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NYILATKOZAT

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.
A hőstressz-fehérjék fontosságát és általános protektiv szerepét számos 
megfigyelés támasztja alá. Megnövekedett szintézisük másfajta, igen 
különböző stressz-tényezőkkel is kiváltható. Mennyiségük növelésével a 
sejtek stressztűrő képessége javítható, míg génjeik deléciója esetenként a 
sejtek halálához, de mindenképpen csökkent stressz-toleranciához vezet. 
Ezenkívül az is bebizonyosodott, hogy ezen fehéijék számos, az ún. 
molekuláris chaperone-okhoz tartozó képviselője nemcsak stressz 
körülmények között szintetizálódik, hanem folyamatosan jelen van a 
sejtben mivel az alapfunkciókhoz is nélkülözhetetlen.

Kijelentjük, hogy Kovács Eszter

a "Heat-stress induces association of the GroEL-analog chaperonin with thylakoid membranes in 
cyanobacterium, Synechocyslis PCC 6803. Plant Pltys. Biochem. 32 (2): 285-293",

a "Molecular characterization, assembly and membrane association of the GroEL-type chaperonins 
in Synechocyslis PCC 6803: Ed.: J.A.F. Op den Kamp, In: "Structure, Biogenesis and Dynamics 
of Biological Membranes", NATO ASI Series, Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, Series H: 
Cell Biology, Vol. 82: pp. 253-261",

és a "Characterization of molecular organisation and chaperon activity of the two GroEL-analogs 
of Synechocyslis PCC 6803. (manuscript in preparation)"

címmel megjelent közleményekben, valamint a tervezett publikációban végzett munkája 
meghatározó jelentőségű, s ezen közleményeket mindeddig nem használtam fel 
tudományos fokozat szerzésére, mint ahogy azt a jövőben sem fogom tenni.

Szeged, 1998. 09.
(

ü о1f/yy-aSk A molekuláris chaperone-ok (molekuláris “gardedámok”) 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 
fehéijék 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 fehéijék 
károsodását és aggregációját okozhatják.
A chaperone-ok egyik legrészletesebben tanulmányozott alcsoportját, 
melynek legismertebb képviselői az Escherichia coli GroEL és GroES 
fehéijéi, chaperoninoknak nevezik. Homológjaikat molekulatömegük 
alapján általánosságban CpnóO valamint CpnlO névvel is illetik.

. Vígh Lászlódr. Horváth Ibolyadr. Török Zsolt

dr. Bagyinka Csabalatz Attila
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A Molekuláris Stresszbiológia Kutatócsoport, melynek munkájában részt 
vehettem, a sejtmembránok hőmérséklet-adaptációs folyamataival 
foglalkozik már két évtizede. Egyik fő kutatási területünk a 
fotoszintetikus szervezetek tilakoid membránjának magas hőmérséklet 
stresszel szembeni védelme, és az ennek eredményeként kialakuló 
termotolerancia molekuláris hátterének tanulmányozása.
Bár már régóta bizonyított tény, hogy a sejtek életében membránjaik 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be, s különösen érzékenyek a 
környezeti hőmérséklet megváltozására, hőstressz-fehérjékkel való 
kapcsolatukat mégis csak kevesen vizsgálták. Csoportunk kutatásai és 
azon belül az itt ismertetésre kerülő dolgozat, ezt az űrt igyekszik 
kitölteni.

Eds.: Kader, J.C. and Mazliak, P., In: "Plant Lipid Metabolism", Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, pp. 369-371

Glatz, A.; Horváth, L; Varvasovszki, V.; Kovács, E.; Török, Zs. and 
Vígh, L. (1996) Stress-induced activation of chaperone genes implies 
the operation of a novel transcriptional regulatory mechanism in the 
cyanobacterium, Synechocystis PCC6803. Eds.: Leone, A. and Grillo, 
S., In: Genes and their products for tolerance to physical stresses in 
plants. Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 21-29

Török, Zs.; Horváth, L; Goloubinoff, P.; Kovács, E.; Glatz, A.; 
Balogh, G. and Vígh, L. (1997) Evidence for a lipochaperonin: 
association of active protein-folding GroESL oligomers with lipids 
can stabilize membranes under heat-shock conditions. Proc. NatL 
Acad. Sei. USA 94: 2192-2197

Kísérleti szervezetünk a kloroplasztisz endoszimbionta őseinek tekintett 
cianobaktériumok közé tartozó Synechocystis PCC 6803 törzs. 
Fotoszintetikus membránjának általános szerveződése valamint lipid- 
összetétele nagymértékben hasonlít a növényekére. Előnye azonban a 
növényi modellekkel szemben a jóval egyszerűbb tenyészthetősége, gyors 
növekedése. Könnyen transzformálható, mára már teljes genomiális 
szekvenciája is ismert és ezek az adatok könnyen hozzáférhetők az 
Interneten keresztül. A sejt felépítése viszonylag egyszerű: a citoplazmát 
szinte teljesen kitölti kiterjedt tilakoid membrán rendszere. Ez a 
sajátossága nagymértékben megkönnyíti a membrán analitikai és 
funkcionális vizsgálatokat, mivel gyorsan, egyszerűen nagy mennyiségű 
és elfogadható tisztaságú fotoszintetikus membrán izolálható belőle. A 
fotoszintetikus folyamatok tanulmányozására modell szervezetként régóta 
használják, s napjainkra a stressz kutatók is felfedezték a benne rejlő 
lehetőségeket.

Vígh, L.; Literáti, N.P.; Horváth, L; Török, Zs.; Balogh, G.; Glatz, A.; 
Kovács, E.; Boros, I.; Ferdinandy, P.; Farkas, B.; Jaszlits, L.; 
Jednákovics, A.; Korányi, L. and Maresca, B. (1997) Bimoclomol: A 
nontoxic, hydroxylamine derivative with stress protein-inducing activity 
and cytoprotective effects. Nature Medicine 3( 10): 1150-1154

Glatz, A.; Horváth, L; Varvasovszki, V.; Kovács, E,; Török, Zs. and 
Vígh, L. (1997) Chaperonin genes of the Synechocystis PCC 6803 are 
differentially regulated under light-dark transition dining heat stress. 
Biochem. Biophys. Res. Commun. 239: 291-297

Horváth, I.; Glatz, A.; Varvasovszki, V.; Török, Zs.; Páli, T.; Balogh, G.; 
Kovács, E.; Nádasdy, L.; Benkő, S.; Joó, F. and Vígh, L. (1998) 
Membrane physical state controls the signaling mechanism of the heat 
shock response in Synechocystis PCC 6803: identification of hspl7 as a 
novel "fluidity gene". Proc. NatL Acad. ScL USA 95: 3513-3518

A dolgozat alapjául szolgáló kísérletek középpontjában a GroEL-analóg , 
chaperoninok állnak, melyek molekuláris szerveződésének, funkciójának 
és a Synechocystis PCC 6803 törzs tilakoid membránjának védelmében 
betöltött szerepének tanulmányozása igazi kihívásnak bizonyult.

* Kovács, E.; Glatz, A.; Horváth, L; Török, Zs.; van der Vies, S.M. and 
Vígh, L. (1998) Characterization of molecular organization and 
chaperone activity of the two GroEL-analogs of Synechocystis PCC 
6803. (manuscript in preparation)

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

Glatz, A.; Horváth, I.; Los, D.; Török, Zs.; Varvasovszki, V.; Kovács, 
E., and Vígh, L. (1998) Cyanobacterial chaperonin mutants: СрпбО is 
not required for growth and acquired thermotolerance in Synechocystis 
PCC 6803. (manuscript in preparation)
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PUBLIKÁCIÓS LISTA
(* Az értekezés alapjául szolgáló cikkek)

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- 
fehéije mennyisége (Lehel és mtsai, 1992, 1993a; Lehel, doktori dolgozat, 
1991). Immunológiai módszerekkel bizonyítottuk, hogy a 64 kDa-os 
fehéije a molekuláris chaperone-ok chaperonin alcsaládjába tartozik. 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 српбО (Chitnis és 
Nelson, 1991) operonokat.

Lehel, Cs.; Wada, H.; Kovács, E.; Török, Zs.; Gombos, Z.; Horváth, I.; 
Murata, N. and Vígh, L. (1992) Heat shock protein synthesis of the 
cyanobacterium Synechocystis PCC 6803: purification of the GroEL- 
related chaperonin. Plant MoL Biol. 18: 327-336

Lehel, Cs.; Los, D.; Wada, H.; Györgyey, J.; Horváth, I.; Kovács, E.; 
Murata, N. and Vígh, L. (1993) A second groEL-Wkt gene, organized in 
a groESL operon is present in the genome of Synechocystis PCC 6803.
J. Biol Chem. 268 (3): 1799-1804

Nishiyama, Y.; Kovács, E.; Lee, С. B.; Hayashi, H.; Watanabe, T. and 
Murata, N. (1993) Photosynthetic adaptation to high temperature 
associated with thylakoid membranes of Synechococcus PCC 7002. 
Plant CeU Physiol. 34 (2): 337-343

CÉLKITŰZÉSEK
* Kovács, E.; Török, Zs.; Horváth, I. and Vígh, L. (1994) Heat-stress 

induces association of the GroEL-analog chaperonin with thylakoid 
membranes in cyanobacterium, Synechocystis PCC 6803. Plant Phys. 
Biochem. 32 (2): 285-293

A dolgozat céljai csoportunk érdeklődési területének és a 
Synechocystis PCC 6803 adottságainak megfelelően két fő irányvonal 
köré csoportosulnak.

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?

I.* Kovács, E.; Horváth, I.; Glatz, A.; Török, Zs.; Bagyinka, Cs. and Vígh, 
L. (1994) Molecular characterization, assembly and membrane 
association of the GroEL-type chaperonins in Synechocystis PCC 6803: 
Ed.: J.A.F. Op den Kamp, In: "Structure, Biogenesis and Dynamics of 
Biological Membranes", NATO ASI Series, Springer-Verlag; Berlin, 
Heidelberg, Series H: Cell Biology, Vol. 82: pp. 253-261

Vígh, L.; Török, Zs.; Kovács, E.; Glatz, A.; Balogh, N. and Horváth, I. 
(1994) Thermal acclimation and heat shock response of Synechocystis 
PCC 6803: the possible role of thylakoid physical state, lipid saturation 
and molecular chaperones. Ed.: J.H. Cherry, In: "Biochemical and 
Cellular Mechanisms of Stress Tolerance in Plants", NATO ASI Series, 
Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg Series H: Cell Biology, Vol. 86: pp. 
77-95

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 
СрпбО együttes jelenlétére.

П.

Vígh, L.; Los, D.A.; Murata, N.; Glatz, A.; Kovács, E. and Horváth, I. 
(1995) Is the membrane the primary target in the biological perception of 
temperature? Effect of membrane physical state on the expression of 
stress defensive genes.
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MÓDSZEREK 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 Cpn60 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 fehérje 
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.

7. A két nagy alegység (GroEL és CpnóO) 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 fehérjék) 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 a CpnóO a csökkent chaperone aktivitású mutánsokhoz 
hasonlóan viselkedett.

Munkánk során, céljainktól függően, különböző kísérleti organizmusokat 
használtunk:
• A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium törzset, amit BG11 

táptalajon ill. tápoldatban neveltünk, valamint
• vad típusú (JM109, В178) és chaperonin mutáns (groEL44, 

“AgroEL”) Escherichia coli törzseket, melyeket a megfelelő 
antibiotikummal kiegészített LB táptalajon ill. tápoldatban 
szaporítottunk.

1. A Svnechocvstis-szel végzett kísérletek módszerei

A Synechocystis sejteket különböző mértékű és időtartamú hőstressz 
kezeléseknek tettük ki. A hőstressz-fehérjék szintézisének 
megfigyeléséhez a sejteket radiokatív izotópot (l4C) tartalmazó 
tápoldatban kezeltük.
A tilakoid membrán izolálásához, különböző igényeinknek (mennyiség, 
tisztaság, stabilitás) megfelelően, számos feltárási és frakcionálási 
módszert használtunk. Leggyakrabban egyszerű centrifugálási lépésekben 
nyertük az ún. “tilakoidban gazdag frakciót”, bizonyos esetekben azonban 
ezt cukorgradiens centrifugálással tovább tisztítottuk, így állítva elő a 
“nagy-tisztaságú” tilakoid mintát.
A tilakoid-chaperonin kölcsönhatás jellemzéséhez az irodalomból ismert 
különböző kémhatású, ionerösségű valamint detergens tartalmú 
oldatokkal kezeltük a membránt, majd egyszerű centrifugálással 
elválasztottuk egymástól a különböző frakciókat.
A chaperonin oligomerek izolálásához részben egy korábbi 
módszerünket, részben a dolgozat egyik feladataként kifejlesztett 
módszert használtuk. A citoszolikus fehérjéket cukorgradiens 
centrifugálással méret szerint szeparáltuk, majd ezt követően HPLC-vel 
gél-szűrő és ion-cserélő oszlopot használva tovább frakcionáltuk a mintát, 
tisztasági igényeinktől függően.
Az intakt sejtek PSII károsodásának hőmérséklet függését oxigén 
fejlesztő képességük követésével mértük, mely az adott kísérleti 
rendszerben a H20—► 1,4-benzokmon elektrontranszport sebességével volt 
arányos.
A fotoszintetikus pigmentek (xantofillok, ß-karotin, klorofill-a) analízisét 
egy, az irodalomban ismertetett módszer alapján HPLC-vel végeztük el 
reverz-fázisú oszlopot használva.

Megfigyeléseinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a két 
cianobakteriális chaperonin chaperone aktivitása és magas 
hőmérséklet stressz indukálhatósága jelentős mértékben 
különbözik egymástól. Feltételezzük, hogy elsősorban valamiféle 
specificitás kialakulása és az ennek következtében létrejövő 
munkamegosztás, valamint bizonyos stressz-tényezőkre adott 
optimális válaszadás lehetőségének megteremtése lehet a 
multimerizáció kialakulásának hátterében.
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II. Kísérleteket végeztünk annak a kérdésnek a megválaszolására.
vaion mi lehet a magyarázata a multichaperonin rendszerek
kialakulásának?

2. Az Escherichia coli-val végzett kísérletek módszerei

A Synechocystis groEL, cpnóO, az Escherichia coli groEL génjeit hordozó 
plazmidokkal valamint a kontroll vektorral az általánosan elterjedt 
“kalcium-kloridos” módszert használva transzformáltuk a különböző 
törzseket.

1. 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 a CpnóO fehérjék jelenlétét mind a 
citoszolban, mind a tilakoid membránban két-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.

In vivo chaperone tesztek
Az ún. Rubisco teszt elvégzéséhez a transzformánsokat a 

cianobakteriális Rubisco enzimet kódoló gént hordozó plazmiddal is 
transzformáltuk. A sejteket felszaporítottuk, a gének transzkripcióját 
indukáltuk. Megfelelő idő elteltével a sejteket feltártuk, s a szolubilis 
Rubisco enzim aktivitását radioaktív l4C02 beépülésének követésével 
mértük, ß-szcintilläcios módszerrel.

A hőmérséklet érzékenységet okozó mutáció 
komplementálásának mértékét a transzformánsok különböző 
hőmérsékleteken mutatott kolónia képző képességének (CFU) 
megfigyelésével ellenőriztük.

A morfogenezisükhöz chaperoninok segítségét igénylő A. és T4 
fágok szaporodását a különböző transzformánsokban, plakk képző 
képességük (PFU) meghatározásával ellenőriztük.

A Ш109 E. coli törzs cianobakteriális chaperoninokat tartalmazó 
transzformánsaiból cukorgradiens centrifugálással és HPLC-vel izoláltuk 
a chaperonin oligomereket.

3. Általános módszerek

A minták fehérje tartalmát az esetek többségében Bradford módszerével 
mértük.. Mivel ez nem szolubilizálja megfelelően a membrán-fehérjéket, 
a pontos mérésekhez a tilakoidok esetén Lowry módszerét alkalmaztuk.
A Synechocystis tenyészet valamint a tilakoid membrán klorofill-a 
tartalmát acetonos extraktumuk spektruma alapján számítottuk ki.
A különböző kísérletekből származó minták fehérje-összetételét a 
leggyakrabban egy-dimenziós SDS-poliakrilamid géleken elemeztük, míg 
a két chaperonin fehérje elválasztására a két-dimenziós SDS- 
gélelektroforézist alkalmaztuk. A fehérje oligomerek elemzéséhez a 
hagyományos natív és a nemrégiben kifejlesztett ún. “Blue-native” 
poliakrilamid-gélelektroforézist használtuk.
Az immunológiai azonosításokhoz a Westem-blot technikát alkalmaztuk, 
különböző előhívó reagenseket (ECL, 4-kloro-naftol/H202) használva. 
Első ellenanyagként nyulak immunizálásával nyert, általunk készített

A következőkben a két chaperonin széles körű összehasonlítását 
célzó kísérletek eredményeit ismertetjük.



-6- -7-

Synechocystis chaperonin anti-szérumot, valamint más kutatócsoportok 
által a rendelkezésünkre bocsátott szérumokat használtunk. Specifikus 
chaperonin ellenanyagok készítéséhez számítógépes elemzés segítségével 
választottuk ki a megfelelő, feltételezett epitóp tulajdonsággal rendelkező 
peptid szakaszokat. Ezeket megszintetizáltattuk, majd ezt követően BSA- 
val kémiailag “keresztkötöttük”. A hibrid fehérjét tisztítottuk s ezt 
használtuk fel az immunizáláshoz.
A Western biot hatékonyságának ellenőrzéséhez, valamint általános 
sztenderdként, az általunk készített fluoreszcens BSA-t használtuk.
A gélek fehérje mintázatát hagyományos Coomassie- vagy ezüst
festéssel, valamint radioaktív minták esetén fluorográfrával tettük 
láthatóvá. A fluorogramok valamint a festett gélek kvantitatív analízisére 
denzitométert használtunk, melyet integrátorral kötöttünk össze.

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
tilakoidxhaperonin kölcsönhatás jellegének tanulmányozása során 
két chaperonin szubpopuláció jelenlétét tapasztaltuk: egy, a 
membránhoz lazán, feltételezhetően ionos kötéssel, és 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.

I

stabilabb megfelelőjénél. Acitoszolikus

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A 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, miiven eddig még fel nem tárt molekuláris
változások állnak e folyamat háttérében, valamint a korábban már
megfigyelt hőstressz fehérjék, kiemelten pedig a chaperoninok
iátszhatnak-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

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.
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II. Kísérleteket végeztünk annak a kérdésnek a megválaszolására.
vaion mi lehet a magyarázata a multichaperonin rendszerek
kialakulásának?

2. Az Escherichia coli-val végzett kísérletek módszerei

A Synechocystis groEL, cpnóO, az Escherichia coli groEL génjeit hordozó 
plazmidokkal valamint a kontroll vektorral az általánosan elterjedt 
“kalcium-kloridos” módszert használva transzformáltuk a különböző 
törzseket.

1. 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 a CpnóO fehérjék jelenlétét mind a 
citoszolban, mind a tilakoid membránban két-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.

In vivo chaperone tesztek
Az ún. Rubisco teszt elvégzéséhez a transzformánsokat a 

cianobakteriális Rubisco enzimet kódoló gént hordozó plazmiddal is 
transzformáltuk. A sejteket felszaporítottuk, a gének transzkripcióját 
indukáltuk. Megfelelő idő elteltével a sejteket feltártuk, s a szolubilis 
Rubisco enzim aktivitását radioaktív l4C02 beépülésének követésével 
mértük, ß-szcintilläcios módszerrel.

A hőmérséklet érzékenységet okozó mutáció 
komplementálásának mértékét a transzformánsok különböző 
hőmérsékleteken mutatott kolónia képző képességének (CFU) 
megfigyelésével ellenőriztük.

A morfogenezisükhöz chaperoninok segítségét igénylő A. és T4 
fágok szaporodását a különböző transzformánsokban, plakk képző 
képességük (PFU) meghatározásával ellenőriztük.

A Ш109 E. coli törzs cianobakteriális chaperoninokat tartalmazó 
transzformánsaiból cukorgradiens centrifugálással és HPLC-vel izoláltuk 
a chaperonin oligomereket.

3. Általános módszerek

A minták fehérje tartalmát az esetek többségében Bradford módszerével 
mértük.. Mivel ez nem szolubilizálja megfelelően a membrán-fehérjéket, 
a pontos mérésekhez a tilakoidok esetén Lowry módszerét alkalmaztuk.
A Synechocystis tenyészet valamint a tilakoid membrán klorofill-a 
tartalmát acetonos extraktumuk spektruma alapján számítottuk ki.
A különböző kísérletekből származó minták fehérje-összetételét a 
leggyakrabban egy-dimenziós SDS-poliakrilamid géleken elemeztük, míg 
a két chaperonin fehérje elválasztására a két-dimenziós SDS- 
gélelektroforézist alkalmaztuk. A fehérje oligomerek elemzéséhez a 
hagyományos natív és a nemrégiben kifejlesztett ún. “Blue-native” 
poliakrilamid-gélelektroforézist használtuk.
Az immunológiai azonosításokhoz a Westem-blot technikát alkalmaztuk, 
különböző előhívó reagenseket (ECL, 4-kloro-naftol/H202) használva. 
Első ellenanyagként nyulak immunizálásával nyert, általunk készített

A következőkben a két chaperonin széles körű összehasonlítását 
célzó kísérletek eredményeit ismertetjük.



-4- -9-

MÓDSZEREK 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 Cpn60 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 fehérje 
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.

7. A két nagy alegység (GroEL és CpnóO) 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 fehérjék) 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 a CpnóO a csökkent chaperone aktivitású mutánsokhoz 
hasonlóan viselkedett.

Munkánk során, céljainktól függően, különböző kísérleti organizmusokat 
használtunk:
• A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium törzset, amit BG11 

táptalajon ill. tápoldatban neveltünk, valamint
• vad típusú (JM109, В178) és chaperonin mutáns (groEL44, 

“AgroEL”) Escherichia coli törzseket, melyeket a megfelelő 
antibiotikummal kiegészített LB táptalajon ill. tápoldatban 
szaporítottunk.

1. A Svnechocvstis-szel végzett kísérletek módszerei

A Synechocystis sejteket különböző mértékű és időtartamú hőstressz 
kezeléseknek tettük ki. A hőstressz-fehérjék szintézisének 
megfigyeléséhez a sejteket radiokatív izotópot (l4C) tartalmazó 
tápoldatban kezeltük.
A tilakoid membrán izolálásához, különböző igényeinknek (mennyiség, 
tisztaság, stabilitás) megfelelően, számos feltárási és frakcionálási 
módszert használtunk. Leggyakrabban egyszerű centrifugálási lépésekben 
nyertük az ún. “tilakoidban gazdag frakciót”, bizonyos esetekben azonban 
ezt cukorgradiens centrifugálással tovább tisztítottuk, így állítva elő a 
“nagy-tisztaságú” tilakoid mintát.
A tilakoid-chaperonin kölcsönhatás jellemzéséhez az irodalomból ismert 
különböző kémhatású, ionerösségű valamint detergens tartalmú 
oldatokkal kezeltük a membránt, majd egyszerű centrifugálással 
elválasztottuk egymástól a különböző frakciókat.
A chaperonin oligomerek izolálásához részben egy korábbi 
módszerünket, részben a dolgozat egyik feladataként kifejlesztett 
módszert használtuk. A citoszolikus fehérjéket cukorgradiens 
centrifugálással méret szerint szeparáltuk, majd ezt követően HPLC-vel 
gél-szűrő és ion-cserélő oszlopot használva tovább frakcionáltuk a mintát, 
tisztasági igényeinktől függően.
Az intakt sejtek PSII károsodásának hőmérséklet függését oxigén 
fejlesztő képességük követésével mértük, mely az adott kísérleti 
rendszerben a H20—► 1,4-benzokmon elektrontranszport sebességével volt 
arányos.
A fotoszintetikus pigmentek (xantofillok, ß-karotin, klorofill-a) analízisét 
egy, az irodalomban ismertetett módszer alapján HPLC-vel végeztük el 
reverz-fázisú oszlopot használva.

Megfigyeléseinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a két 
cianobakteriális chaperonin chaperone aktivitása és magas 
hőmérséklet stressz indukálhatósága jelentős mértékben 
különbözik egymástól. Feltételezzük, hogy elsősorban valamiféle 
specificitás kialakulása és az ennek következtében létrejövő 
munkamegosztás, valamint bizonyos stressz-tényezőkre adott 
optimális válaszadás lehetőségének megteremtése lehet a 
multimerizáció kialakulásának hátterében.
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(* Az értekezés alapjául szolgáló cikkek)

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- 
fehéije mennyisége (Lehel és mtsai, 1992, 1993a; Lehel, doktori dolgozat, 
1991). Immunológiai módszerekkel bizonyítottuk, hogy a 64 kDa-os 
fehéije a molekuláris chaperone-ok chaperonin alcsaládjába tartozik. 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 српбО (Chitnis és 
Nelson, 1991) operonokat.

Lehel, Cs.; Wada, H.; Kovács, E.; Török, Zs.; Gombos, Z.; Horváth, I.; 
Murata, N. and Vígh, L. (1992) Heat shock protein synthesis of the 
cyanobacterium Synechocystis PCC 6803: purification of the GroEL- 
related chaperonin. Plant MoL Biol. 18: 327-336

Lehel, Cs.; Los, D.; Wada, H.; Györgyey, J.; Horváth, I.; Kovács, E.; 
Murata, N. and Vígh, L. (1993) A second groEL-Wkt gene, organized in 
a groESL operon is present in the genome of Synechocystis PCC 6803.
J. Biol Chem. 268 (3): 1799-1804

Nishiyama, Y.; Kovács, E.; Lee, С. B.; Hayashi, H.; Watanabe, T. and 
Murata, N. (1993) Photosynthetic adaptation to high temperature 
associated with thylakoid membranes of Synechococcus PCC 7002. 
Plant CeU Physiol. 34 (2): 337-343

CÉLKITŰZÉSEK
* Kovács, E.; Török, Zs.; Horváth, I. and Vígh, L. (1994) Heat-stress 

induces association of the GroEL-analog chaperonin with thylakoid 
membranes in cyanobacterium, Synechocystis PCC 6803. Plant Phys. 
Biochem. 32 (2): 285-293

A dolgozat céljai csoportunk érdeklődési területének és a 
Synechocystis PCC 6803 adottságainak megfelelően két fő irányvonal 
köré csoportosulnak.

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?

I.* Kovács, E.; Horváth, I.; Glatz, A.; Török, Zs.; Bagyinka, Cs. and Vígh, 
L. (1994) Molecular characterization, assembly and membrane 
association of the GroEL-type chaperonins in Synechocystis PCC 6803: 
Ed.: J.A.F. Op den Kamp, In: "Structure, Biogenesis and Dynamics of 
Biological Membranes", NATO ASI Series, Springer-Verlag; Berlin, 
Heidelberg, Series H: Cell Biology, Vol. 82: pp. 253-261

Vígh, L.; Török, Zs.; Kovács, E.; Glatz, A.; Balogh, N. and Horváth, I. 
(1994) Thermal acclimation and heat shock response of Synechocystis 
PCC 6803: the possible role of thylakoid physical state, lipid saturation 
and molecular chaperones. Ed.: J.H. Cherry, In: "Biochemical and 
Cellular Mechanisms of Stress Tolerance in Plants", NATO ASI Series, 
Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg Series H: Cell Biology, Vol. 86: pp. 
77-95

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 
СрпбО együttes jelenlétére.

П.

Vígh, L.; Los, D.A.; Murata, N.; Glatz, A.; Kovács, E. and Horváth, I. 
(1995) Is the membrane the primary target in the biological perception of 
temperature? Effect of membrane physical state on the expression of 
stress defensive genes.
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A Molekuláris Stresszbiológia Kutatócsoport, melynek munkájában részt 
vehettem, a sejtmembránok hőmérséklet-adaptációs folyamataival 
foglalkozik már két évtizede. Egyik fő kutatási területünk a 
fotoszintetikus szervezetek tilakoid membránjának magas hőmérséklet 
stresszel szembeni védelme, és az ennek eredményeként kialakuló 
termotolerancia molekuláris hátterének tanulmányozása.
Bár már régóta bizonyított tény, hogy a sejtek életében membránjaik 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be, s különösen érzékenyek a 
környezeti hőmérséklet megváltozására, hőstressz-fehérjékkel való 
kapcsolatukat mégis csak kevesen vizsgálták. Csoportunk kutatásai és 
azon belül az itt ismertetésre kerülő dolgozat, ezt az űrt igyekszik 
kitölteni.

Eds.: Kader, J.C. and Mazliak, P., In: "Plant Lipid Metabolism", Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, pp. 369-371

Glatz, A.; Horváth, L; Varvasovszki, V.; Kovács, E.; Török, Zs. and 
Vígh, L. (1996) Stress-induced activation of chaperone genes implies 
the operation of a novel transcriptional regulatory mechanism in the 
cyanobacterium, Synechocystis PCC6803. Eds.: Leone, A. and Grillo, 
S., In: Genes and their products for tolerance to physical stresses in 
plants. Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 21-29

Török, Zs.; Horváth, L; Goloubinoff, P.; Kovács, E.; Glatz, A.; 
Balogh, G. and Vígh, L. (1997) Evidence for a lipochaperonin: 
association of active protein-folding GroESL oligomers with lipids 
can stabilize membranes under heat-shock conditions. Proc. NatL 
Acad. Sei. USA 94: 2192-2197

Kísérleti szervezetünk a kloroplasztisz endoszimbionta őseinek tekintett 
cianobaktériumok közé tartozó Synechocystis PCC 6803 törzs. 
Fotoszintetikus membránjának általános szerveződése valamint lipid- 
összetétele nagymértékben hasonlít a növényekére. Előnye azonban a 
növényi modellekkel szemben a jóval egyszerűbb tenyészthetősége, gyors 
növekedése. Könnyen transzformálható, mára már teljes genomiális 
szekvenciája is ismert és ezek az adatok könnyen hozzáférhetők az 
Interneten keresztül. A sejt felépítése viszonylag egyszerű: a citoplazmát 
szinte teljesen kitölti kiterjedt tilakoid membrán rendszere. Ez a 
sajátossága nagymértékben megkönnyíti a membrán analitikai és 
funkcionális vizsgálatokat, mivel gyorsan, egyszerűen nagy mennyiségű 
és elfogadható tisztaságú fotoszintetikus membrán izolálható belőle. A 
fotoszintetikus folyamatok tanulmányozására modell szervezetként régóta 
használják, s napjainkra a stressz kutatók is felfedezték a benne rejlő 
lehetőségeket.

Vígh, L.; Literáti, N.P.; Horváth, L; Török, Zs.; Balogh, G.; Glatz, A.; 
Kovács, E.; Boros, I.; Ferdinandy, P.; Farkas, B.; Jaszlits, L.; 
Jednákovics, A.; Korányi, L. and Maresca, B. (1997) Bimoclomol: A 
nontoxic, hydroxylamine derivative with stress protein-inducing activity 
and cytoprotective effects. Nature Medicine 3( 10): 1150-1154

Glatz, A.; Horváth, L; Varvasovszki, V.; Kovács, E,; Török, Zs. and 
Vígh, L. (1997) Chaperonin genes of the Synechocystis PCC 6803 are 
differentially regulated under light-dark transition dining heat stress. 
Biochem. Biophys. Res. Commun. 239: 291-297

Horváth, I.; Glatz, A.; Varvasovszki, V.; Török, Zs.; Páli, T.; Balogh, G.; 
Kovács, E.; Nádasdy, L.; Benkő, S.; Joó, F. and Vígh, L. (1998) 
Membrane physical state controls the signaling mechanism of the heat 
shock response in Synechocystis PCC 6803: identification of hspl7 as a 
novel "fluidity gene". Proc. NatL Acad. ScL USA 95: 3513-3518

A dolgozat alapjául szolgáló kísérletek középpontjában a GroEL-analóg , 
chaperoninok állnak, melyek molekuláris szerveződésének, funkciójának 
és a Synechocystis PCC 6803 törzs tilakoid membránjának védelmében 
betöltött szerepének tanulmányozása igazi kihívásnak bizonyult.

* Kovács, E.; Glatz, A.; Horváth, L; Török, Zs.; van der Vies, S.M. and 
Vígh, L. (1998) Characterization of molecular organization and 
chaperone activity of the two GroEL-analogs of Synechocystis PCC 
6803. (manuscript in preparation)

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

Glatz, A.; Horváth, I.; Los, D.; Török, Zs.; Varvasovszki, V.; Kovács, 
E., and Vígh, L. (1998) Cyanobacterial chaperonin mutants: СрпбО is 
not required for growth and acquired thermotolerance in Synechocystis 
PCC 6803. (manuscript in preparation)
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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.
A hőstressz-fehérjék fontosságát és általános protektiv szerepét számos 
megfigyelés támasztja alá. Megnövekedett szintézisük másfajta, igen 
különböző stressz-tényezőkkel is kiváltható. Mennyiségük növelésével a 
sejtek stressztűrő képessége javítható, míg génjeik deléciója esetenként a 
sejtek halálához, de mindenképpen csökkent stressz-toleranciához vezet. 
Ezenkívül az is bebizonyosodott, hogy ezen fehéijék számos, az ún. 
molekuláris chaperone-okhoz tartozó képviselője nemcsak stressz 
körülmények között szintetizálódik, hanem folyamatosan jelen van a 
sejtben mivel az alapfunkciókhoz is nélkülözhetetlen.

Kijelentjük, hogy Kovács Eszter

a "Heat-stress induces association of the GroEL-analog chaperonin with thylakoid membranes in 
cyanobacterium, Synechocyslis PCC 6803. Plant Pltys. Biochem. 32 (2): 285-293",

a "Molecular characterization, assembly and membrane association of the GroEL-type chaperonins 
in Synechocyslis PCC 6803: Ed.: J.A.F. Op den Kamp, In: "Structure, Biogenesis and Dynamics 
of Biological Membranes", NATO ASI Series, Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, Series H: 
Cell Biology, Vol. 82: pp. 253-261",

és a "Characterization of molecular organisation and chaperon activity of the two GroEL-analogs 
of Synechocyslis PCC 6803. (manuscript in preparation)"

címmel megjelent közleményekben, valamint a tervezett publikációban végzett munkája 
meghatározó jelentőségű, s ezen közleményeket mindeddig nem használtam fel 
tudományos fokozat szerzésére, mint ahogy azt a jövőben sem fogom tenni.

Szeged, 1998. 09.
(

ü о1f/yy-aSk A molekuláris chaperone-ok (molekuláris “gardedámok”) 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 
fehéijék 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 fehéijék 
károsodását és aggregációját okozhatják.
A chaperone-ok egyik legrészletesebben tanulmányozott alcsoportját, 
melynek legismertebb képviselői az Escherichia coli GroEL és GroES 
fehéijéi, chaperoninoknak nevezik. Homológjaikat molekulatömegük 
alapján általánosságban CpnóO valamint CpnlO névvel is illetik.

. Vígh Lászlódr. Horváth Ibolyadr. Török Zsolt

dr. Bagyinka Csabalatz Attila
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