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1 Bevezetés  

1.1 RNS silencing 
 

Az RNS silencing egy evolúciósan konzervált, specifikus RNS degradációs 

mechanizmus, amely szinte az összes eukarióta szervezetben működik. Először növényekben 

írták le, mint vírusok és transzgének elleni védekező mechanizmust, amely mára gombák, 

növények és állatok egyik legaktívabban kutatott területévé vált. 

Az RNS silencing egy két lépéses, az mRNS-ek enzimatikus lebontásával járó 

folyamat. Az első, inicializáló lépés során a hosszú, duplaszálú (ds) RNS-ből endonukleáris 

mikro- (mi-) vagy kis interferáló (si-) RNS-ek képződnek. Ezek a kis, 21-26 bázispár 

nagyságú RNS-ek közös jellemzője a vágás során létrejövő 2 nukleotidnyi 3' túlnyúló vég és 

az 5' vég, melyet az RNáz-III-típusú enzimek, a dicerek alakítanak ki. 

A második, effektor szakaszban az egyszálú si- és miRNS-ek  egy ribonukleotid 

komplexhez, az RNS indukálta silencing komplexhez (RISC-hez) kapcsolódnak. A RISC 

enzimatikusan aktív központi molekulája az Argonauta (AGO) család tagjai, melyek a RISC-

ben duplaszálú kis RNS-ekké párosodott RNS-eket több helyen elhasítják. Kis RNSsek 

szeparációja után pedig létrejön az aktív RISC, amely a vírusspecifikus siRNS-sek miatt 

specifikusan tudja gátolni a vírus RNS kifejeződését.  

Az siRNS mediálta útvonal az egyik legfontosabb RNS silencing útvonal a növényi 

virológiában. Az antivirális silencing a citoplazmában játszódik le és a növényi vírusok 

dsRNS replikációját valamint a magasan struktúrált virális ssRNS iniciációját eredményezi, 

melynek végeredménye a citoplazmatikusan replikálódó vírusok vagy dsRNS, melyet a 

növényi RNS függő RNS polimeráz (RDR) hoz létre (RDR1 vagy RDR6). Növényekben az 

RDR6 által irányított folyamat a tranzitivitás, mely mindkét 5' végben előfordul és 3' vég 

direkt vágását indítja el az elsődleges siRNS által. Az újonnan szintetizált dsRNS 

szekvenciáját a DCL4 ismeri fel, mely 21nt hosszúságú másodlagos siRNS-t hoz létre, ezáltal 

gyorsítva a silencinget. 

1.2 Argonauta fehérjék  
 

Argonauta (AGO) fehérjék központi szerepet játszanak különböző RNS silencing 

útvonalakban. A. thaliana-ban 10 különböző Argonauta fehérjét írtak le. Az AGO család 
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alaptagjait Arabidopsis mutánsokban fedezték fel, mint pleiotróp fejlődési rendellenességeket. 

Ezeket a mutánsokat argonaute1 (AGO1)-nek nevezték el. Az AGO1 mutánsoknál a 

transzgen elleni silencing és növényi vírusokkal szemben védekezés hatékonysága nagyon 

lecsökkent. Ezen kívül az AGO1 fontos szerepet játszik a miRNS regulálta fejlődési 

folyamatokban.  

1.3 Virális szupresszorok szerepe az RNS silencingben 
 

A növényi vírusok igen hatékony kórokozók, mivel képesek megfertőzni és behatolni 

a növénybe. Az a tény, hogy a legtöbb vírus RNS silencing szupresszorokat alakított ki 

hangsúlyozza az RNS silencing antivirális jellegét, valamint feltárja a kórokozók elleni 

védekező stratégiákat. A vírusok gyakran okoznak súlyos tüneteket, ami arra utal, hogy a 

kórokozók hatékonyan képesek megzavarni a különböző RNS silencing utakat a 

gazdaszervezetben. Több RNS silencing szupresszort azonosítottak már. Virális duplaszálú 

RNS-einek, mint replikációs intermedierek felismerése és siRNS-sé való feldarabolása, mint 

silencing szupresszor stratégia csak pár növényi vírus esetében ismert. 

A siRNS-ek megkötésével a RISC összeszerelődése megelőzhető. A tombusvírus p19 

fehérjéi nagy affinitással kötődnek a 21 nukleotid hosszú siRNS-ekhez. Tobacco etch virus 

HC-Pro, tobamovírus P122 és Tomato aspermy cucumovirus 2b protein mind képes 

megakadályozni a RISC összeszerelődését azáltal, hogy megakadályozza az si/miRNS-ek 

bekötődését. 

Ezidáig egyetlen RNS silencing szupresszort azonosítottak, amely képes gátolni az  

aktív RISC komplexet. Az Sweet potato mild mottle virus P1 fehérjéje (SPMMV P1) AGO1-

hez kötődik a WG/GW domének segítségével, ezáltal képes a RISC aktivitását gátolni egy ma 

még ismeretlen mechanizmus során. 

Silencing szupresszorokat az alapján csoportosítják, hogy a RISC összeszerelődését 

vagy magát az aktív RISC-et képesek-e gátolni.  

Tobacco rattle vírus (TRV), a tobravírus család tagja, melynek pozitív, egyszálú RNS-

ből álló kétrészes genomja van. A nagyobb genomi RNS, az RNS1 négy nyitott leolvasási 

keretet (ORF) tartalmaz. Az első két ORF által kódolt 134K és 194K molekulatömegű 

fehérjék, melyek "átolvasás" utáni transzlációjának terméke egy 134K gén. A két termék 

közvetlenül a vírus genomi RNS-éből expresszálódik. A harmadik ORF egy 29K fehérjét 
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kódol, amely sejtről-sejtre történő mozgásban játszik központi szerepet. Végül, a 3' végen 

található negyedik ORF egy ciszteinben gazdag 16K fehérjét kódol, amely az RNS silencing 

szupresszor funkciót látja el. A 29K és a 16K fehérjék szubgenomi RNS-ből transzlálódnak. 

A genomi RNS2 tartalmazza a köpenyfehérje génjét és a génterméke szabályozza a vektor 

átvihetőségét.  
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2 Célkitűzések 
 

Több mint 40 növényi virális RNS silencing szupresszort azonosítottak napjainkig, mely 

közül csak néhánynak sikerült eddig leírni pontos működési mechanizmusát. Annak 

érdekében, hogy pontosabban megérthessük az AGO kötő silencing szupresszorok működését 

a következő pontokat szerettük volna megvalósítani: 

 

1. Tobacco rattle vírus 16k silencing szupresszorának jellemzése 

2. Sweet potato mild mottle vírus P1 fehérje silencing szupresszor aktivitással 

rendelkező minimális doménhosszának meghatározása 

3. Sweet potato feathery mottle vírus P1 fehérje vizsgálsts és AGO-kötő 

régiójának kialakítása 
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3 Anyagok és módszerek 
 

3.1 Növények és agroinfiltráció 
 

Vad típusú és GFP16c/RDR6i N. benthamiana növényeket fitotronban növesztettük 

(Versatile Enviromental Test Chambers; Sanyo, Tokyo, Japan). A fitotront a növényeknek 

legmegfelelőbb fényviszonyokra (14 óra fény (50mE m±2s±1) és 10 óra sötét) valamint 23
o
C-

ra állítottuk. Az ilyen körülmények között felnövesztett növényeket vírusfertőzéses és 

agroinfiltrációs kísérletekhez használtuk.  

Agroinfiltrációhoz a plazmid DNS-t Agrobacterium tumefaciens C58C1 törzsbe 

triparental mating transzformálási protokoll alapján juttattuk be. Az Agrobacterium törzsbe 

betett expressziós plazmidokat tartalmazó kultúrákat 28
o
C-on 5µg/ml tetraciklint és 100 

µg/ml kanamicint tartalmazó LB médiumban növesztettük. A kultúrákat szobahőn 1000g-vel 

lefugáltuk, majd a baktériumokat tartalmazó pelletet indukciós oldatba (10mM MES pH=5.6, 

10mM MgCl2 és 150µM acetosyringon) vettük fel. Meghatároztuk a kultúrák optikai 

denzitását, majd a kultúrákat úgy hígítottuk, hogy az infiltrálási mixben a szupresszorok 

OD=0.3, a riporter gének OD=0.1 legyenek. Az így létrejött keverékeket 1-3 órát szobahőn 

inkubáltuk a növények levelének infiltrálása előtt. Infiltrálást követő 2-4 napnyi inkubálás 

után a silencing aktivitást UV lámpa alatti szemrevételezéssel, valamint western és northern 

blot segítségével vizsgáltuk.  

 

3.2 DNS konstrukciók 
 

SPMMV P1 csonkításos vizsgálatához a P1 megfelelő méretű részéhez tervezett 

primerek segítségével amplifikáltuk a vizsgálandó szupresszorokat. 

SPFMV P1 esetében SPFMV P1 vírussal fertőzött édesburgonya leveléből RNS-t 

izoláltunk, majd degenerált primerek használatával felamplifikáltuk az SPFMV P1 teljes 

szakaszát. A 109. és 139. pozícióban hiányzó WG/GW motívumokat irányított 

mutagenezissel hoztuk létre QuickChange XL (Aglient Technologies) mutagenezis kit 

használatával 
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Minden P1 cDNS-t és mutánst szekvenálással és BLAST analízissel ellenőriztünk. A 

megfelelő szekvenciájú DNS-eket pSanyi expressziós vektorba ligáltuk, melynek N-termináls 

végén HA-jelölés található. 

 

3.3 Blot analízisek 
 

Western blothoz az infiltrálási gyűrűből 2cm átmérőjű mintát vettünk, melyet 5x 

loading pufferbe eldörzsöltünk. 10% SDS-PAGE-n futtattuk, majd PVDF membránra 

blottoltuk hemidry rendszerben. Blottolás után 5% tejporban blokkoltuk A Ha- és GFP-

jelölést tartalmazó minták esetében anti-HA (1:3000) és anti-GFP (1:5000) antitesteket 

alkalmaztunk. A ko-immunprecipitációs kísérletekhez HA ellen és myc-ellenes (1:5000) 

antitesteket használtunk. Másodlagos antitest nyúl ellenes HRP volt.  

Northern blot analízishez infiltrált leveleket lefagyasztottuk folyékony nitrogénben, 

majd fenolt tartalmazó RNS izoláló pufferben (200mM Na-acetát pH=5.2, 1.0% SDS és 

10mM EDTA pH=8) dörzsöltük el. A szerves és nem-szerves fázis centrifugálásos 

elválasztása után a vizes fázist fenol-kloroformmal tisztítottuk tovább. Az RNS-t leszálló 

etanol sorral csaptuk ki és tisztítottuk tovább. A maradék etanolt vákumszárító segítségével 

távolítottuk el, a pelletet vízben vettük fel. Az így elkészített mintákat 1.0% agaróz, 2.2M 

formaldehid és 1xMOPS összetételű gélen futtattuk. Kis RNS-ek vizsgálata esetén 12% 

poliakrilamid és 8M ureát tartalmazó gélen szeparáltuk. RNS-t Hybond-N membránra 20X 

SSC mellett kapilláris blott eljárással blottoltuk éjszakán át. Az RNSeket a membránhoz UV 

Stratalinker 1800 (stratagene) "autocrosslink" funkció segítségével fixáltuk. A membránt 

PerfectHyb (Sigma-Aldrich) előhibridizáltuk 1 órán át 42
o
C-on. P

32
-vel jelölt DNS próbát 

denaturáció után a hibridizációs reakcióhoz adtuk és 42
o
C-on éjjen át inkubáltuk. A membránt 

mosás után foszfor screen (Molecular Dynamics Typhoon Phosphorimager, Amersham 

Biosciences) segítségével hívtuk elő. 
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4 Eredmények 
 

4.1 Tobacco rattle vírus 16k silencing szupresszorának jellemzése 
 

Tobacco rattle vírus (TRV) fertőzés az RNS silencing szoros ellenőrzése alatt áll, ami 

a magas TRV szintből következtethető ki olyan növényekben, melyekben az RNS silencing 

komponenseket genetikailag inaktiválták. A 16K a sejtről sejtre mozgásokat valamint a 

silencing terjedését gátolja, de az RDR-függő RNS silencinget nem.  

Vizsgálataink előzményeként megállapították, hogy a TRV 16k plazmid DNS-t 35S-

GFP reporter gén mellett képes gátolni a RISC felépülését, de azt nem tudtuk, hogy az aktív 

RISC komplexet képes-e gátolni. 

Cymbibium ringspot vírus 19stop mutánsával fertőzött és kissé tünetes levelekbe 

infiltráltuk a TRV 16K plazmidját Cym- illetve Polv-GFP reportergének mellett. A Cym19 

stop hatására kialakul az aktív RISC, a Cym-GFP konstrukciót tartalmazó plazmidot kifejező 

mRNS-t célzottan hasítja a RISC komplex, míg a Polv-GFP független a cymringspot vírustól, 

így az nem hasad, negatív kontrollként használható a rendszerben. Pozitív kontrollként ismert 

silencing szupresszorokat használtunk. Az össz. GFP-fehérje mennyisége szignifikánsan 

kevesebb volt a 16K GFP-Cym konstrukciót tartalmazó mintáknál, mint a 16K GFP-PoLV 

esetében. Sőt, a GFP-specifikus RNS is rövidebb volt. Ahogy az várható volt, SPMMV P1 

gátolta az aktív RISC-et, amelyet a megnövekedett fluoreszcencia jelzett az infiltrációs 

gyűrűben, valamint Northern blotton a hasítási termékekből származó rövidebb GFP hiánya. 

Ezután egy újabb in vivo rendszerben vizsgáltuk a 16K silencingre gyakorolt hatását. 

Vizsgálat alapja az, hogy a miR 171.1 hatására az aktív RISC komplexek teljesen képesek 

kifejeződni N. benthamiana levelében. Ezáltal az RNS silencing szupresszor gátló hatásának 

hiánya az aktív RISC komplexre az mRNS degradációját eredményezi, és a GFP csökkent 

felhalmozódásával jár. Megfigyeléseink alapján elmondható, hogy a 16K+GFP171.1 

konstrukció esetében jóval alacsonyabb, mint a pozitív kontroll esetében, de hasonló a negatív 

kontrollként használt TEV Hc-Prohoz, vagyis a 16K nem képes gátolni az aktív RISC 

komplex működését. 

4.2 A Sweet potato mild mottle vírus P1 fehérje silencing szupresszor aktivitással 

rendelkező minimális doménhosszának meghatározása 
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A minimális doménhossz vizsgálatának meghatározására a teljes, 383 aminosav 

hosszú SPMMV P1-ből megfelelő primerek segítségével hoztuk létre az N-terminálisan 360, 

330, 251 és 210 aminosav hosszú SPMMV P1-et. Az így elkészített DNS-eket pSanyi 

növényi vektorba klónoztuk, mely vektor N-terminálisa HA jelölt. A különböző 

doménhosszúságú minták aktivitását először GFP 171.1 riportergén mellett vizsgáltuk. Mivel 

az SPMMV P11-383 egy korábban már jól jellemzett silencing szupresszor, így ezt alkalmaztuk 

pozitív kontrollként. UV fénnyel megvilágított leveleken a P11-360, P11-305, P11-210-es mutáns 

hasonlóan erős aktivitással rendelkezett, mint a P11-383. Ezt az eredményt Western blottal is 

megerősítettük. Azonban, a P11-120 esetében jóval alacsonyabb, a negatív kontrollal 

megegyező jelerőséget tapasztaltunk. Ezen eredmények alapján elmondható, hogy a P11-120 -as 

mutáns tehát már nem működik silencing szupresszorként. A csökkentett doménhosszúságú, 

működő silencing szupresszorok nagyságát HA-ellenes ellenanyaggal mutattuk ki, ahol a 

csökkenő aminosavméret szépen kirajzolódott. P11-120 aminosavról nem expresszálódott 

megfelelő fehérje.  

 

4.3 A Sweet potato feathery mottle vírus P1 fehérje Ago-kötő régiójának 

újraszerkesztése 
 

Az SPFMV P1 nagyfokú homológiát mutatott in silico az SPMMV P1 fehérjével. A 

legfontosabb különbség az SPMMV P1 fehérjéhez képest, hogy csak 1 GW/WG motívumot 

tartalmaz a 25. pozícióban. Előzetes vizsgálatokkal meghatároztuk, hogy az SPFMV P1 

eredeti formájában nem képes silecing szupresszorként funkcionálni. Miután az SPMMV P1 

esetében meghatároztuk azt a minimális doménhosszúságot, ami a fehérje silencing 

szupresszor aktivitásához szükséges, és az SPFMV P1 esetében in silico meghatároztuk 

azokat a pozíciókat ahova a hiányzó két WG/GW motívumot beilleszthetjük, irányított 

mutagenezissel megalkottuk a mutánsokat. Eredeti SPFMV P1-ben levő 25. pozíciójú 

GW/WG motívum mellé, a 109. illetve a 139. pozícióba tettük be a hiányzó WG/GW 

motívumokat létrehozva ezáltal a egyes mutánsokat, valamint az SPMMV P1-hez hasonlóan 

mindhárom WG/GW motívumot tartalmazó kettős mutánst. A mutánsok silencing szupresszor 

aktivitását először 35S-GFP riporter gén mellett vizsgáltuk. Ebben a rendszerbe csak azt 

tudjuk megállapítani, hogy az adott mutáns mutat-e szupresszor aktivitást vagy sem. Pozitív 
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kontrollként a teljes hosszúságú SPMMV P1-et alkalmaztuk, mellyel azonos erősségű jelet 

csak a H109W/Y139W kettős mutáns esetében kaptunk, a másik kettő funkcionális aktivitást 

nem mutatott.  

Ko-immunprecipitációs kísérletek során myc-ago és SPFMV mutánsok interakcióját 

vizsgáltuk inverted repeat GFP mellett. Az ago megjelent az SPMMVP1 és az SPFMV P1 

H109W/Y139W mutáns eluátumában, tehát az interakció a kontrollhoz hasonlóan ténylegesen 

is létrejött, a kettős mutáns képes az AGO fehérjével tényleges, funkcionális kapcsolat 

kialakítására, míg a többi mutáns esetében ez nem volt tapasztalható.  

Annak érdekében, hogy megtudhassuk milyen útvonalon gátolja az RNS silencing 

mechanizmusát 171.1GFP riporter gén mellett infiltráltuk a mutánsokat. Hipotézisünk alapján 

a működő mutáns az SPMMV P1hez hasonló mechanizmus alapján működik, vagyis az aktív 

RISC-et gátolja, így vizsgálati rendszerünkben ismét ezt használtuk pozitív kontrollnak. 

Vizuális megfigyeléseink alapján az SPFMV P1 kettős mutánsa hasonló mértékű GFP 

aktivitást mutatott mint, az SPMMV P1, tehát ez a mutáns feltehetőleg az aktív RISC 

működését gátolja. Ezen eredményeinket Western és Northern blottal is megerősítettük.  
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5 Megbeszélés 
 

Munkánk során először a 16K RNS silencingre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Két 

különböző in vivo kísérlet alapján (Cym-PoLV rendszer és 171.1-GFP) bizonyítottuk, hogy a 

TRV AGO-kötő 16K fehérjéje nem gátolja az aktív RISC komplexeket. 

Ezek után meghatároztuk azt a minimális doménhosszt az SPMMV P1 silencing 

szupresszor esetében amikor még megmarad a funkció. Ezt a 210 aminosav hosszúságú 

mutáns esetében lehet meghatározni, ahol mindhárom GW/WG motívum jelen van a 

rendszerben. A csonkolt mutánsoknál csak a 120 aminosav hosszúságú fehérje nem működött, 

bár tartalmazta mindhárom GW/WG motívumot. Valószínűleg a további régiók is 

szükségesek a két fehérje stabil kapcsolódásához. 

Az SPFMV P1 az SPMMV P1 fehérjével viszonylag magas hasonlóságot mutat, de az 

SPFMV P1-ben csak 1 GW/WG motívum van meg, a legelső. Megvizsgáltuk az SPFMV P1 

funkcionális működését 35S-GFP rendszerben, ahol megbizonyodtunk, hogy egy GW/WG 

motívummal rendelkező wt fehérje nem működik silencing szupresszorként. In silico adatok 

arra engedtek következtetni, hogy irányított mutagenezissel be tudjuk vinni a két hiányzó 

motívumot a 109. és a 139. pozícióba. Az így megalkotott egyes illetve kettős mutánsok 

működését 35S-GFP, GFP-171.1 infiltrációs vizsgálatokkal és ko-immunprecipitációs 

rendszerben is megvizsgáltuk. Mindhárom kísérletben azt kaptuk, hogy csak a kettős mutáns, 

a H109W/Y139W tudott az SPMMV P1-el közel azonos jelerőséget mutatni, míg az egyes 

mutánsoknál a negatív kontrollhoz hasonló jelet kaptunk. Ko-immunprecipitációs kísérletek 

azt is megmutatták, hogy a kettős mutáns esetében ténylegesen létrejött az interakció az 

SPFMV P1 H109W/Y139W és az AGO fehérje között, ami az RNS silencing egyik központi 

molekulája. 171.1GFP rendszerben végzett kísérletekkel bebizonyítottuk, hogy az SPFMV P1 

H109W/Y139W az SPMMV P1hez hasonlóan az aktív RISC-et gátolja.  
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