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Rövidítések jegyzéke 

2’-5’ A/RNáz L út 2’-5’ oligoadenilát-ribonukleáz L út 

ABC  ATP-kötő kazetta  

CBP kalmodulin-kötő fehérje 

CIA rendszer az extramitokondriális vas-kén fehérjéket összeállító rendszer  

DAPI diamidin-fenilindol 

DEPC dietil-pirokarbonát 

EDTA etilén-diamin-tetraecetsav 

GFP zöld fluoreszcens fehérje 

HA hemagglutinin 

HIV humán immundeficiencia vírus  

ISC export rendszer a vas-kén komplexeket a mitokondriumból az 
extramitokondriális térbe szállító  rendszer 

ISC rendszer a vas-kén komplexeket és  a mitokondriális vas-kén fehérjéket 
összeállító rendszer 

MALDI-TOF repülési idő analizátorral kombinált mátrix-segített lézer 
deszorpció/ionizáció  

NaOAc nátrium-acetát 

NBD nukleotid-kötő domén 

ORF nyitott leolvasási keret  

PCR polimeráz láncreakció 

PMSF fenil-metil-szulfonil-fluorid 

Rli ribonukleáz L inhibítor 

TAP  tandem affinitás tisztítás  

TEV dohány karcolatos vírus 

TMD transzmembrán domén 

UTR nemtranszlálódó régió 

YPD, YPG szénforrásként glükózt (D) illetve glicerint (G) tartalmazó 
gazdag élesztő táptalajok  
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Bevezetés 

Miután mintegy 2 milliárd éve már a baktériumok uralták a Földet, történt valami 

igazán figyelemreméltó: egy sejt bekebelezett egy alfa-proteobaktériumot, és ezzel egy 

olyan kiméra jött létre, amely két külön genomot tartalmazott. Jónéhány bámulatba ejtő 

lépésen keresztül – amelyeket a tudomány a mai napig sem tudott teljes egészében 

feltárni és megérteni – az endoszimbiózis során az eukarióta sejtek egy egyedülálló és 

nélkülözhetetlen sejtalkotója fejlődött ki: a mitokondrium (1). 

A mitokondrium egy nélkülözhetetlen sejtalkotó 

A hagyományos szemlélet szerint a mitokondrium fő funkciója a sejtek 

energiaellátása. Egy átlagos felnőtt összes mitokondriuma minden egyes nap 

megközelítőleg 50 kg ATP-t szintetizál ADP-ből az oxidatív foszforiláció révén (2), így 

érthető, miért tekintik sokan ezt a funkcióját a legfontosabbnak. Mindazonáltal számos 

létforma oxigénmentes körülmények között él és/vagy energiaigényét nem az oxidatív 

foszforiláció révén elégíti ki. A mitokondrium azonban – kevés kivételtől eltekintve – 

ezeknek a sejteknek is nélkülözhetetlen organelluma maradt. 

A mitokondriummal foglalkozó kutatókat régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy – 

ha nem az oxidatív foszforiláció –, vajon melyik funkciója teszi ezt az organellumot 

létfontosságúvá az eukarióta sejt számára, és miért? 

A mitokondrium anabolikus és katabolikus reakciók egész sorának végrehajtásában 

játszik fontos szerepet: a citrátkör és a terminális oxidáció mellett itt zajlik például a 

zsírsavak béta-oxidációja, az urea ciklus, aminosav bioszintézis, valamint a hem szintézis 

néhány lépése, ezen kívül fontos szerepe van jelátviteli folyamatokban és az apoptózis 

szabályozásában is (3). Érdekes módon ezen funkciók egyike sem esszenciális: a légzési 

lánc, az ATP termelés, avagy a számos bioszintetikus reakció elvesztését követően az 

élesztősejtek megfelelő környezetben képesek tovább élni (4). 

A mitokondrium első esszenciális funkciójának azonosítása kb. egy évtizede történt 

meg, amikor bebizonyosodott, hogy a vas-kén fehérjék prosztetikus csoportját alkotó 

ún. vas-kén komplex bioszintézise a mitokondrium mátrixterében zajlik (5). Ennek a 

bioszintetikus útnak több fehérjéje is létfontosságúnak bizonyult, mivel a komplex 
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szintézisében szerepet játszó jónéhány fehérje génjének mutációját hordozó haploid 

sejtek teljes táptalajon is elpusztulnak. Mindez azt bizonyítja, hogy a vas-kén komplex 

szintézise a mitokondrium elsőként megismert esszenciális funkciója. A mai napig 15 

mitokondriális fehérjéről bizonyosodott be, hogy ebben a folyamatban van szerepe, 

közülük 9 bizonyult nélkülözhetetlennek a sejt számára. 

A vas-kén komplex és szintézise 

A vas-kén komplex számos fehérjében előforduló, multifunkcionális prosztetikus 

csoport. Megtalálható az evolúció mindhárom fő ágához tartozó élőlényekben, tehát 

mind archaeákban, eubaktériumokban, mind pedig eukariótákban, így a komplex 

valószínűleg az élettel együtt keletkezett és az élő szervezetek alakulása során, a változó 

körülmények ellenére teljes mértékben megőrződött (6-8). A komplex ferro (Fe2+) 

és/vagy ferri (Fe3+) vas ionból és anorganikus szulfid ionból (S2–) épül fel (1. ábra), 

amihez néhány esetben egyéb fémionok vagy más kofaktorok is kapcsolódhatnak. A 

komplex az apoproteinhez annak cisztein oldalláncain keresztül kapcsolódik. 

Redoxpotenciálja széles tartományban változhat a komplexet magába foglaló fehérje 

tulajdonságaitól függően, így lehetőséget ad arra, hogy a vas-kén fehérjék a N2 

ammóniává történő redukciójától a szerves vegyületek hidroxilálásáig a reakciók széles 

spektrumát katalizálhassák (9-11). 

 

1. ábra. A két leggyakrabban 
előforduló vas-kén komplex 
szerkezete. 

 

Eukariótákban a vas-kén fehérjék mind a mitokondriumban, mind pedig 

extramitokondriálisan, a citoszólban és a sejtmagban is előfordulnak. 

Elhelyezkedésüktől függetlenül minden vas-kén fehérje komplexének bioszintézise a 

mitokondrium mátrixterében kezdődik, és az ún. ISC (Iron Sulphur Cluster) rendszer 
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működését igényli (12-16). Az ISC rendszer által katalizált mitokondriális folyamat 

korai és késői lépésekre bontható (2. ábra). Élesztőben a korai lépések során a 

komplexhez szükséges vas membránpotenciál-függő importtal, ferro (Fe2+) formában 

kerül a mátrixba az Mrs3 és Mrs4 fehérjék valamint más, eddig nem azonosított 

transzporterfehérjék közreműködésével (17). A komplex bioszintézise csak megfelelő 

mikrokörnyezetben valósítható meg. Ezt az Isu1p és Isu2p fehérjékből felépülő 

heterodimer biztosítja, amely hordozófehérjeként a komplex szintézise során annak 

megfelelő felszínt biztosít (18, 19). A felvett vas valószínűleg a frataxin, mint vas-donor 

segítségével kötődik a hordozófehérjéhez (20, 21). A kén a ciszteinről az Nfs1/Isd11 

heterodimer segítségével, egy cisztein deszulfuráz reakció során szabadul fel, majd 

redukált formában kerül a hordozófehérjére (22). A kén redukciója a NADH → 

ferredoxin reduktáz (Arh1) → ferredoxin (Yah1) elektron-transzportlánc működését 

igényli (23, 24). A komplex összeállításának pontos kémiai részletei még nem 

tisztázottak.  

A késői lépések a komplex szállítását és a megfelelő apoproteinbe történő beépítését, 

más néven a vas-kén fehérje aktiválását foglalják magukba. Eddigi ismereteink alapján 

ezekhez a lépésekhez egy hordozófehérjéhez kötődni képes hősokkfehérje (Ssq1), annak 

ATP-függő kötődését biztosító co-chaperonja (Jac1), egy nukleotid-kicserélő faktor 

(Mge1), valamint egy glutaredoxin (Grx5) szükségesek (25-27). Az Isa1/Isa2 

heterodimer és az Iba57 fehérje specifikusan az akonitáz típusú fehérjék aktivációjához 

szükséges.  

Az extramitokondriális vas-kén fehérjék komplexének szintézise szintén a 

mitokondriumban kezdődik, de a fehérjék aktiválásához az ún. mitokondriális export 

(ISC export) rendszerre, és a citoszólikus vas-kén fehérjéket összeszerelő (CIA) 

rendszerre is szükség van. Az ISC export rendszer eddig azonosított tagjai az Atm1 és az 

Erv1 fehérjék, valamint a glutation (28, 29). A mai napig nem ismert, hogy pontosan 

milyen formában juttatja át ez a rendszer a mitokondrium membránrendszerén a 

komplexet, vagy annak előalakját. A CIA rendszer szerepe az extramitokondriális vas-

kén fehérjék összeszerelése, azok aktiválása. Eddig megismert tagjai közül a Cfd1 és az 

Nbp35 fehérjék a citoszólban komplexet alkotnak, és a mitokodriális Isu1/2 fehérjékhez 

hasonlóan hordozófehérjeként működnek (30, 31), a Nar1 és Cia1 fehérjék szerepe 
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elsősorban a komplexnek az apoproteinre történő áthelyezésében van, a Dre2 fehérje 

pontos funkciója még nem ismert (32).  

NADHArh1Yah1

Yfh1

Mrs3/4  XMrs3/4  XMrs3/4  X
pmfpmfpmf

Atm1
Erv1Erv1Erv1

GSH

Cfd1  Nbp35  Nar1  Cia1       Dre2

Grx5

?

Jac1/Mge1

Mitokondriális 
Fe-S fehérjék

Extramitokondriális Fe-S fehérjék

e!

Nfs1Nfs1

Cisztein

Vas (Fe2+)

ISC

ISC export

CIA

Alanin

Isd11Isd11

Isu1/2

Isu1/2

FeS
SFe

FeS
SFe

FeS
SFe

holoFeS SFe
FeS SFe
FeS SFe

apo

apo

holoFeS SFe
FeS SFe
FeS SFe

ATP
Ssq1

ADP
Ssq1

 

2. ábra. A vas-kén komplex szintézise és a vas-kén fehérjék aktiválásának jelenlegi modellje.  Az 
esszenciális fehérjék neveit zöld színnel tüntettük fel. 

Bár mára elfogadottá vált, hogy a vas-kén komplex bioszintézise a mitokondrium 

elsőként megismert esszenciális funkciója, arra a kérdésre, hogy miért teszi a 

mitokondriumot a fent leírt folyamat létfontosságúvá, még nem tudjuk a választ. 

Az egyik lehetséges elképzelés szerint a komplex bioszintézisében fontos fehérjék 

depléciója, valamint génjeik mutációja vagy deléciója során a sejtek mitokondriumaiban 

megfigyelhető nagymértékű vasfelhalmozódás okozza a sejtek pusztulását. Ez a 

felhalmozott, de felhasználásra nem került ún. „szabad” vas ugyanis a Fenton reakción 

keresztül szabadgyök-képződést indukál, amelynek jól ismert károsító hatása vezethet 
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sejthalálhoz. Bár a szabadgyök-hatás a mitokondriális vasfelhalmozódás mellett jól 

kimutatható, a letalitás magyarázataként nem fogadható el, mivel a különböző fehérjék 

mennyiségének csökkenésével megközelítően azonos mértékű vasfelhalmozódás mellett 

eltérő növekedési fenotípust találunk. 

Szerintünk kézenfekvőbb az a feltételezés, hogy léteznie kell legalább egy olyan vas-

kén fehérjének, amely létfontosságú szerepet tölt be, és működéséhez elengedhetetlenül 

szüksége van a prosztetikus csoportjára. Így a mitokondrium – ennek a fehérjének az 

aktiválásán keresztül – szintén létfontosságú kell, hogy legyen. A mitokondriumnak 

azonban csak egyetlen ismert esszenciális vas-kén fehérjéje van, a ferredoxin, amely 

viszont épp a vas-kén komplex bioszintézisében játszik szerepet. Ez a klasszikus „tyúk 

vagy tojás” kérdését veti fel, ezért kérdésünkre nem ad kielégítő választ. Elég 

valószínűtlen ugyanis, hogy maga a folyamat azért lenne esszenciális, mert az általa 

előállított komplex szintézisében szerepet játszó egyik fehérjét kell aktiválnia. 

Vas-kén fehérjék azonban nemcsak a mitokondriumban, hanem a citoszólban és a 

sejtmagban is megtalálhatóak. Az eddig megismert esszenciális extramitokondriális vas-

kén fehérjék viszont kivétel nélkül a CIA rendszer alkotórészei, tehát ugyanúgy, mint a 

mitokondriális ferredoxin, mind saját komplexük előállítását végzik. Mindez ismét 

megerősíti azt a feltételezést, hogy az eukarióta sejtben további létfontosságú funkcióval 

rendelkező, még ismeretlen, vagy nem vizsgált vas-kén fehérjék léteznek.  

Munkacsoportunk egyik kitűzött célja ilyen vas-kén fehérjék azonosítása, 

funkciójuk feltárása, és ezen keresztül azon kérdés megválaszolása, hogy a 

mitokondrium – a vas-kén komplex szintézisén keresztül – miért szükséges és 

nélkülözhetetlen alkotórésze az eukarióta sejteknek. 

Ezen fehérjék azonosítását a fehérje adatbankok átvizsgálásával kezdtük, amely 

során ismert vas-kén fehérjék homológjait, illetve további, vas-kén komplexet kötő, 

cisztein-gazdag motívumot tartalmazó fehérjéket kerestünk. A keresés nyomán számos 

ilyen, ma még nem, vagy alig ismert fehérjét azonosítottunk. Ezek közül a 

legígéretesebbnek a humán RNáz L inhibítor élesztő homológját találtuk, mivel ez a 

fehérje minden eukariótában konzerváltan előfordul, N-terminálisán 8 erősen 

konzervált ciszteint hordoz, és aminosav szekvenciájának analízise alapján 

feltételezhetően az extramitokondriális térben helyezkedik el. 
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Az RNáz L inhibítor (Rli) fehérje 

Az RNáz L inhibítor (Rli) egyike az evolúció során legerősebben konzerválódott 

fehérjéknek. Homológjai látszólag minden eukarióta sejtben és archebaktériumban 

megtalálhatók, eubaktériumokból azonban hiányoznak (33). A homológok között 

átlagosan 45-50%-os szekvenciaazonosság van, de például a humán RLI és az élesztő 

Rli1p közötti aminosav-azonosság 68%-os, a homológia pedig több mint 80% (3. ábra). 

A fehérjéről az első adatokat 1995-ben írták le, amikor a humán RLI-t, mint a 2’-5’ 

A/RNáz L út első ismert mediátorát azonosították (34). Nevét is innen kapta, mivel 

kapcsolódik az RNáz L-hez, és képes gátolni annak endonukleáz aktivitását. A 2’-5’ 

A/RNáz L útvonal az interferon-indukálta főbb útvonalak egyike, és mint ilyen, az 

interferonok antivirális hatásának egyik fontos szereplője (35, 36). Később azt is 

kimutatták, hogy a humán RLI a Gag fehérjékkel összekapcsolódva a HIV 

kapszidburkának összeállításában is fontos szerephez jut (37). Mindazonáltal az eddig 

leírt funkciók egyike sem magyarázza a fehérje erősen konzerválódott jellegét és az 

élesztő Rli1p esszenciális voltát. Hiszen az RNáz L csak gerincesekben található meg, 

míg inhibítora minden eukariótában és archeában kimutatható. Minden jel arra mutat, 

hogy ez a fehérje általános, a sejtek működésében alapvetően fontos, de eddig még fel 

nem tárt szerepet játszik.  

A humán RLI élesztő homológja, az Rli1p, egy 68 kDa nagyságú fehérje, amely több 

konszenzus szekvenciát is hordoz. A két vas-kén kötő domén mellett két NBD domént 

és egy ún. hinge, vagyis csuklópánt-domént tartalmaz (3. ábra). 

3                                        41  42                            71
DKNSRIAIVS ADKCKPKKCR -QECKRSCPV VKTGKLCIEV  TPTSKIAFIS EILCIGCGIC VKKCPFDAIQ
ESLTRIAIVS EDKCRPKKCR -QECRRSCPV VRTGKLCIEV  NPTDRIAFIS ETLCIGCGIC VKKCPFGAIN
DKLTRIAIVN HDKCKPKKCR -QECKKSCPV VRMGKLCIEV  TPQSKIAWIS ETLCIGCGIC IKKCPFGALS
DRLTRIAIVS SDRCKPKKCR -QECKKSCPV VKTGKLCIEV  TVGSKLAFIS EELCIGCGIC VKKCPFEAIQ
DVPLRIAIVE KDRCKPKNCG -LACKRACPV NRQGKQCIVV  EATSTISQIS EILCIGCGIC VKKCPYDAIK
GDFMRLAIID YDRCQPKKCS -MECMKYCPG VRMGEKTIEI  DENTGKPVIS EVLCSGCGIC VKRCPFKAIS
IKLTRISILD HDRCQPKKCN -YVCIEYCPG VRMDEDTITI  DEKTKKPIIS EELCSGCGIC TKRCPFKAIS
RK-MRIAVID YDKCNPDKCG HFLCERVCPV NRMGGEAIII  DEENYKPIIQ EASCTGCGIC VHKCPFNAIS

    RIA     DRC PKKC    EC   CPV VRMG   IE           IS E LC GCGIC VKKCPF AIS

Walker A Walker B Hinge1Q-loop

~115 ~245 ~310 ~350

Hinge2

~580

Walker A

~390

Q-loop

~420

Walker B

~490~1701 as60842

Fe-S Fe-S NBD1 NBD2

72

Saccharomyces cerevisiae
Schizosachharomyces pombe
Homo sapiens
Arabidopsis thaliana
Caenorhabditis elegans
Methanococcus jannaschii
Methanobacterium thermoautotrophicum
Pyrococcus abyssi

Konszenzus szekvencia  

3. ábra. Az élesztő Rli1p szerkezete és a homológ fehérjék szekvenciája az 1-71 aminosav közötti 
régióban. Az erősen konzerválódott ciszteineket piros színnel jelöltük. 
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A két ferredoxin-szerű vas-kén komplex-kötő motívum a fehérje N-terminálisához 

közel található, és mindegyik egy-egy [4Fe-4S]2+ komplexet köt (38). Mindkét motívum 

négy-négy erősen konzerválódott ciszteint tartalmaz, ezek az első motívumban a 16-os, 

21-es, 25-ös és 29-es pozícióban, a második motívumban pedig az 55-ös, 58-as, 61-es és 

65-ös pozícióban találhatóak (3. ábra). A két vas-kén komplex ezeken a cisztein 

oldalláncokon keresztül kapcsolódik az apoproteinhez. C-terminálisához közelebb két 

nukleotid-kötő domén (NBD1 és NBD2) található, amelyek nagyfokú homológiát 

mutatnak az ABC fehérjecsaláddal, ennek alapján az Rli1p-t az ABC fehérjék közé 

sorolják (39). Ez a nagymértékben konzerválódott régió tartalmazza a Walker A és B 

motívumokat, az ún. „azonosító” motívumot, valamint egyéb járulékos motívumokat, 

mint pl. a Q-loop (40). Ezt a domént ABC doménnek is nevezzük. A rövidítés az angol 

ATP-Binding Casette kifejezésből származik, így az ABC fehérjéket ATP-kötő kazetta 

fehérjeként is ismerjük. Az Rli1p két NBD között illetve mögött elhelyezkedő két régiója 

a két NBD közé beágyazódva egy csuklópánt-szerű domént alkot (4. ábra).  

 

4. ábra. Bakteriális (Pyrococcus 
furiosus) Rli fehérje két 
nukleotid-kötő doménjének 
és sarokpánt doménjének 
szalagmodellje. 

 

Ennek a struktúrának fontos szerepe van a két NBD megfelelő helyzetének 

kialakításában. E három domén együttese egy V-szerű alakot formál, ahol a csuklópánt 

domén szerepe nemcsak a két NBD megfelelő konformációjának kialakítása, hanem 

egyfajta sarokpontként működve az ATP kötést követő ATP-szendvicskészítésben is 

nélkülözhetetlen (40). 
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Az élesztő ABC fehérjék családján belül szerkezetüket, illetve 

membrántopológiájukat tekintve öt nagy alcsaládot különböztetünk meg (39). Az öt 

alcsaládból négy, tehát az ABC fehérjék legnagyobb része transzporterfehérje. Közös 

jellemzőjük, hogy az ABC domén mellett mindegyikükben megtalálható legalább egy 

transzmembrán domén (TMD) is, amely általában 6, de néha 4, illetve 8 membránon 

átnyúló alfa-helikális szegmensből épül fel. Az ötödik, az ún. YEF3/RLI alcsalád 

fehérjéinek közös tulajdonsága, hogy nincs transzmembrán doménjük, így szolubilisek, 

azaz a sejtek citoszóljában illetve sejtmagjában találhatók meg. Az Rli1p is ennek az 

alcsaládnak a tagja. Ide tartozik még pl. a transzláció elongációs faktor Yef3 és a vele 

nagyfokú rokonságot mutató, ismeretlen funkciójú Hef3 fehérje, valamint a Gcn20, egy 

transzlációs kontrollfehérje is. A csoport érdekessége, hogy mindegyik ismert funkciójú 

tagja szerepét a riboszómákhoz való kötődésen keresztül fejti ki. 

A mitokondriális génexpresszió szabályozása 

A mitokondrium megszerzése volt talán az eukarióta sejt evolúciójának 

legfontosabb lépése. Ez az organellum, evolúciójának sok millió éve alatt egy 

bekebelezett baktériumból a sejt többi sejtalkotójával nagyon szoros és gyümölcsöző 

kapcsolatot kialakítva az eukarióta sejtek esszenciális alkotórészévé vált (1). Bár teljes 

függetlenségét mintegy 1,2 milliárd éve végleg elvesztette, proteobakteriális eredetének 

bizonyítékai még mindig jól megfigyelhetőek. Ezen bizonyítékok egyike például, hogy 

saját DNS-sel rendelkezik, és bár a genomját valaha alkotó legtöbb gén mintegy 300 

millió év alatt már „bevándorolt” a sejtmagba (41), néhány génje – fajonként változó 

mennyiségben – még mindig a mitokondriális DNS-en (mtDNS) kódolódik (3, 42). 

Ezen kívül a mitokondriális genomban maradt gének expressziójához szükséges saját 

transzkripciós és fehérjeszintetizáló apparátussal is rendelkezik, amelyek működése 

alapvetően a prokariótákban zajló folyamatokra hasonlít. A mitokondriális proteom 

viszont, vagyis a mitokondrium biogeneziséhez, felépítéséhez és fenntartásához 

szükséges összes fehérjének csak mintegy 50-60%-a bakteriális eredetű (43, 44). Így 

tehát, habár ez a sejtalkotó viszonylagos önállósággal bír, biogenezise és fenntartása egy 

roppant összetett feladat, amely mitokondriálisan és nukleárisan kódolt fehérjék 

összehangolt munkáját kívánja. Ez a finom összhang jól megfigyelhető például a 

mitokondriális gének expressziójának szabályozásában. 
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A mitokondriális génexpresszió szabályozásának élesztőben is több szintje van, ezek 

azonban több ponton markánsan különböznek a citoplazmában megfigyeltektől. A 

mitokondriumban a transzkripciós kontroll viszonylag egyszerű és kezdetleges. A 

mitokondriális gének átírását csak egy adott típusú RNS polimeráz végzi, amely 

mindössze két komponensből épül fel: az RPO41 gén által kódolt core-enzimből, és az 

MTF1 génen kódolt iniciációs faktorból (45, 46). Az enzim élesztőben egy 9 

nukleotidból álló szekvenciát felismerve végzi a legalább 13 különböző primer 

transzkriptum átírását (47-49). Ez a meglepően egyszerű mechanizmus meglehetősen 

kevés teret enged a transzkripció finomabb szabályozásának. 

Ezzel szemben a mitokondriumban a poszttranszkripciós szabályozási szintek, 

legfőképpen az RNS turnover sokkal nagyobb jelentőséget kapnak. Az RNS szintézis és 

lebontás közti egyensúly fenntartása bizonyítottan alapvetően fontos és nélkülözhetetlen 

a mitokondriális genetikai rendszer megfelelő működése számára (50). Így nem 

meglepő, hogy a mitokondriális génexpresszió szabályozásának legfontosabb és 

esszenciális pontja a mitokondriális RNS-ek stabilitásának, lebontásának irányítása.  

Saccharomyces cerevisiae-ben a mitokondriális genom 7 oxidatív foszforilációban 

szerepet játszó fehérje (COX1, COX2, COX3, ATP6/8, ATP9, COB) és egy riboszómális 

fehérje (VAR1) hírvivő RNS-ét, 24 transzfer RNS-t, 2 riboszómális RNS-t (21S rRNS, 

15S rRNS), az RNáz P RNS komponensét (9S RNS) kódolja, valamint több, intron által 

kódolt ORF-et tartalmaz (48, 49). A legtöbb mitokondriális RNS legalább 13 különálló 

promóterről átíródva policisztronos előalakokból képződik, vagyis két vagy több kódoló 

szekvenciát, rRNS-ek, tRNS-ek és mRNS-ek különböző kombinációit tartalmazza (51, 

52). Az eredetileg egy operonon kódolt érett, stabil RNS-ek mennyisége azonban 

nagymértékben különbözhet (53). Mindez azt bizonyítja, hogy a mitokondriumban a 

poszttranszkripciós mechanizmusoknak kiemelkedően fontos szerepe van az RNS-ek 

stabilitásának meghatározásában. Fontosságuk ellenére viszonylag keveset tudunk 

ezekről a szabályozó mechanizmusokról. Az egyetlen kivétel talán a citokróm b fehérje 

génjéről, a COB génről átíródó COB mRNS mennyiségének és stabilitásának 

szabályozása, a nukleáris kódoltságú Cbp1 fehérje intenzív kutatásának köszönhetően.  
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A COB gén expressziójának modellje 

A COB mRNS érésének és stabilitásának vizsgálata régóta áll a mitokondriális RNS 

turnover vizsgálatok középpontjában. A folyamat több lépése ma már ismert, mindeddig 

legalább 15, a folyamatban szerepet játszó fehérjét azonosítottak, amelyek mindegyike a 

sejtmagban kódolt. Amint az 5. ábrán is látható, az élesztő mitokondriális genomban az 

apocitokróm b fehérjét kódoló COB gén az ún. tRNSglu-COB operon része. Ez a 

transzkripciós egység a COB gén promóter szakasza előtt a tRNSglu génjét is tartalmazza. 

A génsorozat átírása a COB szekvenciájának 1. nukleotidjától számított –1566. 

nukleotiddal kezdődik, és az ún. elsődleges transzkripciós terméket eredményezi, amely 

a COB mRNS mellett természetesen tartalmazza a tRNSglu-t is (54, 55). Ez az elsődleges 

transzkripciós termék egy intenzív érési folyamaton megy keresztül, melynek során első 

lépésben az érett tRNSglu-t a –1170. helyzetben az RNáz P, a –1098. helyzetben pedig a 

tRNS 3’ endonukleáz enzimek hasítják le (56, 57). Az így keletkezett COB prekurzor 

RNS-ének 5’ vége a −1098. nukleotidnál kezdődik, és további hasítási lépésen kell 

átesnie, hogy végső, érett formáját elérje (58). Az érett COB mRNS-ről átíródott 

apocitokróm b fehérjéhez prosztetikus csoportként hem kötődik. Az így kialakult 

citokróm b fehérje a mitokondrium belső membránjába ágyazódva a komplex III 

részeként az elektrontranszportban vesz részt (59). 

A COB pre-mRNS 5’ végi érésének illetve stabilitásának szabályozása minden 

részletében még nem tisztázott. Az bizonyos, hogy az érett mRNS a −955. és/vagy −954. 

nukleotiddal kezdődik, és stabilitásának szabályozását a Cbp1 fehérje segíti. A Cbp1 

fehérjét kódoló CBP1 gén a sejtmagban lokalizálódik, a rajta kódolt fehérje funkciója 

specifikusan a COB mRNS életciklusának szabályozása (58, 60-67). A Cbp1 fehérje ezen 

felül a COB mRNS transzlációjához is elengedhetetlen (65). Vad típusú élesztősejtekben, 

Cbp1 jelenlétében a COB mRNS stabil, és az érett mRNS mennyisége kb. ötszöröse a 

prekurzor formáénak. Cbp1 deléciós mutánsokban (∆Cbp1) azonban az érett forma 

gyakorlatilag kimutathatatlan, a prekurzor RNS mennyisége pedig a vad típusban mért 

érték negyedére esik vissza. Mivel ezekben a sejtekben citokróm b fehérje nem 

mutatható ki, természetesen sejtlégzésre sem képesek. 
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5. ábra. A COB gén expressziójának modellje. 

Genetikai kísérletek bizonyítják, hogy a Cbp1 fehérje közvetlenül kapcsolódik a 

COB mRNS 5’ végi AU-gazdag nem transzlálódó régiójához (5’ UTR), azon belül is a 

−942. - −944. pozícióban található egyetlen CCG trinukleotidhoz (61). Ebben az egyedi 

trinukleotidban már egyetlen báziscsere (CCG helyett ACG, CAG vagy CCU) a ∆Cbp1 

mutánshoz hasonló fenotípust eredményez: kimutathatatlan érett és ötödére csökkent 

mennyiségű COB pre-mRNS mutatható ki bennük. 

Mivel az egyedi CCG trinukleotid (−942 - −944) közel helyezkedik el az érett mRNS 

végső hasítási helyéhez (−954/−955), ez felveti annak a lehetőségét, hogy az érés és a 

lebontás egy közös mechanizmus által szabályozott folyamat: a Cbp1 fehérje az mRNS-

hez kötődve védheti meg annak 5’ végét a nukleázok általi hasítástól. Mindezidáig nem 

sikerült a COB mRNS érésében fontos szerepet játszó nukleázt azonosítani, így ez a 

folyamat kétféleképpen képzelhető el: a Cbp1 mintegy úttorlaszként működve 
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akadályozhatja egy 5’-3’ exonukleáz általi további hasítást, vagy egy endonukleáz hasító-

helyet lefedve védheti meg a COB mRNS-t a lebontástól.  

A Pet127 fehérje  

A COB mRNS-t bontó nukleáz posztjára a leginkább valószínűsíthető jelölt a Pet127 

fehérje. Ez a fehérje egy nagy fehérjecsalád tagja, amely alacsonyabbrendű 

eukariótákban, például gombákban erősen konzervált, de állatokban és magasabbrendű 

növényekben hiányzik (68). Saccharomyces cerevisiae-ben a fehérje a mitokondrium 

belső membránjához kötötten helyezkedik el, és pleiotróp hatású. Egyrészt az RNS 

turnoverben van szerepe, másrészt több mitokondriális mRNS (COB, VAR1, ATP6) és 

egy rRNS (15S rRNS) 5’ végének kialakításához nélkülözhetetlen (69). PET127 deléciós 

sejtekben (∆pet127) ezen RNS-eknek csak a hosszabb, éretlen változata mutatható ki, az 

érett alakok teljesen eltűnnek. A fehérje nagy mennyiségben való expresszálása esetén a 

sejtlégzést igénylő növekedés teljes mértékben gátlást szenved és a sejtek hajlamosak 

elveszíteni mitokondriális genomjukat. Mivel aminosavsorrendjében nincs nyoma 

semmilyen motívumnak, amely alapján magasabbrendű szerkezetre, doménstruktúrára 

következtetni lehetne, így szekvenciaanalízise alapján funkciója nem megjósolható (68). 

Ennélfogva lehetséges, hogy a Pet127 maga az RNS-t lebontó nukleáz, de lehet egy olyan 

fehérje is, amely egy vagy több RNáz-t irányítva szabályozza a lebontást. 
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Célkitűzések 

Munkánk első részében az élesztő Rli1 fehérje funkciójának feltárásával a 

mitokondrium esszenciális jellegét vizsgáltuk. Az Rli1p az evolúció során a legerősebben 

konzervált fehérjék közé tartozik, több élőlényben, így élesztőben is létfontosságú, és az 

erősen konzervált ciszteinek megléte miatt megjósolható volt, hogy prosztetikus 

csoportként vas-kén komplexet köt. Mivel munkánk kezdetekor egyértelműen 

bebizonyosodott, hogy ez az első olyan ismert, létfontosságú vas-kén fehérje, amely nem 

vesz részt a vas-kén komplex bioszintézisben, funkciójának feltárásával választ 

kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért nélkülözhetetlen a mitokondrium az eukarióta 

sejtek számára. Munkánk során célul tűztük ki: 

 az Rli1p sejten belüli elhelyezkedésének meghatározását, 

 a fehérjeszerkezet funkcióban betöltött szerepének vizsgálatát különböző mutáns 

Rli1 fehérjék segítségével,  

 az Rli1p potenciális kötőpartnereinek feltérképezését, 

 egy olyan élesztőtörzs létrehozását, amelyben az RLI1 promótere szabályozható, 

majd ezen törzs segítségével a fehérjedepléció hatására a sejtben bekövetkező 

változások vizsgálatát. 

 

Munkánk második részében a mitokondriális COB-tRNSglu operonon kódolt COB 

mRNS érését vizsgálva arra kerestük a választ, hogy a mitokondriális RNS-ek 5’ végének 

kialakítása és az 5’ vég felől történő lebontása milyen mechanizmus által történik. 

Célunk volt: 

 olyan élesztőtörzsek létrehozása, amelyek segítségével vizsgálható a COB mRNS 5’ 

végének érése, illetve lebontása, 

 annak kimutatása, hogy exo- vagy endonukleáz hasítja a COB pre-mRNS 5’ végét, 

valamint 

 a Pet127 fehérje kulcsszerepének igazolása az érésben és a lebontásban egyaránt. 
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Anyagok és módszerek 

Általános molekuláris biológiai módszerek 

Az általános molekuláris biológiai munkák (PCR, plazmid izolálás, emésztés, ligálás, 

baktérium transzformálás, Western blot, Northern blot) jól ismert módszerek szerint 

történtek (70). Az élesztősejteket lítium-acetát felhasználásával (71) transzformáltuk. A 

minták fehérjetartalmát BCA (Pierce), vagy Bradford módszerrel (72) határoztuk meg. 

Az élesztő két-hibrid módszert a Clontech cég protokollja alapján végeztük. 

Az Rli1 fehérje vizsgálata során használt módszerek 

Baktérium- és élesztőtörzsek 

Az Rli1p-vel kapcsolatos kutatásaink során a W303-as törzset (MATα/a,ura3-1, 

ade2-1, trp1-1, his3-11,15, leu2-3,112) használtuk kontrollként mind diploid, mind 

pedig haploid formában. A diploid RLI1/∆rli1 törzset PCR-alapú génkicserélés 

technikájával állítottuk elő (73). Az IRHA törzs létrehozása során az RLI1 gént PCR-ral 

erősítettük ki, a terméket YIplac211/HA integrációs plazmidba klónoztuk, linearizáltuk, 

majd haploid W303 törzsbe transzformáltuk. Az Rli1-TAP törzs klónozása során a 

PCR-ral kierősített RLI1 gént a pBS1479 plazmidba klónoztuk, linearizáltuk, majd 

W303 haploid élesztőtörzsbe transzformáltuk (74). A Tet-RLI1 (TR) törzset pCM225 

plazmid felhasználásával, egylépéses promóter-kicserélés technikájával állítottuk elő 

(75). Ennek során a plazmidról PCR technikával, 5’ végükön az RLI1 promóter 

szekvenciájának 40-40 bp hosszúságú szekvenciáját is hordozó primerrel kierősítettük a 

KanMX4 szelekciós markert, tTA aktivátort és tetO7 promótert tartalmazó kazettát. Ezt, 

az RLI1 gén promóter szakaszának részletét is hordozó kazettát transzformáltuk W303 

haploid élesztőtörzsbe, ahol a kazetta homológ rekombinációval beépült a 

kromoszómális RLI1 gén elé. A geneticin-tartalmú YPD táptalajon növő 

transzformánsokban a kazetta meglétét és megfelelő pozícióját PCR-ral, majd 

szekvenálással ellenőriztük. 

Az E. coli kultúrákat LB médiumban növesztettük 37 °C-on. A szükséges esetekben 

az ampicillin végkoncentrációja 50 µg/ml volt. Az élesztőtörzseket YP gazdag (1% 

élesztőkivonat, 2% pepton) vagy minimál médiumban (0,17% YNB, 0,5% ammónium 
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szulfát és szükséges aminosavak), 2% glükóz hozzáadásával növesztettük (YPD illetve 

MMD). Ugyanezen táptalajokat használtuk 2% agar hozzáadásával szilárd 

táptalajokként. 

Alkalmazott expressziós vektorok 

plazmid inszert élesztőtörzs kísérlet 

pRS426 RLI1-HA 

pRS426 RLI1-C25S-HA 

pRS426 RLI1-C61S-HA 

pRS426 RLI1-C25,61S-HA 

  RLI1/∆rli1 tetrádanalízis 

pRS424 RLI1-HA 

pRS424 RLI1-K116L-HA 

pRS424 RLI1-K391L- HA 

  W303, Tet-RLI1 komplementációs 
teszt 

pGBT9 RLI1 

pGBT9 RLI1-C25S 

pGBT9 RLI1-C61S 

pGBT9 RLI1-C25,61S 

pGBT9 RLI1-K116L 

pGBT9 RLI1-K391L 

pGBT9 RLI1-ABC 

pGAD424 HCR1 

  HF7c élesztő két-hibrid 
módszer 

 
1. táblázat. Az adott kísérletekben felhasznált plazmid-konstrukciók, valamint az ezek segítségével 
transzformált élesztőtörzsek listája. 

Tetrádanalízis 

Az RLI1/∆rli1 diploid élesztőtörzset sporulációra késztettük: a sejteket egy speciális, 

alacsony nitrogéntartalmú táptalajra szélesztettük és szobahőmérsékleten növesztettük. 

A növekedés során a diploid sejtek meiózison mennek keresztül, végül tetrádokat 

alkotnak. A tetrád disszekció során a sporulációs táptalajon minimum 4-5 napja növő 

élesztősejteket 15 percig 10%-os Glusulase oldatban előkezeltük, hogy a tetrádok fala 

kissé fellazuljon. Az oldatot ötszörösére hígítottuk majd YPD táptalajra csepegtettük, és 

az egyes tetrádokat alkotó négy-négy spórát fénymikroszkóp és mikromanipulátor 
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segítségével szétválasztottuk. 5-6 napos 30 °C-on történő inkubáció után a spórából 

kifejlődő haploid sejtek már jól láthatóak. 

Differenciál centrifugálás 

A HA-tag-gel ellátott Rli1 fehérjét expresszáló (IRHA) élesztőtörzs egyéjszakás 

rázatott tenyészetét összegyűjtöttük, hideg desztillált vízzel átmostuk, üveggyöngyökkel 

2×1 percig vortexelve feltártuk, majd az egyes sejtalkotókat az egymást követő, egyre 

növekvő sebességű centrifugálási lépések segítségével szétválasztottuk. Ennek során a 

sejtfeltárást követően a sejttörmeléktől egy 3000 rpm fordulatszámú 10 percig tartó 

centrifugálással tisztítottuk meg a mintát. Ez az üledék tartalmazta a magfrakciót is. A 

posztnukleáris felülúszó 10000 rpm fordulatszámú, 10 perces centrifugálását követően 

egy durva mitokondriális frakciót kaptunk, amelyet Nycodenz sűrűséggradiens 

centrifugálással tovább tisztítottunk, hogy megkapjuk a finom mitokondriális frakciót. A 

szolubilis citoszólikus fehérjéket a mikroszómális membránfrakciótól a 

posztmitokondriális felülúszó 10000 rpm fordulatszámon 60 percen át történő 

centrifugálásával választottuk el. Az egyes frakciók Western blot analízise során minden 

frakcióból azonos mennyiségű fehérjét futtattunk meg 12%-os SDS poliakrilamid gélen. 

A keresett fehérjéket kemilumineszcenciás módszerrel, HRP-konjugált másodlagos 

ellenanyaggal azonosítottuk. 

Cukorgradiens centrifugálás 

A TAP-tag-gel ellátott Rli1 fehérjét expresszáló (RLI1-TAP) törzs egyéjszakás 

rázatott tenyészetét 1/20-ra hígítottuk, 0,8-as OD600 értékig növesztettük, majd az 

összegyűjtött és mosott sejteket hideg lízispufferben felszuszpendálva (20 mM Tris-HCl 

pH 7,4, 100 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 5 mM EDTA, 10% glicerin 0,1% NP-40, 1 mM 

PMSF, 1,5 mM cycloheximide) üveggyöngyökkel 2×1 percig vortexelve tártuk fel. A 

sejttörmeléket centrifugálással (3000 rpm 5 perc majd 10000 rpm 10 perc) eltávolítottuk, 

a felülúszót 10-50%-os lineáris cukorgradiens tetejére vittük fel, és Beckman SW41 

rotort használva 40000 rpm fordulatszámon 5 órán keresztül centrifugáltuk. A mintákat 

frakciószedő segítségével gyűjtöttük össze és Western blot segítségével vizsgáltuk a 

fehérjék elhelyezkedését.  
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TAP-tag affinitás izolálás 

Az RLI1-TAP egyéjszakás rázatott tenyészetet 1/20-ra hígítottuk, 0,8-as OD600 

értékig növesztettük, összegyűjtöttük, jéghideg desztillált vízzel mostuk egyszer, majd 

üveggyöngyökkel IP pufferben (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 50 mM NaCl, 0,5% NP-40) 

feltártuk a sejteket. A sejttörmeléket centrifugálással (3000 rpm 5 perc majd 10000 rpm 

10 perc 4 °C) távolítottuk el. Az első kötés során a felülúszóhoz IgG Sepharose 

gyöngyöket adtunk, 1,5 órán keresztül 4 °C-on lassan rázattuk, majd lecentrifugáltuk a 

mintát (7000 rpm 3 perc 4 °C). A üledéket egyszer mostuk, TEV proteáz enzimmel 

kezeltük a gyártó cég (Invitrogen) útmutatása alapján, majd centrifugálással választottuk 

el a gyöngyöket a felülúszóban levő, gyöngyökről lehasított fehérjétől.  A második kötés 

során a felülúszóhoz háromszoros mennyiségű kalmodulin-kötő puffert (10 mM Tris-

HCl pH 8,00, 10 mM 2-merkaptoetanol, 150 mM NaCl, 1 mM Mg-acetát, 1 mM 

imidazol, 3 mM CaCl2, 0,1% NP-40) valamint Calmodulin gyöngyöket (Stratagene) 

adtunk majd 1 órán keresztül 4 °C-on lassan rázattuk. A gyöngyöket előbb kalmodulin-

kötő pufferrel mostuk, majd a kötött fehérjéket kalmodulin elúciós pufferrel (10 mM 

Tris-HCl pH 8,00, 10 mM 2-merkaptoetanol, 150 mM NaCl, 1 mM Mg-acetát, 1 mM 

imidazol,  0,1% NP-40 2 mM EGTA) eluáltuk a gyöngyökről (74). 

Fehérjeszintézis vizsgálata 

Vad típusú és Tet-RLI1 törzseket YPD médiumban, doxiciklin jelenlétében illetve 

hiányában növesztettük 24 órán keresztül. Az összegyűjtött és átmosott sejteket 

metionin- és ciszteinmentes minimál tápoldatba helyeztük, 10 µCi 35S izotóppal jelölt 

metionin és cisztein keverékét adva a sejtekhez 10 percig inkubáltuk őket, majd 6 mM 

jelöletlen metionint és ciszteint adva a sejtekhez hígítottuk ki az izotópot, és további 10 

percig növesztettük a sejteket. Az összegyűjtött sejteket feltártuk és 12%-os SDS 

poliakrilamid gélen megfuttattuk. A fehérjékbe beépült izotópot PhosphoImager 

készülékkel tettük láthatóvá. 
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A COB mRNS érésének vizsgálata során használt módszerek 

Baktérium- és élesztőtörzsek 

A COB mRNS érésének vizsgálatához felhasznált mutáns élesztőtörzseket az 

2. táblázat foglalja össze. Az E. coli kultúrákat LB médiumban növesztettük 37 °C-on. A 

szükséges esetekben az ampicillin végkoncentrációja 50 µg/ml volt. Az élesztőtörzseket 

YP gazdag (1% élesztőkivonat, 2% pepton) vagy minimál médiumban (0,17% YNB, 

0,5% ammónium szulfát és szükséges aminosavak), 2% glükóz (YPD) illetve 3% glicerin 

(YPG), mint szénforrás hozzáadásával növesztettük. Ugyanezen táptalajokat használtuk 

2% agar hozzáadásával szilárd táptalajokként. 

Törzs Genotípus 

LL20/rho0 α [rho0] leu2-3 leu2-112 his3-11 his3-15 2 µm+ 

JC3/M9410 a [rho+M9410 mit−] in JC3 

MY7/mp232L+53R a [rho−] lys1 

CCG α [rho+CCG] in LL20 

ACG α [rho+ACG] in LL20 

ACG-ACG α [rho+ACG-ACG] in LL20 

ACG-CCG α [rho+ACG-CCG] in LL20 

CCG-ACG α [rho+CCG-ACG] in LL20 

CCG-CCG α [rho+CCG-CCG] in LL20 

CCG∆pet127 α [rho+CCG]pet127::neo+ in LL20 

ACG∆pet127 α [rho+ACG]pet127::URA3 his3-11, his3-15 in LL20 

ACG-ACG∆pet127 α [rho+ACG-ACG]pet127::KanMX4 in LL20 

ACG-CCG∆pet127 α [rho+ACG-CCG]pet127::KanMX4 in LL20 

CCG-ACG∆pet127 α [rho+CCG-ACG]pet127::KanMX4 in LL20 

CCG-CCG∆pet127 α [rho+CCG-CCG]pet127::KanMX4 in LL20 

 
2. táblázat. A kísérletekben felhasznált élesztőtörzsek. 

A mitokondriális genomban mutáns élesztők klónozása során felhasznált plazmidok 

A mitokondriális genomban mutáns élesztők létrehozásához szükséges plazmidok a 

p707H plazmid felhasználásával készültek. Inszertként a COB 5’ UTR szekvenciájának 
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−961. és −898. nukleotidok közötti szakaszát használtuk, amelyet PCR technikával 

erősítettünk ki. Templátként a CCG illetve ACG törzsek mitokondriális DNS-e szolgált 

(ez a szekvencia tartalmazza a Cbp1 kötőhelyet a vad típusú CCG, illetve a mutáns ACG 

trinukleotiddal). A CCG illetve ACG trinukleotidot tartalmazó PCR termékek egyik 

részének 5’ végén EcoRI, 3’ végén BsaHI restrikciós hely volt található, másik részükben 

ugyanezen hasítási helyeket megfordítottuk, tehát az 5’ végükön BsaHI hely, a 3’ 

végükön pedig EcoRI hely volt található. EcoRI és BsaHI restrikciós emésztést és ligálást 

követően a fragmentumokat p707H plazmidba klónoztuk (6. ábra). A p(707-CCG-

CCG), p(707-ACG-CCG), p(707-ACG-ACG) illetve p(707-CCG-ACG) plazmidokban a 

megfelelő tandem szekvenciákat szekvenálással ellenőriztük.  

 

6. ábra. A mitokondriális genomban mutáns 
élesztők létrehozásához szükséges plazmidok 
térképe.  

 

Mitokondriális genomban mutáns, tandem Cbp1 kötőhelyet hordozó élesztőtörzsek  

A mitokondriális genomjukban tandem Cbp1-kötőhelyet hordozó élesztők 

létrehozása az ún. high velocity microprojectile bombardment módszerrel, egy már leírt 

protokoll alapján történt (58). Ennek során wolfram mikrogyöngyök felszínét a 

belövéshez használt plazmidok keverékével vontuk be, majd a gyöngyöket egy speciális, 

sűrített levegőt használó génpuska segítségével, nagy sebességgel „belőttük” a sejtekbe. A 

mutáns élesztők létrehozásához LL20/rho0 törzset használtunk. A belövés Yep351 (egy 

nukleáris plazmid) és a p(707-CCG-CCG), p(707-ACG-CCG), p(707-ACG-ACG) vagy 

p(707-CCG-ACG) plazmidok (6. ábra) egyikének keverékével történt. A Leu+ nukleáris 

transzformánsok szelektálását és a mesterséges [rho−] mitokondriális transzformánsok 

keresését az alábbi protokoll alapján végeztük. Ezek a törzsek a mitokondriumaikban 

hordozzák a tandem kötőhelyet tartalmazó plazmidot. Azért, hogy ezt a szekvenciát 
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bejuttassuk a mitokondriális genomba, a transzformánsokat JC3/M9410 jelű (MAT a 

[rho+M9410 mit−] in JC3) kariogámia-deficiens törzzsel kereszteztük. Az ekkor kapott 

rekombináns citoduktánsok azonosítására az MY7/mp232L+53R (MAT a [rho−] lys1) 

jelű teszttörzset használtuk. A citoduktánsok és a teszttörzs keresztezésekor olyan 

diploidok keletkeznek, amelyek glicerintartalmú táptalajon is képesek nőni, tehát 

respiráció kompetens diploidok. A tandem kötőhely meglétét és megfelelő pozícióját a 

mitokondriális genomban PCR-ral és szekvenálással ellenőriztük. 

Mutáns és/vagy tandem Cbp1 kötőhelyet hordozó ∆pet127 élesztőtörzsek  

A BY4741 ∆pet127 törzsből (EUROSCARF, Frankfurt, Németország) PCR 

technikával kierősítettük a pet127::KanMX4 fragmentumot, majd pGEM-T Easy 

vektorba klónoztuk. A konstrukt NotI enzimmel történő emésztése után a kanamicin 

kazettát hordozó fragmentumot az előzőekben leírt módon elkészített mitokondriális 

mutáns élesztőtörzsbe transzformáltuk. A geneticin-tartalmú YPD táptalajon növő 

transzformánsokban a kanamicin kazetta meglétét és helyes pozícióját PCR-ral, majd 

szekvenálással ellenőriztük. 

Sejtlégzés képességének vizsgálata  

A törzseket YPD médiumban 30 °C-on növesztettük log fázisig. Sejtszámlálást 

követően mindegyik mintát 104, 103, 102 és 10 sejt/6 µl koncentrációkra hígítottuk. A 

sorozathígításból 6-6 µl-t glükóz illetve glicerintartalmú táptalajra csöppentettünk, és 12 

napig 30 °C-on növesztettük. A növekedés ütemét a 2., 4. és 12. napon fényképen 

rögzítettük.  

Teljes RNS izolálás 

Az egyéjszakás rázatott tenyészeteket 1/20-ra hígítottuk, és 0,4-0,5-ös OD600 értékig 

növesztettük, majd az összegyűjtött sejteket lefagyasztottuk. A fagyott üledéket LET 

oldatban felszuszpendáltuk (25 mM TRIS-HCl pH 8,0, 100m M LiCl, 20 mM EDTA), 

LET-ben telített fenolt és üveggyöngyöket adunk hozzá, majd 5 percig vortexeltük. 

Ezután desztillált vizet valamint fenol és kloroform keverékét adva a mintákhoz azokat 

további 5 percig vortexeltük. Rövid centrifugálást követően (14000 rpm, 2 perc) a 

felülúszót fenol és kloroform keverékével vortexeltük 5 percig. Újabb rövid centrifugálás 

után a felülúszóhoz kloroformot adva megint 5 percig vortexeltük, majd lecentrifugáltuk 
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a mintákat. Az így kapott felülúszóhoz 3 M NaOAc oldatot és abszolút etanolt adtunk és 

lefagyasztottuk. 10 perc centrifugálás után a kicsapódott teljes RNS az üledékben 

található, amit egy 70%-os etanolos mosást követően desztillált vízben oldottunk fel. 

Az egyes minták koncentrációjának és tisztaságának meghatározását 260 és 280 nm-

en történő fényelnyelés arányának mérésével végeztük, majd a mintákat RNáz-mentes 

1,25%-os agaróz gélen megfuttatva ellenőriztük. 

Az RNS izolálása során minden oldatot DEPC-el kezelt desztillált vízzel 

készítettünk, valamint RNáz mentes anyagokat és eszközöket használtunk. 

Primer extenziós analízis 

A kísérletekhez használt oligonukleotidokat T4 polinukleotid kináz és [γ-32P] ATP 

felhasználásával jelöltük meg, a gyártó cég (Promega) ajánlása szerint. A reakcióelegy 

8 µg teljes RNS-t és 10 pmol 5’ végen jelölt oligonukleotidot tartalmazott annealing 

pufferben (200 mM KCl, 10 mM Tris-HCl). A mintát 5 perces 85 °C-on történő 

melegítés után 90 percen át 45 °C-on inkubáltuk, a reverz transzkripció 1-1 mM dCTP, 

dGTP illetve 3-3 mM dATP, dTTP és 7U reverz transzkriptáz enzim hozzáadásával 15 

percig 42 °C-on zajlott. A reakciósorozat végén mintáinkat 7 M ureát tartalmazó 6%-os 

poliakrilamid szekvenáló gélen futtattuk meg. Eredményeinket PhosphoImager 

készülékkel tettük láthatóvá. 
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Eredmények 

Az Rli1p szerepének vizsgálata, avagy miért esszenciális a mitokondrium? 

Munkacsoportunk egy németországi munkacsoporttal együttműködve a 

mitokondrium esszenciális jellegének hátterében álló mechanizmusok vizsgálatát tűzte 

ki céljául. Munkánk kezdetekor már nyilvánvaló volt, hogy az első, teljes egészében 

nélkülözhetetlen mitokondriális funkció a vas-kén komplex bioszintézise, valamint, 

hogy a nemrég felfedezett CIA (tehát az extramitokondriális vas-kén fehérjék 

aktiválásáért felelős) rendszer mindegyik tagja esszenciális élesztőben. Mindez 

megerősítette azt az elképzelésünket, hogy létezniük kell olyan, eddig még nem vizsgált, 

extramitokondriális elhelyezkedésű, esszenciális vas-kén fehérjéknek, amelyek 

létfontosságú funkciója teszi a mitokondriumot is – a vas-kén komplex bioszintézisén 

keresztül – nélkülözhetetlen organellummá. Ilyen, eddig ismeretlen funkciójú fehérjéket 

keresve a fehérje adatbankok átvizsgálása után választásunk a humán RNáz L inhibítor 

élesztő homológjára, az Rli1p-re esett. Ez a fehérje ideális jelöltnek tűnt, mivel erősen 

konzervált minden eukariótában, két ferredoxin-jellegű motívumot is tartalmaz, tehát 

valószínűsíthetően prosztetikus csoportként vas-kén komplexet köt, és szekvencia-

analízise alapján feltételezhető volt, hogy a citoplazmában helyezkedik el.  

Német kollaborációs partnerünk igazolta, hogy az Rli1p az első olyan esszenciális 

vas-kén fehérje, amely nem a CIA rendszer tagja, vagyis amelynek nincs szerepe saját 

komplexének bioszintézisében. Ezzel bebizonyosodott, hogy az Rli1p lehet az a fehérje, 

amelynek funkcióját feltárva a mitokondrium esszenciális jellege is megmagyarázhatóvá 

válik. 

Az Rli1p sejten belüli elhelyezkedése 

Az Rli1p sejten belüli lokalizációjának vizsgálatára olyan élesztőtörzset használtunk, 

amelyben a fehérje HA-tag-gel ellátott formája található (IRHA törzs). Az egyéjszakás 

rázatott tenyészet feltárását követően a sejtalkotókat differenciál centrifugálással 

szétválasztottuk, majd az egyes frakciókban az Rli1p jelenlétét Western blot segítségével 

határoztuk meg.  
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Eredményeink azt mutatták, hogy az Rli1p legnagyobb mennyiségben a 

posztmitokondriális felülúszóban (PMF) volt kimutatható (7. ábra). Ezt a frakciót 

tovább vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a fehérje mennyiségének kb. fele szolubilis 

fehérjeként viselkedett, a másik fele azonban a mikroszómális üledék frakcióból  (Mik) 

volt kimutatható. Mivel ez a frakció tartalmazza a töredezett endoplazmatikus retikulum 

(ER) darabokat, elmondhatjuk, hogy a fehérjénk egy része a citoplazmában oldott 

formában fordul elő, másik része viszont valamilyen módon az ER-hez kötődve van 

jelen. 

 

7. ábra. Az Rli1p sejten belüli elhelyezkedésének 
vizsgálata differenciál centrifugálással (PMF: poszt-
mitokondriális felülúszó, Cit: citoszól frakció, Mik: 
mikroszóma frakció, DM: durva mitokondrium frakció, 
Mtk: tisztított mitokondrium frakció). 

Az Rli1p citoszólikus elhelyezkedését német kollaborációs partnerünk in situ 

immuncitokémiai módszert használva erősítette meg. Ennek során Rli1-HA fehérjét 

expresszáló élesztősejteket HA-tag elleni monoklonális ellenanyaggal, majd fluorofórral 

jelölt másodlagos ellenanyaggal inkubálták, végül a preparátumot fluoreszcencia 

mikroszkóppal vizsgálták. A sejtmagokat DAPI festéssel tették láthatóvá. A 8. ábrán 

látható mikroszkópos felvételen jól látható, hogy a fehérje legnagyobb része a 

citoszólban helyezkedik el. Ezzel a technikával azonban azt is sikerült kimutatniuk, hogy 

a fehérje egy kisebb mennyisége a sejtmagban található. 

A sejtmagi lokalizációt az xpo1-1 törzs segítségével tesztelték, amely egy 

hőmérséklet-érzékeny mutációt hordoz a nukleáris exportban fontos exportin fehérjét 

kódoló XPO1 génen. Permisszív hőmérsékleten (25 °C) növesztve ez a törzs normálisan 

működik, nem permisszív hőmérsékletre (37 °C) áthelyezve a sejteket azonban az 

exportin fehérje hőmérséklet-érzékeny mutációja miatt a nukleáris export zavart 

szenved (76). 
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Rli1p-HA

DAPI

25 °C 37 °C

xpo1-1 + pRS414-RLI1-HAW303 + pRS414-RLI1-HA

 

8. ábra. Az Rli1p sejten belüli lokalizációjának vizsgálata in situ immuncitokémiával (bal panel) és az 
Rli1p sejtmagi elhelyezkedésének tesztelése az xpo1-1 törzs segítségével (jobb panel). 

Az Rlip-HA-t expresszáló xpo1-1 törzsben a fehérje elhelyezkedésében 

bekövetkezett változásokat szintén immuncitokémiai módszerrel tették láthatóvá. Ennek 

során a 25 °C-on növesztett sejteket 15 percig 37 °C-on tartották, majd fehérjénket HA-

ellenes ellenanyaggal, immuncitokémiai módszerrel tették láthatóvá. A kontroll sejteket 

a kísérlet teljes időtartama alatt 25 °C-on növesztették. A 25 °C-on majd 37 °C-on tartott 

xpo1-1 törzsben azt tapasztalták, hogy miután a nukleáris exportot a hőmérséklet 

emelésével leállították, az Rli1p mennyisége a sejtmagban kimutathatóan megnőtt 

(8. ábra). Mindez arra enged következtetni, hogy bár az Rli1p legnagyobb 

mennyiségben a citoszólban található, egy kisebb része a citoszól és a sejtmag között 

ingázik.  

Az Rli1p vas-kén komplexe nélkülözhetetlen Saccharomyces cerevisiae-ben 

Szisztematikus géninaktivációs kísérletekkel már korábban bizonyították, hogy az 

Rli1 fehérje nélkül az élesztősejtek nem életképesek. Arra utaló bizonyítékok azonban, 

hogy a fehérje vas-kén komplexének van-e bármilyen szerepe a fehérje 

nélkülözhetetlenségében, nem álltak rendelkezésre. Így a következőkben az Rli1p 

esszenciális voltának a megerősítését, illetve a vas-kén komplex fontosságának 

vizsgálatát tűztük ki célul. Ehhez tetrádanalízist alkalmaztunk, amely egy igen 

megbízható módszer gének esszenciális voltának kimutatására. Ennek során az egyetlen 

allélra nézve heterozigóta diploid élesztőtörzset sporulációra késztetjük, a tetrádokat 
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alkotó négy spórát egy speciális mikroszkóp segítségével szétválasztjuk (tetrád 

disszekció), majd a spórát, pontosabban a spórában jelenlevő allélt a spórából kifejlődő 

haploid kolóniák életképességének vizsgálatával jellemezzük. 

Vizsgálatainkhoz homológ rekombinációval történő génkicserélődés technikájának 

felhasználásával hoztuk létre a diploid RLI1/∆rli1 törzset. Ez a törzs a két RLI1 allél 

egyikén jelentős deléciót hordoz, míg a másik allél az eredeti, vad típusú gént 

tartalmazza. Diploid formában az egyetlen allélra nézve heterozigóta törzs életképes, 

mivel az egy kópiában meglevő eredeti RLI1 gén kompenzálja a hiányzó allélt. A 

spóraképződés során azonban az egy tetrádot alkotó négy spórából mindig csak kettőbe 

kerül az eredeti, vad típusú RLI1 allélt hordozó kromoszóma, a másik két spórába csak a 

kiütött gént tartalmazó kromoszóma kerülhet (9. ábra). 

 

9. ábra. A diploid RLI1/∆rli1 törzs tetrádanalízise. 

A spórából kifejlődő haploid utódsejt tehát csak akkor képes nőni, ha a kiütött gén 

nélkül is életképes maradt, vagyis a kiütött gén nem esszenciális. Ezzel szemben az 

RLI1/∆rli1 törzs által létrehozott tetrádok szegregációja során az egy tetrádot alkotó 

négy spóra közül minden esetben csak kettő volt életképes, vagyis ezekből fejlődött ki 

haploid élesztőkolónia. Mindez jól megfigyelhető a 9. ábrán, ahol a RLI1/∆rli1 törzs 

tetrádanalízisének jellemző eredménye látható. Az a megfigyelés, hogy egy tetrádból 

minden esetben csak két haploid kolónia keletkezik, bizonyítja, hogy csak a vad típusú, 

eredeti RLI1 gént tartalmazó haploid törzsek életképesek, míg azok a sejtek, amelyekben 

nincs meg ez az ép RLI1 allél, elpusztulnak. Ily módon sikerült megerősítenünk azt a 

megfigyelést, hogy az Rli1p egy nélkülözhetetlen fehérje élesztőben. 
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Az Rli1p két [4Fe-4S] komplexe a fehérjerészhez annak két ferredoxin típusú 

motívumán keresztül kapcsolódik. Mindkét motívumban található négy-négy erősen 

konzervált cisztein, ezeken keresztül kötődnek a vas-kén komplexek az apoproteinhez. 

Annak tisztázására, hogy a vas-kén komplex megléte illetve hiánya szerepet játszik-e a 

fehérje esszenciális voltában, három új mutáns RLI1 gént hoztunk létre. Az RLI1-C25S 

illetve az RLI1-C61S mutáns gének első illetve második ferredoxin típusú motívumában 

az egyik konzervált ciszteint (az elsőben a 25-ös, a másodikban a 61-es pozícióban levőt) 

PCR-alapú irányított mutagenezissel szerinre cseréltük ki. Az RLI1-C25-61S mutáns 

génben mindkét motívumban a mutáns vas-kén kötő szekvencia volt jelen. A mutáns 

géneket pRS426 plazmidba klónoztuk, majd az előző kísérletben használt diploid 

RLI1/∆rli1 törzsbe transzformáltuk (10. ábra). 

Mivel a pRS426 plazmid egy nagyon erős ADH promóterrel rendelkezik, így erről a 

plazmidról nagy mennyiségben expresszálódnak a fehérjék. Kontrollként egy olyan 

RLI1/∆rli1 törzset hoztunk létre, amelybe az eredeti, vad típusú RLI1 gént vittük be 

ugyanezen plazmid segítségével.  

C25S

Fe-S Fe-S NBD1 NBD2

C61S + pRS426

RLI1/!rli1
+

pRS426-
RLI1

RLI1/!rli1
+

pRS426-
RLI1-C25S

RLI1/!rli1
+

pRS426-
RLI1-C61S

RLI1/!rli1
+

pRS426-
RLI1-C25,61S

transzformálás RLI1/!rli1 törzsbe

RLI1

 

10. ábra. Az Rli1p-ben található két 
vas-kén komplex esszenciális voltának 
vizsgálata tetrádanalízis segítségével. 

 

A négy fenti törzs tetrádanalízise során a következőket figyeltük meg: a kontroll 

törzs, tehát a plazmidon vad típusú RLI1 gént tartalmazó diploid RLI1/∆rli1 törzs 

minden esetben négy életképes spórát hozott létre (10. ábra). Ebben az esetben tehát az 

RLI1 gén deléciójának hatását a plazmiddal utólag bevitt vad allél tökéletesen 
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kompenzálta. Azok a spórák viszont, amelyek az utólag bevitt, akár egyszeres, akár 

kétszeres mutáns kötőhelyet hordozó RLI1 gént tartalmazták nem voltak életképesek, 

hiszen mindegyik mutáns törzs 2:2 arányú szegregációval volt jellemezhető. Mindez azt 

bizonyítja, hogy az Rli1p két konzervált ciszteinje létfontosságú a fehérje, és így a sejt 

számára is. Ez a megfigyelés egyben azt is jelenti, hogy mindkét vas-kén komplex a 

fehérje elengedhetetlen alkotórésze. 

Az Rli1p ATP-kötő képessége nélkülözhetetlen Saccharomyces cerevisiae-ben 

Az Rli1 fehérjét a C-terminálisához közeli két ABC domén megléte alapján soroljuk 

az ABC fehérjék családjába. Ez a domén felelős az ATP kötésért és az ATPáz aktivitásért. 

Következő kísérletünkben komplementációs teszt alkalmazásával azt kívántuk 

megvizsgálni, hogy ennek a két ABC doménnek a szerepe is ugyanolyan elsőrendű-e, 

mint a vas-kén kötő régióknak. PCR-alapú irányított mutagenezissel két olyan mutáns 

gént hoztunk létre, amelyekben az Rli1p első illetve második Walker A motívumában az 

ATP kötő lizint (az első motívumban a 116-os pozíciójú lizint (RLI-K116L), a második 

motívumban pedig a 391-es pozíciójú lizint (RLI-K391L)) leucinra cseréltük. A két 

mutáns gént expressziós vektorba klónoztuk, élesztősejtekbe transzformáltuk, majd a 

komplementációs teszt során azt vizsgáltuk, hogy a plazmidon a sejtekbe juttatott 

mutáns Rli1 fehérje képes-e az eredeti Rli1 fehérje funkciójának átvételére. 

Ehhez a kísérlethez elő kellett állítanunk egy olyan sejtes rendszert, amelyben az 

eredeti, vad típusú Rli1p nem található meg. Mivel az RLI1 gén esszenciális, annak 

kiütése haploid élesztősejtekben letális, a deléciós mutáns sejtek nem életképesek. Ezért 

fejlesztettük ki a Tet-RLI1 törzset, amelyben az RLI1 gén egy tetraciklin által 

represszálható promóter szabályozása alatt áll (75). Doxiciklin, egy tetraciklin jellegű 

antibiotikum hozzáadásával ezekben a sejtekben az RLI1 gén átírása gátlódik, az RLI1 

mRNS, így az Rli1 fehérje mennyisége is lecsökken (11. ábra), Ennek a törzsnek a 

felhasználásával modelleztük az Rli1p depléciójának hatását.  

 

11. ábra. A Tet-RLI1 (TR) törzs tesztelése  
Northern blot segítségével. 
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A Tet-RLI1 törzs felhasználásával végzett komplementációs tesztek során 

megvizsgáltuk, hogy az exogén, mutáns ATP kötőhellyel rendelkező fehérjék képesek-e 

az eredeti fehérje funkcióját átvenni, vagyis a kizárólag az ATP kötésre képtelen fehérjét 

tartalmazó sejt az eredeti fehérje hiányában is életképes marad-e. A két ABC domén-

mutáns RLI1 gént a pRS424 plazmidba klónoztuk, majd Tet-RLI1 törzsbe 

transzformáltuk. A transzformáns élesztőket normál minimál és doxiciklin-tartalmú 

táptalajon növesztve a növekedés mértékéből tudtunk következtetni a 

komplementációra. 

pRS424  Doxiciklin kezelés Növekedés mértéke 

- +++ 
RLI1 

+ +++ 

- +++ 
RLI1-K116L 

+ - 

- +++ 
RLI1-K391L 

+ - 

 
3. táblázat. Az Rli1p ATP-kötő képességének vizsgálata komplementációs teszttel. 

Doxiciklin jelenlétében a vad típusú, exogén RLI1 gént tartalmazó Tet-RLI1 törzs 

képes volt a vad típusú sejtekkel megegyező mértékben nőni, ami azt jelzi, hogy a 

plazmidon bevitt normál RLI1 gén képes volt az endogén fehérje doxiciklin által 

kiváltott depléciójának ellensúlyozására. A mutáns ABC domént hordozó Rli1p-t 

expresszáló Tet-RLI1 törzs azonban képtelen volt a növekedésre doxiciklin jelenlétében 

(3. táblázat). A komplementáció hiánya azt jelzi, hogy az Rli1 fehérjén belül az ABC 

domén ATP kötési képessége esszenciális a fehérje, és így a sejt számára is.  

Az Rli1p a Hcr1 fehérjéhez kapcsolódik in vivo 

Takashi Ito vezetésével egy japán kutatócsoport olyan, két-hibrid módszeren alapuló 

eljárást fejlesztett ki, amelynek segítségével kb. 6000 fehérje közötti kölcsönhatást voltak 

képesek feltérképezni Saccharomyces cerevisiae-ben (77). 2001-ben közölték ennek az 

átfogó munkának a kiegészített eredményeit is (78). Ez a vizsgálat többek között azt is 

kimutatta, hogy az általunk vizsgált Rli1p kapcsolódik a Hcr1 fehérjével. Ez utóbbi 

fehérje az rRNS-ek módosításában és a transzláció iniciációjában játszik szerepet (79, 
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80). Munkánk első részében ennek a kapcsolatnak a létét kívántuk igazolni élesztő két-

hibrid módszerrel, illetve arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a már bizonyítottan 

esszenciális vas-kén komplexnek van-e szerepe a Hcr1p-vel való kapcsolat 

kialakításában.  

Az Rli1p és a Hcr1p két-hibrid módszerrel történő vizsgálatához két olyan 

plazmidot hoztunk létre, amelyek fúziós fehérje formájában tartalmazták az adott 

fehérje és a Gal4 promóterhez szelektíven kötődő transzkripciós faktor két doménje (a 

DNS kötő domén illetve az átírást aktiváló domén) szekvenciájának egyikét. A két 

plazmidot, valamint a szükséges kontroll plazmidok különböző kombinációit olyan 

triptofán-auxotróf élesztősejtekbe transzformáltuk, amelyekben a TRP gén előtt a Gal4 

promóter helyezkedik el (HF7c törzs). Ha a két, általunk vizsgált fehérje 

összekapcsolódik, a két különböző transzkripciós domén is elég közel kerül egymáshoz 

ahhoz, hogy az eredeti transzkripciós faktorhoz hasonló térszerkezetet felvéve a Gal4 

promótert aktiválja. Így a két vizsgált fehérje kölcsönhatása aktiválja a TRP gén átírását, 

és ezzel a két kapcsolódó fehérjét tartalmazó, eredetileg triptofán-auxotróf élesztősejtet 

képessé teszi a növekedésre triptofánmentes táptalajon. Ennek megfelelően, ha az 

eredetileg triptofán-auxotróf élesztősejt képes növekedni triptofánmentes táptalajon, ez 

azt jelzi, hogy a két, általunk vizsgálni kívánt fehérje in vivo kötődik egymáshoz.  

A használt plazmid-kombinációkat és az egyes esetekben megfigyelt növekedési 

mértéket a 4. táblázat foglalja össze.  

 pGBT9 pGAD424 Növekedés mértéke 

1 - - - 

2 RLI1 - - 

3 - HCR1 - 

4 RLI1 HCR1 +++ 

 
4. táblázat. Az Rli1 és Hcr1 fehérjék kapcsolódásának vizsgálata élesztő két-hibrid módszerrel. 

A kontrollként használt, RLI1 és/vagy HCR1 gént nem tartalmazó plazmidok esetén 

nem tapasztaltunk növekedést triptofánmentes táptalajon. A vad típusú RLI1 és HCR1 

gént tartalmazó plazmidokat hordozó élesztősejtek esetén azonban erős növekedést 

figyeltünk meg, amely igazolta a két fehérje szoros kapcsolatát in vivo. 
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A vas-kén komplexek kötésben betöltött szerepének tanulmányozása érdekében a 

vad típusú Rli1p mellett, a tetrádanalízis során is használt egyszeres és kétszeres mutáns 

ferredoxin motívummal rendelkező Rli1p fehérjékkel is elvégeztük a vizsgálatot. Ekkor 

azt az eredményt kaptuk, hogy az egyszeres mutáns sejtek a kontroll sejtekkel, illetve a 

vad típusú Rli1p-t expresszáló sejtekkel azonos mértékű növekedést mutattak 

(5. táblázat). Ez azt jelenti, hogy az egyszeres mutáns Rli1 fehérjék még képesek voltak a 

Hcr1p-vel kapcsolódni.  

 pGBT9 pGAD424 Növekedés mértéke 

1 - - - 

2 RLI1 HCR1 +++ 

3 RLI1-C25S HCR1 ++++ 

4 RLI1-C61S HCR1 +++ 

5 RLI1-C25,61S HCR1 - 

 
5. táblázat. A vas-kén komplex szerepének vizsgálata az Rli1 és Hcr1 fehérjék kapcsolódásában 
élesztő két-hibrid módszerrel. 

Ez az eredmény számunkra meglepő volt, mivel a tetrádanalízis eredménye azt mutatta, 

hogy már az egyszeres mutánsok is életképtelenek voltak. A kettős mutáns Rli1p 

azonban nem kötődött a Hcr1p-hez, mivel a mindkét fehérjét expresszáló élesztősejtek 

nem nőttek triptofánmentes táptalajon.  

A két fehérje közti kapcsolat kialakításához tehát nincs feltétlenül szükség mindkét 

komplex meglétére, azonban magához az apoproteinhez a Hcr1p már nem képes 

kapcsolódni. Valószínű, hogy az Rli1p natív térszerkezetének kialakításához szükség van 

mindkét vas-kén komplex apoproteinhez történő kapcsolódására. Eredményeink arra 

utalnak, hogy az egyes vas-kén komplexek hiánya csak kisebb mértékű 

konformációváltozást eredményez, amely még megengedi a Hcr1p-hez történő 

kötődést. Mindkét komplex elvesztését követően azonban az Rli1p szerkezete már oly 

mértékben eltér a natív konformációtól, ami lehetetlenné teszi a kapcsolat létrejöttét. 

Mivel a komplementációs teszt során bebizonyosodott, hogy az Rli1p két ABC 

doménje szintén nélkülözhetetlenül fontos a fehérje számára, a fehérje ATP-kötő 

képességének a Hcr1p-hez történő kapcsolódásban betöltött szerepét is megvizsgáltuk. 

Ehhez a komplementációs tesztben már felhasznált ATP-kötő mutáns Rli1 klónokat 
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használtuk. Emellett, hogy megvizsgáljuk az Rli1p ABC doménjének a kapcsolódásban 

betöltött jelentőségét, egy újabb konstrukcióban kizárólag az ABC domént 

expresszáltuk, amely az eredeti, nem mutáns ATP-kötő lizint hordozta. A kapcsolódást 

ismét élesztő két hibrid módszerrel vizsgáltuk.  

 pGBT9 pGAD424 Növekedés mértéke 

1 - - - 

2 RLI1 HCR1 +++ 

3 RLI1-K116L HCR1 - 

4 RLI1-K391L HCR1 - 

5 RLI1-ABC HCR1 - 

 
6. táblázat. Az Rli1p ABC domén szerepének vizsgálata az Rli1 és Hcr1 fehérjék kapcsolódásában 
élesztő két-hibrid módszerrel. 

A vizsgálatok alapján sem a mutáns ATP-kötő domént hordozó Rli1p-t expresszáló, 

sem pedig a csak az eredeti ABC domént expresszáló élesztősejtekben nem mutattunk ki 

Hcr1p-hez történő kapcsolódást (6. táblázat). Mindez azt jelzi, hogy az ABC domén, 

ezen belül az ATP kötő régió jelenléte (így feltételezhetően az ATP kötés) 

mindenképpen szükséges, bár önmagában nem elégséges feltétele a kapcsolat 

kialakításának. 

Az Rli1p riboszómális alegységekhez kapcsolódik in vivo 

Az Rli1p funkciójának megértéséhez elengedhetetlenül fontos megvizsgálnunk, 

milyen további fehérjékkel kapcsolódik a sejten belül. A lehetséges kötőpartnerek 

azonosítására a kofrakcionálás egy formáját, a TAP-tag (Tandem Affinity Purification) 

affinitás kromatográfiás módszert alkalmaztuk, amely egy általánosan használt eljárás 

TAP-tag-gel ellátott fehérjék és az általuk képzett komplexek hatékony és nagy 

tisztaságú izolálására natív körülmények között (81). A TAP-tag két különböző része a 

protein-A fehérje és a kalmodulin-kötő fehérje (Calmodulin Binding Protein, CBP), 

amelyeket a dohány karcolatos vírus proteáz (Tobacco Etch Virus (TEV) protease) 

hasítóhelye választ el egymástól. A TAP-tag affinitás kromatográfia óriási előnye más 

izoláló módszerekkel szemben egyrészt a kétlépéses tisztítás, amellyel még specifikusabb 

és megbízhatóbb módon tisztíthatók a TAP-tag-et hordozó fehérjék kötőpartnerei, 
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valamint a natív viszonyokat imitáló körülmények, amelyek lehetővé teszik, hogy az in 

vivo asszociációk a tisztítási lépések folyamán megmaradjanak. A kísérlethez egy olyan 

törzset hoztunk létre, amelyben az RLI1 génjéhez TAP-tag-et kapcsoltunk, miközben a 

gén továbbra is saját endogén promóterének szabályozása alatt állt (RLI1-TAP törzs). A 

kétlépéses affinitás kromatográfiás módszer során a sejtextraktumot először IgG-

affinitás oszlop, majd TEV proteáz hasítást követően kalmodulin-affinitás oszlop 

használatával tisztítottuk. Az Rli1-TAP fehérjét és a hozzá kötődő fehérjéket ezután 

SDS-PAGE segítségével szétválasztottuk, a legnagyobb mennyiségben jelenlévő 

fehérjéket kivágtuk a gélből, majd MALDI-TOF segítségével azonosítottuk. 

94
Rli1p

els!
elúció

második
elúció

Rpl3p
Rpl2p
Rpl10p
Rps1p/Rps4p/Rpl8p
Rpl7p
Rps8p/Rl13p/Rpl16p

Rps16p/Rps17p/Rps24p

MW (kDa)

66

43

30
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14
 

12. ábra. Az Rli1-TAP törzs TAP-tag 
affinitás kromatográfiás tiszításának 
eredménye. 

 

A kísérlettel mind a kis, mind a nagy riboszómális alegység több fehérjéjének Rli1p-hez 

való a kötődését igazoltuk. A kapott eredményeket a 12. ábra mutatja. Adataink azt 

jelzik, hogy az Rli1p képes 80S riboszómához vagy pedig mind a kis, mind a nagy 

alegységhez kapcsolódni.  

Eredményünk igazolása érdekében az előző kísérletben használt Rli1-TAP törzs 

sejtextraktumát cukorgradiens centrifugálással is elválasztottuk, és Western blottal 

vizsgáltuk a fehérjék jelenlétét az egyes frakciókban.  
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13. ábra. Az Rli1-TAP törzs citoplazmatikus sejt-alkotóinak cukorgradiens centrifugálással történő 
elválasztása és az Rli1p elhelyezkedésének vizsgálata Western blottal. 

A szedimentogramon jól látható, hogy fehérjénk legnagyobb mennyiségben a 40S 

riboszómális alegységet is tartalmazó frakcióban volt kimutatható (13. ábra). Ezt 

igazolja, hogy ugyanez a frakció tartalmazta az Rps3 fehérjét is, amely a 40S riboszómális 

alegységet felépítő fehérjék egyike, de nem tartalmazta az Rpl10 fehérjét, amely a 60S 

riboszómális alegység része. Mindez megerősítette eddigi megfigyeléseinket, amelyek 

szerint az Rli1p legnagyobb mennyiségben a kis riboszómális alegységgel kapcsolódik. A 

fehérje egy kis mennyisége a legsűrűbb néhány frakcióban is kimutatható volt. Ezek a 

frakciók tartalmazták még a kész riboszómákat és a poliszómákat. Mivel az Rli1p az 

utolsó, legkisebb cukorkoncentrációjú frakciókban is kimutatható volt, ez alátámasztja 

eddigi megfigyeléseinket, mely szerint az Rli1p egy része szolubilis formában van jelen a 

citoplazmában. Eredményeinket összegezve tehát elmondhatjuk, hogy bár az Rli1p 

legnagyobb része a kis riboszómális alegységhez kötődik, a fehérje mindkét alegységgel, 

valamint a kész, intakt riboszómával is képes kapcsolódni. 

Az Rli1p szükséges a fehérjeszintézishez 

Az Rli1p riboszómához és a Hcr1-hez való kötődése arra utal, hogy szerepe lehet a 

fehérjeszintézishez kötődő folyamatokban. Hogy megvizsgáljuk, az Rli1p-nek 

specifikusan egy vagy néhány adott fehérje szintézisében van-e szerepe, vagy általános 
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fontossággal bír az összes fehérje transzlációjában, a következő kísérletet végeztük el: a 

vad típusú (W303) és TR sejteket 24 órán keresztül doxiciklinnel kezeltük, majd 10 

percen át 35S izotóppal jelölt metioninnal és ciszteinnel inkubáltuk. Ezután a 

sejtextraktumokat SDS poliakrilamid gélelektroforézist követő autoradiográfiával 

elemeztük. Eredményünk azt mutatta, hogy az Rli1p depléciója a sejtek 

fehérjeszintézisének általános, nagymértékű csökkenését okozta (14. ábra). 

Ha az Rli1p-nek specifikusan csak néhány fehérje szintézisében volna szerepe, a két 

mintát összehasonlítva azt látnánk, hogy Rli1p depléció hatására csak néhány csík 

vastagsága változott volna meg. Eredményünk azonban jól mutatja, hogy a 

fehérjeszintézis általánosan csökkent az Rli1p-depletált sejtekben, mivel az újonnan 

szintetizált egyes fehérjék egymáshoz viszonyított aránya nem változott, 

összmennyiségük azonban nagymértékben lecsökkent.  

 

14. ábra. Vad típusú (W303) és Tet-RLI1 (TR) 
törzsek fehérjeszintézisének összehasonlítása 
normál állapotban és Rli1p depléció esetén. 

Az Rli1p depléció által kiváltott csökkent fehérjeszintézis két módon magyarázható: 

i) Fehérjénknek a transzlációban van szerepe, a csökkent Rli1p szint így közvetlenül 

a fehérjeszintézis elégtelenségét okozza. 

ii) Az Rli1p a riboszómák biogeneziséhez szükséges egyik komponens. Hiányában a 

nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű riboszómák nem képesek feladatukat ellátni, 

így az Rli1p depléciója közvetve a fehérjeszintézis csökkenéséhez vezet.  

Az Rli1p fehérjeszintézisben betöltött közvetlen szerepét Hinnebusch és 

munkatársai vizsgálták, akiknek sikerült kimutatni, hogy az Rli1p a 40S riboszómális 

alegység mellett, attól függetlenül több eukarióta iniciációs faktorhoz  is (eIF2, eIF3, 
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eIF5) kapcsolódik. Bizonyították, hogy a fehérje a 43S preiniciációs komplex 

összeállításában, valamint a transzláció iniciációjában játszik szerepet (82). További 

vizsgálataink során mi viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e közvetlen szerepe az 

Rli1 fehérjének a riboszómák összeállításában. 

Az Rli1p szükséges a riboszóma alegységek sejtmagból történő exportjához 

Az Rli1p riboszómaérésben betöltött szerepének vizsgálatát a német munkacsoport 

végezte. Annak érdekében, hogy a kis, illetve a nagy riboszómális alegység érését 

nyomon kövessék, a két alegység egy-egy alkotófehérjéjének (Rps2p illetve Rpl25p) 

GFP-vel jelölt formáját expresszáltatták vad típusú (W303) és Tet-RLI1 törzsekben.  

A sejteket doxiciklin jelenlétében illetve hiányában a szükséges aminosavakat 

tartalmazó minimum médiumban növesztették, majd a mintákat fluoreszcencia 

mikroszkóppal megvizsgálva megfigyelték az Rli1p depléciójának hatását az egyes 

riboszóma alegységek lokalizációjára. A sejtmag helyzetének maghatározására DAPI 

festést alkalmaztak. 

TR
!dox

TR
+dox

W303
+dox

Rps2p-GFPRpl25p-GFP

DAPI GFP DAPI GFP  

15. ábra. A nagy és a kis riboszómális alegység elhelyezkedésének vizsgálata normális és csökkent 
mennyiségű Rli1p esetén (TR: Tet-RLI). 
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A vad típusú sejtekben és doxiciklinnel nem kezelt Tet-RLI1 sejtekben a riboszómák 

normális eloszlását figyelték meg. Abban az esetben azonban, amikor az Rli1p 

mennyiségét a doxiciklin kezeléssel lecsökkentették, mindkét riboszómális alegység a 

sejtmagban halmozódott fel (15. ábra). Mindez az Rli1p riboszómaérésben vagy a 

nukleocitoplazmatikus transzportban betöltött fontos szerepét jelzi. Mivel a minimál 

tápoldatban növesztett Tet-RLI1 sejtekben a riboszóma alegységek sejtmagban történő 

felhalmozódása időben megelőzi a transzláció csökkenését, ezért a fehérje hiányában a 

riboszómaérésben/transzportban kimutatható változásokat mindenképpen elsődleges 

hatásként kell értelmeznünk. 

Az Rli1p vas-kén komplexe nélkülözhetetlen a riboszómaérésben 

Utolsó kísérletünkben arra kerestük a választ, hogy a vas-kén komplex hiánya 

befolyásolja-e az Rli1p riboszómaérésben illetve -transzportban betöltött szerepét, vagy 

esetleg az apoprotein önmagában elégséges ennek a funkciónak az ellátásához. Az 

utóbbi esetben a komplexnek, és így a mitokondriumnak az Rli1p egy másik, további 

funkciójában lehet meghatározó hatása. 

Ennek a kérdésnek a megválaszolására a német munkacsoport egy olyan törzset 

hozott létre, amelyben az Rli1p apoprotein szintézise normális, de a vas-kén komplex 

fehérjébe történő beépülése szabályozott módon gátolható. Ezt a Nar1p segítségével 

valósították meg. Ez a fehérje a citoszólikus vas-kén komplex szintetizáló apparátus 

(CIA) egyik esszenciális tagja, működése a citoszólikus vas-kén fehérjék aktiválásához 

elengedhetetlen (26, 83). Ennek a fehérjének a hiányában tehát a citoszólikus vas-kén 

fehérjék, például az Rli1p aktiválása is megszűnik.  

A Nar1p irányított depléciójához létrehozták a Gal-NAR1 törzset, amelyben a 

Nar1p fehérje promóterét GAL1-10 promóterrel helyettesítették (26). Ezek a sejtek 

galaktózon növekedve normál mennyiségű Nar1 fehérjét termelnek, glükóztartalmú 

tápoldatban azonban a fehérje expressziója fokozatosan megszűnik, következésképpen a 

citoszólikus vas-kén fehérjék aktiválása, tehát a komplex apoproteinbe történő beépülése 

is gátolt. Ebben a törzsben expresszáltatták az Rpl25-GFP fúziós fehérjét, majd a sejteket 

glükózon illetve galaktózon növesztve megvizsgálták a nagy riboszómális alegység 

elhelyezkedését. Galaktózon történő növekedés esetén, amikor a sejtekben elegendő 

mennyiségű Nar1p volt jelen és így a citoszólikus vas-kén fehérjék aktiválása is 
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megfelelő volt, az Rpl25-GFP fúziós fehérje, tehát a nagy riboszómális alegység normális 

sejten belüli elhelyezkedést mutatott. Glükóztartalmú táptalajon azonban, ahol a Nar1p 

mennyisége lecsökkent, a nagy riboszómális alegység felhalmozódott a sejtmagban, 

hasonlóan az Rli1p depléció során tapasztaltakhoz (16. ábra). 

 

16. ábra. A nagy és a kis riboszómális 
alegység elhelyezkedése normális és 
csökkent mennyiségű Nar1p esetén. 

 

 

Eredményeik alapján tehát elmondható, hogy a vas-kén komplex hiányában az 

Rli1p nem képes ellátni a riboszómák érésében betöltött feladatát, így az Rli1p 

riboszómaérésben játszott létfontosságú szerepéhez a vas-kén komplex jelenléte 

nélkülözhetetlen. 



Eredmények 42 

 

A COB mRNS vizsgálata, avagy hogyan működik az mRNS-ek 5’ végi 
lebontása a mitokondriumban?  

Az RNS-ek 5’ végi érésének végrehajtására illetve az RNS-ek lebontására mind 

prokariótákban mind eukariótákban kétféle mechanizmus alakult ki: az 5’-3’ exonukleáz 

és az endonukleáz reakció (17. ábra).  

mRNS
fehérje köt!hely

endonukleáz felismerési hely stabilizáló fehérje

exonukleáz kapcsolódása

5’ cap eltávolítása

stabilizáló fehérje leválása

endonukleolitikus hasítás

exonukleolitikus hasítás fragmentumok lebontása
járulékos exonukleázok által

Exonukleáz általi hasítás Endonukleáz általi hasítás

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA

5’ cap

 

17. ábra. Az mRNS lebontásért felelős exonukleáz és endonukleáz reakciók vázlata. 

Az 5’-3’ exonukleáz reakció során az enzim az RNS 5’ végéhez kötődik, és mindig az 

utolsó nukleotid lehasításával képez egyre rövidebb RNS szálat addig, amíg valamilyen 

körülmény hatására le nem válik az RNS-ről, vagy amíg teljesen le nem bontotta az 

RNS-t. Ezzel szemben, az endonukleáz reakció során az enzim nem az RNS 5’ végéhez, 

hanem attól távolabb, egy adott specifikus szekvenciájú szakaszhoz, az endonukleáz 

felismerési helyhez kötődik, és ott hasítja el az RNS-t. A hasítás eredményeképpen 

kapott két RNS szálat megfelelő védelem hiányában járulékos exonukleázok bontják 

tovább. 

Célunk a COB pre-mRNS érése során történő hasítás elemzése volt, ezen keresztül 

arra a kérdésre kerestük a választ, hogy exo- vagy endonukleáz felelős a 

mitokondriumban az 5’ vég felől történő mRNS érésért illetve lebontásért. 
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A COB mRNS 5’ végének kialakítása során a kétféle hasítás végterméke markánsan 

különbözhet egymástól. Exonukleáz általi hasítás esetén ugyanis a hasítás vége az 5’ 

véghez legközelebb található szabályozó szekvencia helyzetétől függ, endonukleáz reakció 

esetében viszont a hasítás az első kódoló exonhoz legközelebb elhelyezkedő szabályozó 

szakasznál történik meg. Ez a különbség felhasználható arra, hogy a két enzimreakció-

típust elkülönítsük egymástól és így kimutassuk, milyen típusú nukleáz hasítja a COB 

mRNS-ét. 

A tandem Cbp1 kötőhelyek kialakítása 

Korábbi kísérletekből nyilvánvaló volt, hogy a COB mRNS 5’ UTR szakaszán a 64 

nukleotid hosszúságú Cbp1 kötőhely megléte szükséges és elégséges feltétele annak, 

hogy a Cbp1p a COB mRNS-hez kapcsolódva stabilizálja azt (58). Ha ez a kötőhely az 

egyedi CCG trinukleotid helyett az ACG trinukleotidot tartalmazza, a Cbp1p nem képes 

többé az RNS-hez kapcsolódni, így az lebomlik (61). Mindezek alapján a hasítási 

mechanizmus vizsgálatára a következő stratégiát alakítottuk ki: mivel feltételeztük, hogy 

a Cbp1p fontos szerepet játszik az érett COB mRNS 5’ végének kialakításában, olyan 

élesztőtörzseket hoztunk létre, amelyek nem egy, hanem két, tandem elhelyezkedésű 

Cbp1 kötőhelyet tartalmaztak. Az ezekből a törzsekből izolált érett COB mRNS-ek 5’ 

végének vizsgálatával következtetni tudunk az 5’ vég kialakítási módjára. 

Kísérleteinkhez a két korábban létrehozott kontroll törzs, tehát a COB pre-mRNS 

megrövidített 5’ UTR szakaszán CCG trinukleotidot, azaz vad típusú kötőhelyet 

tartalmazó C törzs, és az ACG trinukleotidot tartalmazó, tehát a COB pre-mRNS 5’ 

UTR szakaszán mutáns kötőhelyet tartalmazó A törzs (61) mellé a következő tandem 

Cbp1 kötőhelyeket tartalmazó törzseket hoztuk létre (18. ábra): 

 AA törzs: a COB mRNS 5’ UTR szakaszának mindkét Cbp1 kötőhelyén a mutáns, 

működésképtelen ACG trinukleotidot hordozza, 

 AC törzs: az 5’ véghez közelebb a mutáns (ACG), míg a génhez közelebb a vad 

típusú (CCG) trinukleotidot hordozó kötőhely található, 

 CA törzs: az 5’ véghez közelebb a vad típusú (CCG), míg a génhez közelebb a 

mutáns (ACG) trinukleotidot hordozó kötőhely található, 

 CC törzs: a COB mRNS 5’ UTR szakaszának mindkét Cbp1 kötőhelyén a 

működőképes CCG trinukleotidot hordozza. 
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eredeti tRNSglu-COB operont 
tartalmazó LL20 törzs  

C törzs

A törzs

AA törzs

AC törzs

CA törzs

CC törzs

+1!1098!961 !898 !707

CCG 

64-nukleotid hosszúságú, 
a kötéshez elengedhetetlen elem

COB COB COB 

ACG ACG COB COB COB 

ACG COB COB COB 

CCG CCG CCG 

ACG CCG COB COB COB 

CCG ACG COB COB COB 

CCG CCG COB COB COB 

COB COB COB 

 

18. ábra. A kísérleteink 
során felhasznált, 
módosított Cbp1 
kötőhelyet tartalmazó 
törzsek. 

 

A törzsekből izolált érett COB mRNS-ek 5’ végének kialakítási módjára a következő 

módon tudunk következtetni: 

i) Ha az érett COB mRNS 5’ végét egy endonukleáz alakítja ki, az mRNS 5’ végét a 

kódoló részhez közelebb található, proximális CCG kötőhely határozza meg. Így a CC 

törzs a C és az AC törzsekkel megegyező méretű érett COB mRNS-t kell tartalmazzon 

(19. ábra). 

CC
CCG CCG 

AC
ACG CCG 

CCG 

CCG 

CCG 

C

COB COB COB 

COB COB COB 

COB COB COB 

COB COB COB 

COB COB COB 

COB COB COB Cbp1

Cbp1

Cbp1Cbp1

Cbp1Cbp1

Cbp1

 

19. ábra. Az endonukleáz elmélet. 

ii) Abban az esetben viszont, ha az érett COB mRNS 5’ végét egy exonukleáz 

alakítja ki, addig hasítva az mRNS-t, amíg a Cbp1p útját nem állja, az érett mRNS 5’ 

végét az 5’ véghez közelebb található CCG kötőhely határozza meg.  
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Mivel mind a CC, mind a CA törzsben az 5’ véghez közelebbi működő kötőhely a 

kódoló szekvenciától távolabb található (disztális helyzetű), a CC törzsből kimutatott 

érett COB mRNS a CA törzsben is kimutatható, hosszabb mRNS-sel kell, hogy azonos 

méretű legyen (20. ábra). 

CC
CCG CCG 

CCG 

CCG 

CCG 
C

COB COB COB 

COB COB COB 

COB COB COB 

COB COB COB 

Cbp1Cbp1

Cbp1

Cbp1Cbp1

Cbp1

CA
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CCG 

CCG ACG ACG 

COB COB COB COB COB COB Cbp1Cbp1

 

20. ábra. Az exonukleáz elmélet. 

A tandem Cbp1 kötőhely mindkét helye aktív  

Mivel a tandem kötőhely egy általunk megtervezett és létrehozott mesterséges 5’ 

UTR szakasz, a kötőhely további kísérletekben történő felhasználása előtt meg kívántuk 

vizsgálni, hogy az egymás mellé helyezett két kötőhely külön-külön teljes értékű 

kötőhelyként funkcionál-e, azaz képes-e a Cbp1p mindkét kötőhelyhez kapcsolódni és 

ezzel a COB mRNS érését és stabilitását döntően befolyásolni. Ennek érdekében 

megvizsgáltuk és összehasonlítottuk az egy normál (CCG) és egy mutáns (ACG) 

kötőhelyet tandem hordozó AC és CA törzsek respirációs fenotípusát a vad típusú C 

törzs és mindkét tandem helyen a normál kötőhelyet hordozó CC törzs fenotípusával. 

Élesztősejtek nem fermentálható szénforráson való növesztése egy régóta használt, 

egyszerű és hatékony módja annak, hogy a sejtek respirációs képességét vizsgáljuk. 

Ennek során a sejteket valamilyen nem fermentálható szénforráson, pl. glicerinen 

növesztjük, és a növekedés mértékéből következtetünk a mitokondrium, illetve a légzési 

lánc fehérjéinek állapotára. A glicerin hasznosítása ugyanis működő légzési láncot és 

ATP szintázt igényel, ennek hiányában a sejtek nem képesek nőni. Ha az egy normál és 

egy mutáns kötőhelyet tandem hordozó törzsek valamelyike nem képes glicerintartalmú 

táptalajon (YPG) nőni, ez azt jelentené, hogy az illető törzsben az adott pozícióban levő 

CCG kötőhely nem aktív. Ha a törzsek nőnek glicerintartalmú táptalajon, ez azt jelzi, 

hogy megfelelő mennyiségű apocitokróm b fehérje van jelen a sejtekben, tehát a COB 
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mRNS is stabil, következésképpen mind a kódoló szekvenciához közelebbi (proximális) 

mind a távolabbi (disztális) Cbp1 kötőhely aktív kell legyen. 

 

21. ábra. A respirációs 
képesség vizsgálata (YPD: 
glükóztartalmú táptalaj, 
YPG: glicerintartalmú 
táptalaj). Az egyes 
kicseppentett minták 
hozzávetőleg 104, 103, 102 
illetve 10 db sejtet 
tartalmaztak. 

A respirációs képesség vizsgálatának eredményét a 21. ábra mutatja. A vizsgálat 

során azt találtuk, hogy mind a CC, mind a CA törzs a vad típusú kötőhelyet hordozó C 

törzshöz nagyon hasonló mértékben növekedett. Az AC törzs szintén nőtt 

glicerintartalmú táptalajon, bár ennek mértéke kissé elmaradt a vad típusnál 

tapasztalttól. Mindez azt bizonyítja, hogy a CCG kötőhely mindkét pozícióban 

működőképes. Amint az várható volt, a mutáns kötőhelyet hordozó A illetve AA törzs 

nem volt képes glicerin jelenlétében nőni, bár spontán revertánsok illetve 

pszeudorevertánsok mindkettőben felbukkantak. 

Az érett COB mRNS 5’ végét egy exonukleáz hasítás alakítja ki 

Miután megbizonyosodtunk arról, hogy a mesterségesen létrehozott tandem 

kötőhelyek mindegyike működőképes, a különböző törzsekben a COB mRNS 5’ végének 

helyzetét primer extenziós analízis segítségével határoztuk meg. A módszer során az 

azonos mennyiségű izolált RNS-hez a COB mRNS 5’ UTR-hez specifikusan kötődni 

képes, radioaktív izotóppal jelölt primert kapcsoltunk (22. ábra). Ezután egy reverz 

transzkriptáz reakcióval a primertől az 5’ végig tartó szakaszon átírtuk az RNS-t. Az így 

specifikusan megjelölt DNS mintát ureát tartalmazó poliakrilamid gélen megfuttattuk, 

az eredményt pedig PhosphoImager készülékkel értékeltük. A reverz transzkripció során 

átírt darab mérete jelezte a vizsgált mRNS-hez specifikusan kötődő primer és az mRNS 

5’ vége közti szakasz hosszát, tehát az mRNS 5’ végének pontos helyzetét. 
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22. ábra. A primer extenziós analízis lépései. 

Annak tisztázására, hogy valóban az 5’ véghez közelebbi CCG hely határozza-e meg 

a hasítás helyét, és nem elégséges-e csak magának a 64 nukleotid hosszúságú szakasznak 

a jelenléte, akár csak mutáns formában, az AC törzset elemeztük. Amikor azonban 

fermentálható táptalajon növesztettük a törzseket azt tapasztaltuk, hogy a csak mutáns 

ACG-t hordozó A és AA törzseken kívül, amelyekben ez várható eredmény volt, az AC 

törzsben sem volt kimutatható mennyiségű érett COB mRNS és COB pre-mRNS. Mivel 

ez a törzs képes a fermentációra, ezért valószínűtlen, hogy ne tartalmazna érett COB 

mRNS-t. Sokkal valószínűbb, hogy a stabil mRNS mennyisége ilyen körülmények között 

a kimutathatóság határa alatt volt. Azért, hogy vizsgálatainkat az AC törzzsel is el tudjuk 

végezni, olyan módszert kerestünk, amelynek segítségével képesek lehetünk a COB 

mRNS mennyiségének megnövelésére. 

Az élesztősejtek mind az aerob respirációs metabolikus úton, mind az anaerob 

fermentációs metabolikus úton képesek a növekedésükhöz és fenntartásukhoz szükséges 

kémiai energia megtermelésére. Oxigénmentes környezetben, vagy nagy cukor-

koncentráció esetén a fermentáció, míg oxigén, illetve csak nemfermentálható 
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szénforrás jelenlétében a respiráció a jellemző anyagcsereút. Ezért azok a sejtek, amelyek 

valamilyen nemfermentálható szénforráson élnek, a megnövekedett légzési igény 

kielégítésére megnövelik a mitokondriumokban az elektron-transzportlánc fehérjéinek 

mennyiségét. Mindez értelemszerűen azt is jelenti, hogy az ezen fehérjéket kódoló 

mRNS-ek mennyisége is megnő. Annak érdekében, hogy a sejtekben a légzési lánc 

fehérjéinek mennyiségét megemeljük, a négy fermentálni képes törzset glicerines 

tápoldatban növesztettük a kísérletekhez. Ilyen feltételek mellett már mindegyik sejtből 

képesek voltunk kimutatni a COB mRNS-nek mind az érett, mind pedig az éretlen 

formáját, bár az AC törzsben változatlanul alacsonyabb mennyiségben volt kimutatható 

mindkét forma. Ebben a törzsben, amint azt vártuk is, a COB pre-mRNS 5’ vége azonos 

volt a CA és CC törzsekből izolált COB pre-mRNS-ével (23. ábra). Az érett COB mRNS 

5’ vége ezzel szemben a vad típusban kimutatható érett mRNS-ével volt egyforma, 

bizonyítva, hogy a COB mRNS 5’ végét mindig az 5’ véghez közelebbi CCG 

trinukleotidot hordozó kötőhely határozza meg. 

 

23. ábra. A COB mRNS 5’ végének vizsgálata primer extenziós analízis segítségével, glükóztartalmú 
tápoldatban (YPD) és glicerintartalmú tápoldatban (YPG) növesztett törzsek esetén. Mennyiségi 
kontrollként a COX2 mRNS-t használtuk. A COB mRNS hasítása során kialakuló 5’ vég lehetséges 
helyzeteit az ábra jobb oldalán tüntettük fel.  
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Annak tisztázására, hogy a COB mRNS 5’ végét milyen enzimatikus aktivitással 

rendelkező nukleáz hasítja, a két vad típusú kötőhelyet tandem módon hordozó CC 

törzset vizsgáltuk. Ebben a törzsben mind az érett, mind pedig az éretlen, COB pre-

mRNS 5’ vége a CA törzsben kimutathatóval volt megegyező. Ez az eredmény 

egyértelműen azt mutatja, hogy az 5’ véget a hozzá legközelebb elhelyezkedő CCG hely 

határozza meg, ez pedig azt jelenti, hogy a COB mRNS 5’ végét egy 5’-3’ exonukleáz 

alakítja ki lebontva az RNS 5’ végét egészen addig, amíg a specifikus kötőhelyéhez 

kapcsolódó Cbp1p útját nem állja. 

Az exonukleáz reakció egy Pet127-függő folyamat 

Régóta ismert, hogy a Pet127 fehérjének szerepe van több mitokondriális mRNS, így 

a COB mRNS érésében is. Élesztősejtekben a fehérje kiütése után az érett COB mRNS 

teljesen eltűnik, csak a megnövekedett mennyiségű éretlen forma mutatható ki. Ez a 

megnövekedett mennyiség felveti annak a lehetőségét, hogy a Pet127 fehérjének 

nemcsak a COB mRNS érésében, de mennyiségének szabályozásában is jelentősége 

lehet. A Pet127 szerepét a COB mRNS lebontásában korábban is feltételezték, mi ezt a 

feltételezést szerettük volna megerősíteni. 

Azért, hogy a fehérje fontosságát nemcsak az érésben, de a lebontásban is 

bizonyítsuk, a nukleáris PET127 gént kiütöttük mindegyik eddig felhasznált 

törzsünkből, és ezekben a törzsekben is megvizsgáltuk az izolált COB mRNS-ek 5’ 

végének helyzetét. Azok a sejtek, amelyek csak a mutáns kötőhelyet hordozzák, akár 

egyszeres (A) akár tandem formában (AA), nem tartalmaznak elegendő mennyiségű 

érett mRNS-t, így nem is képesek nemfermentálható szénforráson megélni. Ezekben a 

sejtekben tehát, ahol a Cbp1p nem képes az mRNS-hez kötődni, az éretlen forma a 

nukleázok áldozatául esik. Abban az esetben, ha a Pet127 csak a COB mRNS érésében 

töltene be szerepet, a lebontásban pedig egy másik mechanizmusnak volna szerepe, a 

fehérje génjének kiütésével az előbb említett két törzsben továbbra sem tudnánk sem 

érett, sem éretlen formát kimutatni. Abban az esetben viszont, ha a COB mRNS érése és 

lebontása egy közös mechanizmus által szabályozott, az éretlen, tehát a Pet127 fehérje 

segítsége által le nem bontott formát kell kimutatnunk. 
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24. ábra. A COB mRNS 5’ végének vizsgálata 
Pet127 deletált törzsek esetén primer extenziós 
analízis segítségével. Mennyiségi kontrollként a 
COX2 mRNS-t használtuk. 

Miután a PET127 gént kiütöttük mindkét nem respiráló törzsünkből (A, AA), a 

sejtlégzés vizsgálata során ezek a vad törzzsel megegyező mértékben nőttek glicerinen. 

Mindez azt mutatja, hogy Pet127 hiányában a sejtekben elegendő mennyiségű stabil 

COB mRNS van abban az esetben is, ha a Cbp1p nem képes megfelelően kapcsolódni. A 

COB mRNS-ek 5’ végét ezekben a törzsekben is megvizsgáltuk, és azt tapasztaltuk, hogy 

mindegyik törzsünkben, ahol kiütöttük a PET127 génjét, csak az éretlen pre-mRNS-t 

tudtuk kimutatni, az érett forma szinte teljesen eltűnt (24. ábra). Ezzel az eredménnyel 

tehát megerősítettük azt az álláspontot, amely szerint a COB mRNS érése és a lebontása 

kapcsoltan, egy közös mechanizmussal zajlik, amelyben a Pet127 fehérjének elsőrendű 

szerepe van.  
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Megbeszélés 

A legelső és a mai napig ismert egyetlen nélkülözhetetlen mitokondriális funkció a 

vas-kén fehérjék aktivációjához szükséges vas-kén komplex bioszintézise (12, 84). Nem 

tudtuk azonban a választ arra a kérdésre, hogy miért teszi ez a funkciója a 

mitokondriumot az eukarióta sejtek elengedhetetlen alkotórészévé. Munkacsoportunk 

ennek a kérdésnek a megválaszolását tűzte ki céljául.  

Munkahipotézisünk kiindulópontja az volt, hogy a mitokondrium egy vagy több 

pótolhatatlan funkciót betöltő extramitokondriális vas-kén fehérje aktivációjával válik 

létfontosságú sejtalkotóvá. Munkánk kezdetekor azonban kizárólag olyan esszenciális 

vas-kén fehérjék voltak ismertek, amelyek saját komplexük bioszintézisében játszanak 

szerepet. 

Kutatásainkhoz tehát egy olyan élesztő célfehérjét kerestünk, amely valószínűleg 

vas-kén fehérje, élesztőben bizonyítottan esszenciális, de alapvető szerepe még nem 

tisztázott. A fehérje adatbankok átvizsgálása után az eddig ismeretlen funkciójú Rli1p-re 

esett a választásunk. Ez a fehérje látszólag minden archeában és eukariótában 

megtalálható. Munkánk kezdetekor német kollaborációs partnerünk segítségével  

bebizonyítottuk, hogy az Rli1p prosztetikus csoportként vas-kén komplexet köt, viszont 

ellentétben a többi ismert esszenciális vas-kén fehérjével, nincs szerepe a vas-kén 

komplex bioszintézisében. Így ez a fehérje, funkciójának feltárásán keresztül megfelelő 

jelölt lett annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy miért nélkülözhetetlen a 

mitokondrium az eukarióta sejtek számára.  

Bár az élesztő Rli1p funkciója ezidáig teljesen ismeretlen volt, korábbi kutatások a 

humán ortológ, az RLI fehérje szerepét már megpróbálták feltárni. Először, mint az 

RNáz L kötő partnerét írták le, ezzel a virális infekcióra adott interferon válasz, a csak 

gerincesekben megtalálható 2-5A/RNáz L út egyik komponenseként azonosították (34). 

Később, a HIV-1 poszttranszlációs összeállításában mutatták ki döntő szerepét (37, 85). 

Azonban az eddig feltárt feladatok közül egyik sem lehet a fő funkciója, mert egyik sem 

magyarázza meg, miért található meg ez a fehérje kivétel nélkül minden eukariótában és 

archeában.  

Az élesztő Rli1 fehérje funkcióját feltáró kutatásaink során sikerült 

bebizonyítanunk, hogy ez a fehérje alapvető szerepet játszik a riboszómák érésében. 
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Eredményeinket később több cikk is alátámasztotta. Az élesztő Rli1p 

fehérjeszerkezetének számítógépes elemzése például azt jósolta, hogy a fehérje 

valószínűleg riboszómák biogenezisében játszhat szerepet (86). A nemtranszporter ABC 

alcsalád több tagjáról kiderült, hogy kapcsolódik riboszómákhoz vagy tRNS-hez (87-89). 

Ed Hurt és munkatársai, a riboszómák exportjának részleteit kutatva, eredményeinkhez 

hasonlóan azt találták, hogy az Rli1 fehérjének fontos szerepe van ezen sejtalkotók 

érésében (90).  

Kísérleteink során az Rli1p funkciójának részleteit is vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy a 

fehérje esszenciális, valamint hogy szerkezetének és működőképességének 

kialakításában mind a vas-kén komplexnek, mind az ATP kötő régiónak kitüntetett 

jelentősége van.  

Eredményeink azt mutatták, hogy az Rli1p a Hcr1p-hez, az rRNS utólagos 

módosításában és a transzláció iniciációban is fontos szerepet játszó fehérjéhez, valamint 

mind a nagy, mind a kis riboszómális alegységhez kötődik az élesztősejtben. 

Német kollaborációs partnerünk segítségével kimutattuk, hogy a fehérje 

mennyiségének csökkenése a sejtekben mindkét riboszóma alegység nukleáris 

exportjának defektusát, és ezzel a fehérjeszintézis csökkenését okozza. Ily módon 

bebizonyítottuk, hogy az Rli1p-nek a riboszómális alegységek érésében és/vagy 

nukleocitoplazmatikus transzportjában van szerepe.  

Az Rli1p, vas-kén komplexének hiányában nem képes ezt a szerepét betölteni. A 

citoszólban a vas-kén komplex fehérjékbe történő beépülésének megakadályozását 

követően ugyanis a riboszóma alegységek sejtmagban történő felhalmozódását, végső 

soron pedig a fehérjeszintézis csökkenését figyeltük meg. Mindez azt bizonyítja, hogy az 

Rli1p riboszómaérésben betöltött nélkülözhetetlen funkcióját csak akkor képes ellátni, 

ha mindkét vas-kén komplexe megfelelő módon az apoproteinhez kötött formában van. 

Ezek az eredmények a mitokondrium esszenciális karaktere és a citoszólikus 

riboszómák működőképessége között fennálló meglepő, de szoros kapcsolatra  

mutatnak rá. 

A mitokondrium tehát – mint a vas-kén komplex bioszintézis központi organelluma 

– láthatóan meghatározó szerepet játszik a fehérjeszintetikus apparátus felépítésében. A 

fehérjeszintézis olajozott működése alapvetően fontos minden sejtben, ennek a hiánya 

az élettel összeegyeztethetetlen. Eredményeink alapján a mitokondrium esszenciális 
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jellegét ezért azzal magyarázhatjuk, hogy ez az organellum a vas-kén komplex 

szintézisén keresztül egy olyan vas-kén fehérjét aktivál, amely a riboszómák érésének 

segítésén keresztül elengedhetetlen a fehérjeszintézishez, pontosabban a citoszólikus 

fehérjeszintetizáló apparátus megfelelő működéséhez.  

Mindez természetesen felveti annak a lehetőségét is, hogy vannak még olyan, eddig 

ismeretlen vas-kén fehérjék, amelyek nélkülözhetetlen funkciójukat valamely más, az élő 

sejtek számára alapvetően fontos területen fejtik ki. A mai napig azonban egyetlen más 

olyan esszenciális vas-kén fehérje sem ismert, amelyről kimutatták volna, hogy a vas-kén 

komplex szintézisén kívül más létfontosságú szerepet töltene be az eukarióta sejtben. Így 

az Rli1p az első és ezidáig egyetlen fehérje, amelynek létezésével értelmet nyert a 

mitokondrium létfontossága. 

 

Mitokondriális funkciókat vizsgáló munkánk második részében célunk a 

mitokondriális mRNS-ek 5’ vég felől történő érésének és lebontásának vizsgálata volt. 

Az RNS szintézis és lebontás kényes egyensúlyának fenntartása rendkívül fontos a 

mitokondrium genetikai rendszerének működőképessége számára (50). Mivel ebben az 

organellumban a transzkripciós kontroll viszonylag egyszerű, ezért a policisztronos 

RNS-ek intenzív utólagos módosítást igényelnek, így a mitokondriumban a 

poszttranszkripciós mechanizmusoknak kitüntetett jelentősége van (53). Ezek közül 

legfontosabb szerepe a mitokondriális RNS-ek lebontásának van.  

Jelen munkánkban a mitokondriális mRNS-ek 5’ vég felől történő lebontásának 

vizsgálatát a COB mRNS életciklusának tanulmányozásán keresztül végeztük. A COB 

mRNS a mitokondriális genom tRNSglu-COB operonja által kódolt COB génről íródik át, 

érése és lebontásának szabályozása az egyik legjobban ismert és általánosan vizsgált a 

mitokondriális mRNS-ek közül.  

Munkánk során sikerrel hoztunk létre olyan élesztőmutánsokat, amelyekben a COB 

mRNS 5’ UTR szakaszán két Cbp1 kötőhely található vad típusú illetve mutáns 

formában. Ezen törzsek vizsgálatával sikerült kimutatnunk, hogy az mRNS 5’ végének 

érése és az 5’ vég felől történő lebontása kapcsoltan, egy közös mechanizmussal zajlik. 

Kimutattuk, hogy ezért a mechanizmusért egy 5’-3’ exonukleáz reakció a felelős. 

Megerősítettük, hogy a nukleáris kódoltságú Pet127 fehérje irányító szerepe alapvetően 

fontos a folyamatban.  
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Munkánk során tehát sikerült bebizonyítanunk, hogy Saccharomyces cerevisiae-ben, 

a mitokondriális apocitokróm b fehérjét kódoló COB mRNS érése, és 5’ vég felől történő 

bontása két, egymással összekapcsolt reakció, amely a Pet127p által szabályozott 5’-3’ 

exonukleáz reakcióval történik.  

Eredményeink alapján a COB mRNS érése és lebontása jelenlegi tudásunk szerint a 

következő módon zajlik: miután az elsődleges transzkriptum átíródik és a tRNSglu 

hasítása megtörténik, a COB pre-mRNS 5’ végi UTR szakaszán található egyedi CCG 

trinukleotidhoz hozzákapcsolódik a nukleáris kódoltságú Cbp1 fehérje. Az mRNS 5’ 

végét egy 5’-3’ exonukleáz kezdi el hasítani, amíg el nem éri a Cbp1 fehérjét. A Cbp1p, 

mint egy úttorlasz, megakadályozza az mRNS további lebontását, így, amíg ez a fehérje 

az mRNS-hez kötve található, az mRNS is stabil marad. Abban az esetben viszont, ha 

bármilyen oknál fogva a Cbp1p leválik az mRNS-ről, az exonukleáz már képes a csupasz, 

védtelen mRNS-t teljesen lebontani. A Pet127 fehérje szerepe alapvetően fontos ebben a 

folyamatban, pontos szerepének tisztázására azonban még várni kell. Lehetséges, hogy 

ez a fehérje maga az 5’-3’ exonukleáz, de lehet egy olyan fehérje is, amely a reakciót az 

exonukleáz enzimen keresztül szabályozza.  

Mivel az mRNS-ek lebontásának különösen kiemelkedő szerepe van a 

génexpresszió szabályozásában, ennélfogva nem meglepő, hogy mind a prokarióta, 

mind az eukarióta sejtekben több különböző, mégis néha egymással együttműködő 

rendszer alakult ki ezen folyamat összetett szabályozására.  

Az eukarióta sejtek citoszóljában eddig két fő mRNS-bontó rendszert azonosítottak: 

az 5’-3’ utat és a 3’-5’ utat (91, 92). Az 5’-3’ út legfontosabb RNS-bontó enzime az Xrn1 

fehérje, amely egy minden eukariótában megtalálható, erősen konzervált fehérje, az 

RNS-ek 5’ végéhez kapcsolódva azokról hidrolízissel távolítja el az 5’ végen található 

nukleotidokat  (93). A 3’-5’ útvonal legfőbb alkotója citoplazmában az exoszóma. Ez egy 

hatalmas enzimkomplex, amelyet általában hat-kilenc 3’-5’ exonukleáz és több járulékos 

fehérje, pl. RNS helikáz alkot. Ezek az RNS 3’ vége körül egy gyűrű-szerű formát alkotva 

bármilyen összetett RNS formát képesek gyorsan és hatékonyan lebontani, ezért ezt a 

komplexet találóan az RNS lebontás svájci bicskájának is hívják (94). 

Bármelyik végéről kezdve bontódik is le az RNS, annak először valamilyen módon 

ki kell jelölődnie, hogy hozzáférhetővé váljon a fent említett lebontó mechanizmusok 

számára (25. ábra). Ez a kijelölés három módon is megtörténhet: a lebontásra szánt 
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RNS-nek először vagy deadenilálódnia kell, tehát a 3’ végén található poli-A farkot kell 

lebontani, vagy az 5’ végi cap struktúráját kell eltávolítani, esetleg egy endonukleáz kell 

elhasítsa annak érdekében, hogy azután az előbb felvázolt két útvonal egyike révén 

teljesen lebontásra kerüljön.  

AAAAAAA

AA

3’ végi poliA farok eltávolítása

5’ é3’ lebontás 3’ é5’ lebontás

ORF
3’ UTR

Lsm1-7
Dcp1p

Xrn1p

Xrn1p

Dcp2p

Deadeniláció-függ! mRNS lebontás

5’ UTR

exoszóma

endonukleáz

exoszóma

cap

deadeniláz
enzim

AAAAAAA

AAAAAAA

Endonukleáz általi mRNS lebontás

AAAAAAA

AAAAAAA

5’ cap eltávolítása

Xrn1p

Dcp1p

Dcp2p

Decapping-függ! mRNS lebontás

járulékos
fehérjék

AAAAAAA

 

25. ábra. A lebontásra ítélt mRNS-ek kijelölésének három módja és lebontásuk mechanizmusai. 

Prokariótákban az mRNS lebontó utak nagyban különböznek az eukariótákban 

megismertektől. Ezeket sokszor exo- és endonukleáz reakciók kombinációja alkotja, és 

bár ezidáig csak egyetlen 5’-3’ exonukleázt azonosítottak (95), így az exoribonukleázok 

döntő többsége 3’-5’ irányban képes lebontani az RNS-t, a nettó lebontás mégis gyakran 

mutat 5’-3’ irányt (96-99). Az RNS-ek lebontása ugyanis általában egy endonukleáz 
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hasítással kezdődik, és az exonukleázok szerepe a kettéhasított RNS darabok teljes 

lebontása. Így a bakteriális exoribonukleázok általában nem önmagukban, hanem nagy 

komplexek alkotórészeként, különböző endonukleázok társaságában vesznek részt az 

RNS-ek lebontásában. A legfontosabb RNS lebontó rendszer baktériumokban a 

degradoszóma. Ez a komplex az RNáz E endonukleáz, a PNPáz exoribonukleáz, és az 

RNS helikáz B (RhlB) fehérjékből valamint egy eddig ismeretlen funkciójú enoláz 

enzimből épül fel (100, 101). A fő bakteriális endonukleáz az RNáz E, ami bár a 

degradoszóma fontos alkotófehérjéje, önmagában is képes bizonyos RNS-ek hasítására 

(102). 

Az első mitokondriális RNS-bontó enzimkomplexet élesztőben írták le, és 

mitokondriális degradoszómának, mtEXO-nak nevezték el. Élesztőben ez a fő 

mitokondriális RNS bontó rendszer (103). Itt a mitokondriális mRNS-ek 3’ vége 

egységesen egy 5’-AAUAA(U/C)AUUCUU-3’ motívumot tartalmaz, és ez a dodekamer 

motívum a célpontja a mitokondriális degradoszóma komplexnek. A komplex, 

hasonlóan a bakteriális degradoszómákhoz, RNáz és RNS helikáz aktivitással is 

rendelkezik, azonban mindössze két fehérje alkotja: a 3’-5’ exoribonukleáz Dss1p, és a 

minden eukariótában erősen konzervált RNS helikáz, a Suv3p (104). Az mtEXO tehát 

kettősláncú RNS régiók szétcsavarására, és az egyesláncú RNS 3’ vég felől történő 

lebontására képes (104, 105). 

A mitokondriális RNS-ek 5’ vég felől történő lebontásának részletei sokkal kevésbé 

ismertek. Az első és eddig egyetlen fehérje, amelynek ebben a folyamatban bizonyítottan 

szerepe van, a nukleáris kódoltságú Pet127p. Ennek a fehérjének a szerepe, illetve az 5’ 

vég felől történő bontás pontos mechanizmusa azonban még nincs feltárva. A Pet127 

fehérjét eredetileg, mint a mitokondriális COX3 gén 5’ UTR szakaszán deléciót hordozó 

mutáns sejtek növekedési defektusának szupresszorát azonosították (69). Az 5’ UTR-en 

deletált COX mRNS teljesen instabil és gyorsan lebontódik, így a nem megfelelő 

mennyiségű Cox3 fehérje miatt ezek a sejtek nem képesek a sejtlégzésre, ezért nem 

képesek glicerintartalmú táptalajon megélni. Azt követően azonban, hogy a PET127 

gént kiütötték ezekben a sejtekben, a mutáns COX3 mRNS szintje drasztikusan 

megemelkedett, így a sejtek respirációs képessége is helyreállt. Később azt is kimutatták, 

hogy a fehérjének szerepe van nemcsak a COX3 mRNS, de több más mitokondriális 
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mRNS életciklusában is, például a citokróm b fehérjét kódoló COB mRNS érésében 

(106).  

A mitokondriális RNS kicserélődés irányításában szerepet játszó enzimek hatalmas 

evolúciós sokféleséget mutatnak, és csak részben konzerváltak (103). Mindezen 

sokféleség ellenére a mitokondriális RNS-ek kicserélődésében fontos enzimatikus 

reakciók az eddig feltárt rendszerekben alapjaiban mind hasonlóak: mindegyik 3’-5’ 

exonukleáz aktivitást mutat, eddig sem endonukleáz sem pedig 5’-3’ exonukleáz nem 

volt ismert.  

Jelen munkánk eredményeképpen azonban elmondhatjuk, hogy a COB mRNS érése 

során az érett COB mRNS 5’ vége egy 5’-3’ exonukleáz reakcióval alakul ki, illetve a 

lebontástól nem megfelelően védett COB mRNS az 5’ vég felől 5’-3’ exonukleáz 

reakcióval bontódik le. Habár az eukarióta sejtek citoplazmájában már rég azonosítottak 

5’-3’ exonukleáz aktivitással rendelkező RNáz-t (Xrn1p), a mitokondriumban az eddig 

ismert RNS bontó rendszerek közül az általunk azonosított az első, amely 5’-3’ irányú, és 

5’-3’ exonukleáz aktivitással rendelkezik.  

Ebben a folyamatban a Pet127 fehérje szerepe elsőrendű, habár pontosan még nem 

tisztázott, hogy ő maga rendelkezik 5’-3’ exonukleáz aktivitással, vagy az exonukleáz 

reakció megfelelő szabályozásáért felelős.  

Ez a rendszer több ponton is hasonlít az eukarióták citoszóljában megfigyelhető 5’ 

vég felől történő mRNS bontó rendszerre. Prokariótákban nagy enzimkomplex felelős az 

5’ vég felőli lebontásért, amiben a vezető szerep az endonukleázokra hárul, az 

exonukleázok szerepe csak járulékos, a már hasított mRNS további, teljes lebontása. 

Ezzel szemben az eukarióták citoszóljában az mRNS-ek 5’ végéről történő hasításáért 

egyetlen fehérje felelős: az Xrn1p. Az eddigi adatok alapján semmi sem utal arra, hogy a 

mitokondriumban a Pet127p egy nagy enzimkomplex részeként venne részt az RNS-ek 

lebontásában. 

Élesztőben az 5’-3’ irányú és 3’-5’ irányú citoszólikus RNS lebontó rendszerek 

bármelyikének kiütése csak minimális hatással van a sejtek RNS állományára, amely 

egyértelműen arra utal, hogy ezek a rendszerek képesek egymás szerepét átvenni (107, 

108). A mitokondriális degradoszómát alkotó két fehérje, a Suv3p és a Dss1p 

bármelyikének deléciója önmagában a sejtek pusztulását okozza, a Pet127 fehérje 

egyidejű nagy mennyiségben történő expressziója azonban képes ezt a hatást kivédeni 
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(109), ami szintén redundáns, egymást kiegészítő rendszereket feltételez a 

mitokondriumban is, a citoszólhoz hasonlóan. 

Habár az élesztő Pet127p homológjai alacsonyabbrendű eukariótákban erősen 

konzerváltak, magasabbrendű élőlényekben nem mutathatók ki. Ez a megfigyelés azt 

valószínűsíti, hogy az mRNS lebontásért felelős mechanizmusok élesztőben eltérnek a 

magasabbrendű eukariótákban működőktől. 
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Összefoglalás 

Munkánk első részében a mitokondrium esszenciális voltának hátterét, és ehhez 

kapcsolódóan egy eddig ismeretlen funkciójú esszenciális vas-kén fehérjét, az Rli1p-t 

vizsgáltuk: 

 Kimutattuk, hogy a fehérje nagyobb része a citoszólban található, egy kisebb része 

viszont a citoszól és a sejtmag között ingázik.  

 Igazoltuk, hogy a fehérje működőképességének kialakításában mind a fehérjében 

található két vas-kén komplexnek, mind ATP-kötő képességének kitüntetett 

jelentősége van.  

 Eredményeink azt mutatták, hogy az Rli1p a Hcr1p-hez, az rRNS módosításában 

és a fehérjeszintézis iniciációjában is fontos szerepet játszó fehérjéhez, valamint 

mind a nagy, mind a kis riboszómális alegységhez kötődik. 

 Kimutattuk, hogy a fehérje mennyiségének csökkenése a sejtekben mindkét 

riboszóma alegység nukleáris exportjának defektusát, valamint a fehérjeszintézis 

késését okozza. 

 Bebizonyítottuk, hogy az Rli1p riboszómaérésben betöltött nélkülözhetetlen 

funkcióját csak akkor képes ellátni, ha két vas-kén komplexe az apoproteinhez 

kötött formában található. 

Vizsgálataink során tehát bebizonyítottuk, hogy az élesztő Rli1 fehérje alapvető 

szerepet játszik a riboszómák érésében. Mindez a mitokondrium esszenciális jellegét is 

megmagyarázza, hiszen ez az organellum a vas-kén komplex szintézisén keresztül egy 

olyan vas-kén fehérjét aktivál, amely a riboszómák érésének segítésén keresztül 

elengedhetetlen a fehérjeszintézishez. 

 

A mitokondriális génexpresszió vizsgálata során a COB mRNS 5’ végi érésének és 

lebontásának mechanizmusát vizsgáltuk: 

 Munkánk során sikeresen hoztunk létre olyan élesztőmutánsokat, amelyekben a 

COB mRNS 5’ UTR szakaszán két Cbp1 kötőhely található, normál illetve mutáns 

formában.  

 Ezen törzsek vizsgálatával sikerült kimutatnunk, hogy az mRNS 5’ végének érése 

és az 5’ vég felől történő lebontása kapcsoltan, egy közös mechanizmussal zajlik.  
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 Kimutattuk, hogy ez a két folyamat egy 5’-3’ exonukleáz reakción keresztül megy 

végbe.  

 Megerősítettük, hogy a nukleáris kódoltságú Pet127 fehérje irányító szerepe 

alapvetően fontos ezekben a folyamatokban.  

A fenti, általunk azonosított mechanizmus a mitokondriumban az első olyan RNS 

bontó rendszer, amely 5’-3’ irányú és 5’-3’ exonukleáz aktivitással rendelkezik. 



 61 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőimnek, Dr. Kispál Gyulának és  

Dr. Sipos Katalinnak munkám során nyújtott szakmai és emberi támogatásukért, 

barátságukért. Hálás vagyok Prof. Carol Dieckmann-nak, Melissa Schonauer-nek és a 

University of Arizona-n dolgozó minden kollégámnak amiért befogadtak és mindenben 

segítettek a külföldön töltött idő során. Köszönöm Dr. Szeberényi József professzor 

úrnak segítőkész támogatását, valamint a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet és az 

Orvosi Biológiai Intézet minden munkatársának hasznos tanácsaikat és segítségüket. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm férjemnek és szüleimnek türelmüket, 

megértésüket és támogató szeretetüket. 



 62 

Tudományos közlemények jegyzéke 

A disszertáció alapját alkotó közlemények  

1. Kispál G, Sipos K, Lange H, Fekete Z, Bedekovics T, Janaky T, Bassler J,  
Aguilar Netz DJ, Balk J, Rotte C, Lill R 
Biogenesis of cytosolic ribosomes requires the essential iron-sulphur protein  
Rli1p and mitochondria 
The EMBO Journal. 2005 Feb 9; 24(3): 589-98. IF: 10,053 
(Science Magazine Editors' Choice: Science 307(5710):646) 

2. Lill R, Fekete Z, Sipos K, Rotte C 
Why are Mitochondria Essential for Life? 
IUBMB Life 2005 Oct; 57(10): 701-703. IF: 2,116   

3. Fekete Z, Ellis TP, Schonauer MS, Dieckmann CL 
Pet127 governs a 5’→3’ exonuclease reaction important in the processing  
of COB mRNA in Saccharomyces cerevisiae 
J Biol Chem. 2008 febr 15; 283 (7): 3767-3772. IF: 5,520    

Egyéb közlemények 

1. Sipos K, Lange H, Fekete Z, Ullmann P, Lill R, Kispál G 
Maturation of cytosolic iron-sulfur proteins requires glutathione 
J Biol Chem. 2002 Jul 26; 277(30): 26944-9. 

Referált folyóiratban megjelent absztraktok 

1. Kispál G, Sipos K, Fekete Z, Antus Zs, Lill R 
Iron-sulfur activation-a mitochondrial function in the unfolded protein response  
28th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Istanbul, 
Turkey, 20-25 October 2002 
FEBS Journal 269 (s1), 220 

2. Fekete Z, Sipos K, Lange H, Nagy J, Aguilar Netz DJ, Balk J, Rotte C, Lill R, 
Kispál G 
The iron-sulphur protein Rli1p and mitochondria play an essential role in the 
biogenesis of cytosolic ribosomes 
30th FEBS Congress - 9th IUBMB Conference Budapest, Hungary July 2-7, 2005 
FEBS Journal 272 (s1), N5-005 



Tudományos közlemények jegyzéke 63 

 

Előadások 

1. Fekete Zs, Sipos K, Kispál Gy 
A GSH szerepe az extramitokondriális vas-kén fehérjék érésében. 
A Pécsi Akadémiai Bizottság Sejtbiológiai Munkabizottságának Doktorandusz 
Szimpóziuma I, Pécs, 2002. december 11. 

2. Fekete Z, Sipos K, Lange H, Nagy J, Aguilar Netz DJ, Balk J, Rotte C, Lill R, 
Kispál G 
The iron-sulphur protein Rli1p and mitochondria play an essential role in the 
biogenesis of cytosolic ribosomes 
30th FEBS Congress - 9th IUBMB Conference, Budapest, 2005. július 2-7. 

Poszterek 

1. Kispál Gy, Sipos K, Fekete Zs, Lill R.  
Az RNáz L inhibitor, egy citoszolikus vas-kén fehérje aktiválása és funkciója 
Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztálya 6. 
Munkaértekezlete. Sárospatak, 2001. máj. 14-17. 

2. Fekete Zs, Sipos K, Kispál Gy 
A glutation szerepe az extramitokondriális vas-kén fehérjék aktiválásában 
Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának 7. 
munkaértekezlete, Keszthely, 2002. május 14-17. 

3. Sipos K, Fekete Zs, Szigeti R 
A PyrBI operon attenuátorának vizsgálata szisztematikus mutagenezis révén E. 
coliban 
XXXII. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg 2002. május 21-24. 

4. Fekete Zs, Sipos K, Antus Zs,Nagy J, Mártonfalvi Zs, Kispál Gy 
A cisztein deszulfuráz szerepe a tio-tRNS modifikációban eukarióta sejtben 
Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának 8. 
munkaértekezlete, Tihany, 2003. május 12-15. 

5. Antus Zs, Fekete Zs, Sipos K, Nagy J, Mártonfalvi Zs, Kispál Gy 
Az Rli1p  szerepe az unfolded protein response-ban 
XXXII. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg 2003. május 20-23. 

 



 64 

Irodalomjegyzék 

1. Gray MW, Burger G, Lang BF (1999) Mitochondrial evolution, Science 283:1476-
1481. 

2. Westermann B (2007) Focus on mitochondria: introducing a new series in Trends 
in Cell Biology, Trends in Cell Biology 17:417-418. 

3. Reichert AS, Neupert W (2004) Mitochondriomics or what makes us breathe, 
Trends Genet 20:555-562. 

4. Stevens B (1981) The molecular biology of the yeast Saccharomyces cerevisiae, life 
cycle and inheritance, Cold Spring Harbour Laboratory. 

5. Lill R, Kispal G (2000) Maturation of cellular Fe-S proteins: an essential function 
of mitochondria, Trends in Biochemical Sciences 25:352-356. 

6. Beinert H, Holm RH, Munck E (1997) Iron-sulfur clusters: nature's modular, 
multipurpose structures, Science 277:653-659. 

7. Cody GD, Boctor NZ, Filley TR, Hazen RM, Scott JH, Sharma A, Yoder HS (2000) 
Primordial carbonylated iron-sulfur compounds and the synthesis of pyruvate, 
Science 289:1337-1340. 

8. Rees DC, Howard JB (2003) The interface between the biological and inorganic 
worlds: iron-sulfur metalloclusters, Science 300:929-931. 

9. Kiley PJ, Beinert H (2003) The role of Fe-S proteins in sensing and regulation in 
bacteria, Current Opinion in Microbiology 6:181-185. 

10. Lukianova OA, David SS (2005) A role for iron-sulfur clusters in DNA repair, 
Curr Opin Chem Biol 9:145-151. 

11. Paraskeva E, Hentze MW (1996) Iron-sulphur clusters as genetic regulatory 
switches: the bifunctional iron regulatory protein-1, FEBS Lett 389:40-43. 

12. Kispál G (2000) Vas-kén fehérje bioszintézis – a mitokondrium esszenciális 
funkciója, Biokémia 24:13-18. 

13. Lill R, Dutkiewicz R, Elsasser HP, Hausmann A, Netz DJA, Pierik AJ, Stehling O, 
Urzica E, Mühlenhoff U (2006) Mechanisms of iron–sulfur protein maturation in 
mitochondria, cytosol and nucleus of eukaryotes, BBA-Molecular Cell Research 
1763:652–667. 

14. Lill R, Mühlenhoff U (2006) Iron-sulfur protein biogenesis in eukaryotes: 
components and mechanisms, Annual Review of Cell and Developmental Biology 
22:457-486. 



Irodalomjegyzék 65 

 

15. Sheftel A, Stehling O, Lill R (2010) Iron-sulfur proteins in health and disease, 
Trends Endocrinol Metab. 

16. Bandyopadhyay S, Chandramouli K, Johnson MK (2008) Iron-sulfur cluster 
biosynthesis, Biochemical Society Transactions 36:1112-1119. 

17. Froschauer EM, Schweyen RJ, Wiesenberger G (2009) The yeast mitochondrial 
carrier proteins Mrs3p/Mrs4p mediate iron transport across the inner 
mitochondrial membrane, Biochim Biophys Acta 1788:1044-1050. 

18. Gerber J, Neumann K, Prohl C, Mühlenhoff U, Lill R (2004) The yeast scaffold 
proteins Isu1p and Isu2p are required inside mitochondria for maturation of 
cytosolic Fe/S proteins, Molecular and Cellular Biology 24:4848-4857. 

19. Mühlenhoff U, Gerber J, Richhardt N, Lill R (2003) Components involved in 
assembly and dislocation of iron-sulfur clusters on the scaffold protein Isu1p, The 
EMBO Journal 22:4815-4825. 

20. Duby G, Foury F, Ramazzotti A, Herrmann J, Lutz T (2002) A non-essential 
function for yeast frataxin in iron-sulfur cluster assembly, Human molecular 
genetics 11:2635-2643. 

21. Muhlenhoff U, Richhardt N, Ristow M, Kispal G, Lill R (2002) The yeast frataxin 
homolog Yfh1p plays a specific role in the maturation of cellular Fe/S proteins, 
Hum Mol Genet 11:2025-2036. 

22. Muhlenhoff U, Balk J, Richhardt N, Kaiser JT, Sipos K, Kispal G, Lill R (2004) 
Functional characterization of the eukaryotic cysteine desulfurase Nfs1p from 
Saccharomyces cerevisiae, J Biol Chem 279:36906-36915. 

23. Muhlenhoff U, Richhardt N, Gerber J, Lill R (2002) Characterization of iron-
sulfur protein assembly in isolated mitochondria. A requirement for ATP, NADH, 
and reduced iron, J Biol Chem 277:29810-29816. 

24. Alves R, Herrero E, Sorribas A (2004) Predictive reconstruction of the 
mitochondrial iron-sulfur cluster assembly metabolism: I. The role of the protein 
pair ferredoxin-ferredoxin reductase (Yah1-Arh1), Proteins 56:354-366. 

25. Alves R, Herrero E, Sorribas A (2004) Predictive reconstruction of the 
mitochondrial iron-sulfur cluster assembly metabolism. II. Role of glutaredoxin 
Grx5, Proteins 57:481-492. 

26. Balk J, Pierik AJ, Netz DJ, Muhlenhoff U, Lill R (2004) The hydrogenase-like 
Nar1p is essential for maturation of cytosolic and nuclear iron-sulphur proteins, 
EMBO J 23:2105-2115. 

27. Vickery LE, Cupp-Vickery JR (2007) Molecular chaperones HscA/Ssq1 and 
HscB/Jac1 and their roles in iron-sulfur protein maturation, Crit Rev Biochem Mol 
Biol 42:95-111. 



Irodalomjegyzék 66 

 

28. Kispal G, Csere P, Prohl C, Lill R (1999) The mitochondrial proteins Atm1p and 
Nfs1p are essential for biogenesis of cytosolic Fe/S proteins, The EMBO Journal 
18:3981-3989. 

29. Sipos K, Lange H, Fekete Z, Ullmann P, Lill R, Kispal G (2002) Maturation of 
cytosolic iron-sulfur proteins requires glutathione, J Biol Chem 277:26944-26949. 

30. Roy A, Solodovnikova N, Nicholson T, Antholine W, Walden WE (2003) A novel 
eukaryotic factor for cytosolic Fe-S cluster assembly, The EMBO Journal 22:4826-
4835. 

31. Hausmann A, Aguilar Netz DJ, Balk J, Pierik AJ, Mühlenhoff U, Lill R (2005) The 
eukaryotic P loop NTPase Nbp35: an essential component of the cytosolic and 
nuclear iron-sulfur protein assembly machinery, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of Americanited States of America 
102:3266-3271. 

32. Zhang Y, Lyver ER, Nakamaru-Ogiso E, Yoon H, Amutha B, Lee DW, Bi E, 
Ohnishi T, Daldal F, Pain D, Dancis A (2008) Dre2, a conserved eukaryotic Fe/S 
cluster protein, functions in cytosolic Fe/S protein biogenesis, Mol Cell Biol 
28:5569-5582. 

33. Braz ASK, Finnegan J, Waterhouse P, Margis R (2004) A plant orthologue of 
RNase L inhibitor (RLI) is induced in plants showing RNA interference, Journal of 
Molecular Evolution 59:20–30. 

34. Bisbal C, Martinand C, Silhol M, Lebleu B, Salehzada T (1995) Cloning and 
characterization of a RNAse L inhibitor. A new component of the interferon-
regulated 2-5A pathway, Journal of Biological Chemistry 270:13308-13317. 

35. Hassel BA, Zhou A, Sotomayor C, Maran A, Silverman RH (1993) A dominant 
negative mutant of 2-5A-dependent RNase suppresses antiproliferative and 
antiviral effects of interferon, EMBO J 12:3297-3304. 

36. Silverman RH (2007) A scientific journey through the 2-5A/RNase L system, 
Cytokine Growth Factor Rev 18:381-388. 

37. Zimmerman C, Klein KC, Kiser PK, Singh AR, Firestein BL, Riba SC, Lingappa JR 
(2002) Identification of a host protein essential for assembly of immature HIV-1 
capsids, Nature 415:88–92. 

38. Barthelme D, Scheele U, Dinkelaker S, Janoschka A, Macmillan F, Albers SV, 
Driessen AJM, Stagni MS, Bill E, Meyer-Klaucke W, Schünemann V, Tampé R 
(2007) Structural organization of essential iron-sulfur clusters in the 
evolutionarily highly conserved ATP-binding cassette protein ABCE1, Journal of 
Biological Chemistry 282:14598-14607. 

39. Schüller C, Bauer BE, Kuchler K (2003) Inventory and evolution of fungal ABC 
Protein Genes, in ABC Proteins: From Bacteria to Men, 279-293, Academic Press. 



Irodalomjegyzék 67 

 

40. Karcher A, Büttner K, Märtens B, Jansen R-P, Hopfner K-P (2005) X-ray structure 
of RLI, an essential twin cassette ABC ATPase involved in ribosome biogenesis 
and HIV capsid assembly, Structure 13:649-659. 

41. Bock R, Timmis JN (2008) Reconstructing evolution: gene transfer from plastids 
to the nucleus, BioEssays 30:556-566. 

42. Scheffler IE (2001) A century of mitochondrial research: achievements and 
perspectives, Mitochondrion 1:3-31. 

43. Gray MW, Burger G, Lang BF (2001) The origin and early evolution of 
mitochondria, Genome biology 2:REVIEWS1018. 

44. Karlberg O, Canback B, Kurland CG, Andersson SGE (2000) The dual origin of 
the yeast mitochondrial proteome, Yeast 17:170–187. 

45. Masters BS, Stohl LL, Clayton DA (1987) Yeast mitochondrial RNA polymerase is 
homologous to those encoded by bacteriophages T3 and T7, Cell 51:89-99. 

46. Jang SH, Jaehning JA (1991) The yeast mitochondrial RNA polymerase specificity 
factor, MTF1, is similar to bacterial sigma factors, J Biol Chem 266:22671-22677. 

47. Christianson T, Rabinowitz M (1983) Identification of multiple transcriptional 
initiation sites on the yeast mitochondrial genome by in vitro capping with 
guanylyltransferase, J Biol Chem 258:14025-14033. 

48. Foury F, Roganti T, Lecrenier N, Purnelle B (1998) The complete sequence of the 
mitochondrial genome of Saccharomyces cerevisiae, FEBS letters 440:325-331. 

49. Dieckmann CL, Staples RR (1994) Regulation of mitochondrial gene expression in 
Saccharomyces cerevisiae, International Review of Cytology 152:145-181. 

50. Rogowska AT, Puchta O, Czarnecka AM, Kaniak A, Stepien PP, Golik P (2006) 
Balance between transcription and RNA degradation is vital for Saccharomyces 
cerevisiae mitochondria: reduced transcription rescues the phenotype of deficient 
RNA degradation, Molecular Biology of the Cell 17:1184-1193. 

51. Schäfer B (2005) RNA maturation in mitochondria of S. cerevisiae and S. pombe, 
Gene 354:80-85. 

52. Tzagoloff A, Myers AM (1986) Genetics of mitochondrial biogenesis, Annu Rev 
Biochem 55:249-285. 

53. Mueller DM, Getz GS (1986) Steady state analysis of mitochondrial RNA after 
growth of yeast Saccharomyces cerevisiae under catabolite repression and 
derepression, J Biol Chem 261:11816-11822. 



Irodalomjegyzék 68 

 

54. Bonitz SG, Homison G, Thalenfeld BE, Tzagoloff A, Nobrega FG (1982) Assembly 
of the mitochondrial membrane system. Processing of the apocytochrome b 
precursor RNAs in Saccharomyces cerevisiae D273-10B, J Biol Chem 257:6268-
6274. 

55. Christianson T, Edwards JC, Mueller DM, Rabinowitz M (1983) Identification of a 
single transcriptional initiation site for the glutamic tRNA and COB genes in yeast 
mitochondria, Proc Natl Acad Sci U S A 80:5564-5568. 

56. Hollingsworth MJ, Martin NC (1986) RNase P activity in the mitochondria of 
Saccharomyces cerevisiae depends on both mitochondrion and nucleus-encoded 
components, Mol Cell Biol 6:1058-1064. 

57. Chen JY, Martin NC (1988) Biosynthesis of tRNA in yeast mitochondria. An 
endonuclease is responsible for the 3'-processing of tRNA precursors, J Biol Chem 
263:13677-13682. 

58. Mittelmeier TM, Dieckmann CL (1993) In vivo analysis of sequences necessary 
for CBP1-dependent accumulation of cytochrome b transcripts in yeast 
mitochondria, Molecular and Cellular Biology 13:4203-4213. 

59. Zara V, Conte L, Trumpower BL (2009) Biogenesis of the yeast cytochrome bc1 
complex, Biochimica et biophysica acta 1793:89-96. 

60. Chen W, Dieckmann CL (1994) Cbp1p is required for message stability following 
5'-processing of COB mRNA, Journal of Biological Chemistry 269:16574-16578. 

61. Chen W, Dieckmann CL (1997) Genetic evidence for interaction between Cbp1 
and specific nucleotides in the 5' untranslated region of mitochondrial 
cytochrome b mRNA in Saccharomyces cerevisiae, Molecular and Cellular Biology 
17:6203-6211. 

62. Dieckmann CL, Homison G, Tzagoloff A (1984) Assembly of the mitochondrial 
membrane system. Nucleotide sequence of a yeast nuclear gene (CBP1) involved 
in 5' end processing of cytochrome b pre-mRNA, Journal of Biological Chemistry 
259:4732-4738. 

63. Dieckmann CL, Koerner TJ, Tzagoloff A (1984) Assembly of the mitochondrial 
membrane system. CBP1, a yeast nuclear gene involved in 5' end processing of 
cytochrome b pre-mRNA, Journal of Biological Chemistry 259:4722-4731. 

64. Dieckmann CL, Pape LK, Tzagoloff A (1982) Identification and cloning of a yeast 
nuclear gene (CBP1) involved in expression of mitochondrial cytochrome b, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
79:1805-1809. 

65. Islas-Osuna MA, Ellis TP, Marnell LL, Mittelmeier TM, Dieckmann CL (2002) 
Cbp1 is required for translation of the mitochondrial cytochrome b mRNA of 
Saccharomyces cerevisiae, Journal of Biological Chemistry 277:37987-37990. 



Irodalomjegyzék 69 

 

66. Staples RR, Dieckmann CL (1993) Generation of temperature-sensitive cbp1 
strains of Saccharomyces cerevisiae by PCR mutagenesis and in vivo 
recombination: characteristics of the mutant strains imply that CBP1 is involved 
in stabilization and processing of cytochrome b pre-mRNA, Genetics 135:981-991. 

67. Weber ER, Dieckmann CL (1990) Identification of the CBP1 polypeptide in 
mitochondrial extracts from Saccharomyces cerevisiae, J Biol Chem 265:1594-
1600. 

68. Wiesenberger G, Speer F, Haller G, Bonnefoy N, Schleiffer A, Schafer B (2007) 
RNA degradation in fission yeast mitochondria is stimulated by a member of a 
new family of proteins that are conserved in lower eukaryotes, Journal of 
Molecular Biology 367:681-691. 

69. Wiesenberger G, Fox TD (1997) Pet127p, a membrane-associated protein 
involved in stability and processing of Saccharomyces cerevisiae mitochondrial 
RNAs, Molecular and Cellular Biology 17:2816-2824. 

70. Sambrook J RD (2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring 
Harbor Press, Cold Spring Harbor, NY. 

71. Gietz D, St Jean A, Woods RA, Schiestl RH (1992) Improved method for high 
efficiency transformation of intact yeast cells, Nucleic Acids Res 20:1425. 

72. Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of 
microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding, 
Anal Biochem 72:248-254. 

73. Wach A, Brachat A, Pohlmann R, Philippsen P (1994) New heterologous modules 
for classical or PCR-based gene disruptions in Saccharomyces cerevisiae, Yeast 
10:1793-1808. 

74. Puig O, Caspary F, Rigaut G, Rutz B, Bouveret E, Bragado-Nilsson E, Wilm M, 
Seraphin B (2001) The tandem affinity purification (TAP) method: a general 
procedure of protein complex purification, Methods 24:218-229. 

75. Belli G, Gari E, Aldea M, Herrero E (1998) Functional analysis of yeast essential 
genes using a promoter-substitution cassette and the tetracycline-regulatable dual 
expression system, Yeast 14:1127-1138. 

76. Stade K, Ford CS, Guthrie C, Weis K (1997) Exportin 1 (Crm1p) is an essential 
nuclear export factor, Cell 90:1041-1050. 

77. Ito T, Tashiro K, Muta S, Ozawa R, Chiba T, Nishizawa M, Yamamoto K, Kuhara 
S, Sakaki Y (2000) Toward a protein-protein interaction map of the budding yeast: 
A comprehensive system to examine two-hybrid interactions in all possible 
combinations between the yeast proteins, Proc Natl Acad Sci U S A 97:1143-1147. 



Irodalomjegyzék 70 

 

78. Ito T, Chiba T, Ozawa R, Yoshida M, Hattori M, Sakaki Y (2001) A 
comprehensive two-hybrid analysis to explore the yeast protein interactome, Proc 
Natl Acad Sci U S A 98:4569-4574. 

79. Valásek L, Hasek J, Nielsen KH, Hinnebusch AG (2001) Dual function of 
eIF3j/Hcr1p in processing 20 S pre-rRNA and translation initiation, Journal of 
Biological Chemistry 276:43351-43360. 

80. Valásek L, Phan L, Schoenfeld LW, Valásková V, Hinnebusch AG (2001) Related 
eIF3 subunits TIF32 and HCR1 interact with an RNA recognition motif in PRT1 
required for eIF3 integrity and ribosome binding, The EMBO Journal 20:891-904. 

81. Puig O, Caspary F, Rigaut G, Rutz B, Bouveret E, Bragado-Nilsson E, Wilm M, 
Séraphin B (2001) The tandem affinity purification (TAP) method: a general 
procedure of protein complex purification, Methods 24:218-229. 

82. Dong J, Lai R, Nielsen K, Fekete CA, Qiu H, Hinnebusch AG (2004) The essential 
ATP-binding cassette protein RLI1 functions in translation by promoting 
preinitiation complex assembly, Journal of Biological Chemistry 279:42157-42168. 

83. Balk J, Pierik AJ, Aguilar Netz DJ, Mühlenhoff U, Lill R (2005) Nar1p, a conserved 
eukaryotic protein with similarity to Fe-only hydrogenases, functions in cytosolic 
iron-sulphur protein biogenesis, Biochemical Society Transactions 33:86-89. 

84. Lill R, Diekert K, Kaut A, Lange H, Pelzer W, Prohl C, Kispal G (1999) The 
essential role of mitochondria in the biogenesis of cellular iron-sulfur proteins, 
Biological Chemistry 380:1157-1166. 

85. Martinand C, Montavon C, Salehzada T, Silhol M, Lebleu B, Bisbal C (1999) 
RNase L inhibitor is induced during human immunodeficiency virus type 1 
infection and down regulates the 2-5A/RNase L pathway in human T cells, Journal 
of Virology 73:290-296. 

86. Gabaldón T, Huynen MA (2004) Prediction of protein function and pathways in 
the genome era, Cellular and molecular life sciences 61:930-944. 

87. Dong J, Lai R, Jennings JL, Link AJ, Hinnebusch AG (2005) The novel ATP-
binding cassette protein ARB1 is a shuttling factor that stimulates 40S and 60S 
ribosome biogenesis, Molecular and Cellular Biology 25:9859-9873. 

88. Triana-Alonso FJ, Chakraburtty K, Nierhaus KH (1995) The elongation factor 3 
unique in higher fungi and essential for protein biosynthesis is an E site factor, J 
Biol Chem 270:20473-20478. 

89. Marton MJ, Vazquez de Aldana CR, Qiu H, Chakraburtty K, Hinnebusch AG 
(1997) Evidence that GCN1 and GCN20, translational regulators of GCN4, 
function on elongating ribosomes in activation of eIF2alpha kinase GCN2, Mol 
Cell Biol 17:4474-4489. 



Irodalomjegyzék 71 

 

90. Yarunin A, Panse VG, Petfalski E, Dez C, Tollervey D, Hurt E (2005) Functional 
link between ribosome formation and biogenesis of iron–sulfur proteins, The 
EMBO Journal 24:580. 

91. Garneau NL, Wilusz J, Wilusz CJ (2007) The highways and byways of mRNA 
decay, Nature reviews. Molecular cell biology 8:113-126. 

92. Newbury SF (2006) Control of mRNA stability in eukaryotes, Biochemical Society 
Transactions 34:30-34. 

93. Larimer FW, Hsu CL, Maupin MK, Stevens A (1992) Characterization of the 
XRN1 gene encoding a 5'-->3' exoribonuclease: sequence data and analysis of 
disparate protein and mRNA levels of gene-disrupted yeast cells, Gene 120:51-57. 

94. Houseley J, LaCava J, Tollervey D (2006) RNA-quality control by the exosome, 
Nat Rev Mol Cell Biol 7:529-539. 

95. Mathy N, Bénard L, Pellegrini O, Daou R, Wen T, Condon C (2007) 5'-to-3' 
exoribonuclease activity in bacteria: role of RNase J1 in rRNA maturation and 5' 
stability of mRNA, Cell 129:681-692. 

96. Apirion D (1973) Degradation of RNA in Escherichia coli. A hypothesis, Mol Gen 
Genet 122:313-322. 

97. Deutscher MP (2006) Degradation of RNA in bacteria: comparison of mRNA and 
stable RNA, Nucleic Acids Research 34:659-666. 

98. Kushner SR (2002) mRNA decay in Escherichia coli comes of age, Journal of 
Bacteriology 184:4658-4665; discussion 4657. 

99. Kushner SR (2004) mRNA decay in prokaryotes and eukaryotes: different 
approaches to a similar problem, IUBMB life 56:585-594. 

100. Carpousis AJ, Van Houwe G, Ehretsmann C, Krisch HM (1994) Copurification of 
E. coli RNAase E and PNPase: evidence for a specific association between two 
enzymes important in RNA processing and degradation, Cell 76:889-900. 

101. Py B, Higgins CF, Krisch HM, Carpousis AJ (1996) A DEAD-box RNA helicase in 
the Escherichia coli RNA degradosome, Nature 381:169-172. 

102. Mackie GA (1998) Ribonuclease E is a 5'-end-dependent endonuclease, Nature 
395:720–724. 

103. Gagliardi D, Stepien PP, Temperley RJ, Lightowlers RN, Chrzanowska-
Lightowlers ZMA (2004) Messenger RNA stability in mitochondria: different 
means to an end, Trends in Genetics 20:260-267. 



Irodalomjegyzék 72 

 

104. Dziembowski A, Piwowarski J, Hoser R, Minczuk M, Dmochowska A, Siep M, van 
Der Spek H, Grivell L, Stepien PP (2003) The yeast mitochondrial degradosome. 
Its composition, interplay between RNA helicase and RNase activities and the role 
in mitochondrial RNA metabolism, Journal of Biological Chemistry 278:1603-
1611. 

105. Malecki M, Jedrzejczak R, Stepien PP, Golik P (2007) In vitro reconstitution and 
characterization of the yeast mitochondrial degradosome complex unravels tight 
functional interdependence, Journal of Molecular Biology 372:23-36. 

106. Chen W, Islas-Osuna MA, Dieckmann CL (1999) Suppressor analysis of 
mutations in the 5'-untranslated region of COB mRNA identifies components of 
general pathways for mitochondrial mRNA processing and decay in 
Saccharomyces cerevisiae, Genetics 151:1315-1325. 

107. He F, Li X, Spatrick P, Casillo R, Dong S, Jacobson A (2003) Genome-wide 
analysis of mRNAs regulated by the nonsense-mediated and 5' to 3' mRNA decay 
pathways in yeast, Mol Cell 12:1439-1452. 

108. Houalla R, Devaux F, Fatica A, Kufel J, Barrass D, Torchet C, Tollervey D (2006) 
Microarray detection of novel nuclear RNA substrates for the exosome, Yeast 
23:439-454. 

109. Wegierski T, Dmochowska A, Jabłonowska A, Dziembowski A, Bartnik E, Stepień 
PP (1998) Yeast nuclear PET127 gene can suppress deletions of the SUV3 or DSS1 
genes: an indication of a functional interaction between 3' and 5' ends of 
mitochondrial mRNAs, Acta Biochimica Polonica 45:935-940. 

 
 


