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Rövidítések jegyzéke 

5’-RACE: 5’-rapid amplification of cDNA ends 

A.lyrata: Arabidopsis lyrata 

A.thaliana: Arabidopsis thaliana 

AGO: Argonaute fehérje 

BTI: Boyce Thompson Institute 

CO: Constans 

DCL: Dicer-like fehérje 

EDTA: etilén-diamin-tetraecetsav 

FT: FLOWERING LOCUS T 

GO: Gene Ontology 

HEN1: HUA ENHANCER 1 

HESO1: HEN1 SUPPRESSOR1 

HST1: HASTY1 fehérje 

LNA: Locked Nucleic Acid 

lncRNS: long non-coding RNA, hosszú, nem-kódoló RNS 

MIR: miRNS gén 

miRNS: mikroRNS 

MITEs: Miniature Inverted-repeat Transposable Elements 

MS: Murashige & Skoog 

Nb: Nicotiana benthamiana, N. benthamiana 

NBS-LLR: Nucleotide Binding Site – Leucine Rich Repeat 

NF-Y: Nuclear Factor Y 

NGS: Next-generation sequencing, Új generációs szekvenálás 

PAGE: Polakrilamid gélelekroforézis 

PARE: Parallel Analysis of RNA Ends („degradome” analízis) 

PEX: Peroxiszóma Biogenezis Faktor 
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PHAS: phasiRNS lókusz 

phasiRNS: Phased secondary RNS 

PHYB: PHYTOCHROME B 

PIF4: PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 4 

PolII: DNA-dependent RNA polymerase 2, DNS-függő RNS polimeráz 2 

PolIV: DNA-dependent RNA polymerase 4, DNS-függő RNS polimeráz 4 

PPR: Pentatricopeptide Repeat 

RdDM: RNA-induced DNA Methylation, RNS-indukált DNS metiláció 

RDR: RNA-dependent RNA polymerase , RNS-függő RNS polimeráz  

RISC: RNA-induced Silencing Complex 

RPM: Read Per Million 

ROS1: REPRESSOR OF SILENCING 1 

RT-qPCR: Quantitative reverse transcription PCR 

SDN: SMALL RNA DEGRADING NUCLEASE 

SE: SERRATE 

SGS3: SUPPRESSOR OF GENE SILENCING 3 

siRNS: small-interfering RNS, kis interferáló RNS 

TAS: tasiRNS lókusz 

ta-siRNS: trans-acting small interfering RNS 

TBE: Tris/Borate/EDTA 

TF: Transzkripciós Faktor 

tRF: tRNS-ekről keletkező kisRNS 

tRNS: transzfer RNS 

ZRT: Zinc-regulated Transporter 
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1. Bevezetés 

A folyamatosan változó környezeti tényezőkhöz való hatékony és gyors alkalmazkodás 

kulcsfontosságú a növények számára, mivel képtelenek a helyváltoztatásra. Ahhoz, hogy a 

növekedési és a fejlődési programjukat az adott környezethez tudják igazítani, elengedhetetlen 

egy olyan szabályozó rendszer kialakítása, ami a folyamatosan jelentkező abiotikus és biotikus 

faktorokat észleli, így segítve a növényt a túlélésben. Korábbi tanulmányokban már kimuttták, 

hogy a hatékony adaptációban és a fejlődésszabályozási folyamatokban fontos szerepet 

játszanak a kisRNS-ek, amelyek jellemzően transzkripcionális és poszttranszkripcionális úton 

képesek szabályozni a gének expresszióját növényekben. 

Az újgenerációs szekvenálási módszerek elterjedésének köszönhetően egyre több faj 

kisRNS profilját jellemezték, és számos különböző kisRNS osztályt azonosítottak. Munkánk 

egyik célja az volt, hogy az intézetünkben is széles körben használt Nicotiana. benthamiana 

(N. benthamiana) kisRNS profilját újgenerációs szekvenáláson alapuló vizsgálatokkal 

jellemezzük. A N. benthamiana széles körben elterjedt modelnövény a biotechnológiai 

kutatásokban. Többek között használják a gazda-patogén interakciók vizsgálatában, mivel 

nagyszámú különböző vírus képes megfertőzni, és fogékony egyéb növénypatogénekre 

(baktériumok. gombák) is, illetve hasznos még a fehérje lokalizációt és fehérje kölcsönhatást 

vizsgáló munkák során. A N. benthamiana a burgonyafélék családjába tartozó növény, amely 

családból a mezőgazdasági jelentőségű burgonya (Solanum tuberosum), paradicsom (Solanum 

lycopersicum) és a paprika (Camsicum annuum) genomját is meghatározták (Xu és mtsai., 

2011; Sato és mtsai., 2012; Kim és mtsai., 2014; Qin és mtsai., 2014). A N. benthamiana 

genomja jelenleg úgynevezett draft genom formában érhető el (Bombarely és mtsai., 2012), a 

növény kisRNS profiljáról azonban nagyon kevés információ állt rendelkezésünkre. 

Munkánk során, Arabidopsis. thaliana (A. thaliana) kisRNS profiljának analízisével 

szerettük volna azonosítani a hőmérséklet adaptációban szerepet játszó kisRNS-eket. Az A. 

thaliana mezőgazdaságilag nem tekinthető jelentősnek, de a káposztafélék családjába bármely 

más génusznál több fontos termesztett növényfaj tartozik, mint példáuli a fejes káposzta 

(Brassica oleracea convar. capitata var. alba), a tartlórépa (Brassica rapa), és a repce (Brassica 

napus). Az A. thalina azért is válhatott a növénybiológiai kutatások széleskörűen elterjedt 

modell rendszerévé, mert kisméretű genommal rendelkezik, ami kevés ismétlődő szakaszt 

tartalmaz (Arabidopsis Genome Initiative, 2000), rövid termesztési idejű, könnyen 
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transzformálható és szelektálható, könnyen mutagenizálható, sok ökotípusa elérhető, és olcsó a 

fenntartása. 

Arabidopsisban írták le, hogy a kromatin szerkezetnek meghatározó szerepe van a 

hőmérsékletérzékelésben (Kumar és Wigge, 2010). A kromatin az eukarióta sejt DNS-

állományának hiszton fehérjékkel kialakított komplexe, amelynek egyik szerveződési szintje a 

nukleoszóma. Ebben a gyöngyfűzér-struktúrában hiszton oktamerek fognak közre két 

fordulatnyi, 146 bázispárnyi DNS-t. Az alternatív H2A.Z hisztont tartalmazó nukleoszómák 

egy szorosabb feltekeredést tesznek lehetővé a DNS számára. Magasabb ambiens 

hőmérsékleten (27°C) lecsökken a H2A.Z hisztonok aránya a kanonikus H2A variánssal 

szemben, ami egy lazább kromatinszerkezetet eredményez, így elősegíti a transzkripciót. Mivel 

a kisRNS-ek fontos kromatin állapot szabályozók a növényekben, feltételezhető, hogy szerepük 

van a hőmérséklet érzékelésben és az arra adott fiziológiás válaszok szabályozásában is. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A növényi hőmérsékletérzékelés kulcsfaktorai  

A növények képtelenek a helyváltoztatásra, ezért létfontosságú számukra, hogy 

megfelelően érzékeljék a környezet változásait, és ahhoz hatékonyan tudjanak alkalmazkodni. 

A folyamatosan változó környezeti jelek lehetnek biotikusak, mint a patogének okozta 

fertőzések, vagy abiotikusak, mint a fényviszonyok, a hőmérséklet változása, vagy az elérhető 

tápanyag összetétel változása. A szuboptimális vagy szupraoptimális hőmérséklet egy limitáló 

tényező minden élő szervezet számára. A túlélés érdekében kulcsfontosságú, hogy a növények 

monitorozzák a környezetüket és a fejlődési programjukat adaptálni tudják a megváltozott 

viszonyokhoz. Ennek következtében a növények már kis hőmérsékleti eltéréseket is detektálni 

tudnak (Argyris és mtsai, 2005). A stressz válasz útvonalainak bekapcsolása nélkül, az ambiens 

hőmérsékleti tartományban (12-27°C) is drámai fejlődési különbségek detektálhatók, 

magasabb hőmérsékleten a növények gyorsabban nőnek és korábban virágoznak, míg a 

hőmérséklet csökkenésével sokkal kisebbek maradnak és a virágzás is később következik be. 

Ezeket az alakbeli változásokat nevezzük termomorfogenezisnek (18. ábra). 

A hőmérsékletérzékelés egy bonyolult mechanizmus, amelynek több aspektusát is 

ismerjük már, azonban vannak még megválaszolatlan kérdések. Egy nemrégiben megjelent 

tanulmányban a PHYTOCHROME B (PHYB) fotoreceptor szerepét vizsgálták a 

hőmérsékletérzékelésben, amelyben megállapították, hogy a PHYB inaktivitása sötétben 

hőmérsékletfüggő (Jung és mtsai, 2016). Ez azért is fontos, mert a PHYB szabályozza a 

PHYTOCHORME INTERACTING FACTOR 4 (PIF4) aktivitását, ami a termomorfogenezis 

központi regulátora (Quint és mtsai, 2016). A PIF4 a bHLH (basic helix-loop-helix) 

transzkripciós faktorok közé tartozik és A. thaliana-ban a hőmérsékletfüggő megnyúlásért és a 

virágzásért felelős (Kumar és Wigge, 2010). A hőmérséklet emelkedésével a PIF4 aktiválja a 

FLOWERING LOCUS T (FT) gént, amely a virágzási útvonal egyik integrátora, közvetlenül 

hozzájárul ahhoz, hogy a növény a vegetatív fázisból átlépjen a generatív fázisba (Koini és 

mtsai., 2009). 

Az epigenetikai faktorok szintén szerepet játszanak a hőmérsékleti szignálok 

feldolgozásában. Egy forward genetikai vizsgálatban A. thaliana-ban a kromatin szerkezet 

összetételének szerepét vizsgálták a hőmérsékletérzékelésben (Kumar és Wigge, 2010). A 

tanulmány szerint azok a nukleoszómák, amelyek az alternatív H2A.Z hisztont tartalmazzák 

esszenciálisak a környezet hőmérsékletének megfelelő érzékelésében. A H2A.Z-t tartalmazó 
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nukleoszómák a DNS sokkal erősebb feltekeredését teszik lehetővé, mint a kanonikus H2A 

tartalmú nukleoszómák. A hőmérséklet emelkedésével azonban csökken az alternatív H2A.Z 

tartalmú nukleoszómák beépülése, ami hatással van a génexpresszióra. Ugyanez a hatás 

figyelhető meg hasadó élesztőben (Schizosaccharomyces pombe) is, ami jelzi, hogy ez egy az 

evolúció során konzervált mechanizmus (Kumar és Wigge, 2010). 

Egy korábbi munkánkban bemutattuk, hogy a kisRNS-ek (small RNS, sRNS) irányította 

molekuláris paraziták elleni védekezés hőmérsékletfüggő (Szittya és mtsai., 2003). Azt 

tapasztaltuk ugyanis, hogy alacsony ambiens hőmérsékleten (15°C) a vírusról, vagy a 

transzgénről keletkező kisRNS-ek mennyisége meglehetősen lecsökken. Ennek 

következményeként hidegben a növények sokkal fogékonyabbak a vírusfertőzésre. Ezzel 

ellentétben, az RNS csendesítés aktívitása, és az antivirális és transzgén eredetű kisRNS-ek 

mennyisége fokozatosan növekszik a hőmérséklet emelkedésével. 

A vírusok elleni védekezésen kívül a kisRNS-eknek kitüntetett szerepe van az endogén 

gének szabályozásában is. A kisRNS alapú szabályozás a génexpresszió nagyon fontos szintje, 

ami lehet transzkripcionális vagy poszt-transzkripcionális(Carthew és Sontheimer, 2009; 

Voinnet, 2009). A kisRNS-ek legfontosabb jellemzője, hogy szekvencia specificitással 

ruházzák fel a végrehajtó komplexeket. A génszabályozásnak ezt a formáját RNS 

interferenciának, növények esetében inkább RNS csendesítésnek nevezzük. Mivel munkánk 

során főként a kisRNS-ek, azon belül is a mikroRNS-ek (miRNS) szerepét vizsgáltuk az 

abiotikus hatásokra adott válaszok során, ezért a miRNS-ek keletkezését, funkcióját 

részletesebben is bemutatom a következő fejezetben. 

2.2. Mikro RNS-ek (miRNS-ek) 

A mikro RNS-ek (miRNS) rövid, leggyakrabban 21-22 nukleotid hosszúságú, fehérjét 

nem kódoló RNS-ek, amelyek poszt-transzkripcionális módon szabályozzák a génexpressziót. 

Ezeknek a kisRNS-eknek a prekurzora egyszálú hajtűszerű struktúrával rendelkező RNS, 

amelyről egy vagy több funkcionális kisRNS képződik. 

2.2.1. miRNS-ek keletkezése, biogenezise 
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1. ábra. A növényi miRNS biogenezis egyszerűsített modellje 

A MIR génekről a Pol II RNS-függő RNS polimeráz készíti el a hajtűszerű struktúrával 

rendelkező pri-miRNS-eket. A további feldolgozást a DCL1 végzi, amihez egyéb fehérjék 

interakciója is szükséges. A pre-miRNS-ekből miRNS duplexek képződnek, amelyek 

metilációjáért a HEN1 felelős, majd a metilált duplexek a HST1 segítségével a sejtmagból a 

citoplazmába traszportálódnak. A duplex egyik szála az AGO1-et tartalmazó RISC végrehajtó 

komplexbe épül be, míg a másik szál eliminálódik. A RISC komplex a miRNS-sel 

komplementer célgén vágás általi degradációját, vagy transzlációs gátlást indukál. 

A. thaliana-ban a miRNS biogenezis első lépése a sejtmagban történik, amely során a 

DNS-függő RNS polimeráz II (PolII) enzim a miRNS génről (MIR) egy hosszú transzkriptet 

készít (Xie és mtsai., 2005) (1. ábra). A PolII működését számtalan transzkripciós faktor segíti 

a MIR expresszió során. Pozitív regulátorai a Mediator 20A (MED 20A), a Mediator 17 

(MED17), a Mediator 18 (MED18), a Cell Division Cycle 5 (CDC5), és a Not2a/2b, a fehérjék 

egyúttal segítenek az RNS stabilizálásában, valamint óvják a degradációtól az érés során (Kim 

és mtsai., 2011; Wang és mtsai., 2013). A PolII által átírt 60-900 nt hosszú transzkript az 
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elsődleges-, vagy primary miRNS (pri-miRNS), amelynek az 5’ végén 7-metilguanosin cap, 

míg a 3’-végén polyadenilált farok (Poly(A) (Xie és mtsai., 2005) található a mRNS-ekhez 

hasonlóan. Az egyszálú RNS intramolekuláris bázispárokkal egy úgynevezett stem-loop 

mintázatot alakít ki, ami egy, vagy több hajtűstruktúrát is tartalmaz. A pri-miRNS 

stabilizálásában a DAWDLE (DDL) RNS-kötő fehérjének van kitüntetett szerepe. A miRNS 

érés következő lépésében a négy Dicer-like (DCL1-4) enzim egyike (A. thaliana-ban ez a 

DCL1) a pri-miRNS-t prekurzor miRNS-sé (pre-miRNS) alakítja az 5’ cap és a 3’ Poly(A) 

eltávolításával. A pontos hasítási hely felismerésében szerepe van a pri-miRNS szerkezetének 

is (Mateos és mtsai., 2010). A DCL1 egy RNáz III típusú enzim, amely a HYL1 duplaszálú 

RNS-kötő fehérjével és a SERRATE (SE) cink-ujj fehérjével együtt alkotja az úgynevezett 

Dicing komplexet. A Dicing komplex a sejtmagban, az úgynevezett Dicing body-ban (D-body) 

lokalizálódik. A HYL1 és a SE fehérjék felelősek a pri-miRNS precíz és hatékony vágásáért. 

Az így keletkező pre-miRNS a miRNS közvetlen prekurzora, ami 2 nukleotid 3’ túlnyúló 

véggel rendelkezik (1. ábra). A pre-miRNS további feldolgozása szintén a sejtmagban, a D-

body-ban történik a Dicer komplex által. Az evolúciósan fiatal miRNS-ek érésében a DCL1-en 

kívül a DCL4 is részt vehet (Rajagopalan és mtsai., 2006; Cuperus, Fahlgren és Carrington, 

2011). A DCL általi hasítást követően egy miRNS-duplex jön létre 2 túlnyúló nukleotiddal a 3’ 

végeken. A miRNS-ek mindkét szálát metil csoporttal látja el a HUA ENHANCER 1 (HEN1) 

metiltranszferáz (Yu és mtsai, 2005). A HEN1 a kisRNS duplexek 2’-O-metilációjáért felelős, 

ezzel megvédi a kisRNS-eket a 3’ végi uridilációtól és a 3’-5’ exonukleáz mediálta 

degradációtól (Li és mtsai., 2005; Ramachandran és Chen, 2008). A HEN1 működéséhez az S-

adenosyl-L-homocystein kofaktor és magnézium ion szükséges (Huang és mtsai., 2009). A 

stabil miRNS-ek exportját a β importin transzport receptorok családjába tartozó HASTY1 

(HST1) fehérje végzi . Habár egyszálú miRNS-ek megtalálhatóak a növényi sejtmagon belül 

is, nagyrészük a citoplazmában lokalizálódik. Az exportot követően a duplex a HSP90/HSP70 

fehérje közreműködésével az Argonaute (AGO) fehérjéhez kötődik. A kisRNS-sel töltött AGO 

fehérje a központi eleme az RNS-indukált silencing komplexnek (RNS-Induced Silencing 

Complex, RISC), amely a kisRNS mediált géncsendesítési mechanizmus végrehajtó szerepét 

tölti be. A RISC összeszerelés több egyéb komponenst is igényel. Az AGO fehérjét négy jól 

elkülönülő domén építi fel, az N-terminális, a kisRNS-eket kötő PAZ, a MID (5’ foszfát kötő) 

és a PIWI (katalitikus DDD vagy DDH triádot tartalmaz) domén. Az A. thaliana genom 10 

AGO fehérjét kódol, melyek különböző funkciókkal rendelkeznek (Vaucheret, 2008). Attól 

függően, hogy a kisRNS milyen 5’ kezdő nukleotiddal rendelkezik, más-más AGO fehérje 
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preferálja. Növényeknél a 21 nt hosszú 5’U végű miRNS-ek nagyrészt az AGO1 fehérjébe 

töltődnek (Mi és mtsai., 2008).  

 

2. ábra. A miRNS-ek elnevezése 

Az ábrán egy miRNS prekurzor sematikus rajza látható. Rózsaszínnel jelöltük az 5’ karról érő 

miRNS-t, zölddel pedig a 3p szekvenciát. 

A miRNS-ek elnevezése számmal történik, előtte a faj latin nevének 3 betűs 

rövidítésével, majd a lókusz latin kisbetűvel (pl. ath-miR169). Korábban a funkcionális, AGO 

komplexbe épülő miRNS szálat „vezető” szálnak, vagy „mature” ”érett” miRNS-nek, míg a 

duplex másik felét, amely nem épül be „csillag” szálnak nevezték. Bizonyos speciális esetekben 

a „csillag” szál is beépülhet és így „vezető” szállá lép elő. Emiatt ma már sokkal gyakoribb az 

az elnevezés, ami a miRNS-nek a prekurzoron elfoglalt helyét jelöli, így az 5’ karról érő 

szekvenciát az 5p (pl. ath-miR169-5p), a 3’ karról keletkező miRNS-t pedig a 3p (pl. ath-

miR169-3p) miRNS-nek nevezik (2. ábra). 

Az egyszálú miRNS-ek degradációjáért részben a SMALL RNA DEGRADING 

NUCLEASE (SDN) családba tartozó exoribonukleázok felelősek A. thaliana-ban 

(Ramachandran és Chen, 2008). Az ide tartozó fehérjék szabályozzák a miRNS 

felhalmozódását. Az SDN1 3’-5’exoribonukleáz aktivitással rendelkezik és képes elbontani a 

2’-O-metilált egyszálú kisRNS-eket, ellenben a 3’ oligouridiláció gátolja az enzimet 

(Ramachandran és Chen, 2008). Ezek az SDN1 degradációtól védett miRNS-ek úgy jönnek 

létre, hogy a nem-kanonikus poly(A) polimeráz, a HEN1 SUPPRESSOR1 (HESO1) és az 

UTP:RNA URYDILTRANSFERASE 1 (URT1) (Tu és mtsai., 2015) nukleotidiltranszferáz, a 

nem metilált miRNS-ek 3’ végét uridilálja (Zhao és mtsai., 2012).  
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2.2.2. A miRNS-ek szerepe  

A miRNS-ek nagyon széleskörű funkcióval rendelkező gének expresszióját 

szabályozzák. Fontos szerepet töltenek be a növekedés és a fejlődés során, valamint 

szabályozzák a biotikus és abiotikus stressz során kialakuló folyamatokat is (Sunkar és 

Jagadeeswaran, 2008; Sun, 2011). A végrehajtó komplexbe beépülve szekvenciaspecifikus 

módon szabályozzák a célgéneket a target mRNS hasításával, illetve fehérje szinten 

transzlációs gátlást is okozhatnak. A RISC komplexbe töltődött miRNS irányítja a cél mRNS 

targethez a végrehajtó komplexet. Növényekben a miRNS-el töltött RISC a targetet a 10 és 11 

pozícióban lévő nukleotidok közötti foszfodiészter kötésnél hasítja el, ahol szigorúan meg kell 

lennie a komplementaritásnak. A szekvenciaspecifikus vágásért az AGO fehérje RNáz H 

endonukleáz aktivitással rendelkező doménje (PIWI) felelős (Liu és mtsai., 2004). Az így 

keletkező mRNS darabokat aztán különböző exonukleázok bontják el. Speciális esetekben a 

vágástermékek másodlagos kisRNS-ek templátjaivá válhatnak (lsd. 2.3.1. fejezet). Ezekről a 

mRNS-ekről nem készül fehérje. A miRNS duplex másik fele a legtöbb esetben AGO 

komplexbe töltődés után eliminálódik, de olyan esetek is vannak, ahol mindkét szál 

funkcionális, esetleg szövettípustól függően töltik be szerepüket. Több példa van arra is, mikor 

a célgén mRNS szintje nem változik, ebben az esetben a fehérjeszintézis gátlásáról van szó 

(Aukerman és Sakai, 2003; Chen, 2004). 

2.2.3. A MIR gének eredete 

A MIR gének de novo eredetének magyarázatára három hipotézist vetettek fel (3. ábra) 

(Cui, You és Chen, 2017). Az első szerint a fiatal MIR gének a target gén fordított sorrendű 

génduplikációjával jöttek létre (Allen és mtsai., 2004). Az Arabidopsis lyrata MIR 

géncsaládoknak azonban csupán a fele illeszkedik fehérje-kódoló génekre, ami nem támasztja 

alá az első hipotézist. A másik elképzelés szerint spontán evolúcióról van szó, amelynek során 

kis random fordított szekvenciák ugrálnak a genomban, és ezek adják a MIR gének forrását (De 

Felippes és mtsai., 2008). A harmadik modellben egyféle nem autonóm transzpozonok, a 

Miniature Inverted-repeat Transposable Elements (MITEs) a forrásai a miRNS-eknek, amelyek 

hajtűstruktúra szerű szerkezetet felvéve hozzák létre a miRNS prekurzurokat (Piriyapongsa és 

Jordan, 2008; Li és mtsai., 2011). 
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3. ábra. A növényi MIR gének eredete 

A miRNS-ek de novo eredetének három hipotézise. A) A MIR gének a target gén 

duplikációjával jönnek létre. Az alapító gén transzkripcióját követően jön létre a proto-MIR, 

ami gyakran rendelkezik hosszú stem.loop régióval. Ezt a templátot a DCL3 és a DCL4 hasítja 

kisRNS-ekké, amelyek csendesítik a target gén expresszióját. Az előalak rövidülése és 

mutációja végeredményeként kialakul a pre-miRNS-szerű struktúra, amelyről a DCL1 generál 

érett miRNS-eket. Az alapító génről keletkező transzkript az érett miRNS célpontja. A 

transzkripten a piros pontok a mutációkat jelölik, amelyek az alapító gén evolúciója során 

halmozódnak fel. B) A spontán evolúció modellje. A genomban található kis random fordított 

orientációjú (szembenálló) ismétlődések szolgálnak a MIR gének forrásaként. Random invert 

ismétlődések segítségével indul el a promóter régiókról a transzkripció, ezt követően pedig 

mutációk és szelekciós lépések formálják a miRNS prekurzort. C) MITE-alapú miRNS 

evolúció. A MITE egy nem-autonóm transzpozon típus, ami TIR (terminal inverted repeat) és 

ORF (open reading frame) elemekből áll. Az ábra a MIR gének evolúcióját összefogaló munka 

nyomán készült (Cui, You és Chen, 2017). 

2.2.4. A miRNS-ek azonosítása 

A MIR gének tanulmányozásával azt a következtetést lehet levonni, hogy az azonosított 

miRNS-ek száma elsősorban a vizsgált minták szövettípusával és a fejlődési stádiumokkal van 

összefüggésben, kevésbé befolyásolja a törzsfejlődés (Cui, You és Chen, 2017). Az első 

miRNS-ek azonosítása óta eltelt időben több miRNS családot is leírtak humán, különféle állati 
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és növényi fajokból. Az elmúlt években az újgenerációs szekvenálás térhódításával megnyílt 

az út a miRNS-ek evolúiós szempontok alapján történő elemzésére is. Egy tanulmányban 

Chávez Montes és munkatársai 3 alga faj és 31 reprezentatív edényes növényfaj összehasonlító 

kisRNS és miRNS elemzését végezték el (Chávez Montes és mtsai., 2014) Különböző 

szövetekből eltérő kezeléseket alkalmazva kisRNS könyvtárakat készítettek, amelyeket a 

szekvenálást követően részletesen kielemeztek. Az összehasonlító elemzés során korrelációt 

figyeltek meg a miRNS abundanciája és a konzerváltsága között. Azt is megállapították, hogy 

a miRNS szekvenciák többsége alacsony abundanciával rendelkezik, és csak egyes fajokban 

detektálták, ami a fajspecifikusságra utal. Azt már mások is leírták korábban, hogy még az 

olyan közeli rokon fajok esetében is, mint az A. thaliana és az A. lyrata vannak jól 

megkülönböztethető, csak az adott fajra jellemező miRNS-ek (Fahlgren és mtsai., 2010). A 

szekvencia adatok elemzése során arra is felfigyeltek, hogy az általában a miRBase-ben 

található referencia miRNS szekvencia mellett számos úgynevezett isomiR szekvenciát is 

detektáltak (Chávez Montes és mtsai., 2014). Ezek a miRNS-ek a referenciától néhány 

nukleotiddal eltérő, de ugyanazzal a funkcióval, targettel rendelkező miRNS-ek. 

2.3. Kis Interferáló RNS-ek (siRNS-ek) 

2.3.1. Másodlagos kisRNS-ek 

A miRNS-ek azon kívül, hogy poszttranszkripcionálisan és transzlációsan szabályozzák 

a génexpressziót, másodlagos kisRNS-ek keletkezését is indukálhatják (4. ábra). Miután a 

miRNS elhasítja a komplementer cél mRNS-t, egy kaszkádot indít el, amelynek 

végeredményeképp úgynevezett fázis iniciált másodlagos kisRNS-ek, phased secondary RNS-

ek (phasiRNS-ek) jönnek létre (Rogers és Chen, 2013). A phasiRNS-ek hosszú, duplaszálú 

prekurzorokról keletkeznek, 21 nt hosszúságúak, és biogenezisükhöz a miRNS és a siRNS 

útvonal komponenseire is szükség van. A miRNS hasítást követően az RNS-függő RNS 

polimeráz 6 (RDR6) írja át a duplaszálú prekurzort (Vazquez és mtsai., 2004; Gasciolli és 

mtsai., 2005; Yoshikawa és mtsai., 2005). Ezt követően a prekurzort a DCL4 darabolja fel 21 

nt pasiRNS-ekké (Gasciolli és mtsai., 2005; Xie és mtsai., 2005; Yoshikawa és mtsai., 2005). 

A. thaliana növényben nyolc TAS lókuszt azonosítottak: TAS1a-c, TAS2, TAS3a-c és a TAS4 

(Allen és mtsai., 2004; Vazquez és mtsai., 2004; Yoshikawa és mtsai., 2005; Rajagopalan és 

mtsai., 2006; Howell és mtsai., 2007), amelyek a nem kódoló TAS RNS-ekről keletkeznek 

(trans-acting siRNS, tasiRNS). A TAS1, TAS2 és TAS4 család tagjai csak egy miRNS-kötő 

hellyel rendelkeznek („one-hit” útvonal), míg a TAS3 lókuszon két miRNS kötőhely található 
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(„two-hit” útvonal). A TAS1/2 lókuszok AGO1 mediálta vágását a miR173 (22 nt) végzi, a 

TAS4 esetében pedig a miR828 (22 nt) az iniciátor. Ezekben az esetekben a tasiRNS–ek forrása 

a 3’ vágástermék. A TAS3 lókuszt a miR390-AGO7 komplex két helyen hasítja, majd az 5’ 

fragmentről keletkeznek tasiRNS-ek. A másodlagos siRNS-ek szintén AGO1 komplexekbe 

épülhetnek, és így újabb kisRNS-eket produkálva amplifikálják az RNS csendesítés folyamatát. 

 

4. ábra. A phasiRNS-ek keletkezésének modellje Arabidopsisban 

A másodlagos kisRNS-ek keletkezésének első lépése, amikor a miRNS elhasítja a target 

mRNS-t. A „one-hit” model szerint a 22 nt miRNS egyetlen helyen hasít, akárcsak az 

Arabidopsis TAS1, TAS2 és TAS4 lókuszoknál. A „two-hit” model alapján a 21 nt miRNS-nek 

két target helye van, mint az Arabidopsis TAS3 transzkript esetében a miR390 mediált AGO7  

vágás. A miRNS aktivitásának hatására az SGS3 és az RDR6 szintetizálja a target mRNS 

második szálát. A dupla szálú RNS-t a DCL4 vágja 21 nt tasiRNS-ekre. A keletkezés iránya a 

folyamatot elindító miRNS mechanizmustól függ. A másodlagos kisRNS-ek AGO fehérjékbe 

töltődve fejtik ki szabályzó hatásukat más mRNS-re. A model egy összefoglaló tanulmány 

nyomán készült (Fei, Xia és Meyers, 2013). 

A TAS lókuszokon kívül számos phasiRNS lókuszról (PHAS lókusz) is keletkeznek 

másodlagos kisRNS-ek (4. ábra). Ezek a phasiRNS-ek a tasiRNS-ehez hasonló módon érnek és 



16 

töltik be szerepüket a génexpresszió szabályozásában. PHAS lókusz nem csupán nem-kódoló 

régió lehet, sok fehérje-kódoló génről (Nucleotide Binding Site – Leucine Rich Repeat, vagy 

NBS-LLR, és Pentatricopeptide Repeat, vagy PPR gének) is képződhet a TAS1/2/4 lókuszokhoz 

hasonló módon másodlagos kisRNS (Howell és mtsai., 2007). Ezek a phasi-RNS-ek az 

úgynevezett ’one-hit’ útvonalon keletkeznek, vagyis az iniciáló miRNS-nek egy kötőhelye 

található meg a lókuszon. Az egyszikűekre jellemző, hogy hosszú nem-kódoló RNS-ek (long 

non-coding RNAs, lncRNAs, lncRNS-ek) is szolgálhatnak templátként, amelyeket a DCL4 

hasít 24 nukleotid hosszúságú phasiRNS-re. A ’two-hit’ modell esetében a lókuszon két 

miRNS-kötő hely található, akárcsak a TAS3 lókuszon (Fei, Xia és Meyers, 2013). 

2.3.2. Heterokromatikus kisRNS-ek 

Az endogén kisRNS-ek túlnyomó többségét azonban a heterokromatikus kisRNS-ek 

(het-siRNS) teszik ki. Ebben az esetben több ezer lókuszról, százezres nagyságrendben 

keletkeznek 24 nt hosszúságú kisRNS-ek (Kasschau és mtsai., 2007; Mosher és mtsai., 2008). 

Egy részük stresszválaszokban vesz részt, mások a kromatin szerkezet megváltoztatásában 

játszanak szerepet. 

Biogenezisükhöz az RNS polimeráz IV (PolIV) szükséges, amely növényspecifikus 

enzim és a DNS függő RNS polimeráz II homológja (Zhang és mtsai., 2007). A PolIV cis 

elemekről (ismétlődő, vagy transzpozábilis elemek) készít egyszálú prekurzor RNS-eket, 

amelyeket az RNS-függő RNS polimeráz II (RDR2) azonnal duplaszálúvá alakít (5. ábra). 

Ezeket a duplaszálú RNS-eket aztán a Dicer-like 3 (DCL3) vágja 24 nt hosszú kisRNS-ekké, 

amelyek a citoplazmában a miRNS-ektől eltérő AGO fehérjékbe töltődnek (AGO3/4/6/9). A 

het-siRNS-ekkel töltött AGO fehérjék a citoplazmából visszaszállítódnak a sejtmagba, ahol a 

genomi DNS szekvencia meghatározott helyein a citozin metilációját targetálják. Ez a 

metilációs lépés egy másik növény specifikus RNS polimeráz, a PolV jelenlétéhez kapcsolódik. 

Az Ago4-kisRNS komplex és a scaffold RNS közötti bázispárosodás megfelelő alapot 

szolgáltat az RNS indukált de novo aszimmetrikus DNS metilációnak (RdDM) Arabidopsisban 

(Wierzbicki, Haag és Pikaard, 2008; Matzke, Kanno és Matzke, 2015; Zhong és mtsai., 2015) 

(5. ábra). 
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5. ábra. Az RNS indukált DNS metiláció (RdDM) egyszerűsített modellje növényekben 

Első lépésben a PolIV egy nem kódoló, egyszálú RNS transzkriptet készít a templátként 

szolgáló TE, vagy repetitív szekvenciákról, majd az RDR2 lemásolja ezt a transzkriptet, így 

egy dupla szálú RNS jön létre. A dupla szálú RNS-t még a sejtmagban a DCL3 darabolja fel 24 

nukleotid hosszú duplaszálú kisRNS-ekké. Ezek a kisRNS-ek a citoplazmába jutva beépülnek 

az AGO fehérjékbe (AGO4/6/9), és létrehozzák a RISC végrehajtó komplexet. A RISC 

komplex a sejtmagban szekvenciaspecifikusan megtalálja az AGO fehérjébe töltődött kisRNS 

komplementer szekvenciáit. Az itt kialakult fehérjekomplex lehetőséget teremt a DRM2 

metiltranszferáznak a DNS metilációjára (fekete pontok). 

2.4. tRNS fragmentumok 

A szekvenálásái platformok fejlődése és a költségek drasztikus csökkenése lehetővé 

teszi új kisRNS osztályok széleskörű azonosítását, mint például a transzfer RNS-ekről (tRNS) 

érő kisRNS-eket. Ezeket tRNS fragmentumoknak, vagy tRF-nek nevezzük. A tRNS egy 70-90 

nukleotid hosszúságú nem-kódoló RNS, amely biztosítja a kapcsolatot a sejtmagbeli 

transzkripció és a citoplazmatikus transzláció között. A 20 aminosav dekódolásához az 

eukarióta genomban 32 tRNS család található. Az érésük során a jellegzetes kereszt forma 

alakul ki, amely különböző funkcióval rendelkező szakaszokra osztható: CCA farok, akceptor 

szakasz, variábilis régió, 5’ intragenikus kontroll régió, vagy D-hurok, 3’ intragenikus kontroll 

régió, vagy T-hurok és az antikodont hordozó kar (Hopper és Shaheen, 2008). Az új nem-
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kódoló kisRNS osztály elnevezése azon alapul, hogy a tRNS vágása melyik régióban történik. 

Ennek alapján két fő típus van, az 5’ tRF és a 3’ CCA tRF. Méretüket tekintve 19-25 nukleotid 

hosszúak. Funkciójukat az AGO fehérjekomplexbe épülve látják el. A növényi tRF-ek 

különböző stressz körülmények között mutatnak eltérő expressziót, mint például a szárazság, 

só, cukor, vagy hő stressz (Alves és mtsai., 2017). 
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3. Célkitűzés 

Korábbi kutatásainkra és a szakirodalomra alapozva feltételeztük, hogy a kisRNS-ek 

szabályzó szerepet töltenek be a növények hőmérséklet érzékelésében és a megváltozott 

hőmérséklethez történő adaptációban. Munkánk során célunk volt, hogy különböző 

hőmérsékleten nevelt A. thaliana növényben azonosítsuk a hőmérsékletérzékelésben szerepet 

játszó kisRNS-eket. 

Kutatásainkhoz elengedhetetlenül szükség volt az újgenerációs szekvenáláshoz használt 

különböző könyvtárkészítési módszerek optimalizálására, mivel előzetesen elsősorban humán 

és állati mintákra kidolgozott kisRNS cDNS könyvtárkészítő kitek álltak a rendelkezésünkre. 

A különböző növények, és azok eltérő szöveteiből, szerveiből származó RNS kivonatok eltérő 

preparációt igényelnek, ezt szintén a munkánkhoz alakítottuk. Ahhoz, hogy a miRNS-ek által 

elvágott mRNS target géneket genomszinten tudjuk azonosítani, úgynevezett degradome cDNS 

könyvtárakat készítettünk. Ez egy nagyáteresztő képességű kísérleti módszer, amit a 

vágástermékek detektálására állítottunk be a laboratóriumunkban.  

A kisRNS azonosítás és mRNS hasítási helyek meghatározására szolgáló molekuláris 

biológiai (kisRNS klónozás, könyvtárkészítés, szekvenálás, degradome könyvtár) és 

bioinformatikai technológiát/módszertant a széleskörűen használt modell növény, a 

N.benthamiana részletes, szövetszintű miRNS profiljának meghatározására dolgoztuk ki. Az 

azonosított miRNS-ek által vágással poszttranszkripcionálisan szabályozott mRNS-eket, az 

úgynevezett „degradome”-ot is kísérletesen szerettük volna igazolni. Az újgenerációs 

szekvenálással kapott adatok feldolgozásához szükségünk volt egy hatékony bioinformatikai 

pipeline kidolgozására is, hogy a további kutatások során bonyolultabb kérdéseket is meg 

tudjunk válaszolni. A későbbiekben ezt a technológiai tudást használtuk az A. thaliana 

hőmérséklet érzékelésben szerepet játszó kisRNS útvonal jellemzéséhez. 
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4. Anyagok és módszerek 

4.1. Növényi anyag 

Munkánk során két forrásból származó, vad típusú N. benthamiana (a Boyce Thompson 

Institute (BTI) által rendelkezésünkre bocsátott és az intézetünkben megtalálható), illetve A. 

thaliana Columbia ökotípusú növényeket és különböző mutánsokat (dcl3-1, dcl4-1, dcl2-1, 

dcl2-1/dcl4-1) vizsgáltunk. A BTI és az intézetünkben használt dohánynövényeket 24°C-on, 16 

óra megvilágítás és 8 óra sötét szakaszonként váltakozva, standard nevelési körülmények között 

tartottuk a magszórástól az RNS izolálásig. Az A. thaliana növényeket növénynevelő kamrában 

(SANYO-Panasonic MLR-352-PE), szintén standard, hosszú nappalos (16 óra fény/8 óra sötét) 

körülmények között neveltük három különböző hőmérsékleten (15°C, 21°C, 27°C). A 

csíranövény és gyökér minták vizsgálatához szükséges növényeket vitaminokat és cukrot 

tartalmazó Murashige és Skoog félkemény táptalajon neveltük (Murashige és Skoog, 1962). A 

levél, szár és virág mintákhoz használt növényeket termőföldben csíráztattuk, ezt követően 

tápkorongba, majd termőföldbe ültettük ki. A magszórást követően minden esetben 3 napig 

4°C-on tartottuk a Petri csészéket és a cserepeket a csírázás szinkronizálása céljából. 

4.2. Genomi DNS izolálás 

Az A. thaliana metilációs vizsgálatokhoz szükséges genomi DNS izolálásához a 

DNeasy Plant Mini Kit oszlopot (Qiagen) használtuk. A jó minőségű DNS tisztítását 100 mg 

friss szövetből kiindulva a gyártó standard protokollja szerint végeztük el.  

4.3. RNS izolálás 

Az RNS izolálást 100-200 mg friss szövetből végeztük el a White és Kaper-féle (1989) 

fenol/kloroform extrakciós módszerrel (L.White és Kaper, 1989). A növényi szövetet 

jégbehűtött dörzsmozsárban homogenizáltuk, majd a feltáráshoz hozzáadtunk 600 µl RNS 

kivonó puffert (100 mM glicin, pH 9,0, 100 mM NaCl, 10 mM EDTA) és 600 µl fenollal (pH 

4,3) alaposan összekevertük. Asztali centrifugában 5 percig centrifugáltuk 14.000 rpm 

fordulatszámon, majd a felső vizes fázist tovább tisztítottuk fenol-kloroformmal és 

kloroformmal. A kicsapáshoz abszolút etanolt (2,5x mennyiségben) és nátrium-acetátot (1/20 

arányban) használtunk. A pelletet kétszer mostuk 70%-os etanollal, vákuum centrifugával 

beszárítottuk és steril MQ-desztillált vízben visszaoldottuk. Az RNS kivonatok minőségi és 
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mennyiségi elemzéséhez Nanodrop spektrofotométert használtunk, az RNS integritásának 

ellenőrzéséhez pedig 1,2%-os 1xTBE agaróz gélelektroforézist végeztünk. 

4.4. Könyvtárkészítés újgenerációs szekvenáláshoz 

4.4.1. mRNS szekvenáló könyvtár 

Az RNS szekvenáláshoz szükséges cDNS könyvárakat az UD-GenoMed Medical 

Genomic Technologies Kft. készítette Debrecenben. A minőségellenőrzésen átesett totál RNS-

ek 1 g-jából kiindulva a TruSeq RNA Sample Preparation Kit (Illumina) segítségével 

készültek el a szekvenáló könyvtárak. A könyvtárkészítés utolsó PCR lépésénél lehetőség van 

a könyvtárak egyedi azonosítóval történő ellátására. Az úgynevezett Index adapter primerek 

tartalmaznak egy 6 nukleotid hosszúságú részt, ami az általunk használt 48 index adapter 

esetében különböző (http://support.illumina.com/downloads/illumina-customer-sequence-

letter.html). Az így készült könyvtárakból 4-12 különböző index adapterrel ellátott mintát 

mértünk össze multiplex szekvenáláshoz. A kisRNS és a „degeadome” könyvtárkészítésnél is 

a TruSeq Small RNA Kit (Illumina) index adaptereit használtuk. 

4.4.2. kisRNS könyvtárkészítés 

A kisRNS szekvenáláshoz szükséges cDNS könyvtárakat a Truseq Small RNA Sample 

Prep Kit (Illumina) segítségével készítettük el a gyártó utasításai szerint. Az A. thaliana 

növényekből készült könyvtárakhoz használt totál RNS kivonatokat denaturáló 8%-os 

poliakrilamid gélen tisztítottuk, és izoláltuk a kisRNS tartományt. A Solexa adaptor ligáláshoz 

ezt az RNS frakciót használtuk fel, illetve a dohánynövények esetében 1 µg totál RNS volt a 

kiindulási mennyiség. Az RT-PCR-hez RevertAid H Minus Reverz Transzkriptázt (Thermo 

Fisher Scientific) használtunk. Az átírás után egy mintánként optimalizált ciklusszámú (15-20 

ciklus) PCR reakcióval amplifikáltuk a cDNS-t, egyúttal egyedi azonosítóval láttuk el a 

könyvtárakat, hogy multiplex szekvenáláshoz alkalmasak legyenek. A 142-145 bázispár méretű 

terméket 8%-os natív poliakrilamid gélen méret szerint elválasztottuk és tisztítottuk. Az izolált 

gél darabokat steril vízben 4°C-on egész éjszakán át rázattuk, majd 0.45 µm Spin-X acetát 

filteren tisztítottuk, ezután Glycoblue, nátrium-acetát és abszolút etanol hozzáadásával 

kicsaptuk. A tisztított terméket steril MQ-desztillált vízbe oldottuk vissza, majd a különböző 

azonosítóval ellátott cDNS könyvtárakból egyenlő mennyiségben összemérve multiplex 

szekvenálást végeztünk Illumina HiScan SQ platformon. 

 

http://support.illumina.com/downloads/illumina-customer-sequence-letter.html
http://support.illumina.com/downloads/illumina-customer-sequence-letter.html
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4.4.3. Degradome könyvtárkészítés 

A miRNS-ek mRNS vágástermékeinek és az RNS degradome azonosításához használt 

cDNS könyvtárakat a korábban German és munkatársai által 2008-ban leírt protokoll mintájára 

készítettük el (German és mtsai., 2008). Ez a módszer egy módosított 5’-rapid amplification of 

cDNA ends (5’-RACE) technikán alapul. A genomszintű mRNS 3’-vágás termékének 

azonosításhoz újgenerációs szekvenálással kombináltuk a kísérletet (6. ábra). 

 

6. ábra. A „degradome” könyvtárkészítés folyamatának sematikus ábrázolása 

A „degradome” módszer első lépésében (I) a poly(A) véggel rendelkező RNS-ek szelekcióját 

végezzük el, amit a (II) 5’ RNS adapter ligálása követ. A következő lépésben (III) reverz 

transzkripcióval elkészítjük a cDNS első szálát egy 3’ adapter oligo (dt) primer használatával. 

A templát rövid amplifikálását követően egy ellenőrző lépést is elvégzünk az (IV) MmeI 

emésztést megelőzően. Az így keletkezett fragmentekhez (V) egy 3’ duplaszálú DNS adaptert 

ligálunk, majd PCR segítségével amplifikáljuk. Ebben a reakcióban látjuk el egyedi 

azonosítóval, amelyet az index primerek tesznek lehetővé. A PAGE gélen tisztított terméket 

újgenerációs szekvenálással vizsgáljuk. 

A miRNS indukált szekvencia specifikus RNS hasítást követően egy 5’ monofoszfát 

polyadenilált RNS (Poly (A) RNS) keletkezik, ezért első lépésben Poly (A) RNS-t tisztítottunk 

a totál RNS kivonatokból. Ezt követte az 5’- RNS adaptert ligálás. Az adapterrel rendelkező 

RNS-ekkel aztán oligo (dT) primerrel cDNS átírást végeztünk, amelyet egy rövid amplifikációt 

követően MmeI enzimmel emésztettünk. Az MmeI egy IIS típusú restrikciós enzim, amely a 
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felismerési helytől 3’ irányban 20 nukleotidnyira vág A poliakrilamid gélen történő elválasztás 

után 3’ duplaszálú DNS adaptert ligáltunk a fragmentekhez. A kisRNS könyvtárakhoz 

hasonlóan a degradome cDNS könyvtárakat is egyedi azonosító szekvenciákat tartalmazó 

primerekkel szaporítottuk fel. A poliakrilamid gélen méret szerint elválasztott és tisztított 

terméket HiScan SQ platformon szekvenáltuk. Az általunk használt kisebb módosításokat a 

Methods in Molecular Biology (Springer) laboratóriumi protokollokat tartalmazó kiadványban 

írtuk le (Baksa és Szittya, 2017). A kísérlethez használt oligonukleotid szekvenciákat a 

mellékletben írtam le. 

4.5. Northern blot analízis 

A különböző szövetekből származó totál RNS-ekből gélenként azonos mennyiséget (3-

10 µg-ot, a detektálás hatékonyságától függően) denaturáltunk brómfenolkék, xilén-cianol FF 

és formamid tartalmú 2x RNS felvivő festékkel 65°C-on, 10 percen át. A mintákat 12% UREA 

poliakrilamid gélen 1xTBE (90 mM Tris, 90 mM bórsav és 3 mM EDTA) pufferben 

választottunk el Mini-PROTEAN Tetra cell (BIORAD) 1-D vertikális gélelektroforézis 

rendszert használva. Az RNS-eket nitrocellulóz membránra (Hybond-NX, Amersham, GE 

Healthcare Life Sciences) transzferáltuk, majd az UV-fénynél érzékenyebb kémiai 

keresztkötéssel fixáltuk a membránra a korábban Pall és munkatársai által 2008-ban leírt 

módszer szerint (Pall és Hamilton, 2008). Az általunk leggyakrabban használt 7x9 cm területű 

membránokhoz 12 ml oldat szükséges 2 membrán esetén. A kimért 0,373g EDC-t (1-ethyl-3-

(3dimethylaminoproryl)carbodiimid) 122,5 µl 12.5M 1-methylimidazole tartalmú 1M sósavval 

pH 8,0-ra beállított oldattal oldottuk vissza. Az elkészített oldattal átnedvesítettünk egy 

Whatmann papírt, az RNS-t tartalmazó oldalukkal felfelé ráhelyeztük a membránokat, alaposan 

becsomagoltuk folpackba, majd 1-1,5 órára 60°C-os inkubátorba tettük. A kisRNS-ek 

detektálásához [γ-32P] ATP (≥3000 Ci/mmol) radioaktív izotóppal 5’ végjelölt próbákat 

használtunk Ambion ULTRAhyb-Oligo pufferben (Thermo Fisher Scientific) egy éjszakán 

keresztül. A hibridizálás hőmérséklete DNS próbák esetén 38°C, LNA-oligóknál pedig 50°C 

volt. A próba leöntése után a membránokat 2-szer mostuk 10 percen át 2xSSC és 0,1% SDS 

tartalmú oldattal a hibridizálás hőmérsékletén. A membránok expozíciója phosphoimager 

segítségével történt. Mindegyik membránról eltávolítottuk az előző próbát 5mM EDTA és 0,1% 

SDS tartalmú oldattal 95°C-on, és újrahibridizáltuk különböző próbákkal. A próbakészítéshez 

használt oligonukleotid szekvenciák a mellékletben találhatóak. 
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4.6. miRNS-ek kvantifikálása RT-PCR módszerrel 

A miRNS-ek detektálásához és kvantifikálásához néhány esetben a Northern blot 

mellett a real-time looped RT-qPCR módszert is használtuk. A Varkonyi-Gasic és munkatársai 

által 2007-ben leírt protokollt követtük a mintáinkra optimalizálva a következők szerint 

(Varkonyi-Gasic és mtsai., 2007). A különböző totál RNS mintákból 250-250 ng-ot kezeltünk 

3U DNaseI enzimmel (Thermo Fisher Scientific), 30 percig 37°C-on. Az emésztést követően 

fenol/kloroform extrakciót végeztünk, hogy inaktiváljuk az enzimet és kitisztítsuk a templátot. 

Az elúcióhoz 20 µl steril MQ-desztillált vizet használtunk. A következő lépésben multiplex 

cDNS szintézist végeztünk az U6 és a vizsgált miRNS-re specifikus primerekkel. A Stem-loop 

pulsed reverz transzkripció végtérfogata 20 µl volt az RT és a NO RT reakciók esetében is 

mindegyik mintánál. A reakció a következőképpen zajlott: 0.5 µl (10mM) dNTP mixet, 1-1 µl 

(1 µM) U6 referencia, valamint miRNS specifikus primert és steril MQ-desztillált vizet 

összekeverve 5 percig inkubáltuk 65°C-on, majd 2 percre jégre tettük. Ezután 4U RNaseOUT 

(Invitrogen) enzimet, 50U RevertAid H- Reverz transzkriptázt, 4 µl 5x RT puffert (Thermo 

Fisher Scientific), és 1 µl RNS templátot adtunk az előző DNase kezelésből a reakciócsövekhez. 

A reverz transzkripciót PCR készülékben végeztük el: 30 perc preinkubáció 16°C-on, amit 60 

ciklusnyi inkubáció követett 30°C-on 30 másodperc, 42°C-on 30 másodperc és 50°C-on 1 

másodperc; végül 5 percig 85°C-on hőinaktiváltuk az enzimet. A primerek specificitásának és 

a cDNS minőségének ellenőrzésére 40 ciklusos End-point PCR-t csináltunk a Varkonyi-Gasic 

protokollban leírtak szerint Pfu polimeráz (Thermo Fisher Scientific) enzimmel. A real-time 

PCR-hez használt reakcióelegy összetétele: 5 µl 2x FastStart Essential DNA Green Master Mix 

(Roche), 0,5 µl (10 µM) forward primer, 0,5 µl (10 µM) Universal reverse primer, 3 µl STERIL 

MQ-DESZTILLÁLT víz és 1 µl RT termék. A PCR program a következő volt: 10 perc 

preinkubáció 95°C-on, 2 lépéses amplifikáció 40 ciklus inkubációval 95°C-on 15 másodperc 

és 60 °C-on 1 perc. Az olvadási görbe analízishez a mintákat 95°C-on 10 másodpercig, 65°C-

on 1 percig, majd 97°C-on 1 másodpercig denaturáltuk, aztán 37°C-ra hűtöttük Roche 

LightCycler 96 készülékben. A stem-loop RT primereket és a forward qPCR primereket a Chen 

és munkatársai által 2005-ben leírtak szerint terveztük (Chen és mtsai., 2005). Belső referencia 

génként az U6 nukleáris kisRNS-t használtuk. Az eredmények kiértékeléséhez a LightCycler 

szoftvert használtuk. A szekvencia adatokat a mellékletben írtam le. 
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4.7. Real-time kvantitatív PCR 

A génexpressziós változások valós idejű követésére kvantitatív PCR-t alkalmaztunk. 

Első lépésben 500 ng totál RNS-t emésztettünk 1U DNase I (Thermo Fisher Scientific) 

enzimmel 10 µl végtérfogatban 30 percen át 37°C-on. Az enzim inaktiválásához 25 mM EDTA-

t adtunk a reakcióelegyhez, amelyet 10 percen át inkubáltunk 65°C-on. A reverz transzkripciót 

a High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Thermo Fisher Scientific) felhasználásával 

végeztük el a gyártó által megadott utasítások alapján. Az előző emésztési reakcióból 5-5 µl-t 

mértünk templátként a 10 µl végtérfogatú RT és NO RT reakciókhoz is. Az egyes primerpárok 

használata előtt hígítási sort (2x, 4x, 8x, 16x) készítettünk a cDNS-ekből és egy teszt PCR-ben 

kiválasztottuk a megfelelő koncentrációt. A qRT-PCR-hez a FastStart Essential DNA Green 

Master Mixet (Roche) használtuk. Ez egy egykomponensű, úgynevezett hot start reakcióelegy, 

ami a duplaszálú DNS-specifikus SYBR Green I festéket tartalmaz a termék detektálására és 

karakterizálására. Az alábbi mixet állítottuk össze: 5 µl 2x Master Mix, 3 µl víz, 0,5-0,5 µl 

forward illetve reverz primer (10 µM) és 1 µl higított cDNS. Minden esetben 3-3 technikai 

ismétléssel, NO RT kontollok és no cDNS kontrollok mellett dolgoztunk. A kezdeti 95°C 10 

perc denaturációt követte 40 ciklusban ismételve a 2 lépéses amplifikáció: 95˚C 15 másodperc, 

60˚C 60 másodperc. Az olvadási görbéhez 95°C-on 10 másodpercig, 65°C-on 60 másodpercig 

és 97 °C-on 1 másodpercig denaturáltuk a terméket. Az olvadási pont analízissel szűrtük ki a 

nem specifikus PCR termékeket és a primer dimereket. A kísérletek kivitelezéséhez a 

LightCycler 96 készüléket, az eredmények kiértékeléséhez pedig a LightCycler szoftvert 

használtuk. A vizsgált gén expresszióját minden esetben a referencia gén expressziójához 

viszonyítottuk. A gén specifikus primereket az Integrated DNA Technologies oldalán terveztük 

meg, vagy publikált kísérletek alapján rendeltük meg és ellenőriztük le. A primerek listáját a 

mellékletben adtam meg. 

4.8. Metilációs mintázat vizsgálata 

Az RNS indukált DNS metiláció vizsgálatára az enzimatikus emésztést kombináltuk a 

kvantitatív PCR módszerével (Chop-qPCR). A kísérletet a 2014-ben Zhang és munkatársai által 

leírt protokoll alapján végeztük el (Zhang és mtsai., 2014). A kiértékeléshez az Actin-2 

(AT3G18780) referencia gént használtuk. A templátként használt genomi DNS-t a korábban 

ismertetett módon tisztítottuk a Qiagen DNeasy Plant Mini Kit segítségével. A DNS 

koncentrációját és tisztaságát Nanodrop használatával ellenőriztük. Az analízis során a 

metiláció érzékeny AluI (Thermo Scientific) enzimmel dolgoztunk. 
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A metiláció érzékeny emésztéshez egy-egy reakcióelegyet mértünk össze enzim 

hozzáadásával és anélkül. A 20 µl végtérfogatú elegy 500 ng genomi DNS-t, 2 µl 10x Tango 

puffert, 0,5µl (10U/µl) AluI enzimet vagy steril MQ-desztillált vizet tartalmazott. A protokollt 

követve a reakcióelegyet 37°C-on egész éjszakán át inkubáltuk, amelyet 20 perces hő 

inaktiválás követett 65°C-on. A kvantitatív PCR-hez 1 µl-t használtunk templátként az 

emésztett és kontroll reakciókból egy 10 µl végtérfogatú keverékben. A qPCR kivitelezéséhez 

a korábban a Real-time kvantitatív PCR részben leírtak szerint jártunk el a reakcióelegy 

összemérésénél és a használt FastStart Essential DNA Green Master Mixre (Roche) 

optimalizált program futtatásánál. Az amplifikálást minden esetben 40 ciklusszámmal végeztük 

el. A kísérletben használt primereket a mellékletben írtam le. 

4.9. Bioinformatikai feldolgozás  

4.9.1. A N. benthamiana kisRNS, degradome és transzkriptom profiljának 

meghatározása 

A N. benthamiana kisRNS, degradome és transzkriptom profiljának meghatározását a 

gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetben a Mezőgazdasági Genomikai és 

Bioinformatikai Csoport közreműködésével készítettük el. Az mRNS szekvenálásból származó 

adatok feldolgozását Barta Endre végezte el. A kisRNS-ekkel kapcsolatos bioinformatikai 

munkákat, úgymint a kisRNS könyvtárak és a degradome adatok elemzését Nagy Tibor 

készítette el. 

A dohány növényből készült mRNS könyvtárakat Illumina paired end szekvenálással 

határoztuk meg. A szekvenálásból származó 315 millió 2x100 bp read-et (leolvasási egység) 

közös halmazként kezelve a Trinity de novo program csomag (r2013-02-16) használatával 

szereltük össze alapértelmezett paraméterekkel (Grabherr és mtsai., 2011). A de novo 

transzkriptek biológiai funkciójának megtalálásához a Trinotate (20130225-ös verzió) 

programot használtuk (Grabherr és mtsai., 2011). A miRNS célgének Gene Ontology (GO) 

analízisét az agriGO web-alapú eszközzel és adatbázissal készítettük el (Du és mtsai., 2010). 

Az 1.2 verziót használva a következő beállításokkal dolgoztunk: Singular Enrichment Analysis 

(SEA) az A. thaliana TAIR9 referencia génmodellel. 

A kisRNS könyvtárak szekvenálásából származó nyers read-ek minőségi ellenőrzését a 

FastQC program 0.11.3-as verziójával készítettük el (Andrews, 2010). Az adaptorok 

eltávolítása a cutadapt 1.2.1 használatával történt a következő paraméterek szerint: a minimális 
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szekvencia hossz az adaptor eltávolítását követően 16, a maximális szekvencia hossz pedig 28 

(Martin, 2011). A miRNS feldolgozással kapcsolatos műveleteket az UEA Small RNA 

Workbench (2.5.0 verzió) eszközeivel végeztük el (Stocks és mtsai., 2012). Az ismert miRNS-

ek expressziójának kiszámításához a miRProf programot használtuk, amely a miRBase 

adataival dolgozik. Az analízis során 2 eltérést (mismatch) engedtünk meg. A kandidáns 

miRNS-ek azonosításához a miRCat programot használtuk az alapértelmezett növény 

specifikus paraméterek beállításával. 

A degradome szekvenálás adatainak feldolgozásánál a PAREsnip programmal 

dolgoztunk (Folkes és mtsai., 2012). Így azonosítottuk a miRNS célgéneket. Az analízis során 

eldobtuk a 4-es kategóriába tartozó eredményeket, a maximális eltérés a szekvenciákban 4 

nukleotid volt, a szomszédos helyeken 2 nukleotidnál több eltérést kizártunk, és a vágás helyét 

jelentő 10-11 pozícióban nem engedtük meg az eltérést. A N. benthamiana genom 

szekvenálásokból Blast (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) használatával létrehoztunk 

egy nem-redundáns úgynevezett scaffold készletet. Azokban az esetekben, ahol az 

elemzésekhez szükség volt genom szekvenciára, ezt a készletet használtuk. A statisztikai 

analíziseket és vizualizációt az R programcsomaggal készítettük el (RCoreTeam, 2018). 

4.9.2. Az A. thaliana könyvtárak feldolgozásához használt bioinformatikai elemzések 

A hőmérsékletérzékelésben szerepet játszó kisRNS-ek meghatározásához készített 

mRNS, kisRNS és degradome szekvenálásból kapott adatok bioinformatikai feldolgozását 

együttműködésben végeztük el. Kollaborációs partnerünk az Egyesült Királyságban, Norwich-

ban, a University of East Anglia (UEA), School of Biological Sciences munkatársai,  Irina 

Mohorianu és Dalmay Tamás volt. A projekt bioinformatikai analízisének kivitelezése az 

Epigenetikai csoportból Gyula Péter munkáját dicséri.  

A fastq formátumú nyers kiRNS szekvenciákat a cutadapt 1.9.1 verziójával dolgoztuk fel 

(Martin, 2011). Az Illumina kisRNS adaptor (5’-TGGAATTCTCGGGTGCCAAGG-3’) 

levágását követően az adatainkat a 18-35nt hosszúságú szekvenciákra szűrtük. A könyvtárak 

minőségellenőrzését a feldolgozás előtt és után is a FasQC 0.11.3 programmal végeztük el 

(Andrews, 2010). A feldolgozott szekvenciákt az A. thaliana TAIR10 referencia genomhoz 

illesztettük a butter 0.3.3 (Axtell, 2014) (bowtie 1.1.1) programmal, 1 eltérést megengedve. Az 

illesztett adatok szerkesztéséhez a samtools 0.1.19 és bamtools 2.3.0 eszközöket használtuk. A 

különböző annotációk összegzett statisztikai elemzéséhez egyedileg készítettünk egy Linux 

shell script programot. Az ábrázolásokhoz R program csomagokat használtunk. A különböző 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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könyvtárak szekvenciaszámának összehasonlíthatósága érdekében McCormick és munkatársai 

által ajánlott normalizációs módszerrel dolgoztunk (McCormick, Willmann és Meyers, 2011). 

A de novo kisRNS lókuszok predikcióját a ShortStack 3.4 (Johnson és mtsai., 2016) 

segítségével készítettük el. A lókuszok koordinátáit úgynevezett bed formátummá konvertáltuk 

a bedtools 2.17.0 programmal (Quinlan és Hall, 2010)s a TAIR10 referenciával. A 

heterokromatikus kisRNS lókuszok definiálásához az alábbi kritériumokat használtuk: 24 nt 

legyen a domináns méretosztály, ne rendelkezzen fázis iniciáló képességgel és ne legyen 

miRNS. A phasiRNS lókuszokat 21, vagy 24 nt hosszúságúnak definiáltuk, melyek fázis 

iniciáló pontszáma legkevesebb 25, és nem miRNS-ek. A miRNS meghatározásánál 

figyelembe vettük az ismert Arabidopsis miRNS szekvenciákat a miRBase v21 alapján 

(Kozomara és Griffiths-Jones, 2014), illetve a ShortStack predikciókat is használtunk. A 

hőmérséklet szabályozott kisRNS-ek azonosításához a legalább 40 RPM normalizált 

abundanciával, és minimum 1.5-szeres hőmérsékletek közötti eltéréssel rendelkező 

szekvenciákra szűrtük az adatainkat. 

A degradome analízist a CleaveLand 4 (Brousse és mtsai., 2014) programcsomaggal 

készítettük el. A mRNS szekvenálás feldolgozásánál a Tuxedo protokollt (tophat 2.0.13) 

(Trapnell és mtsai., 2012) követtük. A miRNS célgének Gene Ontology (GO) analízisét az 

agriGO web-alapú eszközzel és adatbázissal készítettük el (Du és mtsai., 2010). 
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5. Eredmények és megvitatásuk 

5.1. N. benthamiana modellnövény miRNS profiljának és miRNS 

célgénjeinek meghatározása újgenerációs szekvenálással 

5.1.1. A N. benthamiana kisRNS profiljának meghatározása 

A N. benthamaiana modellnövény endogén kisRNS profiljának meghatározásához 

újgenerációs szekvenálást használtunk bioinformatikai analízissel kombinálva, amelyet 

molekuláris biológiai elemzésekkel is kiegészítettünk. Ahhoz, hogy a növény kisRNS 

készletéről átfogó képet kapjunk öt különböző szövetet vizsgáltunk, illetve két különböző 

forrásból származó N. benthamiana vonalat használtunk. A laboratóriumunkban használt N. 

benthamaiana csíranövényből, gyökérből, levélből, szárból és virágból, két biológiai 

ismétléssel, valamint a Boyce Thompson Institute (BTI) által szekvenált ökotípus (Nb-1 

accession) csíranövényből és levélből készítettünk szekvenáló könyvtárakat. A kisRNS-ek 

klónozásához azt a tulajdonságukat használtuk ki, hogy 5’-foszfát és 3’-OH csoporttal 

rendelkeznek, ami a DCL fehérjék vágástermékeire jellemző. Az Illumina protokoll alapján 

elkészített könyvtárakat Debrecenben, az UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kft. 

szolgáltatását igénybe véve szekvenáltattuk meg Illumina platformon. A tizenkét cDNS 

könyvtárból összesen 90 millió read-et kaptunk. Miután eltávolítottuk az 5’-, és 3’-adaptorokat, 

a minimum 16 és maximum 28 nt hosszú szekvenciákat az elérhető N.benthamiana genomhoz 

illesztettük, hogy megtaláljuk a megfelelő pozíciójukat a genomon. A szekvenálásból kapott 

redundáns és nem-redundáns kisRNS-eket méret szerinti osztályokba soroltunk a vizsgált 

tizenkét szövetben. A redundáns csoportban az összes kisRNS megtalálható, amit 

szekvenáltunk, tehát itt egy szekvencia többször is szerepel. A nem-redundáns csoport mindent 

szekvenciát csak egyszer tartalmaz. Az elemzés során azt kaptuk, hogy több mint 15 millió 

nem-redundáns read illeszkedett tökéletesen legalább egy lókuszra, amiket tovább vizsgáltunk. 

A szekvenciák méretbeli elosztását megvizsgálva, a mintáinkban a 24 nt hosszúságúak 

a legabundánsabbak, majd a 21-22 nt méretosztály következik (7. ábra). Ez az eredmény 

megegyezik a korábbi megfigyelésekkel, miszerint a növények esetében a kisRNS-ek túlnyomó 

többsége a 24 nt méretosztályba tartozik (Chávez Montes és mtsai., 2014). Miután a statisztikák 

alapján meggyőződtünk róla, hogy a szekvenáló könyvtárak és a szekvenálás minősége is 

megfelelő volt, a különböző kisRNS osztályok részletesebb elemzését is elvégeztük. 
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7. ábra. A szekvenált kisRNS read-ek méretbeli eloszlása 

A különböző méret osztályok százalékos eloszlását az y-tengelyen ábrázoltuk, a vizsgált N. 

benthamiana szövetekből (csíranövény, gyökér, levél, szár, virág biológiai ismétlésekkel, 

illetve a Boyce Thompson Intézetből kapott levél és csíranövény) készített cDNS könyvtárakat 

pedig az x-tengelyen jelöltük. 

5.1.2. A dohánynövény konzervált és egyéb ismert miRNS-einek azonosítása 

A miRNS-ek a szabályzó kisRNS-ek legjobban tanulmányozott osztálya, amelyek 

génexpressziót szabályozó funkcióval rendelkeznek. Fontos szerepük van különböző 

fejlődésbiológiai folyamatokban, de meghatározóak a külső hatásokra adott válaszokban is, 

ezáltal segítve a növényt az adaptációban. A konzervált miRNS családok több növényfajban 

megtalálhatóak, ahol hasonló funkciót látnak el. A miRNS-ek vizsgálata során 40 konzervált és 

korábban már azonosított miRNS családot azonosítottunk a mintáinkban (1. táblázat). A 

várakozásoknak megfelelően a konzervált miRNS családokat  megtaláltuk a tizenkét szekvenált 

kisRNS könyvtárban. Ezek közül egy korábbi vizsgálat szerint minden Embryophyta 

növényben konzervált: miR156/157, miR159/319, miR160, miR165/166, miR171, miR408, 

miR390/391 és a miR395 (Cuperus, Fahlgren és Carrington, 2011). Az expressziós adatokat 

megvizsgálva látható, hogy nagyrészt ezek a miRNS-ek a legabundánsabbak a könyvtárainkban 

(1. táblázat). Ugyanakkor a különböző miRNS családok expressziós szintje eltérő volt, és 

megfigyeltünk tisztán szövetspecifikus expressziós változásokat is néhány miRNS család 

esetében. 
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1. táblázat. Konzervált és egyéb ismert miRNS-ek N.benthamiana-ban 

A szekvenálásból kapott normalizált read számokat ábrázoltuk a konzervált és egyéb miRNS-

ek esetében a vizsgált összes szövetben. Az expressziós profilok a genomhoz illeszkedő „reads 

per million” (RPM) értékben vannak megadva. A táblázatban a színek a miRNS expresszió 

abszolút normalizált szintjét jelentik, ahol a színkód az alábbiak szerint alakul: kevesebb, mint 

1 RMP (fehér) felől mélyül a több mint 1000 RPM (piros) felé. 

A miR159 és a miR166 expressziós szintje nagyon magas mindegyik mintában. Ez nem 

meglepő, hiszen a miR159 a növekedésben fontos transzkripciós faktorokat (MYB) 

szabályozza, míg a miR166 család tagjai a gyökér merisztéma kialakításában, a levél polaritás 

és a virág fejlődés folyamataiban és az erek fejlődésében is fontos szerepet játszanak 

(McConnell és mtsai., 2001; Emery és mtsai., 2003; Prigge és mtsai., 2005). Az alacsony 

miR395 és miR399 szint azzal magyarázható, hogy ezek a miRNS-ek szulfát és foszfát éhezés 

során expresszálnak, így normál nevelési körülmények között, amennyiben ezek a 

makroelemek megtalálhatóak a tápközegben, akkor általában kevéssé abundánsak. Az egyes 

miRNS családok eltérő expressziót mutathatnak a különböző szövetekből készült könyvtárak 

esetében, esetleg szövet specifikusan is kifejeződhetnek. A miR156 a csíranövény mintákban 
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expresszál a legmagasabb szinten, mivel ez a miRNS fontos szerepet tölt be a juvenilis fázisból 

a felnőtt fázisba történő átmenetben (Wu és mtsai., 2009). Az egyéb ismert miRNS-ek között 

több Solanaceae specifikus miRNS családot is azonosítottunk, úgymint a miR1919, miR4376, 

miR6025 és a legabundánsabb a miR6149 (1. táblázat). Számos olyan miRNS családot is 

találtunk N. benthamiana növényben, amelyeket korábban Nicotiana tabacum (N. tabacum) 

specifikus miRNS-ként azonosítottak. Ezek a miR6019, miR6020, miR6147, miR6151, 

miR6153, miR6155, miR6157 és a miR6161 (Li és mtsai., 2013). A mintáinkban kevésbé 

voltak abundánsak ezek a miRNS-ek, kivéve a miR6153-at, amelyik közepes szinten 

expresszált mindegyik mintában, illetve a miR6155 viszonylag abundáns volt a levél és a 

csíranövény mintákban (1. táblázat). 

 

8. ábra. A konzervált és egyéb ismert miRNS-ek méretbeli eloszlása 

Az ábrán az azonosított konzervált és egyéb ismert miRNS családok különböző 

méretosztályainak százalékos eloszlása látható. A különböző mérethosszúságokat az ábra jobb 

felső sarkában található színkód jelzi.  

A konzervált és egyéb ismert miRNS családok meghatározását követően ellenőriztük a 

miRNS-ek méretbeli eloszlását, valamint a kezdő nukleotidok típusát. A 21 nt hosszúságú 
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miRNS méret volt a domináns 30 miRNS család esetében (8. ábra). Néhány esetben a 

legszignifikánsabb 21 nt hosszúságú találatok mellett előfordult, hogy nagy mennyiségben 

voltak jelen 20 nt és 22 nt hosszúságú változatok is (miR4376, miR393, miR167, miR6157). A 

miR6157, miR169 és a miR394 miRNS családok esetén a 20 nt hosszúságú szekvenciák voltak 

dominánsak, illetve hét olyan miRNS családot találtunk, amelyeknél a 22 nt hosszúságú 

miRNS-ek fordultak elő a legnagyobb arányban (miR6151, miR6161, miR479, miR6019, 

miR1446, miR482, miR6025). A miR394 esetében korábbi eredmények is megerősítik a mi 

megfigyelésünket azzal kapcsolatban, hogy a túlnyomórészt 20 nt hosszúságú változatoknak 

funkcionális szerepük lehet, mivel ez a méret és szekvencia konzervált a szárazföldi 

növényekben (Chávez Montes és mtsai., 2014). A hét miRNS család közül, amelyek esetében 

a 22 nt hosszúságú szekvenciák a dominánsak, a miR6019 és a miR482 a fázis iniciáló miRNS-

ek közé tartozik (Shivaprasad és mtsai., 2012). Ezek a specifikus mérettel rendelkező 22 nt 

hosszú miRNS-ek a tasiRNS-ek képződését indíthatják el N. benthamiana-ban is.  

 

9. ábra. A konzervált és egyéb ismert miRNS-ek 5’-nukleotid szerinti eloszlása 

Az ábrán az azonosított konzervált és egyéb ismert miRNS-ek 5’ kezdő nukleotid szerinti 

százalékos aránya (y tengely) látható. A végnukleotid típusát a jobb felső sarokban található 

színkód jelzi.  
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A méretbeli eloszlást követően megvizsgáltuk a miRNS-ek 5’-nukleotid megoszlását 

(9. ábra). Ez azért is fontos, mivel az AGO komplexekbe történő beépülést nagyban 

meghatározza, hogy az adott kisRNS milyen 5’-terminális nukleotiddal rendelkezik, így 

árulkodó annak biogenezisével és funkciójával kapcsolatban is (Voinnet, 2009). Az azonosított 

40 miRNS családból 34 konzervált miRNS nagy része uracillal kezdődik az 5’ végen, habár 

egy részüknél különböző nukleotidok is előfordulhatnak az 1-es pozicióban. A miR172, 

miR6020 és a miR390 családok esetében adenin van leggyakrabban az 5’-végen. Három másik 

miRNS családnál pedig a citozin a legpreferáltabb nukleotid az 1-es pozícióban (miR395, 

miR479, miR477). 

A miRNS-ek leggyakrabban az AGO1 fehérjébe épülnek be, majd a végrehajtó 

komplexen keresztül a cél mRNS szekvencia specifikus vágását, vagy transzlációs gátlást 

indukálnak (Rogers és Chen, 2013). Az AGO1 az 5’-végen uridint tartalmazó miRNS-eket 

preferálja (Mi és mtsai., 2008). 

Ezzel a megfigyeléssel összhangban vannak az eredményeink, amelyek alapján a 

konzervált és ismert miRNS-ek többsége uracillal kezdődik az 5’-végen a mintáinkban. 

Találtunk olyan miRNS-eket is, amelyek adeninnel, vagy citozinnal kezdődnek (miR172, 

miR390, miR395). Több növényfajban leírták, hogy az ezekbe a családokba tartozó miRNS-ek 

első pozíciójában ugyanaz a nukleotid található meg (Chávez Montes és mtsai., 2014). 

Sok növényi miRNS mutat szövet specifikus és fejlődési stádium specifikus expressziós 

mintázatot és fontos szerepük van a fejlődés és a stressz adaptáció során (Kim és mtsai., 2010). 

A szövet specifikus expressziós mintázatok validálásához kiválasztottunk néhány konzervált és 

egyéb ismert miRNS-t, amelyeket Northern blot analízissel vizsgálatunk. A Northern blot 

esetében a szekvenáláshoz is használt mintákkal dolgoztunk, csíranövény, gyökér, levél, szár, 

virág, valamint a Boyce Thompson Intézetből származó N.benthamiana levél és csíranövény 

RNS-ekkel végeztük el a vizsgálatokat. 
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10. ábra. Konzervált és egyéb ismert miRNS-ek expressziós analízise különböző 

N.benthamiana szövetben 

Különböző N.benthamiana szövetből származó kisRNS-ek expressziós vizsgálata (csíranövény 

(Cs), gyökér, (Gy) levél (L), szár (Sz) és virág (V), valamint a Boyce Thompson Intézetből 

származó csíranövény (CSBTI) és levél (LBTI)). Az eredmények normalizálásához U6 specifikus 

próbát használtunk, mint belső kontroll. 

A legtöbb esetben, mint a miR156, miR159, miR162, miR164, miR168, miR390 és a 

miR393 a Northern blottal is hasonló eredményt kaptunk, mint a szekvenálás és a 

bioinformatikai elemzés kombinációjával (10. ábra). Néhány esetben eltérő expressziós 

mintázatot tapasztaltunk a szekvenálásból származó adatok és a Northern analízis között. A 

miR167, miR171, miR482, miR6025 és a miR6149 különböző értékei nem meglepőek, mivel 

több tanulmányban is leírták, hogy a Northern blot nincs minden esetben teljes összhangban az 

újgenerációs szekvenálás eredményeivel (Moxon és mtsai., 2008; Pantaleo és mtsai., 2010; 

Szittya és mtsai., 2010; Hafner és mtsai., 2011; Sun és mtsai., 2011; Sorefan és mtsai., 2012). 
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Ez az eltérés a könyvtárkészítés során a ligálási lépéseknél használt adaptorok szekvencia 

preferenciájából adódhat. 

 

11. ábra. Az RT-qPCR módszerrel validált mkiRNS expressziójának összehasonlítása a 

Northern blot eredményeivel 

Az ábrán az Nb-miR159, Nb-miR167 és Nb-miR482 miRNS-ek Northern blot validálással 

kapott eredményei láthatók, ahol az U6 belső kontrollként szerepel. A hibridizálásokkal kapott 

expressziós mintázatot a képek alatt található RT-qPCR segítségével erősítettük meg, ahol 

szintén U6 szolgált referenciaként. 

Elméletileg a Northern analízishez használt oligonukleotid próbák heterogén miRNS-

eket is detektálhatnak. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy a Northern blot sokkal közelebb 

áll az in vivo expressziós mintázatokhoz. Annak érdekében, hogy erről meggyőződjünk, néhány 

esetben egy másik molekuláris biológiai módszerrel, RT-qPCR analízissel is elvégeztük a 

validálást (11. ábra). A miR159, miR167 és a miR482 miRNS család vizsgálatánál is azt 

találtuk, hogy az RT-qPCR a Northern blottal azonos eredményt adott, megerősítve a 

hipotézisünket. 
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5.1.3. A konzervált és ismert miRNS targetjeinek azonosítása 

A miRNS-ek által elvágott mRNS target gének genomszintű azonosításához egy 

nagyáteresztő képességű kísérleti módszert optimalizáltunk a laboratóriumunkban. A 

vágástermékek azonosításához úgynevezett degradome cDNS könyvtárakat készítettünk N. 

benthamiana poly(A) frakcionált RNS mintákból csíranövény, gyökér, levél, szár, virág, 

valamint a korábbi vizsgálatoknál is használt Nb-1 ökotípusból izolált csíranövény és levél 

mintákból (German és mtsai., 2008; Baksa és Szittya, 2017). Az elkészült szekvenáló 

könyvtárakat Illumina Solexa platformon szekvenáltattuk meg, majd bioinformatikai elemzést 

végeztünk.  

A szekvenálást követően 47 millió rövid read-et kaptunk, amelyek a poly-adenilált 

RNS-ek cap-nélküli 5’-végét jelentik. A szekvenáláshoz használt adapterek eltávolítása után az 

adatokat a 20 és 21 nt hosszúságú szekvenciákra szűrtük, amelyeknek 48%-a illeszkedett a 

N.benthamiana transzkriptomra. 

Növényekben a miRNS-alapú mRNS hasítás nagyon specifikus és a miRNS-ek közel 

tökéletes komplementaritást mutatnak a cél mRNS-sel. Az AGO1 fehérjébe épült miRNS-ek a 

mRNS-t a komplementer régió 10 és 11 nukleotidjai között hasítják el. A vágástermékek 

azonosításához a „degradome” módszert adaptáltuk laboratóriumunkban (Baksa és Szittya, 

2017). A kísérlet elméleti alapját sematikusan bemutató magyarázó ábra az 4.4.3-as fejezetben 

található meg. 

A vágástermékek klónozását követően újgenerációs szekvenálással határoztuk meg a 

targeteket. A miRNS hasítás következtében az elhasított mRNS-ek meghatározott csúcsokként 

jelennek meg a hasítási pozíciónál és annak környezetében. Elemzéseinket a PAREsnip 

használatával végeztük el (Folkes és mtsai., 2012). Az elvágott targeteket öt kategóriába 

oszthatjuk (0, 1, 2, 3 és 4-es kategória), amelyeket a CleaveLand 2-es verziójának leírásakor 

definiáltak (Addo-Quaye, Miller és Axtell, 2009). A kategória 0 (Cat 0) esetében a hasítási 

pontra eső jel abundanciája maximum érték a trasnszkripten, és csak egy ilyen maximum lehet. 

Az 1-es kategória esetében már több maximum is lehetséges a transzkripten, míg a 2-es 

kategóriájú targeteknél a hasítási pozícióban az oda illeszkedő nyers read-ek abundanciája a 

maximum alatt van, de a mediánnál magasabb. A 3-as kategóriájú célgének esetén ez az érték 

kisebb, vagy egyenlő a mediánnal, míg a 4-es kategóriába sorolt transzkriptek elég, ha egy nyers 

read-del rendelkeznek az adott pozícióban.(12. ábra) 
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12. ábra. A miRNS targetek kategóriáinak bemutatása 

A miRNS vágástermékeinek azonosításánál négy kategóriába soroltuk a targeteket. A 

grafikonokon kék pontokkal ábrázoltuk a transzkriptre eső szekvenáláskor kapott tag 

abundanciákat. Színes nyilak jelzik a hasítási helyen lévő tag-et. Az x tengely a transzkripten 

elfoglalt pozíciót jelöli, az y tengely pedig az abundanciát. A) A Homeomox-leucin zipper 

protein ATHB-15 kategória 0 target az Nb-miR166 miRNS esetében. B) Kategória 1-es az Nb-

miR168 és az AGO1 kapcsolata. C) Az Nb-miR396 kategória 2-es targete az ATP-sulfurylase 

1, chloroplastic mRNS. D) Az új miRNS-ként definiált Nb-miRC11_5p 3-as kategóriájú 

célpontja az Ervatatim B-like mRNS. 

A mintáink elemzése során az első négy kategóriával dolgoztunk, a 4-es kategóriába eső 

targeteket nem vettük figyelembe, mivel azokat nehéz elkülöníteni a háttérzajtól, akár általános 

degradációs termékek is lehetnek, ezért kevésbé megbízhatók. Ezzel a módszerrel 55 target 

mRNS-t azonosítottunk a konzervált és egyéb ismert miRNS-ek esetében, amelyeket a 

megjelent publikációban közöltünk (Baksa és mtsai., 2015) (2. táblázat). 
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A korábban már azonosított miRNS-ekhez 44 targetet tudtunk hozzárendelni, amelyek 

közül 23 tartozott a 0-s kategóriába, az 1-es kategóriába hat targetet soroltunk, és tizenöt volt a 

2-es kategóriába eső. Az egyéb ismert miRNS-ekhez 11 targetet tudtunk kísérletesen 

azonosítani, amelyek közül egy volt kategória 0-ás, kettő kategória 1-es és nyolcat kategória 2-

esnek osztályoztunk. 

A konzervált miRNS-ként definiált 18 miRNS-hez 23 kategória 0 targetet találtunk. 

Azok a miRNS-ek, amelyek estében nem találtunk targetet (miR390 és miR399), alacsony 

szinten expresszáltak a mintáinkban, ami megmagyarázhatja azt, hogy miért nem detektáltuk a 

targetet. Annak ellenére, hogy a miR162 és a miR403 is számottevő mennyiségben van jelen a 

könyvtárainkban, nem tudtuk detektálni a cél mRNS-eiket. A konzervált miRNS-ek esetében 

29 olyan targetet detektáltunk, amelyeket már azonosítottak különböző növényekben (Sun, 

2011). Az azonosított célgének többsége különböző transzkripciós faktor család tagjai, úgymint 

a squamosal promoter-kötő (SBP), MYB, ARF, NAC, HD-ZIPIII, CCAAT-kötő, AP és TCP. 

Az ismert targeteken kívül 15 új targetet azonosítottunk N.benthamiana-ban, amelyek a 

konzervált miRNS-ek szabályozása alá esnek (2. táblázat) (Baksa és mtsai., 2015). A nem-

konzervált miR4376 targetet is megtaláltuk, amit korábban paradicsomban írtak le (Wang és 

mtsai., 2011). A legtöbb nem-konzervált miRNS, amelyiknél nem azonosítottunk targetet 

alacsony szinten expresszál a mintáinkban minden szövetben (miR170, miR477, miR1446, 

miR6019, miR6025, miR6147), kivéve a miR479, miR1919, miR6153 és a miR6155 miRNS-

eket, amelyek legalább egy mintában mérsékelten fejeződnek ki.  

 



40 

 

2. táblázat. A konzervált és az egyéb ismert miRNS targetek N.benthamiana-ban 

miRNS 

család
A target annotációja Kategória

Nb_miR156 Squamosa promoter-binding-like protein 6 0

Nb_miR156 Squamosa promoter-binding-like protein 16 2

Nb_miR159 No annotation* 0

Nb_miR159 Transcription factor GAMYB 0

Nb_miR159 Transcription factor GAMYB 0

Nb_miR160 Auxin response factor 18 0

Nb_miR160 Auxin response factor 16 0

Nb_miR164 Protein CUP-SHAPED COTYLEDON 2 0

Nb_miR165/166 Homeobox-leucine zipper protein REVOLUTA 0

Nb_miR165/166 Homeobox-leucine zipper protein ATHB-15 0

Nb_miR165/166 No annotation* 1

Nb_miR167 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase* 2

Nb_miR167 Subtilisin-like protease* 2

Nb_miR168 Protein argonaute 1A 1

Nb_miR169 Nuclear transcription factor Y subunit A-5/CCAAT-binding transcription factor 2

Nb_miR169 Nuclear transcription factor Y subunit A-5/CCAAT-binding transcription factor 2

Nb_miR169 Nuclear transcription factor Y subunit A-8/CCAAT-binding transcription factor 1

Nb_miR169 Nuclear transcription factor Y subunit A-10/CCAAT-binding transcription factor 0

Nb_miR171 Scarecrow-like protein 15 0

Nb_miR171 Scarecrow-like protein 6 0

Nb_miR171 Scarecrow-like protein 6 0

Nb_miR172 Floral homeotic protein APETALA 2 0

Nb_miR319 Transcription factor TCP4 0

Nb_miR319 Transcription factor TCP2 1

Nb_miR393 No annotation* 2

Nb_miR394 Tripeptidyl-peptidase 2* 2

Nb_miR395 ATP sulfurylase 1, chloroplastic 2

Nb_miR395 Sulfate transporter 2.1 0

Nb_miR396 Protein THYLAKOID FORMATION1, chloroplastic* 2

Nb_miR396 Growth-regulating factor 6 0

Nb_miR396 Thioredoxin H-type 1* 0

Nb_miR396 40S ribosomal protein S15* 1

Nb_miR396 Protein IQ-DOMAIN 14* 2

Nb_miR396 Pentatricopeptide repeat-containing protein At5g04810, chloroplastic* 1

Nb_miR396 Growth-regulating factor 5 0

Nb_miR396 No annotation* 2

Nb_miR396 Growth-regulating factor 9 0

Nb_miR396 DNA-directed RNA polymerase V subunit 5A-like* 2

Nb_miR397 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, cytosolic* 2

Nb_miR397 Laccase-7 2

Nb_miR397 Probable serine/threonine-protein kinase abkC* 2

Nb_miR398 Umecyanin 0

Nb_miR408 Uclacyanin-2 0

Nb_miR408 Copper-transporting ATPase PAA2, chloroplastic 0

Nb_miR482 No annotation* 2

Nb_miR827 UPF0496 protein 4 2

Nb_miR4376 Calcium-transporting ATPase 8, plasma membrane-type 2

Nb_miR6020 GPN-loop GTPase 3 homolog* 1

Nb_miR6020 No annotation* 0

Nb_miR6020 Probable methylenetetrahydrofolate reductase* 2

Nb_miR6149 Tubulin alpha chain* 2

Nb_miR6149 Serine/threonine-protein kinase HT1* 2

Nb_miR6151 Probable carboxylesterase 8* 2

Nb_miR6157 Ras-related protein RABA2b* 1

Nb_miR6161 60S ribosomal protein L5* 2

*Új, korábban nem azonosított targetek N.benthamianaban a konzervált és az egyéb ismert miRNS-ek esetében

Konzervált miRNS targetek

Az egyéb ismert miRNS targetek
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A táblázat első sorában a konzervált és egyéb ismert miRNS azonosítója, majd a „degradome” 

szekvenálással kapott target gének annotációja és a miRNS-mRNS target pár kategóriája 

látható. * jelzi azokat a targeteket, amelyeket vizsgálataink előtt még nem azonosítottak az adott 

miRNS-sel kapcsolatban. 

Munkánk során azonosítottuk és jellemeztük a N. benthamiana modellnövény miRNS 

profilját csíranövény, gyökér, levél, szár és virág szövetekben. A széleskörű elemzés során 

megadtuk a más növényekből már ismert és most N. benthamianaban is leírt miRNS-ek 

expressziós mintázatát, a kezdő nukleotidbeli eloszlást és a méret szerinti paramétereket. Egy 

nagyáteresztő képességű technológiát felhasználva, amelyben a „degradome” könyvtárakat 

kombináltuk az újgenerációs szekvenálással, kísérletesen is meg tudtuk határozni az azonosított 

miRNS-ek target szekvenciáit. A már ismert miRNS célgének mellett azonosítottunk új 

célpontokat is, amelyeket a miRNS-ek a mRNS-ek vágásával szabályoznak. 

5.1.4. N. benthamiana specifikus miRNS-ek 

Az új miRNS-ek azonosításánál szigorú kritériumokat alkalmaztunk. A kisRNS 

könyvtárak szekvenálásából kapott read-eket térképeztük a N. benthamiana genomra, és 

minden lókusznál prediktáltunk másodlagos szerkezetet. A struktúra predikciója mellett feltétel 

volt még, hogy megtaláljuk a prekurzor mindkét karjáról érő kisRNS-t a mintáinkban, és a 

degradome elemzések alapján targetet rendeljünk hozzá. Ezek alapján 18 új miRNS kandidánst 

találtunk (3. táblázat). 

 

3. táblázat. Új miRNS-ek N. benthamiana-ban 

A vizsgált szövetekben azonosított új, N. benthamiana specifikus miRNS-ek expressziós 

profilja normalizált read számokban (Read Per Million, RPM) kifejezve. A táblázatban szereplő 

színek az abszolút normalizált miRNS expressziós szinteket jelentik, ahol a kevesebb, mint 1 

RPM (fehér) értékektől változik a szín kód a több, mint 1000 RPM (piros) értékek felé. 
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A legabundánsabb N. benthamiana specifikus miRNS a Nb_miRC1_3p volt, amelyik 

mindegyik szövetben detektálható. A Nb_miRC1_3p szekvenciáját korábban már leírták egy 

Nicotiana attenuata endogén kisRNS-eket azonosító munkában (Urano és mtsai., 2013), de 

nem vizsgálták tovább, hogy melyik kisRNS osztályba tartozik, így nem azonosították miRNS-

ként. A második legmagasabb expressziós szinttel rendelkező miRNS a Nb_miRC2_3p volt, 

amelyik szintén mindegyik kisRNS könyvtárban jelen volt. A többi N. benthamiana specifikus 

miRNS mindegyik könyvtárban alacsony szinten fejeződött ki.  

 

13. ábra. Az új, N. benthamiana specifikus miRNS-ek méretbeli eloszlása 

Az ábrán az azonosított új miRNS-ek különböző méretosztályainak százalékos eloszlása 

látható. A különböző mérethosszúságokat az ábra jobb felső sarkában található színkód jelzi. 

Az új miRNS-ek definiálását követően ellenőriztük a méret szerinti eloszlásukat és a 

kezdő nukleotid összetételt a könyvtárainkban. Az új miRNS-ek több mint fele a 21 nt 

hosszúságú miRNS-ek osztályába tartozott (13. ábra). A Nb_miRC18_3p és a Nb_miRC11_5p 

kandidánsok esetében a 21 nt-os mérettartomány mellett 20 nt hosszú szekvenciák is jelentős 

mennyiségben voltak megtalálhatók. Három miRNS-nél találtunk erős eltolódást a 22 nt 

hosszúság irányában (Nb_miRC6_3p, Nb_miRC4_3p, Nb_miRC14_5p). Öt miRNS családnál 
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a 24 nt hosszú szekvenciák voltak a legabundánsabbak (Nb_miRC8_3pa, Nb_miRC17_5p, 

Nb_miRC7_3p, Nb_miRC13_3p és Nb_miRC10_3p). A Nb_miRC5_3p és a Nb_miRC9_5p 

miRNS-eknél a 20-24 nt méretű szekvenciák egyaránt képviseltetik magukat, habár a 24 nt 

hosszúságúak dominálnak.  

 

14. ábra. Az új, N. benthamiana specifikus miRNS-ek kezdő nukleotid szerinti eloszlása 

Az ábrán az azonosított új miRNS-ek 5’ kezdő nukleotid szerinti megoszlása látható. Az 

arányszám a relatív abundanciát jelenti. A végnukleotidok típusát az ábra jobb felső sarkában 

található színkód jelzi. 

A új, N.benthamiana specifikus miRNS-ek 5’ kezdő nukleotid szerinti elemzését is 

elvégeztük (14. ábra). A könyvtárainkban talált 18 új miRNS közül hét kezdődőtt uracillal 

(Nb_miRC16_3p, Nb_miRC14_5p, Nb_miRC1_3p, Nb_miRC18_3p, Nb_miRC15_5p, 

Nb_miRC3_5p és Nb_miRC2_3p). Nyolc miRNS család tagjai nagyrészt adenint tartalmaztak 

az első pozícióban, habár hat esetben uracil, citozin és guanine is megtalálható volt kezdő 

nukleotidként (Nb_miRC9_5p, Nb_miRC5_3p, Nb_miRC8_3p_a, Nb_miRC13_3p, 

Nb_miRC7_3p és Nb_miRC10_3p). Három miRNS család esetében a leggyakrabban 

előforduló kezdő nukleotid a citozin volt (Nb_miRC11_5p, Nb_miRC4_3p és 
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Nb_miRC12_5p), illetve egy esetben találtunk guanine preferenciát az első pozícióban, de itt 

is volt egy szignifikáns uracillal kezdődő csoport (Nb_miRC6_3p). Annak ellenére, hogy a 

növényi miRNS-ek túlnyomó többsége uracillal kezdődik, nem szokatlan, hogy néhány miRNS 

család adenint, citozint, vagy guanint tartalmaz az 5’ pozícióban (Chávez Montes és mtsai., 

2014). 

A fiatal miRNS-ek gyakran gyengén fejeződnek ki, pontatlanul processzálódhatnak, 

vagy hiányozhatnak a targetjeik (Cuperus, Fahlgren és Carrington, 2011). Az elemzéseinkből 

származó adatok jól korrelálnak a korábbi megfigyelésekkel, mivel a legtöbb N.benthamiana 

specifikus miRNS alacsony relatív abudanciával rendelkezik a könyvtárainkban (25 RMP alatt, 

kivéve a Nb_miRC1_3p, Nb_miRC2_3p és a Nb_miRC3_5p), és változatos méretekben 

találhatóak meg. 

 

15. ábra. Az Nb_miRC8 prekurzorról keletkező miRNS-ek 

A) Az Nb_miRC8 prekurzor másodlagos szerkezete. Az RNS 5’ végét egy zöld körrel jelöltük. 

A kandidáns miRNS-eket különböző színekkel jelöltük. B) Két Nb_miRC8 kandidáns 

(Nb_miRC8_3p_a, Nb_miRC8_3p_b) expressziós vizsgálata Northern blot analízissel. A 

normalizáláshoz az U6 próbát használtuk. 
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Az, hogy az általunk azonosított új miRNS-ek némelyike hosszú hajtűt tartalmazó 

prekurzorról keletkezett szintén a fiatal evolúciós eredetre utalhat (Nb_miRC2_3p, 

Nb_miRC3_5p, Nb_miRC5_3p, Nb_miRC8_3p_a, Nb_miRC18_3p). Ez a jelenség nagyon jól 

megfigyelhető a Nb_miRC8 prekurzor esetében, ahol két miRNS duplexet azonosítottunk a 

bioinformatikai elemzés és a Northern blot analízis során is (15. ábra). 

Mivel az új miRNS-ek esetében a kritériumaink között volt, hogy találjunk a 

kandidánsokhoz target mRNS-et a degradome könyvtárakban, így csak a Nb_miRC8_3p_a-t 

fogadtuk el új miRNS-nek. 

 

16. ábra. Új miRNS-ek expressziós analízise különböző N.benthamiana szövetben 

Különböző N.benthamiana szövetből származó kisRNS-ek expressziós vizsgálata (csíranövény 

(Cs), gyökér, (Gy) levél (L), szár (Sz) és virág (V), valamint a Boyce Thompson Intézetből 

származó csíranövény (CSBTI) és levél (LBTI)). Az eredmények normalizálásához U6 specifikus 

próbát használtunk, mint belső kontroll. 

A N.benthamiana specifikus miRNS-ek bioinformatikai azonosítását követően 

Northern analízissel is validáltuk a kandidánsokat csíranövény, gyökér, levél, szár és virág 
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szövetekben a konzervált miRNSekhez hasonlóan. Azoknál az új miRNS-eknél, ahol 

detektáltunk jelet Northern blottal, a legtöbb esetben az összes vizsgált mintában jelen voltak 

(16. ábra).  

Néhány miRNS magasabb szinten expresszált bizonyos szövetekben. Ilyen volt a 

Nb_miRC10_3p, amely a szár és a virág mintákban volt a legabundánsabb, vagy a 

Nb_miRC16_3p, amely a csíranövény és a virág mintákban mutatott magasabb expressziót. A 

legtöbb miRNS azonban eltérő expressziót mutatott a vizsgált szövetekben. 

Néhány miRNS kivételével (Nb_miRC1_3p, Nb_miRC2_3p, Nb_miRC3_5p) a read-

ek relatív mennyisége nagyon alacsony volt a legtöbb új miRNS esetében, amit a Northern blot 

validálásoknál is megfigyeltünk, ugyanis ezek a miRNS-ek a detektálási határunk alá estek 

(Nb_miRC5_5p, Nb_miRC12_5p, Nb_miRC13_3p, Nb_miRC14_5p, Nb_miRC15_5p és a 

Nb_miRC18_3p). Voltak olyan miRNSek is, amelyek eltérő expressziós mintázatot mutattak 

az újgenerációs szekvenálásból származó adatsor és a Northern analízis között 

(Nb_miRC3_5p,Nb_miRC6_3p, Nb_miRC8_3p_a, Nb_miRC11_5p és a Nb_miRC17_5p). A 

Nb_miRC1_3p, Nb_miRC7_3p, Nb_miRC9_5p és a Nb_miRC10_3p visszaigazolásánál 

ugyanazt az expressziós mintázatot kaptuk mindkét módszerrel. Annak ellenére, hogy az RPM 

értékek alacsonyak voltak az új miRNS-eknél, sikerült 13 N.benthamiana specifikus miRNS-t 

validálnunk Northern blottal (16. ábra). 

5.1.5. A N. benthamiana specifikus miRNS-ek célgénjeinek azonosítása 

A degradome könyvtárainkat felhasználva az új miRNS-ekhez 32 targetet 

azonosítottunk (4. táblázat). Érdekes módon a Nb_miRC5 mindkét karjáról érő miRNS 

szekvenciához tudtunk kísérletesen igazolt targetet társítani (4. táblázat). A degradome adatok 

alapján az új, N.benthamiana specifikus miRNS targetjei közül három tartozott a 0 kategóriába, 

kettő az 1-es kategóriába, a legtöbb, 21 a 2-es kategóriába, öt pedig a 3-as kategóriába volt 

sorolható. Összehasonlítva a konzervált és egyéb ismert miRNS-ek targetjeit az új miRNS-ek 

célgénjeivel, a legszembetűnőbb különbség, hogy az előbbi csoportba főként kategória 0 és 1 

osztályokba tartoznak (4. táblázat). Ennek az lehet az oka, hogy a több fajban is megtalálható, 

konzervált miRNS-mRNS target párok már stabilizálódtak, míg a fajspecifikus, új miRNS-ek 

esetében még egy korai evolúciós fázisnál tart ez a folyamat (Addo-Quaye, Miller és Axtell, 

2009; Fahlgren és mtsai., 2010; Chávez Montes és mtsai., 2014). Mivel a miRNS-ek a cél 

mRNS hasításán kívül transzlációs gátlással is szabályozhatják a génexpressziót, a detektált 
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tag-ek származhatnak az mRNS enzimatikus elbontásából is, ezzel növelve a zajt a 

transzkripten. Ez pedig befolyásolja a targetek kategóriákba történő besorolását. 

 

4.  táblázat. N. benthamiana specifikus miRNS-ek célgénjeinek azonosítása 

A táblázat első sorában az új N. benthamiana specifikus miRNS azonosítója, majd a 

„degradome” szekvenálással kapott target gének annotációja és a miRNS-mRNS target pár 

kategóriája látható. 

Az új miRNS-ekhez azonosított targetek különböző géneket regulálnak, amelyek 

változatos funkciókkal rendelkeznek. A kategória 0 besorolású heterotrimer GTP-kötő fehérje 

alfa alegysége a Nb_miRC17_5p új miRNS célpontja. Ezek a G fehérjék nagyfokú 

konzerváltságot mutatnak az eukariotákban. A növényi G fehérjék fontos szabályzó szerepet 

játszanak több élettani folyamatban is. Jelátviteli kapcsolóként működve részt vesznek a 

növényi gibberellin és abszcizinsav hormonokon keresztül a génexpresszió szabályozásban, 

Az új miRNS 

azonosítója
A target annotációja Kategória

Nb_miRC1_3p Elongation factor 1-alpha 4 3

Nb_miRC1_3p Protein ROS1 1

Nb_miRC2_3p Down syndrome critical region protein 3 homolog 2

Nb_miRC3_5p Elongation factor Ts 2

Nb_miRC4_3p CBL-interacting serine/threonine-protein kinase 5 2

Nb_miRC5_3p Peroxisome biogenesis factor 10 0

Nb_miRC5_3p Protein CREG1 2

Nb_miRC5_3p Probable WRKY transcription factor 53 2

Nb_miRC5_3p Cytochrome b561 and DOMON domain-containing protein At5g47530-like 2

Nb_miRC5_5p Protein TIC 21, chloroplastic 2

Nb_miRC6_3p G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g11330 2

Nb_miRC7_3p Proteasome subunit alpha type-2-A 2

Nb_miRC7_3p WAT1-related protein At5g40240-like 0

Nb_miRC8_3p_a Aquaporin TIP1-3 3

Nb_miRC8_3p_a Probable isoaspartyl peptidase/L-asparaginase 3 2

Nb_miRC9_5p Serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' subunit alpha 2

Nb_miRC9_5p 60S ribosomal protein L34 2

Nb_miRC10_3p Suberization-associated anionic peroxidase 2

Nb_miRC10_3p Formate--tetrahydrofolate ligase 2

Nb_miRC10_3p Beta-amyrin synthase 3

Nb_miRC11_5p Threonine deaminase 2

Nb_miRC11_5p Transcription factor RF2a/ Probable transcription factor PosF21 2

Nb_miRC11_5p Ervatamin-B-like 3

Nb_miRC12_5p Probably inactive leucine-rich repeat receptor-like protein kinase At3g28040 2

Nb_miRC12_5p ZRT/IRT-like protein 1 1

Nb_miRC13_3p Disease resistance response protein 206 2

Nb_miRC14_5p Chaperonin 60 subunit beta 2, chloroplastic 2

Nb_miRC15_5p Peroxisome biogenesis protein 19-1 3

Nb_miRC15_5p (E,E)-geranyllinalool synthase 2

Nb_miRC16_3p Polyphenol oxidase, chloroplastic 2

Nb_miRC17_5p Heterotrimeric GTP binding protein alpha subunit 0

Nb_miRC18_3p 50S ribosomal protein L3, chloroplastic 2
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részei a növényi immunválaszoknak, hatással vannak a sejthalálra és a sztóma mozgásra is 

(Zhang és mtsai., 2012). A heterotrimer G fehérje komplex legkevesebb három alegységből áll: 

alfa, béta és gamma. A növényeknek csupán néhány génje kódolja a G fehérje alegységeket. 

Arabidopsis-ban csak egy kanonikus G fehérje alfa alegység van, egy béta alegység, és három 

gamma (Thung és mtsai., 2012). A növényeknél az alfa alegység meglehetősen konzervált a 

fajok között, GTP-hez kötődve hidrolizálja azt és downstream effektor fehérjékkel 

kölcsönhatva továbbítja a jeleket (Urano és mtsai., 2013). Érdekes módon, a konvergens 

evolúció során a humán G fehérje alfa-13 (GNA13) expressziója is egy miRNS (miR-31) általi 

szabályozás alatt áll emlő rák sejtekben (Rasheed és mtsai., 2013). 

Egy másik kategória 0 target a Peroxiszóma Biogenezis Faktor 10 (PEX10). A 

Nb_miRC5_3p vágja ezt a mRNS-t, amely bizonyítottan a peroxiszómális mátrix fehérjéket 

szállító gépezet tagja. A peroxiszómák az eukariotákra jellemző organellumok és sokféle 

folyamatban vesznek részt. A növényi peroxiszómák fontosak az elsődleges és másodlagos 

metabolizmusban, a fejlődésben, és a biotikus és abiotius stresszválaszokban. Korábbi 

vizsgálatokban 22 PEX gént azonosítottak az A.thaliana genomban, és bemutatták, hogy 

kitüntetett szerepet töltenek be a peroxiszómális mátrix fehérjék szállításában (Hu és mtsai., 

2012). A PEX10 több feladatot is ellát, ideértve az ER-eredetű fehérjék és olaj testek 

biogenezisét (Schumann és mtsai., 2003), az ER-morfológia fenntartását, a kutikuláris viasz 

kialakítását (Kamigaki és mtsai., 2009), valamint a peroxiszóma és a kloroplaszt kapcsolatokat 

(Schumann és mtsai., 2007). 

Az egyik 1-es kategóriájú target a REPRESSOR OF SILENCING 1 (ROS1), amelyet a 

Nb_miRC1_3p vág el (17. ábra). Ez a miRNS szekvencia megtalálható Nicotiana attenuata 

(Pandey és mtsai., 2008) növényben, és a ROS1 target hely konzervált más Nicotiana fajokban 

is. A ROS1 egy sejtmagi DNS glikoziláz domént tartalmazó fehérjét kódol, amely az 5’-

metilcitozin (5-meC) DNS-ről való felszabadulását katalizálja bázis kivágással járó javítási 

reakciók során (Morales-Ruiz és mtsai., 2006). A DNS citozin metilációja egy nagyon fontos 

epigenetikai jel, amely sok eukariotában konzervált. Fontos szerepe van a transzpozon 

csendesítésben, a genomszerveződésben, a genom imprintingnél és a génexpresszió 

szabályozásában (Law és Jacobsen, 2010) A folyamatos adaptáció során a külső és belső 

környezeti változásokra, a DNS metilációs mintázatok dinamikusan szabályozzák a metilációs 

és demetilációs reakciókat. A ROS1 fontos szerepet játszik az aktív DNS demetilációban és 

segít fenntartani a génexpressziót (Li és mtsai., 2015; Williams és mtsai., 2015). 
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17. ábra. Az Nb_miRC1_3p miRNS target plot (t-plot) ábrázolása a „degradome” 

szekvenálással igazolva 

A kép felső részén az mRNS egyedi azonosítóját követően a transzkript annotációja található. 

A relatív „degradome” tag-ek abundanciáját ábrázoltuk a transzkript nukleotid pozíciójának 

függvényében (A kék pöttyök a transzkriptre eső read-eket jelölik, a rózsaszín négyzettel pedig 

a hasítási pozícióban lévő tag-et ábrázoltuk). 

A ROS1 miRNS általi targetálása egy új szintet jelent a transzkripcionális 

géncsendesítés szabályozásában és az aktivitásának poszt-transzkripcionális represszálásában. 

A DNS glikoziláz (DEMETER-LIKE fehérje 3) miRNS (miR402) általi szabályozása volt az 

első, amit A. thaliana-ban prediktáltak (Sunkar és Zhu, 2004), és később megmutatták, hogy a 

DEMETER-LIKE fehérje 3 mRNS alulszabályozott volt a miR402-t túltermelő transzgenikus 

növényekben (Kim és mtsai., 2010) 

A másik kategória 1-es target egy cink-szabályozott transzporter (zinc-regulated 

transporter, ZRT), vas-szabályozott transzporter-szerű (iron-regulated transporter-like, IRT) 

fehérje 1 (ZRT/IRT_szerű fehérje 1), amit a Nb_miRC12_5p vág. A ZRT/IRT-szerű fehérje 

családról kimutatták, hogy fém felvételben és transzportban játszik szerepet. Ezek a fehérjék 
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általában a fém ion homeosztázisban vesznek részt azáltal, hogy kationokat szállítanak a 

citoplazmába (Li és mtsai., 2013). Néhány növényfajban leírták, hogy különféle miRNS-eknek 

életfontosságú szerepük van a tápanyag homeosztázis fenntartásában, mivel a tápanyag 

felvételben és mobilizációban fontos transzporterek expresszióját szabályozzák. 

Említésre méltó target még a WAT1-szerű fehérje At5g40240-szerű gén, amelyet a 

Nb_miRC7_3p szabályoz; a Nb_miRC4_3p targetált CBL-kölcsönható szerin/treonin-fehérje 

kináz gén; illetve a Nb_miRC10_3p targetált béta-amitin szintáz, és a suberization-associated 

anion peroxidáz. 

A N. benthamiana különböző szöveteit vizsgálva 18 új, eddig még nem azonosított 

miRNS-t írtunk le. Az azonosításnál szigorú kritériumokat alkalmazva megtaláltunk ezeknek a 

miRNS-eknek a komplementer szálát („csillag” szál), prediktáltuk a prekurzor másodlagos 

szerkezetét, illetve megadtuk a szövetek szerinti expressziós értékét. A leírt 18 új miRNS 

jellemzése során megadtuk a méretbeli eloszlásukat, illetve a kezdő nukleotid szerinti eloszlást. 

A N. benthamiana specifikus miRNS-ekhez 32, kísérleti módszerrel („degradome” 

szekvenálás) azonosított target gént rendeltünk, amelyeket a cél mRNS elvágásával 

poszttranszkripcionálisan szabályoznak. 

A N. benthamiana miRNS profiljának meghatározásához használt módszerek 

elsajátítását követően újabb kérdések megválaszolását tűztük ki célul. A metodika segítségével 

a hőmérsékletérzékelésben szerepet játszó kisRNS-eket és azok funkcióját vizsgáltunk három 

különböző hőmérsékelten nevelt A. thaliana növényben. 

5.2. A hőmérsékletadaptációban szerepet játszó kisRNS-ek azonosítása A. 

thaliana-ban 

5.2.1. Három különböző hőmérsékleten nevelt A. thaliana növények mRNS, kisRNS és 

degradome profiljának meghatározása újgenerációs szekvenálással 

A növények helyt ülő természetüknél fogva nagyon érzékenyek a környezet változásaira. 

Különösen fontos, hogy pontosan érzékeljék a hőmérsékletet, és annak megfelelően tudják 

növekedésüket és fejlődésüket szabályozni. Csoportunk korábban megmutatta, hogy magasabb 

ambiens hőmérsékleten (27°C) sokkal aktívabb a vírus-, illetve transzgén indukált 

géncsendesítés (Szittya és mtsai., 2003). Azt is megfigyeltük, hogy eltérő hőmérsékleten 

nevelve a növényeket, képesek a növekedési és fejlődési programjuk adaptálásával 

alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez (18. ábra). Az ambiens hőmérséklet endogén 
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kisRNS-ekre gyakorolt hatásának vizsgálatához három különböző ambiens hőmérsékleten 

neveltünk A. thaliana Col-0 ökotípusú növényeket, majd genom szinten vizsgáltuk a kisRNS-

ek és az általuk szabályozott célgének expresszióját. 

 

18. ábra. A. thaliana Col-0 növények eltérő morfológiája a különböző hőmérsékleteken 

(15°C, 21°C, 27 °C) nevelve 

A) A csíranövény mintákat azonos fejlődési stádiumban gyűjtöttük a három különböző 

hőmérsékleten B) A gyökér szövetek izolálásához a csíranövényeket függőlegesen állított 

lemezeken neveltük. C) A levél minták analíziséhez érett rozetta leveleket használtunk, 

amelyeket virágzás előtti stádiumban gyűjtöttük be (az abrán piros nyilakkal jelöltük). D) A 

virág minták elemzéséhez az egész virágzatot használtuk fel. 

A növényeket hosszú nappalos (16 óra megvilágítás, 8 óra sötét) nevelési körülmények 

között növénynevelő kamrában neveltük 15°C, 21°C, illetve 27°C-on félkemény Murashige és 

Skoog táptalajon (csíranövény és gyökér minták), vagy termőföldben (levél és virág minták). 

Teljes RNS kivonatokat készítettünk a különböző szövetekből, majd szekvenáló könyvtárakat 

hoztunk létre az RNS-ek különböző osztályainak (mRNS, kisRNS és degradome) vizsgálatára. 

A genomszintű vizsgálathoz az Illumina mélyszekvenáló platformot és bioinformatikai 

analízist használtunk. 
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A teljes kisRNS profil meghatározásához de novo azonosítottuk az összes 

hőmérsékletfüggő módon expresszáló kisRNS lókuszt, majd a biogenezisük, funkciójuk, vagy 

az annotációjuk szerint csoportosítottuk őket. Úgy találtuk, hogy a kisRNS-ek a teljes 

Arabidopsis genomról keletkeznek, azonban a genom kódoló részeiről képződő kisRNS-ek 

felül reprezentáltak. Ezt követően a hőmérsékletfüggő expressziós mintázati trend szerint 

csoportosítottuk a találatokat, így voltak a 15°C-tól a 27°C irányába növekvő (up-regulált) és 

csökkenő (down-regulált) expressziót mutató kisRNS lókuszok. Az így kapott eredményeket 

további csoportokba rendeztük a méretük, vagy a TAIR 10 funkcionális annotációjuk (miRNS, 

tasiRNS, siRNS, mRNS, snRNS, snoRNS, tRNS, sRNS, transzpozon, intergenikus régió, stb.) 

alapján. 

 

19. ábra. A kisRNS lókuszok differenciál expressziós eloszlása a különböző 

hőmérsékleteken különböző szövetekben 

Az MA-plot megmutatja a lókuszok differenciál expressziós eloszlását (log2-es skálán) az 

összehasonlított mintákban. A lókuszok expressziós változását úgy definiáltuk, hogy a két 

vizsgált kondíció között legalább 1,5-szeres legyen a különbség, a normalizált abundancia 

legalább 100 volt, a fals találati arány pedig 5%. A szűrést követően a megmaradt lókuszokat 

pontokként ábrázoltuk. 116169 kisRNS lókuszt azonosítottunk, amelyekből 704 (0,6%) 

változott a négy szövetben és a három hőmérsékleten. 

A különböző módon expresszáló kisRNS lókuszok térképezéséhez a CoLiDe programot 

használtuk (Mohorianu és mtsai., 2013), és az elemzés alapján számos hőmérsékletfüggő 

expressziós mintázattal rendelkező (up-, és down regulált) kisRNS lókuszt kaptunk, amelyek 

nagyrészt transzpozonokra és intergenikus régiókra lokalizálódnak (19. ábra). 

Az elemzésből arra következtetünk, hogy a kisRNS expresszió stabil, a kisRNS lókuszok 

közül nagyon kevés érzékeny a hőmérséklet változásra. 
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5.2.2. Hőmérsékletfüggő expressziót mutató kisRNS lókuszok azonosítása rövid, nem-

kódoló RNS lókuszokról 

A magasabb hőmérséklet irányába csökkenő expressziót mutató, úgynevezett down 

regulált kisRNS lókuszok között több olyat is azonosítottunk, amelyek tRNS génekről 

keletkeznek, különösen a gyökér mintákban (20. ábra). Két tRNS gént vizsgáltunk 

(At1G06610, Ala-AGC-140 és At1G09110, Glu-TTC-3231) kis RNS Northern blot 

segítségével, hogy detektálni tudjuk a lókuszokról érő kisRNS-eket, a tRNS fragmenteket. 

 

20. ábra. A tRNS-ről érő kisRNS fragmentek expressziója 

A) Két tRNS génről érő kisRNS termékek detektálása vad típusú A. thaliana csíranövény, 

gyökér, levél és virág mintákban három különböző hőmérsékleten Northern blottal. 

Kontrollként az U6 szolgált. B) A hisztogram a tRNS-ről érő fragmentek (tRF) kezdő pozícióját 

ábrázolja. A legtöbb tRF az érett tRNS 5’ végéről keletkezik. C) tRNS fragmentek tesztelése 

dcl3-1, dcl4-1, dcl2-1, d2d4 (dcl2-1/dcl4-1) mutánsokban. Az Arabidopsis növényeket 21°C-

on neveltük, az 5S rRNS a kontrol gén a kísérletben. 

Sikerült megerősítenünk, hogy az érett tRNS 5’ végéről valóban keletkeznek 

hőmérsékletfüggő módon expresszáló kisRNS-ek. Ezt követően megnéztük, hogy a tRNS 

fragmentek (tRNS-ről származtatott kisRNS-ek) biogeneziséhez milyen dicer fehérjékre van 

szükség. A dcl mutáns Arabidopsis csíranövényekkel végzett kísérlet alapján úgy gondoljuk, 

hogy az érésük DCL2 függő lehet (20. ábra). Annak ellenére, hogy a tRNS fragmentek pontos 

szerepe nem ismert, több bizonyíték is arra enged következtetni, hogy a tRNS-ről származtatott 

kisRNS-ek a transzláció szabályozásán keresztül vesznek részt a stressz körülmények között 



54 

fellépő génexpressziós változásokban. Továbbá nemrégiben megjelent tanulmányokban 

bemutatták, hogy a tRNS-ek kis nem-kódoló RNS-ek forrásául szolgálnak, ami változatos 

funkciókat jelenthet mind a növények, mind az állatok esetében (Keam és Hutvagner, 2015). 

Ezen kívül arra is van bizonyíték, hogy a tRNS fragmentek AGO komplexekbe épülnek, ami a 

miRNS-ekhez hasonló poszttranszkripcionális génexpresszió szabályzást eredményezhet 

(Loss-Morais, Waterhouse és Margis, 2013). 

A hőmérséklet növekedésével párhozamosan megnövekedett expressziót mutató 

kisRNS lókuszok között érdekes módon találtunk az U12 minor spliceoszómáról keletkező 

kisRNS-eket is (21. ábra). Ezek a kisRNS-ek az U12 snRNS 3’ végéről érnek. Így elképzelhető, 

hogy az U12-ről keletkező kisRNS-ek csökkentik a biológiailag aktív U12 RNS-ek szintjét. Az 

U12 snRNS Arabidospsisban egy kópiával rendelkező gén és a minor spliceoszóma része. Az 

U12 hőmérsékletfüggő módon történő szabályozása az U12-függő intront tartalmazó gének 

hőmérsékletfüggő szabályozásához vezethet. Egy másik lehetőség lehet, hogy az U12-ről 

keletkező kisRNS-ek a miRNS-ekhez hasonló módon szabályozzák azokat a mRNS-eket. 

 

21. ábra. U12 kisRNS-ek validálása Northern blottal 

Az U12 kis nukleáris RNS-ről keletkező kisRNS fragmentek expressziós mintázata három 

különböző hőmérsékleten különböző mintákban. Az U6 snRNS-t kontrollként használtuk a 

kísérletben. 

5.2.3. A hőmérséklet-szabályozott miRNS-ek és célgénjeik azonosítása 

A mintáinkban található miRNS-ek azonosításához de novo miRNS predikciót 

végeztünk a ShortStack 3.4 (Johnson és mtsai., 2016) használatával.  Az analízishez az összes 

kisRNS könyvtárunk adatait kombináltuk. A legabundánsabb szekvenciák (5p) és a megfelelő 

antiparallel szekvenciák (3p) összegyűjtését követően összehasonlítottuk a kapott eredményt a 

286 nem-redundáns A. thaliana miRNS szekvenciával, ami a miRBase v21-ben található 

(Kozomara és Griffiths-Jones, 2014). A két adathalmaz uniójából 378 egyedi miRNS 

szekvenciát kaptunk, és ezzel dolgoztunk a további elemzések során. A legtöbb de novo 

azonosított miRNS lókusz megegyezett az ismert miRNS génekkel, azonban négy putatív 
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miRNS lókuszt is azonosítottunk. Ezek az új miRNS-ek nagyon alacsony expressziós értékkel 

rendelkeztek a mi nevelési körülményeink között. Más körülmények között, például 

specifikusabb biotikus vagy abiotikus stressz hatására indukálódhatnak, vagy csupán néhány 

sejtben, például a merisztémában expresszálódnak, esetleg olyan szövetekben vannak jelen, 

amelyeket nem vizsgáltunk, mint például a mag. A hairpin struktúrák vizsgálata alapján ezek 

az új miRNS-ek valódi miRNS-ek (22. ábra).  

 

22. ábra. Az újként azonosított Arabidopsis miRNS-ek másodlagos szerkezetei 

Az érett miRNS-t és a „csillag” szekvenciát kék, illetve piros színnel jelöltük a prediktált 

másodlagos szerkezet megfelelő pozícióiban. A prekurzor 5’ végét zöld körrel jelöltük. 

Az ath-Cluster_9423 az 1-es kromoszómán lévő At1g24020, MPL-szerű fehérje 423 

promóterében helyezkedik el, amelyről 24 nt hosszúságú érett szekvencia és antiparallel  

szekvencia, az úgynevezett „csillag” szál keletkezik. Az ath-Cluster_27981 szintén az 1-es 

kromoszóma egy intergénikus régiójában található. Erről a lókuszról 23 és 21 nt hosszú érett és 

„csillag” szekvenciák képződnek. A miRNS alacsony abundanciája ellenére azonosítani 

tudtunk egy kategória 0-s targetet az egyik 23 nt hosszúságú érett szekvencia esetében a 

degradome könyvtáraink használatával (23. ábra). Az ath-Cluster_95379 egy mirtron, ami az 

5-ös kromoszómán található At5g17010 gén, egy Major Facilitator superfamily fehérje hatodik 

intronjában lokalizálódik. Az érett és a „csillag” szál is egyaránt 21 nt hosszúságú. Az ath-

Cluster_98876 az 5-ös kromoszóma intergenikus régiójában helyezkedik el. Az érett és 

„csillag” szekvenciák 22 és 21 nt hosszúak, és hőmérséklet-függő módon viselkednek. Az új 

miRNS lókuszok alacsony abundanciája miatt nem vizsgáltuk tovább a lehetséges szabályzó 

szerepüket.  
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23. ábra. Az ath-Cluster_27981_3p miRNS target plot (t-plot) ábrázolása a 

„degradome” szekvenálással igazolva 

A kép felső részén az mRNS egyedi azonosítóját követően a transzkript annotációja található. 

A relatív „degradome” tag-ek abundanciáját ábrázoltuk a transzkript nukleotid pozíciójának 

függvényében. 

A következő lépésben azonosítottuk a hőmérsékletfüggő miRNS-eket olyan módon, 

hogy kiszűrtük azokat a szekvenciákat, amelyek 40 RPM (Read Per Million) értéknél 

abundánsabbak és legalább 1.5-szeres változást mutatnak a különböző ambiens hőmérsékletek 

között. Ez a szűrő lépés 50 hőmérséklet-szabályozott miRNS-t eredményezett (24. ábra), 

beleértve az izomiR-eket és az antiparallel („csillag”) miRNS szekvenciákat. A hőmérséklet-

szabályozott miRNS szekvenciák nagy része egyértelműen szövet specifikus expressziós 

mintázatot mutat, mint például a miR780 leginkább a virág mintában található meg. Több olyan 

eset is volt, ahol egy izomiR szekvencia, vagy a „csillag” szál abundánsabb volt, mint a 

kanonikus szekvencia. Erre az esetre példa a miR169f-3p, ami tízszer abundánsabb a 

könyvtárainkban, mint a kanonikus miR169f-5p szekvencia, és erősen hőmérsékletfüggő, az 

expressziós értéke csökken a magas hőmérsékleten. A mintáinkban találtunk néhány 

hőmérséklet-szabályozott nem konzervált miRNS-t is. Ilyen példa az Arabidopsis specifikus 

miR779, ami down regulált volt magasabb hőmérsékleten minden vizsgált szövetben, azonban 
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nem detektáltunk egy target mRNS-t sem ehhez a miRNS-hez. A miR779 miRNS 5p és 3p 

szekvencia is hasonló, közepesen magas expressziós szinten volt jelen a mintáinkban.  

 

24. ábra. A hőmérséklet-szabályozott miRNS-ek expressziós mintázata a különböző 

szövetekben 

A miRBase v21 nem-redundáns miRNS szekvenciáit és a ShortStack segítségével prediktált 

érett és „csillag” miRNS lókuszokat egyesítve definiáltuk a miRNS készletet a mintáinkban. A 

„heatmap”-en a hőmérsékletváltozásra adott különböző miRNS expressziót ábrázoltuk. A 

bármelyik mintában előforduló 40 rpm-nél magsabb értékkel, és minimum 1.5-szeres 

változással rendelkező tagokat tartottuk meg és listáztuk. 

A bioinformatikai elemzéssel kapott eredmények megerősítéséhez Northern blot 

analízist is használtunk a miR156, miR165, miR169 és miR398 miRNS-ek detektálására. Azok 

a miRNS-ek, amelyek adtak jelet a Northern blottal, a legtöbb esetben detektálhatóak voltak 

mindegyik vizsgált szövetben, és hőmérséklet-szabályozottnak bizonyultak (25. ábra). 
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25. ábra. Hőmérséklet-szabályozott miRNS-ek vizsgálata Northern blottal különböző 

szövetekben 

A bioinformatikai analízist követően kiválasztott miRNS-ek vizsgálata Northern blot 

analízissel. A detektáláshoz radioaktív izotóppal jelölt specifikus oligunukleotid próbákat 

használtunk. A kísérlet kontrolljaként az U6 snRNS szolgált. 

A következő lépésben az előzőekben leírt miRNS-ek target mRNS-eit azonosítottuk a 

„degradome” könyvtáraink használatával. A miRNS-ek által elhasított célgének azonosításához 

egy nagy áteresztő képességű kísérleti módszert adaptáltunk a laboratóriumunkban (German és 

mtsai., 2008; Baksa és Szittya, 2017). Arabidopsis modellnövény különböző szöveteiből, 

úgymint csíranövény, gyökér, levél, szár és virág, teljes RNS kivonatot készítettünk, majd 

izoláltuk a poly(A) frakciót. Az előkészített mintákból pedig az optimalizált protokoll alapján 

szekvenáló könyvtárakat készítettünk. A bioinformatikai analízis során összesen 204 millió 

rövid szekvenciát kaptunk, amelyek a Cap nélküli, poly-adenilált RNS-ek 5’ végét 

reprezentálják. Növényekben a miRNS-irányított mRNS hasítás meglehetősen specifikus, és a 

miRNS-ek közel tökéletes komplementaritással kapcsolódnak a cél mRNS-ez, amely a mRNS 

hasításához vezet az AGO kötött miRNS és a mRNS kapcsolódásának 10 és 11 nukleotidjai 

között. Ennek következményeként, az elvágott mRNS targeteket reprezentáló degradome tag-

ek egy határozott csúcsot adnak a prediktált vágási helynél a transzkript más régióihoz képest. 

A miRNS-ek által elvágott target mRNS-ek azonosításához a szekvenálásból kapott adathalmaz 

feldolgozásánál a CleaveLand4 pipeline-t használtuk (Brousse és mtsai., 2014). A szekvenált 

tag-eket minden transzkriptre illesztettük, majd az elvágott cél transzkripteket öt kategóriába 

soroltuk (0,1,2,3 és 4), ahogy azt korábban a CleaveLand 2 leírásánál definiálták (Addo-Quaye, 

Miller és Axtell, 2009) és az 5.1.3. fejezetben részleteztem. Azokat a találatokat tartottuk meg, 

amelyek a 0-2 kategória közé estek és a p-érték≥0,1. 
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5.  táblázat. A hőmérséklet-szabályzott miRNS-ek target génjeinek azonosítása A. 

thaliana-ban 

A vizsgálati körülményeink között hőmérsékletfüggő expressziót mutató miRNS-ek target 

génjeit a „degradome” módszer használatával validáltuk. A táblázatban a miRNS azonosítója 

látható az első oszlopban, majd a target gén annotációja és a miRNS-mRNS pár kategóriája 

következik. 

Ezek alapján 133 miRNS/hasított target párt kaptunk, amelyek között 108 tartozott a 

legmagasabb 0 kategóriába. A hőmérsékletfüggő expressziót mutató 50 miRNS targeteket 

miRNS A target annotációja Kategória
ath-mir156a,b,e,f-5p AT1G27360.1 SPL11 squamosa promoter-like 11 0

ath-mir156a,b,e,f-5p AT1G69170.1 Squamosa promoter-binding protein-like SBP domain transcription factor family protein 0

ath-mir156a,b,e,f-5p
AT5G50570.2 SPL13A SPL13 Squamosa promoter-binding protein-like SBP domain transcription factor 

family protein
0

ath-mir156a,b,e,f-5p AT2G33810.1 SPL3 squamosa promoter binding protein-like 3 0

ath-mir156a,b,e,f-5p AT3G15270.1 SPL5 squamosa promoter binding protein-like 5 0

ath-mir156h-5p AT2G42200.1 SPL9 AtSPL9 squamosa promoter binding protein-like 9 0

ath-mir156h-5p AT3G57920.1 SPL15 squamosa promoter binding protein-like 15 0

ath-mir156h-5p AT5G43270.1 SPL2 squamosa promoter binding protein-like 2 2

ath-mir157d AT1G27360.2 SPL11 squamosa promoter-like 11 0

ath-mir157d AT1G27370.4 SPL10 squamosa promoter binding protein-like 10 0

ath-mir157d
AT5G50670.1 SPL13B SPL13 Squamosa promoter-binding protein-like SBP domain transcription factor 

family protein
0

ath-mir157d AT1G53160.1 SPL4 squamosa promoter binding protein-like 4 0

ath-mir157d AT1G27360.3 SPL11 squamosa promoter-like 11 2

ath-mir157d-5p AT1G27360.4 SPL11 squamosa promoter-like 11 0

ath-mir157d-5p AT1G27370.2 SPL10 squamosa promoter binding protein-like 10 0

ath-mir157d-5p AT1G69170.1 Squamosa promoter-binding protein-like SBP domain transcription factor family protein 2

ath-mir158b AT1G62860.1 pseudogene of pentatricopeptide PPR repeat-containing protein 2

ath-mir161.2 AT1G62910.1 Pentatricopeptide repeat PPR superfamily protein 0

ath-mir161.2 AT5G41170.1 Pentatricopeptide repeat PPR-like superfamily protein 0

ath-mir165a,b-3p
AT1G30490.1 PHV ATHB9 Homeobox-leucine zipper family protein lipid-binding START domain-containing 

protein
0

ath-mir165a,b-3p
AT2G34710.1 PHB ATHB14 ATHB.14 PHB.1D Homeobox-leucine zipper family protein lipid-binding 

START domain-containing protein
0

ath-mir165a,b-3p AT4G32880.1 ATHB-8 ATHB8 HB-8 homeobox gene 8 0

ath-mir165a,b-3p
AT5G60690.1 REV IFL IFL1 Homeobox-leucine zipper family protein lipid-binding START domain-containing 

protein
0

ath-mir166a,b,c,d,e,f,g-3p
AT1G52150.1 ATHB.15 ATHB15 CNA ICU4 Homeobox-leucine zipper family protein lipid-binding START 

domain-containing protein
0

ath-mir166a,b,c,d,e,f,g-3p
AT1G52150.2 ATHB.15 ATHB15 CNA ICU4 Homeobox-leucine zipper family protein lipid-binding START 

domain-containing protein
0

ath-mir168a,b-5p AT1G48410.3 AGO1 Stabilizer of iron transporter SufD Polynucleotidyl transferase 0

ath-mir168a,b-5p AT1G48410.2 AGO1 Stabilizer of iron transporter SufD Polynucleotidyl transferase 2

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT1G17590.2 NF-YA8 nuclear factor Y subunit A8 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT1G17590.3 NF-YA8 nuclear factor Y subunit A8 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT1G72830.3 HAP2C ATHAP2C NF-YA3 nuclear factor Y subunit A3 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT1G54160.1 NFYA5 NF-YA5 nuclear factor Y subunit A5 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT3G05690.1 UNE8 ATHAP2B HAP2B NF-YA2 nuclear factor Y subunit A2 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT5G06510.1 NF-YA10 nuclear factor Y subunit A10 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT5G12840.4 HAP2A ATHAP2A NF-YA1 nuclear factor Y subunit A1 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT1G48500.2 JAZ4 TIFY6A jasmonate-zim-domain protein 4 0

ath-mir169h,i,j,k,l,m,n-5p AT1G17590.4 NF-YA8 nuclear factor Y subunit A8 2

ath-mir319a,b AT3G15030.1 TCP4 MEE35 TCP family transcription factor 4 0

ath-mir319a,b AT1G53230.1 TCP3 TEOSINTE BRANCHED 1 cycloidea and PCF transcription factor 3 0

ath-mir319a,b AT3G66658.2 ALDH22A1 aldehyde dehydrogenase 22A1 0

ath-mir390b-5p AT1G56130.1 Leucine-rich repeat transmembrane protein kinase 0

ath-mir390b-5p AT5G57735.1 TASIR-ARF tasiR-ARF 0

ath-mir393a-3p AT4G32520.2 SHM3 serine hydroxymethyltransferase 3 2

ath-mir395a,e-3p AT1G50930.1 unknown protein 0

ath-mir395a,e-3p AT3G22890.1 APS1 ATP sulfurylase 1 0

ath-mir395a,e-3p AT5G43780.1 APS4 Pseudouridine synthase archaeosine transglycosylase-like family protein 2

ath-mir399a-3p AT2G33770.1 UBC24 ATUBC24 PHO2 phosphate 2 2

ath-mir399b,c-3p AT2G33770.1 UBC24 ATUBC24 PHO2 phosphate 2 2

ath-mir773a-3p AT4G14140.1 MET2 DMT02 DMT2 MET02 DNA methyltransferase 2 2
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vizsgálva voltak olyan miRNS-ek, amelyekhez nem tudtunk targetek rendelni a „degradome” 

adataink alapján, néhány esetben viszont több célgént is validáltunk egy miRNS-hez (5. 

táblázat). 

Úgynevezett Gene Ontology (GO) term analízist végeztünk az azonosított target gének 

és a hőmérséklet-szabályozott miRNS-ek használatával. A technika segítségével a vizsgált 

génkészlet rendszer szintű osztályozását tudjuk megadni egy előre meghatározott funkcionális 

karakterisztika alapján. A molekuláris funkciók vizsgálatánál szignifikáns dúsulást kaptunk a 

transzkripciós faktor aktivitás esetében (26. ábra). 

 

26. ábra. A hőmérséklet-szabályozott miRNS target gének GO term analízise 

A miRNS-ek cDNS célpontjait a CleavelAnd4 segítségével határoztuk meg. Az így kapott 

génekkel az AgriGO használatával GO term analízist végeztünk. A szignifikánsan dúsult 

(FDR> 0,05) tagokat ábrázoltuk molekuláris funkciójuk alapján. 

Az elemzést elvégeztük a biológiai folyamatok és celluláris folyamatok vizsgálatával is. 

Ennek eredményeképp szignifikáns dúsulást kaptunk a CCAAT-kötő faktor komplexek esetén, 

a merisztéma szerkezeti organizációjában, metabolikus folyamatokban, poszt-embrionális 

fejlődésben és egyéb fontos fejlődéstani folyamatban részt vevő gének esetében. Ezek az 

elemzések a dolgozatban nem szerepelnek. Az eredményeink arra engednek következtetni, 

hogy azok a miRNS-ek, amelyek inkább hőmérséklet-szabályozottak központi transzkripciós 
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faktorokat regulálnak, lehetővé téve nagy transzkripcionális hálózatok szabályozását és végül 

az effektor gének nagyobb csoportjának változását ambiens hőmérsékleten. 

5.2.4. A miR169 hőmérséklet-szabályozott 

Az elemzéseink alapján a miR169 volt az egyik hőmérséklet-szabályozott miRNS család, 

amit részletesebben is megvizsgáltunk. A miR169 család evolúciósan konzervált miRNS család 

növényekben, és több, mint 40 fajban azonosították (Sunkar és Jagadeeswaran, 2008). A 

miR169 család gyakran a növények legnépesebb miRNS családja. A. thaliana-ban a miR169 

négy izoformáját 14 különböző gén kódolja (27. ábra). A miR169 izoformák eltérő 

expszressziós mintázatot mutatnak a fejlődés során (Gonzalez-Ibeas és mtsai., 2011), abiotikus 

válaszokban (Licausi és mtsai., 2011; Zhao és mtsai., 2011), illetve biotikus stressz esetén 

(Singh, Talla és Qiu, 2012), ami azt sugallja, hogy funkcionálisan specializálódtak. 

 

27. ábra. Az Arabidopsis miR169 család tagjainak szekvenciái a kromoszóma 

lokációkkal 

A miR169 miRNS családnak 14 tagja van, és négy különböző szekvencia tartozik hozzá. A 

miR169 izoformák azonos nukleotidjait pirossal jelöltük. 

A miR169 család target mRNS-ek a Nuclear Factor Y (NF-Y) transzkripciós faktor 

komplex A alegységét kódolják. Szintén azonosítottuk a miR169 által vágott NF-Y mRNS-

eket. Ezek a transzkripciós faktorok (TF) egy konzervált heterotrimerként állnak össze, amely 

transzkripciós faktor komplexek NF-YA, NF-YB és NF-YC alegységekből állnak (Petroni és 

mtsai., 2013). Az NF-YB és NF-YC alegység egy hiszton fold domént tartalmaznak, ami 

nagyon hasonló a H2A és H2B core hisztonokhoz. Az NF-YA alegység adja a komplex 

szekvencia specificitását és felismeri az eukarióta promóter CCAAT motívumát. Az A. thaliana 

genom 10 NF-YA, 10 NF-YB és 10 NF-YC alegységet kódol, amelyek elméletileg 1000-féle 

különböző komplexet hozhatnak létre (Petroni és mtsai., 2013). Továbbá a CONSTANS, 

CONSTANS-LIKE, TOC1-domént tartalmazó fehérjék helyettesíthetik az NF-YA alegységet, 

ezzel lehetővé téve, hogy a komplex a CCAAT motívumon kívül más DNS elemeket is 

preferáljon, mint például a CCACA mintázat (Gnesutta és mtsai., 2017). 
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Arabidopsisban korábban már igazolták, hogy egy NF-Y komplex (amit az NF-YA2, az 

NF-YB2 és az NF-YC9 alkot) szabályozza a virágzási időt a környezeti és fejlődési jelek 

integrálásával (Hou és mtsai., 2014). A korábbi beszámolóknak megfelelően azt találtuk, hogy 

a 15°C-on nevelt Arabidopsis növények szignifikánsan később virágoznak, mint magasabb 

ambiens hőmérsékleten (18. ábra), és a rozetta levelek FT expressziós szintje alacsonyabb, mint 

a magasabb hőmérsékleten. Az FT expresszióját egyéb faktorok mellet az NF-Y komplex (amit 

az NF-YA2, az NF-YB2 és az NF-YC3 alkot) is szabályozza (Siriwardana és mtsai., 2016). 

Továbbá, a „degradome” analízisünk szerint az NF-YA2 transzkriptet vágással szabályozza a 

miR169h-n-5p (28. ábra). 

 

28. ábra. Az ath-miR169m miRNS target plot (t-plot) ábrázolása a „degradome” 

szekvenálással igazolva 

A kép felső részén az mRNS egyedi azonosítóját követően a transzkript annotációja található. 

A relatív „degradome” tag-ek abundanciáját ábrázoltuk a transzkript nukleotid pozíciójának 

függvényében. 

A virágzási idővel és az FT expressziós szintekkel párhuzamosan azt kaptuk, hogy az 

NF-YA2 mRNS szint anti-korrelál a miR169h-n-5p akkumulációjával, 27°C-on magasabb 

értéket detektáltunk (29. ábra). Az NF-Y komplex NF-YB2 tagja szintén hőmérséklet-függő 

expressziós mintázatot mutat. Habár, ez független a miR169 szabályzástól. A bemutatott 
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megfigyelések alapján úgy gondoljuk, hogy a miR169 az ambiens hőmérsékleti jeleket 

mediálhatja induktív fotoperiódusban az NF-YA2 szint szabályozásával, ami hatással van az 

FT szinten keresztül a virágzásra (35. ábra). 

 

29. ábra. A miR169h-n az NF-YA2 génen keresztül befolyásolja a virágzási időt ambiens 

hőmérsékleten 

A szekvenálási eredmények validálásának érdekében RNS mintákat izoláltunk A. thaliana 

növények leveleiből három biológiai ismétlésben, majd három-három technikai replikával 

qRT-PCR-t végeztünk. A miR169h-n-5p expressziós értékeket az U6 expresszióhoz 

normalizáltuk, az NF-YA2 értékeket normalizálásánál az ACT7 expressziót, míg az FT 

expressziós értékek esetében a PP2A expressziót használtuk. A hibahatárok a normális 

szórástól való eltérést jelölik. 

5.2.5. Hőmérséklet-szabályozott 21 nt phasiRNS-ek azonosítása 

A phasiRNS lókuszokat a ShortStack használatával azonosítottuk (30. ábra). A TAS3B 

kivételével mindegyik ismert TAS gént sikeresen detektáltuk. Ezen kívül sok fehérje-kódoló 

lókuszt azonosítottunk, amit korábban leírtak, mint például a penta- és tetratricopeptide-repeat 

régiókat tartalmazó nagy géncsalád, az NBS-LLR gének. Továbbá néhány olyan lókuszt, amit 

korábban nem írtak még le, ilyen például a protochlorophyllide oxidoreduktáz B, a DNAJ 

hősokk N-terminális domént tartalmazó fehérje, egy ismeretlen funkciójú növényi fehérje, az 

aszpartát-kináz 3, a PVZ domént tartalmazó tripszin fehérje, a szacharopin dehidrogenáz és a 

bZIP7. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a vizsgálatainkhoz használt körülmények között a 

TAS3 target AUXIN RESPONSE FACTOR 4 (ARF4), és a miR393 target auxin receptor 

gének (AUXIN SIGNALING F-BOX 2 és 3) nem csak hasítódnak, hanem phasiRNSek is 

keletkeznek róluk, ami a géncsendesítés amplifikációját jelentheti. Sok phasiRNS lókusz szövet 

specifikus. A phasiRNS lókuszok túlnyomó része down-regulált volt a hőmérséklet 
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emelkedésével (különösen a levél mintákban), kivétel a Locus_51005, amelyről több phasiRNS 

keletkezett magasabb ambiens hőmérsékleten (30. ábra). 

 

30. ábra. A 21 nt hosszúságú phasiRNS lókuszok expressziója különböző szövetekben 

A 21 nt phasiRNS lókuszokat a ShortStack használatával prediktáltuk. Kizárólag a PhaseScore 

≥ 25 értékkel rendelkező lókuszokat tartottuk meg, expressziójukat pedig heatmap-en 

ábrázoltuk. Az ismert TAS lókuszokat megjelöltük. A legtöbb phasiRNS lókusz csökkenő 

expressziót mutatott a hőmérséklet növekedésével, különösen a levél mintákban. Kivétel a 

Locus_51005, ami minden szövetben up-regulált. 

5.2.6. Hőmérséklet-szabályozott heterokromatin-asszociált kisRNS-ek azonosítása 

A legtöbb de novo prediktált kisRNS lókusz domináns szekvencia mérete 24 nt. Globális 

skálán nézve ezeknek a kisRNS-eknek a genomi elhelyezkedése és az expressziós szintje 

nagyon stabil, nem befolyásolja az ambiens hőmérséklet, vagy a szövet típusa. Továbbá, az 

elhelyezkedése ezeknek a 24 nt hosszú kisRNS lókuszoknak jól korrelál egyéb kísérletekből 

származó metilációs adatokkal, amelyek nyilvánosan elérhetőek (31. ábra). Ezekből az 

elemzésekből arra következetünk, hogy a 24 nt hosszú kisRNS-ek konzervált pozíciókról 

keletkeznek. 
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31. ábra. A 24 nt kisRNS-ek lefedettsége, a metilációs mintázat és a H2A.Z dúsulás az 1-

es kromoszóma 280kb-nyi régióján belül 

A 24 nt hosszúságú kisRNS-ek normalizált eloszlását a négy vizsgált szövetben a három 

különböző hőmérsékleten a bedtools genomecov paranccsal számoltuk, és az Integrated 

Genome Browser használatával vizualizáltuk. A metilációs adatokat a GSM980986, a H2A:Z 

dúsulás adatokat pedig a GSM954590 azonosítóval rendelkező, független kísérletekből 

származó szekvenálási fájlokból nyertük ki. 

Az elvégzett analízisek alapján úgy gondoljuk, hogy a könyvtáraink jó minőségűek, 

mivel független kísérletek is megerősítik azokat az eredményeinket, amelyeket különböző 

Arabidopsis szöveteket megvizsgálva eltérő hőmérsékleti kondíciók között kaptunk. 
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32. ábra. A 24 nt kisRNS-es lókuszok expressziója különböző szövetekben 

A ShortStack használatával pediktáltuk a 24 nt domináns méretosztályú lókuszokat, amelyek 

átlagos expressziós szintje legalább 100 volt és legalább 5-szörös változást mutattak a 

hőmérsékletek között. A Locus_77297 a YUC2 promótert jelöli, ami down-regulált volt magas 

hőmérsékleten mind a négy vizsgált szövetben. 

Azonban van néhány egyértelműen hőmérséklet-függő 24 nt kisRNS lókusz 

meghatározott helyeken, amelyek általában transzpozonokhoz vagy intergenikus régiókhoz 

köthetők (32. ábra). Egy ilyen határozottan hőszabályozott heterokromatikus kisRNS lókusz a 

YUC2 promóter régiójában található. Az A. thaliana YUCCA gén családnak 11 tagja van és 

flavin monooxigenáz-szerű enzimeket kódol, ami a triptofán-függő auxin bioszintézisben vesz 

részt (Cheng, Dai és Zhao, 2006). Az auxin egy kulcsfontosságú hormon, ami a növényi 

fejlődés és növekedés számos területét szabályozza, beleértve a virágképződést és a vaszkuláris 

fejlődést (Millner, 1995). Az auxin felhalmozódás együtt jár a YUC gének indukciójával 
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(YUC8 és YUC9), ugyanis amikor A. thaliana csíranövényeket enyhén magas hőmérsékleten 

(28-29°C) kezeltek, megemelkedett a szintjük a sziklevelekben (de Wit, Lorrain és Fankhauser, 

2014). Magas ambiens hőmérsékleten a PIF4 kötődik a YUC8 promóteréhez és stimulálja 

annak expresszióját (Franklin és mtsai., 2011; Sun és mtsai., 2012). A YUC gének részben 

redundánsak, és fejlődéstanilag eltérő térbeli mintázatban expresszálnak. A YUC2 a fiatal levél 

primordiumokban, az erekben és a felnőtt levelekben expresszál (Cheng, Dai és Zhao, 2006). 

 

33. ábra. A 24 nt kisRNS lefedettség, a metilációs denzitás és a H2A.Z dúsulás genomi 

ábrázolása a YUC2 gén környezetében 

A 24 nt kisRNS-ek normalizált lefedettségi adatait csíranövényben, gyökérben, levélben és 

virágban és a három vizsgált hőmérsékleten az Integrated Genome Browser használatával 

ábrázoltuk. A metilációs adatokat a GSM980986, a H2A.Z dúsulás adatokat pedig a 

GSM954590 azonosító számú nyilvános szekvencia adatokból nyertük ki. A hőmérséklet-

szabályozott Locus_77297 lókusz a YUC2 promóter előtt 263-681 bp helyezkedik el a 

transzkripciós start helytől. Az NF-YA2 és CO-tartalmú NF heterotrimer kötőhelyeket a 

kromoszómán lilával és zölddel jelöltük. 

A YUC2 promóterben található Locus_77297 azonosítóval rendelkező kisRNS lókusz 

24 nt akkumulációja mindegyik vizsgált szövetben sokkal alacsonyabb 27°C-on, mint 15°C-

on, vagy 21°C-on (33. ábra). A 24 nt kisRNS-ek elhelyezkedésével egyetemben a DNS azonos 

régiója is metilált a levél mintában (34. ábra), a publikusan elérhető DNS metilációs adatok 

alapján (Cheng, Dai és Zhao, 2006). Megvizsgáltuk, hogy ennek a lókusznak a CHH metilációs 

mintázata és a YUC2 mRNS expressziója hőmérséklet-függő módon viselkedik-e a 15, 21 és 

27°C-on nevelt levél mintáinkban. Azt találtuk, hogy pozitív korreláció áll fent a DNS CHH 
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metilációs szintje és a 24 nt kisRNS-ek száma között, illetve a DNS metiláció negatívan korrelál 

a YUC2 expresszióval (34. ábra).  

 

34. ábra. A YUC2 auxin bioszintézis gén expressziója feltételezhetően hőmérséklet-függő 

epigenetikai szabályozás alatt áll 

Elsőként a kisRNS read számokat read per million (RPM) skálára hoztuk, az AluI-emésztett 

Chop-PCR mintákat a nem emésztett kontrollhoz normalizáltuk, illetve a YUC2 qPCR 

értékeket a PP2A génhez normalizáltuk. Ezt követően az összes értéket a 21°C-os mintához 

mértük. Mindegyik mérés három biológiai ismétlést reprezentál, kivéve a kisRNS-ek esetében, 

ahol két ismétléssel dolgoztunk. A hibahatárok a normális szórástól való eltérést jelölik. 

Ebből a megfigyelésből arra következtethetünk, hogy a YUC2 transzkripció az RNS-

függő DNS metiláció epigenetikai szabályozása alatt áll. A YUC2 promóter nem tartalmaz PIF4 

kötő motívumot (CACGTG), tartalmaz azonban NF-Y komplex (CCAAT) és NF-CO komplex 

(CCACA) kötőhelyet a 24 nt kisRNS lókusz környezetében (33. ábra). Ez azt sugallja, hogy 

ennek a lókusznak a metilációs állapota és a kromatin szerkezet is befolyásolja az NF 

komplexekhez való kötődést és végül a YUC2 expressziót. A hipotézist alátámasztja egy 

nemrég megjelent tanulmány, amelyben leírják, hogy az NF-YA2 és az NF-YA10 tartalmú 

komplexek a YUC2 promóterhez kötődve módosítják a génexpressziót (Zhang és mtsai., 2017). 
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35. ábra. A kisRNS-ek virágzási időt és levél morfológiát szabályzó szerepének 

lehetséges modellje 

A miR169 számos gén expressziójára hat, amelyek NF-YA-tartalmú transzkripciós 

regulátoroktól függenek. Korábban bemutatták, hogy az NF-Y komplexek kötődnek az FT és a 

YUC2 promóterekhez, ami megváltoztatja a virágzási időt és a morfogenezist. A 24 nt kisRNS 

lókuszok a YUC2 auxin bioszintézis gén promóterében hatással lehetnek az auxin-függő 

fejlődési folyamatokra, mivel valószínűleg gátolják az NF-Y komplexek és a potenciálisan 

egyéb transzkripciós faktorok kötődését. 

Összegezve eredményeinket elmondható, hogy javasoltunk egy modellt, ami 

megmagyarázza a miR169 és célgénje, az NF-YA szerepét a levél morfológia és a virágzási idő 

szabályozásában különböző ambiens hőmérsékleten (35. ábra). Ennek értelmében az NF-YA 

szintje magasabb a melegben a miR169 downregulációnak köszönhetően, ami az NF-YA-függő 

génexpresszió aktiválását eredményezi, valamint az FT-t és a YUC2-t is. A YUC2 

génexpressziónak van egy másik szabályzási szintje is: a YUC2 promóter DNS hipometilációja 

a melegben több NF-Y komplex összeszerelődését engedi, és talán egyéb transzkripciós 

faktorokhoz is kötődik (de nem a PIF4 vagy a rokon G-box-kötő faktorok). Ez azt eredményezi, 

hogy magasabb lesz a YUC2 expresszió és az auxin szint, függetlenül a direkt PIF4 aktivációtól. 

Úgy gondoljuk, hogy a YUC2 hőmérséklet-függő epigenetikai regulációja a heterokromatikus 

kisRNS-ek által és az RNS-függő DNS metiláció az auxin szint PIF4 független szabályozásán 

keresztül segítheti a növények adaptációját a magasabb ambiens hőmérséklethez úgy, hogy 

hozzá igazítja az alakját, a virágzási időt és egyéb auxin-függő folyamatokat. 
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6. Az elért új tudományos eredmények összefoglalása 

1. N. benthamiana csíranövény, gyökér, levél, szár és virág mintákból hatékonyan és jó 

minőségben készítettünk mRNS, kisRNS és „degradome” cDNS könyvtárakat. 

2. Leírtunk a N. benthamiana vizsgált mintákban 40 már más fajokból ismert és korábban 

azonosított miRNS családot és megadtuk azok szövetszintű expressziós profilját. 

Jellemeztük a miRNS családok kezdő nukleotidbeli és méretbeli eloszlását, amely 

jelentős mértékben meghatározza az adott kisRNS funkcióját. A más fajokból már 

ismert miRNS-ek által hasított mRNS szekvenciákat elsőként azonosítottuk N. 

benthamiana növényben, amelyeket kísérleti úton tudtunk igazolni. Az ismert target 

mRNS szekvenciákon kívül 15 eddig nem ismert miRNS célpontot is azonosítottunk.  

3. Bioinformatikai módszerekkel definiáltunk 18 új, N. benthaminana specifikus miRNS-

t, amelyeket molekuláris biológiai módszerekkel is validáltunk. Megadtuk a miRNS-ek 

méret szerinti eloszlását és a kezdő nukleotid összetételét is a mintáinkban. A 

„degradome” könyvtárak segítségével az új miRNS-ekhez 32 poszttranszkripcionálisan 

vágással szabályozott cél mRNS-t azonosítottunk.  

4. Három különböző hőmérsékleten (15°C, 21°C és 27°C) nevelt A. thaliana Columbia 

ökotípus csíranövény, gyökér, levél, és virág mintákból hatékonyan és jó minőségben 

készítettünk mRNS, kisRNS és „degradome” cDNS könyvtárakat. 

5. Az A. thaliana kisRNS könyvtárakból egy 378 egyedi miRNS szekvenciából álló 

halmazt hoztunk létre a miRBase adatbázisban elérhető és az általunk de novo prediktált 

miRNS-ekből a további elemzésekhez. 

6. Azonosítottunk 50 hőmérséklet-szabályozott miRNS szekvenciát Arabidopsisban, 

amelyeknek megadtuk a szövetszintű expresszióját, és definiáltunk a „degradome” 

szekvenálásokból elérhető 133 target mRNS-t is.  

7. A korábban már ismert miR169 család tagjait, mint ambiens hőmérséklet-szabályozott 

miRNS-t részletesebben megvizsgálva azt kaptuk, hogy közvetve befolyásolja a 

virágzási időt. A miR169 posztranszkripcionálisan szabályozza a Nuclear Factor Y (NF-

Y) transzkripciós faktor A alegységét, amely trimer formában (NF-YA2, NF-YB2 és 

NF-YC9) regulálja a fő virágzási integrátor, az FT és a YUC2 expresszióját. 

8. A phasiRNS-ek olyan 21 nt hosszú növényspecifikus kisRNS-ek, amelyek egy miRNS 

általi mRNS hasítást követően másodlagos kisRNS-ekként keletkeznek. Biogenezisüket 

követően a miRNS-ekhez hasonlóan mRNS-ek hasításával poszttranszkripcionálisan 

szabályozzák a génexpressziót. Megtaláltuk a legtöbb ismert phasiRNS lókuszt 
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Arabidopsisban, és azonosítottunk eddig nem ismert tagokat is. A legtöbb phasiRNS 

lókusz a vizsgálati körülményeink között szövet specifikusnak bizonyult, valamint a 

hőmérséklet emelkedésével alulszabályozott volt.  

9. A legtöbb de novo prediktált kisRNS lókusz esetén a 24 nt hosszúságú mérettartomány 

volt a domináns. Úgy találtuk, hogy globálisan mind a genomi elhelyezkedésük és az 

expressziós szintjük stabil, függetlenül az ambiens hőmérséklettől vagy a szövet 

típusától.  

10. Definiáltunk néhány hőmérsékletfüggő 24 nt hosszúságú kisRNS lókuszt, amelyeket 

többnyire transzpozonokban és intergenikus régiókban találtunk meg. Ilyen például a 

YUC2 promóter régiójában található heterokromatikus kisRNS lókusz. 

Megállapítottuk, hogy ez a szabályozási szint az auxin homeosztázis epigenetikai 

regulációjával hozható összefüggésbe. 
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7. Összefoglalás 

A növények számára kulcsfontosságú, hogy megfelelően monitorozzák a könyezeti 

változásokat és ehhez igazodva tudják adaptálni a növekedésüket és a fejlődési programjukat. 

Az egyik leginkább limitáló faktor a túlélés szempontjából a hőmérséklet, ezért a növények 

meglehetősen változatos morfológiai és fejlődésbiológiai eltéréseket mutatnak az ambiens 

hőmérsékleti tartományon (12-27°C) belül. Az abiotikus szignálokhoz való alkalmazkodás 

egyik fő szabályzói a kisRNS-ek, amelyek transzkripcionálisan, és poszttranszkripcionálisan is 

befolyásolhatják a génexpressziót. 

A kisRNS-ek szerepét a hőmérsékletadaptáció során A. thaliana modellnövényben 

vizsgáltuk. A miRNS profil meghatározásához kisRNS, és a miRNS vágástermékek 

azonosítására szolgáló „degradome” könyvtárakat készítettünk négy különböző szövetből 

(csíranövény, gyökér, levél, virág) három eltérő ambiens hőmérsékleten (15°C, 21°C és 27°C). 

Globálisan vizsgálva a kisRNS profilt, úgy találtuk, hogy a kisRNS lókuszoknak csupán egy 

kis hányadát (0,6%) szabályozza az ambiens hőmérséklet. A különböző kisRNS osztályokat 

részletesebben megvizsgálva azonban azonosítottunk hőmérsékletfüggő miRNS-eket és azok 

target génjeit. A miR169h-n-5p az egyik ilyen hőmérséklet szabályozott miRNS, amely 

célgénje, az NF-YA2 szintjét alacsonyan tartja alacsony ambiens hőmérsékleten. Az NF-YA2 

a konzervált transzkripciós regulátor, az NF-Y heterotrimer komplex tagja, amely a virágzási 

idő központi integrátorának, az FT promóteréhez kötődik, így befolyásolja a virágzást. A 

megnövekedett NF-YA2 szint magas ambiens hőmérsékleten közreműködik az FT szint 

emelkedésében, ami korai virágzást eredményez. Egy másik kisRNS osztály, a phasiRNS-ek 

között is találtunk termoreszponzív lókuszokat, amelyek célgénjei különböző auxin útvonalban 

szereplő gének. A legnépesebb növényi kisRNS-ek a 24 nt hosszúságú heterokromatikus 

kisRNS-ek, amelyek esetén a transzpozonokban és az intergenikus régiókban figyeltünk meg 

dúsulást. Globális skálán nézve ezeknek a kisRNS-eknek a genomi elhelyezkedése és az 

expressziós szintje nagyon stabil, nem befolyásolja az ambiens hőmérséklet, vagy a szövet 

típusa. Egy érdekes hőmérsékletfüggő 24-es lókuszt találtunk a YUC2 gén promóter régiójában 

is, ami az auxin homeosztázis epigenetikai regulációjában játszhat fontos szerepet. 

Eredményeink a miRNS-ek, és az egyéb kisRNS osztályok, mint a phasiRNS-ek, tRNS 

fragmentek, 24 nt heterokromatikus lókuszok abiotikus válaszokban betöltött igen változatos 

szerepének megértésében segítik a növénybiotechnológusokat. 
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Munkánk során egy másik fontos modelnövény, a N. benthamiana miRNS profilját és a 

miRNS-ek vágással szabályozott célgénjeit is leírtuk csíranövény, gyökér, levél, szár és virág 

mintákból, két különböző forrásból származó növényből. Ehhez szintén kisRNS és 

„degradome” szekvenálási stratégiát alkalmaztunk. Az újgenerációs szekvenálást követően 

bioinformatikai elemzésekkel és Northern blottal validáltuk az eredményeinket. A vizsgált 

minták alapján meghatároztuk a N. benthamiana részletes szövetszintű miRNS expressziós 

mintázatát, azonosítottunk 40 konzervált miRNS családot, és 18 új, N.benthamiana specifikus 

miRNS-t is. Egy nagy áteresztőképességű technológia adaptálásával validáltuk a miRNS-ek cél 

mRNS-eit is, amelyek közül több új targetet is elsőként írtunk le. Mivel a N. benthamiana a 

biotikus stresszfaktorok (vírusfertőzések, gazda-patogén interakciók) tanulmányozásában 

intézetünkben és világszerte is kedvelt modelnövény, eredményeink sokak által hasznosítható, 

böngészhető új adatokkal járul hozzá további kutatásokhoz. 
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8. Summary 

Plants continuously monitor their environment to collect and interpret the environmental 

cues and adjust their developmental program to it. As sessile organisms it is absolutely essential 

for them that they grow and develop accordingly. Although temperature influences plant growth 

and development in a large extent, the process, how temperature is sensed and integrated into 

development is largely unknown. In plants short 21-24 nucleotides long non coding RNAs have 

been recognised as important gene expression regulators both transcriptionally and post-

transcriptionally. To study how the different sRNA classes respond to changes in the ambient 

temperature we profiled the sRNA populations in four different tissues of A. thaliana plants 

grown at 15°C, 21°C and 27°C. We found that only a small fraction (0.6%) of the sRNA loci 

are ambient temperature-controlled. We identified thermoresponsive miRNAs and identified 

their target genes using degradome libraries. We discovered that the target of the 

thermoregulated miR169, NF-YA2, is also ambient temperature-regulated. NF-YA2, as the 

component of the conserved transcriptional regulator NF-Y complex, binds the promoter of the 

flowering time regulator FT and the auxin biosynthesis gene YUC2. Other differentially 

expressed loci include thermoresponsive phased siRNA loci that target various auxin pathway 

genes and tRNA fragments. Furthermore, a temperature dependent 24-nt heterochromatic 

siRNA locus in the promoter of YUC2 may contribute to the epigenetic regulation of auxin 

homeostasis. Most of the de novo predicted sRNA loci have a dominant sequence size of 24-nt 

and at a global scale the genomic location and expression level of these loci are stable, not 

influenced by ambient temperature or tissue type. However, there are some clearly temperature-

dependent 24-nt siRNA loci at distinct sites which are usually associated with transposons or 

intergenic regions. This holistic approach facilitated a better understanding of the role of 

different sRNA classes in ambient temperature adaptation of plants. 

We have also characterized the miRNAs and their cleaved target mRNAs in another 

important model plant, N. benthamiana. We sequenced small RNA transcriptomes and 

degradomes of two N. benthamiana accessions and validated them by Northern blots. Based on 

our samples we described the N. benthamiana miRNA expression profile in different tissues. 

We identified 40 conserved miRNA families and found 18 new, N. benthamiana specific 

miRNAs. Furthermore, we validated the target mRNAs cleaved by the miRNAs with a high 

throughput method. Among them there were several targets that we described first. Our result 

will be very helpful for studiing plant-pathogen interactions as well as other areas of plant 

science. 
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9. . Melléklet 

A disszertációhoz elvégzett munkák során használt oligonukleotidok 

Primer név Szekvencia 5'→3' Hivatkozás 

Northern blothoz használt oligók 

ath-miR169f-3p 

detektor 

GCA GAG CCA AGG TCA ACT TGC   

ath-miR169h-n_5p 

detektor 

CAG GCA AGT CAT CCT TGG CTA   

miR156 detektor GTG CTC ACT CTA TTC TGT CA   

miR159 detektor TAG AGC TCC CTT CAA TCC AAA   

miR162 LNA detektor CTG GAT GCA GAG GTT TAT CGA   

miR164 LNA detektor TGC ACG TGC CCT GCT TCT CCA   

miR165 LNA detektor GGG GGA TGA AGC CTG GTC CGA   

miR167 LNA detektor tAg aTc aTg cTg gCa gCt tCa   

miR168 LNA detektor TTC CCG ACC TGC ACC AAG CGA   

miR171 detektor GAT ATT GGC GCG GCT CAA TCA   

miR319 LNA detektor ggG agC tcC ctT caG tcC aa   

miR390 detektor GGC GCT ATC CCT CCT GAG CTT   

miR393 detektor GGA TCA ATG CGA TCC CTT TGG A   

miR398 LNA detektor AAG GGG TGA CCT GAG AAC ACA   

miR482 detektor TAG GAA TGG GTG GAA TTG GAA A   

miR1919_detektor GGG CGTA AAG TCA TCT GCG ACA   

miR6025_detektor GAT GTT ATC TCA ATT GTT GGT A   

miR6149_detektor GCC GAT TCA GGT GCG TAT CAA   

miR6151 detektor TCA ATC CAA CGC CTC ACA CTC A   

U6 detektor GCT AAT CTT CTC TGT ATC GTT CC   

Nb_miRC1_3p detektor GGA GAA TCA CAA GCC TGA CAA   

Nb_miRC2_5p detektor GAT GTT ATC TCA ATT GTT GGT A   

Nb_miRC3_5p detektor GAA AGG ATG GAG TAA GTC GAA   

Nb_miRC4_3p detektor ATG ATC CGT AAC ATA CCC AAT G   

Nb_miR5_5p detektor GGG AAG GTA ATA TGT ACG CAT   

Nb_miRC6_3p detektor GGG AGT TCT AGC ATA ATT ATA C   

Nb_miRC7_3p detektor GGT CTA TTT GTA AAC AGT CTC TCT   

Nb_miRC8_3p_a 

detektor 

GGG CCC AAC ATC GGT GAC AAT AAT   

Nb_miRC8_5p_b 

detektor 

TGG GAT GGG CCT GGC TCT GAT ACC   

Nb_miRC9_3p detektor AAT CCG ACT ATG ATT TGG TTT GAT   

Nb_miRC10_3p 

detektor 

GAT TGG AAA CAA CCT CTC AGC CCT   

Nb_miRC10_5p 

detektor 

AGG GGT AAG GCT CGT CTA CAT ATT   



76 

Nb_miRC11_5p 

detektor 

GCA GAT AAA TCA TCA CAG CAG   

Nb_miRC16_3p 

detektor 

GTT GGT GAC TTT GGT CCC AAA   

Nb_miRC17_5p 

detektor 

AAA TAG ACC CCC GGC ATC CTT CCC   

Nb_miRC17_3p 

detektor 

GAG GGT AGT ATG TAC GCA GAT CTT   

AT1G06610_pre-tRNS 

detektor 

TCT ACC ATC TGA GCT ACA TCC CC   

AT1G09110_pre-tRNS 

detektor 

ATC CTA ACC GCT GGA CGA CAT CGG   

miRNS qPCR-hez használt primerek 

miR159 RT qPCR GTC GTA TCC AGT GCA GGG TCC GAG 

GTA TTC GCA CTG GAT ACG ACT AGA 

GC 

(Varkonyi-

Gasic és 

mtsai., 2007) 

miR159 Fw qPCR CGG CGG TTT GGA TTG AAG GGA (Varkonyi-

Gasic és 

mtsai., 2007) 

miR167 RT qPCR GTC GTA TCC AGT GCA GGG TCC GAG 

GTA TTC GCA CTG GAT ACG ACT AGA 

TC 

(Varkonyi-

Gasic és 

mtsai., 2007) 

miR167 Fw qPCR TCG CGT GAA GCT GCC AGC AT (Varkonyi-

Gasic és 

mtsai., 2007) 

miR482 RT qPCR GTC GTA TCC AGT GCA GGG TCC GAG 

GTA TTC GCA CTG GAT ACG ACT AGG 

AA 

  

miR482 Fw qPCR GCT ACG TTT CCA ATT CCA CCC A   

miR169h-n_5p RT 

qPCR 

GTC GTA TCC AGT GCA GGG TCC GAG 

GTA TTC GCA CTG GAT ACG ACC AGG 

CA 

  

miR169h-n_5p Fw 

qPCR 

CGG CGG TAG CCA AGG ATG ACT   

U6 cDNA synt 
GTG CAG GGT CCG AGG TTT TGG ACC 

ATT TCT CGA T 

  

U6 Fw qPCR GGA ACG ATA CAG AGA AGA TTA GCA   

Uni R miRNA qPCR GTG CAG GGT CCG AGG T (Varkonyi-

Gasic és 

mtsai., 2007) 

qPCR-hez használt primerek 

FLC_qPCR_Fw 

AGC CAA GAA GAC CGA ACT CA (Yang, 

Howard és 

Dean, 2014) 

FLC_qPCR_R TTT GTC CAG CAG GTG ACA TC (Yang, 

Howard és 

Dean, 2014) 
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NF-YA2_qPCR_Fw 
CAC CTC ACG GCG AAG TTA C (Sorin és 

mtsai., 2014) 

NF-YA2_qPCR_R TGC CTT GGT ATA AAG GAT TTT CC (Sorin és 

mtsai., 2014) 

NF-YB2_qPCR_Fw CTA GGG AGG CCA CAG ACT GGT G (Kumimoto és 

mtsai., 2008) 

NF-YB2_qPCR_R 
CTG GTG AAG AAA CTG ATG ATG TTG G (Kumimoto és 

mtsai., 2008) 

FT_qPCR_Fw CAT TTT ATG ATA CGA GTA ACG AAC 

GGT G 

  

FT_qPCR_R CAC TCT CAT TTT CCT CCC CCT CTC   

CO_qPCR_Fw CCT CAG GGA CTC ACT ACA ACG AC   

CO_qPCR_R GGT CAG GTT GTT GCT CTA CTG TCC   

SOC1_qPCR_Fw TGA GGG GCA AAA CTC AGA TG (Jang, Torti és 

Coupland, 

2009) 

SOC1_qPCR_R 

TCT TGC ATA TTG GAG CTG GC (Jang, Torti és 

Coupland, 

2009) 

PP2AA3_qPCR_Fw TAA CGT GGC CAA AAT GAT GC   

PP2AA3_qPCR_R GTT CTC CAC AAC CGC TTG GT   

YUC2_qPCR_Fw GAGAGTAGATAACTTCGACGCCA   

YUC2_qPCR_R CATGTTCACTCCCTTTAGCCAC   

YUC2_pro_CHOP_Fw TCTTGGATCATACCGAGAATATCACAC   

YUC2_pro_CHOP_R CCCACTAAAGAATCCAACTTGAAGAAG   

ACT2_qPCR_Fw TGT GTG ACA AAC TCT CTG GG (Zhang és 

mtsai., 2014) 

ACT2_qPCR_R GGC ATC AAT TCG ATC ACT CAG (Zhang és 

mtsai., 2014) 

A degradome könyvtárkészítéshez használt primerek 

5' RNS 

adapter 

primer 

rGrUrUrCrArGrArGrUrUrCrUrArCrArGrUrCrCrGrArCrGr

ArUrC 

 (German 

és mtsai., 

2008) 

3'-adapter (dt) 

primer 

CGA GCA CAG AAT TAA TAC GAC TTT TTT TTT TTT 

TTT TTT V 

German és 

mtsai., 

2008) 

5'-adapter 

primer 

GTT CAG AGT TCT ACA GTC CGA C German és 

mtsai., 

2008) 

3'-adapter 

primer 

CGA GCA CAG AAT TAA TAC GAC T German és 

mtsai., 

2008) 

dsDNA-

Truseq_top 

/5Phos/TGG AAT TCT CGG GTG CCA AGG German és 

mtsai., 

2008) 

dsDNA-

Truseq_botto

m 

CCT TGG CAC CCG AGA ATT CCA NN German és 

mtsai., 

2008) 
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PCR primer AAT GAT ACG GCG ACC ACC GAG ATC TAC ACG 

TTA AGA GTT CTA CAG TCC GA 

German és 

mtsai., 

2008) 

Szekvenáló 

primer 

TACACGTTCAGAGTTCTACAGTCCGAC  (Pantaleo 

és mtsai., 

2010) 
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