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Bevezetés és célkitűzés 

 
A többsejtű eukarióta szervezetek bonyolult, térben és időben szabályozott fejlődési 

program alapján fejlesztik ki a rájuk jellemző szerveket és szöveteket. Az eddig általánosan 

vizsgált transzkripciós faktorokon alapuló génszabályozási mechanizmus mellett az utóbbi 

években fény derült egy új, mikró miRNS-eken (micro RNA; miRNA) alapuló szabályozási 

módra is. Ezek alkotják az eukariótákból leírt nem kódoló kis RNS-ek egyik nagy csoportját, 

fontos szerepük van a különböző fejlődésszabályozási folyamatokban, a fehérje-kódoló gének 

kb. 30%-át szabályozzák (Lewis et al., 2005). Bioinformatikai adatok alapján a genomban 

található gének hozzávetőlegesen 1%-a kódol miRNS prekurzorokat (Griffiths-Jones et al., 

2006; Lim et al., 2003), mely megközelítőleg a transzkripciós faktorok génjeinek a számával 

egyezik meg. A miRNS-ek célszekvenciáinak konzerváltsága arra utal, hogy széleskörű 

szabályozási funkcióval rendelkeznek a sejt növekedésben, sejtosztódásban és a 

differenciálódásban. Érthető tehát, hogy az első miRNS-ek felfedezése óta egyre nagyobb az 

érdeklődés a miRNS-ek, célszekvenciáik és ezek expressziója, működési mechanizmusa iránt.  

A miRNS-ek a genomban kódolt MIR génekről keletkeznek. A MIR gének 

transzkriptumai, a miRNS prekurzorok (pre-miRNS) jellegzetes hajtűszerű másodlagos 

szerkezetet mutatnak (Bartel and Bartel, 2003; Bartel, 2004). A pre-miRNS-ből a DICER-

LIKE1 (DCL1) enzimkomplex egy 21-24 bázispár hosszú kettősszálú terméket hasít ki, 

amelynek az egyik szála (az érett miRNS, amely részleges vagy teljes komplementaritást 

mutat a cél mRNS-sel) beépül a végrehajtó komplexbe (RNA-induced silencing complex, 

RISC), meghatározva ezzel a végrehajtó komplex szekvenciaspecificitását (Park et al., 2005; 

Vaucheret, 2008). Ily módon a miRNS-ek közvetlenül és negatívan szabályozhatják a cél 

mRNS-üket. Ez a szabályozás történhet transzlációs gátlással, ami inkább az állati 

rendszerekre jellemző, ill. a miRNS célszekvenciájának hasításával, amely elsősorban a 

növényekben fordul elő (Baumberger and Baulcombe, 2005). A cél mRNS-ek hasításáért a 

RISC fő komponense, az ARGONAUTE (AGO) felelős (Baumberger and Baulcombe, 2005). 

Az RNS csendesítés (más néven poszttranszkripcionális géncsendesítés, PTGS) az 

eukariótákban az evolúció során a különböző parazita nukleinsavak ellen kialakult védekezési 

mechanizmus. (Carrington et al., 2001). A PTGS mechanizmusnak az elve megegyezik a 

miRNS-ek keletkezésével, de ebben az esetben a kiváltója egy transzgén vagy vírus eredetű 

kettősszálú RNS. A dsRNS-eket a DCL4 enzimkomplex ismeri fel és 21-24 bázispárnyi RNS-

ekre (kis interferáló RNS, small interfering RNA, siRNA) darabolja fel. A képződött siRNS-
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ek beépülnek a RISC komplexbe, amely így az siRNS-ekkel homológ szekvenciákat felismeri 

és azokhoz kapcsolódva, az siRNS által meghatározott szekvencia közepénél elhasítja azokat. 

A siRNS és miRNS útvonal legalább egy része átfed, ezért feltételezhető, hogy a miRNS-

ek is szerepet játszanak a növények különböző fertőzésekkel szembeni védekezésében 

(Kasschau et al., 2003; Zhang et al., 2006).  

Célkitűzések 

Munkánk elsődleges célja a miRNS-ek által történő szabályozási folyamatok vizsgálata 

volt. Ehhez szükséges volt a miRNS-ek és célszekvenciáik expressziós mintázatának térbeli 

vizsgálatára.  

Ez idáig a miRNS-ek és a miRNS prekurzorok kimutatására northern blot analízist 

használtak, ahol a poliakrilamid gélen elválasztott mintákat DNS próbával hibridizálták. Ezzel 

a módszerrel meghatározható a miRNS-ek mérete, és expressziós szintje, viszont nem elég 

érzékeny, különösen alacsony expressziós szintet mutató miRNS-ek esetében. Ilyen esetben 

tehát nagy mennyiségű mintára van szükség a northern blot analízishez, ami nem mindig áll 

rendelkezésre.  

1. Kísérleteink során elsőként a fent említett problémát terveztük megoldani egy hatékony 

miRNS kimutatási rendszer kidolgozásával.  

2. Mivel a miRNS-ek szerepének vizsgálatához in situ hibridizációs kísérletekre van 

szükség, így célunk volt egy hatékony in situ hibridizációs eljárás kidolgozása miRNS-

ek kimutatására N. benthamiana és A. thaliana növények esetén is. 

3. Az általunk kidolgozott miRNS in situ hibridizációs rendszert felhasználva terveztük 

vizsgálni a különböző miRNS térbeli és időbeli expresszióját és létrehozni egy in situ 

miRNS adatbázist.  

4. A miRNS-ek és célszekvenciáik expressziós mintázatának összehasonlításával szerettük 

volna vizsgálni a miRNS-ek által történő szabályozási mechanizmust. 

5. Mivel a miRNS és siRNS útvonal részben átfed, ezért terveztük vizsgálni a különböző 

vírusfertőzések során tapasztalható miRNS-szint változásokat. 
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Módszerek 

o Általános molekuláris biológiai eljárások 

o In vitro RNS transzkripció 

o Tesztnövények fertőzése 

o Vírustisztítás 

o Növényi össz-RNS tisztítás 

o Northern hibridizáció 

o kisRNS northern analízis 

o Növényi össz-fehérje tisztítás és Western-blot analízis  

o N. benthamiana és A. thaliana növények in situ hibridizálása  

Eredmények és értékelésük 

miRNS-ek kimutatása 

1) A korábban általánosan használt DNS oligonukleotidok helyett ún. locked nucleic acid 

(LNA)- módosított oligonukleotid próbákat használtunk fel a miRNS-ek kimutatására.  

2) Northern blot hibridizációs kísérletekkel vizsgálva az LNA oligók érzékenységét, azt az 

eredményt kaptuk, hogy ezekkel átlagosan 10-szeresére növekedett a hibridizálás 

érzékenysége a hasonló körülmények között hibridizált DNS oligókhoz képest. 

3) A mosási és hibridizálási körülmények szigorításával, illetve különböző mismatch-eket 

tartalmazó LNA oligók felhasználásával kimutattuk, hogy a kapott hibridizációs jelek 

specifikusak és háttéraktivitást nem tapasztaltunk. Egér agyból, májból, A. thaliana és N. 

benthamiana virágból és levélből kivont totál RNS kivonat felhasználásával igazoltuk, 

hogy az LNA oligók felhasználása lehetővé teszi akár csak 1 mismatch kimutatását is, 

vagyis az egy miRNS családba tartozó miRNS-ek elkülönítését. 

4) N. benthamiana növények levélkeresztmetszetein végzett kísérletekkel igazoltuk, hogy 

az LNA oligók a northern blothoz hasonlóan érzékenyek és specifikusak az in situ 

hibridizációs vizsgálatok során is.  

5) Összehasonlítva az LNA oligókat az in situ hibridizáláshoz általánosan használt RNS 

próbákkal és DNS oligóval, azt az eredményt kaptuk, hogy LNA oligóval hibridizált 

metszetek esetén kapott rendkívül erős jelintenzitással szemben az RNS próbával alig 

volt kimutatható a miRNS, DNS oligóval pedig egyáltalán nem tudtunk miRNS-t 

kimutatni. 
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6) A N. benthamiana növényekhez hasonlóan beállítottuk az A. thaliana szövetek in situ 

hibridizálására alkalmas rendszert is. 

miRNS-ek térbeli és időbeli akkumulációja 

7) in situ hibridizációval vizsgáltuk különböző miRNS-ek expressziós mintázatát N. 

benthamiana és A. thaliana növények különböző fejlődési stádiumban lévő szöveteiben. 

Ezen kísérletek alapján a következőket állapítottuk meg: 

-- A vizsgált miRNS-ek többsége jelen van a merisztémában és fiatal, fejlődő 

szervekben, szövetekben, embrióban, ami azt igazolja, hogy a miRNS-ek a 

differenciálódási és fejlődési folyamatokban játszanak fontos szerepet. Ezt támasztja 

alá az a tény is, hogy a miRNS-ek mennyisége az idősebb szövetekben általában 

lecsökken.  

-- Ezzel szemben találtunk olyan miRNS-eket (pl miR160 és miR167) is, melyek a 

fiatal virágszövetekben nem vagy csak alig voltak kimutathatók, majd az idősebb 

virágokban megnövekedett a mennyiségük.  

-- A egyes miRNS-ek különböző fejlődési stádiumokban megfigyelt eltérő expressziós 

mintázata és jelerőssége arra utal, hogy a miRNS-ek akkumulációja térben és időben 

jól szabályozott a fejlődés folyamán. 

-- Összehasonlítottuk a miR171 és egy háztartási gén (glicerinaldehid-3-foszfát 

dehidrogenáz, GAPDH) expressziós mintázatát N. benthamiana virág szövetekben. A 

miR171 specifikus próbával kapott hibridizációs mintázat nagyjából ellentéte volt a 

(GAPDH) expressziós mintázatának, ami arra utal, hogy a miR171 a metabolikusan 

inaktív szövetekben fejeződik ki. 

-- Sok miRNS adott erős hibridizációs jelet számos szövettípusban (pl. miR171, 

miR166, miR164), mely arra utal, hogy ezeknek általános szerepe van a 

fejlődésszabályozásban. Ezek a miRNS-ek elsősorban az aktívan osztódó és 

differenciálódó sejtekben voltak jelen. 

-- Az általunk vizsgált miRNS-ek közül 7 jelen volt az edénynyalábokban. Ez 

legerősebben a miR171-en, miR160-on, miR164-en és miR166-on volt 

megfigyelhető. Érdekes módon a miR167, mely a miR160-nal azonos géncsalád 

tagjait szabályozza egyáltalán nem volt kimutatható az edénynyalábokból. Mindez azt 

bizonyítja, hogy a miRNS-ek jelenléte a szállítószövetekben aktívan szabályozott. 

-- Legnagyobb különbséget az expressziós mintázatban a miR160 és miR167 mutatta. 

Ezek a miRNS-ek azonos miRNS családba tartoznak, egyazon géncsalád tagjait 
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(auxin válasz faktorok, auxin response factor, ARF) szabályozzák. Ezen miRNS 

expressziójának különbözősége arra utal, hogy a miRNS-ek a célszekvenciák 

finomszabályozásában vesznek részt. 

8) Összehasonlítva a miR160 és célszekvenciájának akkumulációját, ellentétes expressziós 

mintázatot kaptunk, ami alapján úgy tűnik, hogy a miR160 a célszekvencia eltávolításán 

keresztül fejti ki hatását. 

 

miRNS-ek expressziója vírusfertőzés során 

9) A különböző vírusokkal fertőzött N. benthamiana és A. thaliana kivonatok és szövetek 

vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy az általunk vizsgált miRNS-ek közül csak a 

miR168 mennyisége változott meg jelentősen vírusfertőzés hatására.  

10) In situ hibridizációs kísérletek azt mutatták, ez a változás a szövetekben a fertőzött 

területekre korlátozódik. A fertőzés hatására bekövetkező miR168 expressziónövekedés 

növénytől és vírustól független, általános reakció.  

11) A megnövekedett miR168 szinttel párhuzamosan a fertőzött N. benthamiana 

kivonatokban a miR168 célszekvenciája, az Ago1 mRNS mennyisége is megnőtt, az 

általa kódolt fehérje mennyisége viszont változatlan maradt. Ez feltételezhetően arra utal, 

hogy a miR168 a célszekvencia hasítása mellett transzlációs gátlással is szabályozza az 

Ago1-et. 
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