutánsok ismertetése
A fágok szaporodásának mechanizmusát és az ehhez szükséges, a 

gazdaszervezetben (fi. coli) megtalálható gének kutatását folytatva számos chaperonin 

mutáns E. coli törzset izoláltak, melyek geno- és fenotípusát részletesen elemezték, 

jellemezték. Ezek alapján 3 groES ill. 4 groEL (L-I-től L-IV-ig) mutáns osztályba sorolták 

őket (26. ábra) (Zeistra-Ryalls és mtsai, 1993, 1994).

Mivel ezek a mutánsok nagymértékben mutagenizált törzsekből származtak, ezért a 

későbbiekben a megváltozott géneket izolálták s a vad típusnak tekintett В178 törzs groEL, 

groES génjeit velük kicserélve állították elő a laboratóriumi gyakorlatban jelenleg 

használatos “tiszta” mutáns törzseket (Zeilstra-Ryalls és mtsai, 1993).
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26. ábra: Е. coli chaperonin mutáns allélek. (Zeilstra-Ryalls és mtsai, 1993). A különböző groEL 
allélek vázlatos bemutatása. A géneket jelölő blokkok felett látható számok a mutáns kodonokat 
jelölik, az aminosavak cseréje pedig a blokkok alatt olvasható. Csillaggal a korábban már publikált 
szekvenciától (Hemmingsen és mtsai, 1988) való eltérérést jelzik a szerzők. A kiemelt terület a 
feltételezett ATP-kötő dómén.

A groE mutánsok (a) egyike sem képes a A,-fág fejének B-fehéijéjét segíteni natív 

konformációjának kialakulásában, (b) az L-II kivételével, különböző mértékben bár, de 

hőmérséklet-érzékenyek, (c) az L-III és L-IV osztályba tartozók nem tudják katalizálni a 

T4 fág fejének, (d) az L-I és L-IV mutánsok pedig a T5 fág farkának morfogenezisét 

Zeilstra-Ryalls és mtsai, 1993, 1994). Aktív Rubisco enzim is csak igen kis mennyiségben 

figyelhető meg az L-IV mutáns Rubisco gént tartalmazó transzformánsában (Goloubinoff 

és mtsai, 1989).

Ezeket a tapasztalatokat számos GroEL-homológ fehérje chaperone aktivitását vizsgálták: 

Chromatinum vinosum groESL (Ferreyra és mtsai, 1993); symS és symL, egy intracelluláris 

szimbionta chaperoninjai (Ohtaka és mtsai, 1992); Bacillus stearothermophilus groESL 

(Schoen és Schumann, 1993); E. coli groESL (Goloubinoff és mtsai, 1989a); Rhizobium 

leguminosarum српбО-l (Wallington és Lund, 1994).

A komplementációs kísérleteinkhez a groEL44 mutáns törzset választottuk, ami az 

ún. L-IV groEL mutáns osztályba tartozik (26. ábra)

Három pontmutációt tartalmaz (Zeilstra-Ryalls és mtsai, 1993): (1): egyet a groE operon 

a70 promoter régiójában, (2) egyet közvetlenül a groES nonszensz terminációs kodon után, 

(3) és egyet a groEL kódoló régióban (191, Glu->Gly), ami a potenciális ATP-kötő dómén 

közelében helyezkedik el, s ez utóbbi felelős a tapasztalt fenotípusos jegyek (hőmérséklet 

érzékenység, csökkent képesség a X, T4, T5 fág és Rubisco fehérjék segítésében) 

megjelenéséért.
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4.2. A két cianobakteriális chaperonin Rubisco “összeszerelő képességének” 

összehasonlítása

Az E. coli sejteket (B178, groEL44) egymást követően transzformáltuk a 

cianobakteriális (Anacystis nidulans) Rubisco enzim nagy- és kis-alegységének génjét 

tartalmazó (pRubó) valamint a Synechocystis GroEL (pSGroEL) vagy CpnóO (pSCpnóO) 

fehérjéjének génjét hordozó plazmidokkal.

A transzformáns sejteket felszaporítottuk, s miután a tenyészetek sűrűsége elérte a kívánt 

értéket, IPTG hozzádásával elindítottuk a Rubisco és a chaperonin gének transzkripcióját, 
majd a sejtekből a szolubilis fehérjéket kivontuk. Ribulose-l,5-bifoszfát és [14С]СОз‘2 

szubsztrátok hozzáadása után a megfelelő idő elteltével mértük a Rubisco enzim CO2- 

fixáló kapacitását (27. ábra), ami az alkalmazott kísérleti körülmények között, egyenesen 

arányos az aktív enzim mennyiségével

E.coli BUS В E. coli groEL44A
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27. ábra: A Synechocystis chaperoninok hatása a Rubisco-enzim aktív konformációjának 
kialakulására vad és chaperonin mutáns E. coli törzsben. A Syn. chaperoninokat és a vektort 
(kontroll) tartalmazó vad (B178) és mutáns (groEL44) E. coli törzsekben keletkezett aktív Rubisco- 
enzim mennyiségének összehasonlítása.

A “vad-típusú” B178 E. coli törzsben (27/A ábra) a Synechocystis GroEL 

jelenléte kismértékű Rubisco aktivitás növekedést eredményezett, míg a CpnóO gátolta a 

gazdaszervezet ép chaperoninjának a működését. Az eredmény tendenciájában hasonlít a
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növényi kloroplasztisz СрпбОа, és ß chaperoninoknál tapasztaltakra, ahol a ß-alegysög 

túltermelése növelte az enzim aktivitást (közel háromszorosára), míg az a-alegység 

csökkentette (50-90 %-ára) (Cloney és mtsai, 1992b).

Kísérleteinket három-három független transzformánssal is elvégezve az eredményeink 

szórása ~5-8 % volt, ami számottevően jobb, mint a kloroplasztisz CpnóO fehérjéivel 
végzett kísérleté.

A groEL44 sejtek (27/B ábra) chaperonin mutációját a cianobakteriális GroEL 

tökéletesen, a CpnóO azonban csak részben tudta komplementálni.

A chaperoninok jelenlétét lD-SDS-PAGE-t követő Westem-blottal ellenőriztük, s 

megállapítottuk, hogy mind a В178 mind a groEL44 transzformánsok közel azonos 

mértékben termelték a GroEL és CpnóO fehérjéket (hasonlóan a 7/A. ábrán látható 

esethez), tehát az észlelt különbség chaperone aktivitásuk különbözőségéből következik.

4.3. A hőmérséklet érzékenységet okozó mutáció komplementációja

A Synechocystis groEL (pSGroEL), cpnóO (pSCpnóO), az E. coli groEL (pGroEL, 

pozitív kontroll) génekkel és a vektorral (pKK223-3, kontroll) transzformált mutáns sejtek 

logaritmikus növekedési fázisban levő tenyészeteiből hígítási sorozatot készítettünk, a 

megfelelő táptalajra cseppentettük majd 37 ill. 42°C-on inkubáltuk a Petri csészéket. A 

másnapra kinőtt telepek alapján (28. ábra) kiszámítottuk az ún. kolónia képző 

képességüket (colony forming unit=CFU; 2. táblázat, 76. oldal).

Az ábrán jól látható, hogy a Synechocystis GroEL az E. coli GroEL-hez hasonlóan 

tökéletesen komplementálta a mutációt, míg a CpnóO csak részlegesen. A 42°C-on inkubált 

Petri-csészét a kísérletet követően szobahőmérsékleten tartottuk másnap reggelig, s azt 

tapasztaltuk, hogy míg a csak vektort tartalmazó sejtek teljesen kipusztultak, addig a 

Cpn60-at tartalmazó kolóniák tovább éltek, bár növekedésük jelentősen lelassult.

A legkisebb hígítás esetén megfigyelhető, hogy néhány telep minden esetben 

kinőtt. Számuk, előfordulási gyakoriságuk megegyezik az E. coli “természetes” mutációs 

rátájával, tehát feltételezhetjük, hogy a revertáns sejtek jelentek meg a táptalajon.
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28. ábra: Az Е. coli groEL44 hőmérséklet érzékenységet okozó mutációjának 
komplementálása Synechocystis chaperoninokkal. A “kontroll” az eredeti mutáns törzset, a 
“+groEL E. coli” a vad típusú E. coli GroEL-t termelő, a “+ Synechocystis chaperoninok” a 
cianobakteriális GroEL-t és Cpn60-at termelő ill. a vektort önmagában hordozó 
transzformánsokkal végzett kísérletet jelölik. Az ábrán az agaira cseppentett hígitási sorozatokból 
(ÍO ’-IO'5) kinőtt telepeket láthatjuk.

A CpnóO fehéije gátló hatását tapasztalva a Rubisco tesztnél és ez utóbbi kísérletben, 

kíváncsiak voltunk, hogy az idegen chaperonin jelenléte befolyásolja-e a vad típusú E. coli 

hőmérséklet érzékenységét. JM109 és B178 sejteket transzformáltuk a Synechocystis két 

chaperoninjával és a vektorral külön-külön, majd ellenőriztük kolónia-képző
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tulajdonságukat. А СрпбО jelenléte a magas hőmérséklet kezeléssel szemben érzékennyé 

tette mindkét E. coli törzset, míg a Synechocystis GroEL-nek ilyen hatása nem volt 

(bemutatásra nem kerülő adat).

4.4. А СрпбО és GroEL fehérjék hatása а X és T4 fágok szaporodására

Mivel az E. coli GroEL chaperonin nélkülözhetetlen а X és T4 fágok 

morfogeneziséhez, a groEL44 mutáns törzset transzformáltuk a megfelelő plazmidokkal 

(lsd. előző rész), és ellenőriztük а X és T4 fágok plakk képző tulajdonságát. Három-három 

független transzformáns tenyészetéből pázsitot készítettünk, majd erre csepegtettük a fág 

törzsoldatok hígítási sorozatát. Másnap kiszámoltuk a keletkezett plakkok alapján a PFU 

értékeket (PFU=plaque forming unit, plakk-képző képesség) (2. táblázat, 76. oldal))

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a A. fág В fehérjéjét egyik 

Synechocystis chaperonin sem tudta megfelelően segíteni végső konformációjának 

kialakításában. А T4 fág fehérjéjét a GroEL szubsztrátként “kezelni” tudta, а СрпбО 

azonban nem. Ezzel párhuzamosan a kontroll kísérletben használt E. coli GroEL 

tökéletesen komplementálta a mutációt.

4.5. Az in vivo chaperone tesztek tapasztalatainak összefoglalása
Komplementációs kísérleteink eredményeit összegezve (lsd. 2. táblázat, 76. oldal)) 

megállapíthatjuk, hogy

(1) A Synechocystis GroEL tökéletesen kompatibilisnek bizonyult az E. coli-val, fehérjéit 

szubsztrátjaként “kezelte”. A fág fehérjék közül a T4 farkának kialakulásához szükséges, 

chaperonint igénylő fehérje feltekeredését segíteni tudta, a X-fág fejének felépítésében 

résztvevő fehérje végső konformációjának kialakulását azonban nem katalizálta. A 

cianobakteriális Rubisco enzim aktív formájának képződését tökéletesen segítette in vivo 

mind a mutáns mind a vad típusú E. coliban.

(2) A Synechocystis СрпбО a Rubisco és a hőmérséklet tesztek alapján képes volt 

chaperone-ként funkcionálni a groEL44 mutáns törzsben, bár aktivitása szignifikánsan 

elmaradt a másik cianobakteriális chaperonin és az E. coli saját GroEL-jének aktivitásától. 

A fágok morfogenezisét segíteni azonban egyáltalán nem tudta.
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2. táblázat: A chaperonin mutáns groEL44 E. coli törzzsel végzett komplementációs 
kísérletek eredményeinek félkvantitatív összefoglalása. A kísérleteket minden esetben 3-3 
független transzformánssal végeztük el. A táblázatban látható jelölések értelmezése a következő: 
hőmérséklet-érzékenység teszt: +++, a növekedés mind a kolóniák számát (CFU), mind a 
méretüket tekintve megegyezik a vad típusnál tapasztaltakkal. ++, egy nagyságrenddel kisebb CFU 
érték és kisebb méretű telepek, -, nem tapasztaltunk növekedést (<10'5 CFU). 
fág teszt: +, tökéletes plakk képző-képesség (PFU), -, plakk képződés nem látható (MO-4 PFU). 
Rubisco teszt: C02-fixáló aktivitás, a Synechocystis GroEL-lel mért értéket 100 %-nak tekintve

(3) Megfigyeltük, hogy а СрпбО a mutáns E. coli GroEL-ekhez hasonló tulajdonságokkal 

rendelkezett. A vad típusú törzsben túltermelve, azt magas hőmérsékletre érzékennyé tette 

és Rubisco öszeszerelő aktivitását jelentősen lecsökkentette, bár az egyik legsúlyosabb 

következményekkel járó, de még nem letális mutációt tartalmazó groEL44 gén termékénél 

hatékonyabbnak bizonyult.

A Synechocystis cpnóO gén terméke úgy tűnik interferált az E. coli chaperonin- 

rendszerével (ún. “transz-domináns” ill. ebben az esetben “negatív-domináns” hatása volt). 

A sejtek tapasztalatunk szerint igyekeztek megszabadulni a nem kívánt komponenstől: a 

transzformációs hatékonyság igen alacsony volt, s a transzformánsok könnyen elveszítették 

a plazmidot.

А СрпбО által kiváltotthoz hasonló, transz-domináns hatást figyeltek meg azokban az 

esetekben, mikor a különböző mutáns E. coli GroEL fehérjéket (L-I, L-II, L-III és L-IV 

csoportba tartozókat) túltermelték a vad típusú sejtekben. A szerzők feltételezték, hogy a 

mutáns chaperonin hetero-oligomert képez az eredeti, vad típusú GroEL-lel ezáltal 

befolyásolva működését (Zeistra Ryalls, 1993).

(4) Az eddig ismertetett megfigyelések valamint a Zeilstra-Ryalls és mtsai (1993) által 

elvégzett, az E. coli mutáns chaperoninok fenotípusát - ts, X-, T4- és T5-fág tesztekkel - 

tüzetesen összehasonlító kísérletek alapján felállíthatunk egy feltételezett chaperone- 

aktivitás sorrendet, s elhelyezhetjük a két cianobakteriális “családtagot”:

WT > Syn. GroEL = L-II > L-I = L-Ia > Syn. СрпбО > L-IV > L-III
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Ha a későbbiekben a Rubisco tesztet is elvégzik, vagy elvégezzük ezekkel a mutánsokkal, 

a sorrendet tovább finomíthatjuk.

(5) A chaperoninokat promiszkuis, tehát kis specificitással rendelkező fehérjéknek tartották 

és tartják mind a mai napig. Érdekes jelenség ebből a szempontból a Synechocystis GroEL 

működése, mely tökéletes chaperoninként viselkedett a legfontosabb esetekben. Ebből arra 

következtethetünk, hogy minden, a működéséhez szükséges kofaktor a rendelkezésére állt. 

Mindezek ellenére a ^-fág В fehérjéjét mégsem tudta megfelelően segíteni végső 

konformációja kialakulásában.

Feltételezhetjük tehát, hogy a különböző chaperoninok mégis “válogatnak” a szubsztrátok 

között, vagy bizonyos fehérjéket még ha fel is ismernek és kapcsolatba lépnek velük, natív 

konformációjuk kialakulását katalizálni már nem tudják. Az észlelt “szubsztrát- 

specificitás” magyarázatát csak széleskörű, részletes vizsgálatokkal lehetne megadni.

(6) Kísérleteink egy másik érdekes jelenségre is felhívták a figyelmünket: Bár még nem áll 

rendelkezésünkre elegendő adat a multichaperonin rendszerekről (s tulajdonképpen a többi 

chaperoninról sem) azt azonban megállapíthatjuk, hogy az egy groESL operont tartalmazó 

szervezetekből izolált GroEL fehérjék az eddig publikált esetekben tökéletesen 

komplementálni tudták az E. coli groEL mutációját. A multi chaperon rendszerek tagjai 

közül viszont legalább az egyik kevésbé hatékonynak bizonyult:

(a) a Synechocystis СрпбО chaperoninjával végzett kísérletekben az összes vizsgált 

esetben csökkent chaperone aktivitást észleltünk a Synechocystis GroEL-hez 

viszonyítva (jelen dolgozat),

(b) a Rubisco génnel transzformált vad típusú E. coli-ban a Rubisco teszt alapján a 

Brassica napus kloroplasztisz CpnóOa fehérjéje alacsonyabb chaperone aktivitást 

mutatott, mint CpnöOß párja (Cloney és mtsai, 1992b),

(c) a R. leguminosarum Cpn60-1 fehérjéje sem a L-fág sem a hőmérséklet

érzékenység tesztben nem mutatott chaperone aktivitást a groEL44 mutánssal 

végzett kísérletekben (Wallington és Lund, 1994).

Ezekben az esetekben nem egyszerűen egy számunkra ismeretlen faktor hiánya 

eredményezheti az észlelt jelenséget, hanem feltételezzük, hogy valóban csökkent 

aktivitású chaperoninokkal találkoztunk.
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5. A multichaperonin rendszerek kialakulásának feltételezett magyarázata

A két chaperonin homológ összehasonlítását célzó kísérletek, melyek segítségével a 

multichaperonin rendszerek kialakulásának magyarázatához szerettünk volna közelebb 

jutni, szignifikáns különbségeket tártak fel e fehérjék viselkedésében.
Bár optimális növekedési körülmények között mindkét chaperonin nagy alegység 

közel azonos arányban volt jelen a Synechocystis sejteknek mind a citoszoljában mind 

a tilakoid membránjában,

• a magas hőmérséklet stressz mégis elsősorban a GroEL szint nagymértékű 

növekedését és membrán asszociációját váltotta ki.

• Ez a chaperonin az in vivo chaperone aktivitást ellenőrző kísérletekben közel 
tökéletes, a sztenderdnek tekinthető E. coli chaperoninhoz hasonló viselkedést 

mutatott,

• s a “AgroEL” törzsben a gazdaszervezet GroEL-jének alapfunkcióit is képes volt 

betölteni.

• Ezeknek a megfigyeléseknek a jelentőségét erősítik csoportunk legfrissebb 

eredményei is, melyek szerint a “AcpnóO" mutáns Synechocystis életképes és 

szubletális kezeléssel termotoleránssá tehető, tehát a GroEL a gazdaszervezetben is 

képes a chaperone feladatokat maradéktalanul ellátni (Glatz és mtsai, 1998, 

CyanoMutants: http://www. kazusa.or.jp/cyano/mutants).

CpnóO: A magányos chaperonin gén termékének, a Cpn60-nak az aktivitása minden 

kísérletben messze elmaradt az általánosan elvárhatótól, és sem az E. coliban sem a 

Synechocystisben nem volt képes a chaperonin funkciókat önállóan ellátni.

Felmerül a kérdés, hogy a kis hatásfokkal működő Synechocystis cpnóO gén kialakulását és 

megőrzését milyen szelekciós tényezők segítették elő? Ha feltételezzük, hogy a természet 

nem készít és nem tart fenn a működése szempontjából felesleges dolgokat, elképzelhető, 

hogy fontos kiegészítő (esetleg a fotoszintetikus apparátushoz kapcsolódó) funkciót/kat 

lát/ott el a Synechocystis magányos chaperoninja az evolúció során, feltételezzük, hogy a 

“A cpnóO” mutáns Synechocystis széleskörű tesztelésével akár olyan stressz-körülményeket 

is találhatunk, melyben az általában gyengébb képességű CpnóO hiánya még előnyös is 

lehet a sejtek számára, amíg más, a megőrzését korábban is elősegítő extrém feltételek 

alatt, szükségessége egyértelműen bizonyítható lehet.

A kutatásaink kezdetekor felmerülő legegyszerűbb magyarázatunk szerint bizonyos fajok

http://www
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megnövekedett chaperonin igényük kielégítése érdekében tartalmaznak két vagy több 

groEL-homológ gént. Kísérleteink azóta bebizonyították, amit az irodalmi adatok is 

alátámasztanak, hogy a multichaperonin rendszerek tagjai, köztük a két cianobakteriális 

fehérje jelentős mértékben különbözik egymástól. Feltételezhetjük tehát, hogy elsősorban 

valamiféle specifícitás kialakulása és az ennek következtében létrejövő munkamegosztás, 

valamint bizonyos stressz-tényezőkre adott optimális válaszadás lehetősége lehet a 

jelenség hátterében.

Végezetül kimondhatjuk, hogy mindezidáig csoportunk hasonlította össze a 

legrészletesebben egy multichaperonin rendszer tagjait, s talán sikerült közelebb jutni a 

multimerizáció magyarázatához, vagy az ahhoz vezető úthoz.



- 80-

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Jelen dolgozatban a Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium törzs chaperonin 

fehérjéinek széles körű tanulmányozásával foglalkoztunk.

I. Vizsgáltuk, hogy a cianobakteriális tilakoid membrán képes-e egy rövid, 
szubletális hőstressz következményeként stressz toleranciára szert tenni, s ha 

igen, milyen eddig még fel nem tárt molekuláris változások állnak e folyamat 
háttérében, valamint a korábban már megfigyelt hőstressz fehérjék, kiemelten 

pedig a chaperoninok játszhatnak-e ebben döntő szerepet?

1. Bizonyítottuk, hogy a Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium leghőérzékenyebb 

komponensének, a tilakoid membrán PSII komplexének a termostabilitása egy 

szubletális, rövid ideig tartó hőstressz kezeléssel jelentősen növelhető. 
Feltételezzük, hogy a jelenség hátterében a tilakoid membránban a hőkezelés 

következményeként megjelenő hőstressz-fehérjék állnak (Hsp64, Hspl7, Hspl4), 

mivel más, a stabilitást biztosító komponensekben szignifikáns változást nem 

észleltünk. Korábbi eredményeink azt bizonyították, hogy a membránnak sem a lipid-, 

sem a zsírsav-összetétele nem változott meg jelentősen, és az ebben a dolgozatban 

ismertetett kísérlet során nem találtunk változást a karotin- és xantofill-tartalomban 

sem. A kloroplasztiszról szóló irodalmi adatok alapján elsősorban a kis 

molekulatömegű hőstressz-fehérjék megjelenésére számítottunk a tilakoidban, ezért a 

Hsp64 megjelenése különösen felkeltette az érdeklődésünket. A továbbiakban 

munkánk célja elsősorban e hőstressz-fehérje család vizsgálata volt.

2. A 64 kDa-os hőstressz—fehérjéről immunoblottal igazoltuk, hogy a GroEL-analóg 

chaperoninokhoz tartozik, míg a 14 kDa-os hőstressz-fehérje N-terminális 

szekvenálásával a GroES cochaperoninnal való rokonságát mutattuk ki.

3. Poliklonális ellenanyagot termeltettünk ellene, ami lehetővé tette a mennyiségi 

változások gyors követését a különböző szubfrakciókban.

4. Igazoltuk, hogy a GroEL-analog chaperonin membrán-asszociációja valóban 

lezajlik a sejtekben, s a membrán-kötött forma az addig ismert chaperonin 

oligomerekkel közel azonos méretű. Megfigyeltük, hogy a tilakoid-asszociált 

chaperonin oligomer stabilabb citoszolikus megfelelőjénél. A tilakoid.chaperonin 

kölcsönhatás jellegének tanulmányozása során két chaperonin szubpopuláció 

jelenlétét tapasztaltuk: egy, a membránhoz lazán, feltételezhetően ionos kötéssel, és
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egy nagy valószínűséggel integráns membrán fehérjéhez, esetleg magához a lipid- 

réteghez stabil hidrofób kötéssel kapcsolódó populációt.

5. A két cianobakteriális chaperonin nagy alegység aminosav szekvenciáját több 

szempont szerint is vizsgáltuk (mirisztoilációs lehetőség, hidrofób régiók) a membrán 

kötésért és az eltérő viselkedésért felelős domének után kutatva. Mindkét fehérjében 

szignifikáns hidrofób szakaszokat találtunk, melyek részben magyarázatot adhatnak 

membrán asszociációjukra, de ezek egyike sem tehető felelőssé integráns 

fehérjeként való viselkedésért.
6. Mivel későbbi in vitro tilakoid-asszociációs kísérleteinkhez, melyek segítségével a 

chaperoninok protektiv szerepét közvetlenül is bizonyítani lehetne, tisztított 

fehérjékre van szükségünk, kidolgoztuk izolálásuk módszerét. Igazoltuk, hogy az 

egyébként igen labilis Synechocystis chaperonin nagy alegység a cianobakteriális 

citoszolból 17 % glicerin vagy 5mM ATP jelenlétében oligomerként tisztítható. A 

tisztított oligomerben három fehérjét detektáltunk: a Cpn60-at, a GroEL-t és egy 

feltehetően módosított GroEL formát.

7. Megfigyeléseink alapján feltételezzük, hogy a chaperoninok a kontroll sejtek 

tilakoid membránjában a transzlációs valamint a transzlokációs rendszer 

tagjaként vannak jelen, míg a hőstressz alatt egy vagy több hőérzékeny tilakoid 

fehérjéhez vagy a lipid-réteghez, szerkezetüket ezáltal stabilizálva, kapcsolódnak.

II. Kísérleteket végeztünk annak a kérdésnek a megválaszolására, vajon mi lehet a 

magyarázata a multichaperonin rendszerek kialakulásának? Miért van bizonyos 

sejteknek, köztük a Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumnak szüksége két 

hasonló, az eddigi irodalmi adatok alapján kis szubsztrát specificitással 
rendelkező fehérje, jelen esetben a GroEL és Cpn60 együttes jelenlétére.

Korábbi munkánk folyamán izoláltuk és klónoztuk a GroEL-analóg cianobakteriális 

chaperonin cochaperoninjával közös, bicisztronos operonját (groESL) és bizonyítottuk, 

hogy a korábban publikált Synechocystis monocisztronos chaperonin operonnal 

(cpnóO) együtt egy multichaperonin rendszert tartalmaz kísérleti organizmusunk. Ezt 

követően legfontosabb feladatunk a két nagy alegység génje {groEL és cpnóO) által 

kódolt fehérjék elválasztása és azonosítása volt. Igazoltuk a GroEL és а СрпбО 

fehérjék jelenlétét mind a citoszolban, mind a tilakoid membránban két-

1.
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dimenziós gélelektroforézissel történő elkülönítésük után, N-terminális szekvenciájuk 

meghatározásával, valamint immunológiai azonosításuk révén.

2. Megpróbálkoztunk teljes mértékben specifikus poliklonális ellenanyagok 

előállításával is, ami a Synechocystis GroEL egy szakaszát antigénként 

felhasználva eredményesnek bizonyult.
3. Az in vitro tilakoid-chaperonin kötési kísérletek azon részéhez, melyek célja a két 

fehérje összehasonlítása lesz, tiszta homo-oligomerekre van szükségünk. Ezért 

megpróbálkoztunk a cianobakteriális chaperoninok izolálásával a GroEL-t valamint a 

Cpn60-at termelő E. coli transzformánsokból, de megfigyeléseink szerint a tisztított 

chaperoninok vegyes oligomereket képeznek az E. coli GroEL fehérjéjével, így a 

későbbiekben tervezett in vitro kísérleteink elvégzésére nem alkalmasak.

Nagy mennyiségű homo-oligomerek izolálására ezért egy olyan E. coli 

transzformánst választottunk, melyben az eredeti groEL gént a Kanr gén 

inszerciójával inaktiválták, s a sejtek életképességét egy Rhizobium leguminosarum 

cpnóO gént tartalmazó expressziós plazmid bevitelével biztosították. Megfelelő 

szelekciós körülmények között sikerült ezt a plazmidot a Synechocystis groEL génjét 

hordozóra kicserélni, s életképes, csak cianobakteriális GroEL-t túltermelő törzset 

előállítani. A CpnóO fehérje hasonló kísérleti elrendezésben nem tudta önmaga 

ellátni a chaperonin funkciókat, s a transzformánsokban minimálisra csökkent 
expressziót detektáltunk.

A következőkben a két chaperonin széles körű összehasonlítását célzó kísérletek

eredményeit ismertetjük.
4. Feltételezzük, hogy a két homológ chaperonin nagy alegység között valamiféle 

munkamegosztás lehet, mivel a hőstressz elsősorban a GroEL mennyiségének 

növekedését vonta maga után, miközben a CpnóO szint csak kismértékben változott 

mind a citoszolban, mind a tilakoid membránban.

5. Két-dimenziós géleken megfigyeltük, hogy a tilakoid membránhoz asszociálódó 

CpnóO valamint a GroEL egy része stabil, hidrofób jellegű kapcsolatot alakított 

ki a membránnal, míg a GroEL fennmaradó hányadát az ionos kölcsönhatások 

megbontásával sikerült eltávolítani. A két chaperonin fehéije szekvenciáját 

összehasonlítva bár jelentős eltérést találtunk a hidrofób régiók számában, ez azonban 

jelenlegi ismereteink alapján nem jelenthet különbséget a membrán asszociációban.

6. A szubsztrát-kötésben feltételezhetően szerepet játszó, ún. coiled-coil régiók 

összehasonlítása szignifikáns különbséget jelzett a két chaperonin szerkezete 

között.



- 83 -

7. A két nagy alegység (GroEL és Cpn60) in vivo chaperone aktivitását

összehasonlítottuk vad és chaperonin mutáns (groEL44) E. coli transzformánsaik 

segítségével négy különböző szubsztrát rendszert (E. coli chaperonint igénylő fehérjéi, 

Anacystis nidulans Rubisco enzime, X és T4 fág fehéijék) használva. Bár mindkét 

fehérje chaperonin tulajdonságát sikerült bizonyítani, jelentős különbségeket 

észleltünk viselkedésük között: A cianobakteriális GroEL egy teszt kivételével 

minden rendszerben tökéletesen helyettesítette a gazdaszervezet hibás

chaperoninját, míg а СрпбО a csökkent chaperone aktivitású mutánsokhoz 

hasonlóan viselkedett.

8. Mivel a két cianobakteriális chaperonin chaperone aktivitása, magas hőmérséklet

stressz indukálhatósága jelentős mértékben különbözik egymástól,

feltételezhetjük, hogy elsősorban valamiféle specificitás kialakulása és az ennek 

következtében létrejövő munkamegosztás, valamint bizonyos stressz-tényezőkre 

adott optimális válaszadás lehetősége lehet a multimerizáció kialakulásának 

hátterében.
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