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BEVEZETÉS 

A biológiai struktúrák közötti felismerési folyamatok molekuláris szintő megismerése 

mindig az érdeklıdés középpontjában állt, legyen szó szimbiotikus vagy patogén kapcsolat 

kialakulásáról. A S. meliloti – Medicago szimbiózis az endoszimbiotikus nitrogénfixálás 

fontos modellje. A 16-3 fág a S. meliloti 41 törzs temperált, dupla szálú DNS genommal 

rendelkezı fágja. A 16-3 fág a rhizobium genetika meghatározó eszközévé vált, és az elmúlt 

évtizedek alatt összegyőlt ismeretanyag révén a legintenzívebben tanulmányozott rhizobium 

fágként ismert a szakirodalomban. Mint modellszervezet, a 16-3 fág kutatása számos alapvetı 

fágfejlıdési/szabályozási mechanizmus feltárásához vezetett. Részletesen tanulmányozták a 

fággenom integrációját és kivágódását, a lítikus/lizogén szabályozás molekuláris 

mechanizmusát, a felülfertızéssel szembeni immunitás genetikai hátterét, valamint a fág-DNS 

pakolás kulcsfontosságú elemeit. Elkészült a fággenom teljes, 60 kb nagyságú, DNS-

szekvenciája (AC: DQ500118). Mindazonáltal keveset tudunk a fág és a gazdabaktérium 

közötti kölcsönös felismerés molekuláris hátterérıl, és ezidáig mindössze egy publikáció 

jelent meg a 16-3 fág struktúrfehérjéivel kapcsolatban. 

 A farokkal rendelkezı fágok és a gazdasejt közötti interakció elsı lépéseként a fág a 

farok struktúra disztális részével specifikusan kötıdik a baktérium felszínén lévı 

fágreceptorhoz. Az elmúlt évek kutatásai ráirányították a figyelmet arra, hogy a S. meliloti 41 

törzsben a baktérium-növény és a baktérium-fág felismerésben közös molekuláris elemek 

játszhatnak szerepet, ugyanis a növényi szimbiózis kezdı lépéseinek kialakításában hibás 

baktérium mutánsok egy részénél a baktérium-fág felismerés is sérült. Ezekre a baktérium 

mutánsokra jellemzı volt a törzsspecifikus sejtfelszíni kapszuláris poliszacharid, a KR5 

antigén termelés zavara. Ennek alapján feltételezték azt, hogy a KR5 antigénnek mindkét 

felismerési folyamatban kulcsszerepe lehet. Az elmúlt években a KR5 antigén 

bioszintézisében részt vevı számos gént azonosítottak, melyek az rkp-1, rkp-2 és rkp-3 

genomi régiókban helyezkednek el.    

CÉLKITŐZÉSEK 

Munkánkban célul tőztük ki a S. meliloti 41 baktérium és a 16-3 bakteriofág közötti 

felismerésben szerepet játszó kulcsfontosságú elemek azonosítását. Ennek érdekében 

fágreceptor hibás baktérium mutánsok, valamint a megváltozott receptorhoz alkalmazkodni 

képes ún. gazdaspecifitási (host range) fágmutánsok izolálását és vizsgálatát kívántuk 

elvégezni klasszikus genetikai és molekuláris biológiai eszközökkel. Ez a rendszer mind a 
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baktérium, mind pedig a fág oldaláról lehetıséget nyújt a felismerési folyamat vizsgálatára.  

További célunk volt, hogy célzott mutációk létrehozásával feltérképezzük a fágfarok 

felépítésében szerepet játszó géneket. 

 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Baktériumok, bakteriofágok, plazmidok 

Rekombináns DNS-technikákhoz pBluescriptII SK(+), pBBR1MCS-5 és pPAG160 

plazmidokat, valamint Escherichia coli XLI-Blue, DH5α és WA321 törzseket alkalmaztuk, a 

baktériumok szaporítása LB médiumban történt 37°C-on. A genetikai munkákban a S. 

meliloti 41 rhizobium törzset használtuk vad típusként. A rhizobium törzseket TA koplett 

vagy GTS minimál tápközegben növesztettük 28°C-on. A transzkonjugánsok és 

transzformánsok szelekciójához és a törzsek fenntartásához a megfelelı antibiotikumokat 

alkalmaztuk. A host range fágmutánsok izolálását a 16-3∆NC izolátumból végeztük. Az 

inszerciós fágmutánsok létrehozásához a 16-3cti3 törzset használtuk. Konjugációs helperként 

alkalmaztuk a pRK2013 és a pCU101 plazmidokat. 

Receptormutáns baktériumok és host range fágmutánsok izolálása, a mutáns gének 

azonosítása 

A több, mint száz fágrezisztens baktérium mutáns között azokat kerestük, melyek 

felszínén a receptor nem tőnt el, csak módosult, ezért host range fágot tudtunk izolálni rajtuk. 

A vad típusú fágpopulációban 10-5-10-6 gyakorisággal jelentek meg host range mutánsok 

plakkjai. A host range mutáció a fág baktériumfelszínt felismerı fehérjéjét kódoló gén 

mutációja. A hibás baktérium gének azonosítását komplementációs kísérletekkel végeztük el. 

A receptorhibás baktériumokba olyan kozmid klónokat jutattunk be konjugáció segítségével, 

melyek vad típusú és Tn5 inszerciókat tartalmazó rkp génrégiókat hordoztak. A 

komplementációt a transzkonjugáns baktériumok 16-3 fággal szemben mutatott 

rezisztenciája/szenzitivitása által teszteltük.  

A h109 és a h843 hımérséklet-érzékeny fágmutációk lokalizálásához a fágokat olyan S. 

meliloti 41 származékokon növesztettük, melyekbe elızıleg konjugációval bejuttattuk a vad 

fággenom különbözı szakaszait hordozó plazmidokat. A fágmutánsok – a vad típussal 

ellentétben – 37 oC-on apró, szabad szemmel nem látható plakkokat képeznek. A 180 percig 

28 oC-on növesztett, egylépéses lizátumok mindegyikébıl 2-2 párhuzamos titrálást végeztünk 

S. meliloti 41 baktérium pázsiton. A párhuzamos lemezek egyikét permisszív hımérsékleten 

(28 oC) inkubáltuk, ezzel a teljes fághozamot határoztuk meg. A másik lemezt restriktív 
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hımérsékleten (37 oC) inkubáltuk,  ezzel meghatároztuk a 37 oC-on plakkot képezı vad típusú 

rekombinánsok és revertánsok számát. A spontán reverzió gyakoriságának megállapításához a 

fágmutánsokat üres vektort tartalmazó S. meliloti 41 baktériumon növesztettük, majd a 

továbbiakban a fentiek szerint jártunk el. Legalább két nagyságrendnyi különbség esetén 

megállapítható, hogy a keresett mutáció a klónozott DNS-szakaszra esik.  

A mutáns allélek DNS-szekvenciáját PCR amplifikációt követıen határoztuk meg. 

DNS-technikák, bioinformatikai eszközök 

Az alapvetı DNS-technikákat (DNS-izolálás, emésztés restrikciós enzimekkel, agaróz 

gélelektroforézis, ligálás, transzformálás) a standard módszerek szerint, valamint a gyártó 

utasításait követve végeztük. A DNS-szekvencia meghatározás a MTA Szegedi Biológiai 

Központ DNS Szekvenáló Laboratóriumában történt BigDye terminátor kit alkalmazásával, 

Applied Biosystems 373A szekvenáló készüléken (Perkin Elmer, Wellesley, MA USA). 

Bioinformatikai elemzésekhez a következı weboldalakat használtuk: BLAST szerver 

(blast.ncbi.nlm.nih.gov), HHpred szerver (toolkit.tuebingen.mpg.de/hhpred), BetaWrap 

predikció (groups.csail.mit.edu/cb/betawrap/). 

Hımérséklet-érzékenységi (shift up/shift down) kísérletek  

A S. meliloti 41 sejtkultúrát és a h109 fáglizátumot felmelegítettük a fág restriktív 

hımérsékletére (37 °C). Körülbelül 108 sejthez 105 fágrészecskét adtunk, majd a párhuzamos 

kultúrákat eltérı ideig (5, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 percig) 37 °C-on rázattuk. 

Ezután a kultúrát permisszív hımérsékleten (28 °C) növesztettük tovább a teljes fágciklus 

lezajlásának biztosításához, a fertızés pillanatától számítva 180 percig. Az egyes lizátumok 

fághozamát a 180 percig 28 °C-on növesztett kontrollal hasonlítottuk össze.  

16-3 inszerciós fágmutánsok létrehozása 

A mutagenizálni kívánt 16-3 fág-DNS fragmenteket pBluescriptII SK(+) vektorba 

építettük. A mutációkat in vitro, MuA transzpozáz enzimmel mőködı reakcióban, kanamicin 

rezisztencia markert hordozó entranszpozon beépítésével hoztuk létre (entranceposon F779, 

TGSII Kit, FINNZYMES, Espoo, Finland). Az egyes inszerciók beépülésének hozzávetıleges 

helyzetét PCR reakciókkal állapítottuk meg, majd a kiválasztott esetekben DNS-

szekvenálással pontosan meghatároztuk a beépülés pozícióját. A mutagenizált fragmenteket a 

rhizobium sejtekben nem replikálódó pPAG160 vektorba építettük át, majd konjugációval 

olyan lizogén rhizobium törzsbe juttattuk, mely hımérséklettel indukálható profágot tartalmaz 

(Rm41 16-3cti3). A kanamicin rezisztens (az inszerció markere) és egyben spektinomicin 

szenzitív (a pPAG160 vektor markere) transzkonjugánsok vélhetıen tartalmazzák a homológ 
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rekombináció útján a profág genomba átkerült inszerciót. A vektor szekvenciák hiányát a 

pPAG160-ra tervezett primerekkel PCR reakciókban is igazoltuk. A mutációk beépülését 

szintén PCR reakciókkal ellenıriztük, a transzpozonra és az egyes 16-3 ORF-ekre specifikus 

primerek alkalmazásával. A mutáns profágok kivágódását és a lítikus fejlıdést 30 perces 37 
oC-os hıkezeléssel indukáltuk, majd 180 perc 28 oC-on történı inkubálással lehetıséget 

biztosítottunk a teljes fágciklus lezajlására.   

A fágrészecskék tisztítása és fehérje-technikák 

A bakteriofágokat cézium-klorid grádiens centrifugálással tisztítottuk, az általános 

protokoll szerint, a mintákat SM pufferrel szemben dializáltuk. 

A tisztított fágpreparátumok fehérjéinek elválasztását NuPAGE Novex Bis-Tris 

gélelektroforézis rendszerben végeztük (Invitrogen Co Carlsbad, CA), a gyártó által 

biztosított 4-12% poliakrilamid gradiens gél és pufferek alkalmazásával. A fehérjesávokat 

SimpleBlueTM festéssel tettük láthatóvá. Az elektroblottolást Xcell II Blot rendszerben, 

NuPAGE transzfer puffer használatával végeztük. A PVDF membránokban lévı fehérjesávok 

N-terminális aminosavszekvencia-meghatározása kooperációs munkában történt, Edman 

degradáción alapuló technikával, Applied Biosystems 471 protein szekvenáló mőszer 

segítségével.  

Fágrészecskék elektronmikroszkópos vizsgálata  

A 3 mm átmérıjő réz tárgytartórácsokat (gridek, 300 vagy 400 lukú) formvar (polyvinyl 

formol) hártyával vontunk be. Mintafelvitelhez a grideket egy csepp CsCl-grádiens 

centrifugálással tisztított, dializált fáglizátumon úsztattuk 5 percig, a felesleges folyadékot 

filterpapírral leitattuk, majd a preparátumokat negatívan festettük 3% foszfovolframsavval 

(pH 6,6) 40 másodpercig, majd a grideket szobahımérsékleten szárítottuk. A preparátumokat 

JEOL 1200 EXII transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk a PTE ÁOK Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratóriumában.  

Deoxikólsav-poliakrilamid gélelektroforézis (DOC-PAGE) 

A baktérium törzsek sejtfelszíni poliszacharidjait módosított forró fenolos extrakcióval 

izoláltuk. A KPS-LPS preparátumot desztillált vízben dializáltuk, majd liofilizálással 

szárítottuk, végül steril desztillált vízben oldottuk. Az elıkészített KPS-LPS preparátumokat 

18%-os DOC-PAGE gélen futtattuk BioRad Miniprotean II készülék segítségével. A minták 

elıhívása alciánkék-ezüst festéssel történt. A géleket UVP BioDoc-It System készülékkel 

fotóztuk le. 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 
 

A FÁG–BAKTÉRIUM FELISMERÉSBEN SZEREPET JÁTSZÓ GÉNEK 

AZONOSÍTÁSA 

A fág-baktérium felismerés vizsgálata céljából receptorhibás baktériumokat (GH4046, 

PP4073, GH4180) és host range fágmutánsokat (h5, h105, h842, h182, h109, h843) izoláltunk 

és elemeztünk (a mutánsizolálás szempontjait az Anyagok és módszerek fejezet taglalja; a 

mutánsok jellemzıit az 1. táblázat tartalmazza).  

1. táblázat: Munkánk során vizsgált fág és baktériumtörzsek 
 

Baktériumtörzsek genotípusa és a fágok szaporodási képessége az 
egyes baktériumokon 

 Fágtörzs 

Fág 
genotípus 

(mutáns gén, 
fehérjeszintő 

változás) Rm41 
(vad típus) 

GH4046 
rkpM L252F 

PP4073 
rkpY  L552P 

GH4180 
rkpZ 

AT313 
rkpZ::Tn5 

16-3 Vad típus       ++       -       -       +       + 
h5 hI G588D (a)       ++       + *       +       ++       ++ 
h105 hI G588D (a)       ++       +       +       ++ *       ++ 
h842 hI G588V (a)       ++       ++       ++ *       ++       ++ 
h182 

ts 
hII N666K (b)       ++       -       +       ++       ++ * 

h109 ts hII D783N (b)       ++       -       +       ++ *       ++ 
h843 hII D783G (b)       ++       -       + *       ++       ++ 
ts) hımérséklet-érzékeny mutáns; 
a) a hI (ORF022) gén 2112 bp hosszú, a mutációk az 1762-1764 bp közötti GGC kodont érintik, ami GAC vagy 
GTC tripletre változott; 
b) a hII (ORF023) gén 2412 bp hosszú, az 1996-1998 bp közötti AAC kodon AAA-ra változott a h182 
mutánsban. A h109 és h843 mutánsoknál AAC illetve GGC kodon található a 2347-2349 bp közötti GAC 
helyett; 
*) a host range fágokat a jelzett baktérium törzsön izoláltuk; ++ nagy, éles határvonalú plakk, konfluens lízissel; 
+ kicsi, halvány plakk; – nincs plakképzés. 

 

A DOC-PAGE elemzések eredményei alapján a receptormutáns baktériumok sérültek a 

KR5 antigén termelésben: a PP4073 és a GH4180 a vad típustól eltérı poliszacharid 

mintázatot mutatott, míg a GH4046 törzsnél nem volt kimutatható mennyiségő poliszacharid-

termelés, sugallva azt, hogy a KR5 antigén nem vagy nem kizárólagos alkotója a 

fágreceptornak.   

A receptormutációk a S. meliloti 41 törzsben az rkpM, rkpY és az rkpZ géneket érintik 

Annak megállapítására, hogy az izolált GH4046, GH4180 és PP4073 törzsekben mely 

rkp géneket érintik a mutációk, különbözı genetikai komplementációs kísérleteket végeztünk. 

Megállapítottuk, hogy a receptormutációk az rkpM (GH4046), rkpZ (GH4180) és az rkpY 

(PP4073) géneket érintik. Mivel más rkpM és rkpY allélek (pl. Tn5 transzpozon inszerciós 

allélek) segítségével nem tudtunk host range fágokat izolálni, arra következtettünk, hogy az 

rkpM4046 és az rkpY4073 allélek speciálisak a fágfertızés szempontjából, ezért meghatároztuk a 
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mutációk pontos jellegét. Mindkét esetben egy missense mutációt azonosítottunk. A GH4046 

törzsben a vad típusú rkpM allél leucint (Leu252) meghatározó kodonja változott meg (TTG → 

TTC), mely fenilalanin (Phe252) beépülést eredményez. A PP4073 törzs 1024 aminosav 

hosszúságú RkpY fehérjéjének 552. aminosava leucinról prolinra változott, ami DNS szinten 

a CTG kodon CCG-re történı cseréjét jelenti. Tehát közvetett bizonyíték mutatott arra, hogy a 

fágreceptor nem, vagy nem kizárólag a KR5 antigén (l.e. DOC-PAGE) és hogy az rkpM4046 

valamint az rkpY4073 allélek speciális mutációt hordoznak, melyek egy megváltozott 

szerkezető fágreceptort eredményeznek. Kézenfekvı volt ezek után a feltételezés, hogy a 16-3 

fág receptora fehérje természető lehet, és maga az RkpM és az RkpY fehérje részt vesz annak 

kialakításában. 

Az rkpZ gén terméke – az RkpM és RkpY fehérjékkel szemben – közvetett módon 

befolyásolja a fágfertızést, mivel a gén Tn5 inszerciós allélja is alkalmas host range fágok 

izolálására. Valószínősíthetı, hogy az RkpZ fehérje nem része a fágreceptornak, de hiánya 

befolyásolja a fágfertızést, feltehetıen a KR5 antigén termelésre gyakorolt hatással (az rkpZ 

mutánsok megnövekedett lánchosszúságú kapszuláris poliszacharidot termelnek).     

A 16-3 fág hI és a hII host range lókuszainak azonosítása 

Korábban egy host range fenotípusért felelıs mutáció körülbelüli helyzetét marker rescue 

technikával meghatározták (a kései génrégió 1,16 kb szakasza). A régió bázissorendjét, 

mindkét irányba kiterjesztve, csoportunk meghatározta, és ezen a szakaszon egy olyan, 2112 

bp hosszúságú nyitott leolvasási keretet (ORF) találtunk, amely a feltételezett h (host) gén 

lehet. Ennek igazolására meghatároztuk a host range allélek bázissorrendjét. A h5, h105 és 

h842 mutánsok mindegyikénél egy missense mutációt találtunk a kódoló régió 3’ végének 

közelében. Mindhárom eseben ugyanaz a GGC kodon változott, GAC vagy GTC kodonná, 

ezáltal az eredeti glicin (Gly588) helyett aszparaginsav (Asp588) vagy valin (Val588) épül be a 

fehérjelánc megfelelı pozíciójába a mutánsokban (1. táblázat). 

A h182, h109, h843 host range mutáns fágoknál nem találtunk mutációt a h génben, ami 

arra utalt, hogy lennie kell legalább mégegy, a receptorfelismerésben fontos génnek. A h109 

mutáns hımérséklet-érzékenységét kihasználva, marker rescue kísérletekkel megállapítottuk, 

hogy ez a host range mutáció egy 1,5 kb hosszú DNS-fragment területére esik. Idıközben 

elkészült a fág teljes genom szekvenciája, aminek segítségével megállapítottuk, hogy a 

kérdéses régió közvetlenül a h gén után elhelyezkedı, 2412 bp hosszúságú ORF területén 

található. Mindhárom mutáns esetében meghatároztuk a kérdéses régió szekvenciáját, 

melynek eredményeként egy-egy missense mutációt azonosítottunk. A mutációk két ponton 
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helyezkedtek el a génen/fehérjén belül: 1) a h182-ben AAC kodon változott AAA-ra, mely 

aszparagin (Asn666) lizin (Lys666) változást okoz; 2) GAC változott a h109-ben AAC-re, 

ezáltal aszparaginsav (Asp783) helyett aszparagint (Asn783) kódolva, illetve a h843-ban GGC-

re, mely glicint (Gly783) határoz meg az adott pozícióban. Az új host range lókuszt hII-nek 

neveztük el, az elsıként azonosított h-ra pedig ezentúl hI-ként hivatkozunk.   

A hII gén farki struktúrfehérjét kódol 

A host range mutációk jelenléte bizonyította, hogy a hII lókusz a baktérium 

felismerésében részt vevı fehérjét kódol. A feltételezett HII fehérje 803 aminosav 

hosszúságú. A HHpred program segítségével kimutattuk, hogy a HII fehérje C-terminális 

része erıs homológiát mutat különféle cukor-felismerı fehérjékkel, melyek különös, parallel-

β-helix szerkezettel rendelkeznek. Ez arra utal, hogy a HII fehérje a baktérium sejtfelszíni 

poliszacharidjának felismerésében vehet részt.  

Korábban kimutatták, hogy a két legnagyobb, 85 és 72 kDa molekulatömegő 16-3 

fágfehérje a farok felépítésében vesz részt. Ennek molekuláris szintő bizonyítása céljából a 

vad típusú fágrészecskéket CsCl grádiens centrifugálással tisztítottuk, MOPS-SDS-PAGE 

technikával elválasztottuk, majd a gélben különvált fágfehérjéket PVDF membránra 

elektroblottolással átvittük. N-terminális aminosav szekvenálással sikerült igazolnunk, hogy a 

legnagyobb mérető, 85 kDa körüli fágfehérje megfelel a hII gén termékének (N 

terminálisának aminosav sorrendje: AITAAEAFRD…). 

A hII génben azonosított h109 mutáció hımérséklet-érzékeny jellegét kihasználva a 

hımérséklet idıbeni változtatásával vizsgáltuk, hogy a magasabb hımérséklet (37◦C) a 

mutáns fág életciklusának mely szakaszában hat szaporodást gátló tényezıként, vagyis a HII 

fehérje a fágciklus mely fázisában játszik fontos szerepet. Eredményeink azt mutatták, hogy 

az elsı 120 percben (beleértve a fágrészecskék adszorpcióját is) a magas hımérséklet nem 

befolyásolja a fáglizátumok titerét, jelezve a HII fehérje szerepét a fágfejlıdés késıi 

szakaszában (feltehetıen a fágfarok összeépülésében). Eredményeink szerint az érett h109 

fágrészecskék már nem hıérzékenyek, vagyis a más komponensekkel komplexbe épült 

mutáns HII fehérje már rezisztens a magasabb hımérsékletre. 

 

A FÁG FARKI FEHÉRJÉIT KÓDOLÓ GÉNEK AZONOSÍTÁSA  

A 16-3 fág teljes genom szekvenálásának befejeztével (AC: DQ500118) lehetıség nyílt 

az azonosított két host range lókusz (hI és hII) környezetében elhelyezkedı gének 
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funkciójának elırejelzésére. E gének elıtt további öt feltételezett gént választottunk ki további 

analízis céljából (ORF017-ORF021).  

A feltételezett génekbe inszerciókat építettünk (lásd Anyagok és módszerek fejezet) és 

az inszerciós mutációkat hordozó profágok hıindukcióját követıen vizsgáltuk, hogy 

keletkeznek-e fertızıképes fágok, valamint elektronmikroszkóp segítségével vizsgáltuk a 

képzıdött részecskék morfológiáját. A mutáns lizátumok zömében csak igazoltan a 

revertánsok által képzett plakkokat kaptunk (<103 pfu/ml, szemben az átlagosan 1010  pfu/ml 

vad típusú fághozammal). Ebbıl arra következtettünk, hogy az inszerciók meggátolják a 

fertızıképes fágrészecskék képzıdését. Minden inszerciós mutációt tudtunk komplementálni 

a feltételezett gént lefedı vad típusú DNS-szakasszal, így bizonyítottuk, hogy minden általunk 

elrontott ORF valóban egy-egy funkcionális gént takar.  

Az elektronmikroszkópos vizsgálataink szerint a vad típusú 16-3 fágrészecskék 

átlagosan 55 nm átmérıjő izometrikus fejbıl és átlagosan 97 nm hosszú, flexibilis, nem 

kontraktilis farok struktúrából állnak, ami a Siphoviridae családra jellemzı. A disztális 

farokvég enyhén megvastagodó alaplemezben végzıdik, melyhez rozetta formában 

elhelyezkedı, 6 rövid, bunkósbotra emlékeztetı faroktüske kapcsolódik. Az ORF 017, 018a, 

020, 021, hI és hII inszerciós mutánsok csak fej struktúrát képeztek, tehát az elrontott gének 

termékei a fágfarok felépítésében vesznek részt. Azonosítottunk továbbá egy olyan gént a 

vizsgált régióban (ORF018), mely feltehetıen a fej felépítéséhez szükséges fehérjét kódol. 

A 16-3 FÁGFERTİZÉS MODELLJE 

A host range fágok gazdaspecifitásának tekintetében lényeges kiemelni, hogy a 

GH4046-os baktérium törzsön izolált host range mutációk mindegyike a hI gént érinti. Ezzel 

szemben a PP4073 és a GH4180 törzseken izolálhatók/szaporodni képesek mind a hI mind 

pedig a hII host range mutánsok. A különbség oka lehet a baktérium törzsek eltérı 

poliszacharid termelése: míg a GH4046 törzsben teljesen megszőnt a kapszuláris 

poliszacharid termelése, addig a másik két törzs megváltozott szerkezető vagy lánchosszúságú 

(PP4073 – Kdo homopolimer, GH4180 – nagyobb lánchosszúságú KR5 antigén) 

poliszacharidot termel. Fágkötési tesztjeink eredményei szerint a vad típusú 16-3 fág 

megtapadása a kapszuláris poliszacharidot nem termelı GH4046 törzsön 50% alatti, ellenben 

a valamilyen K-antigént termelı PP4073 és GH4180 törzseken 95% feletti. Tehát úgy tőnik, 

hogy a tökéletes adszorpcióhoz szükség van a kapszuláris poliszacharidra is. A fágfertızés 

további lépéseihez egyéb elemek is szükségesek (az RkpM, az RkpY, és esetleg még más 

fehérjék komplexe). Eredményeink alapján valószínősíthetı, hogy a GH4046-os törzsön 
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szaporodni képes hI host range fágok hatékonyabb kötıdésre képesek a fágreceptor fehérje 

komponenséhez, míg a hII host range mutánsok a megváltozott szerkezető kapszuláris 

poliszacharidhoz való alkalmazkodás reprezentánsai. Más megvilágításban: a HI a fehérje-

fehérje interakcióban, míg a HII a fehérje-poliszacharid interakcióban vesz részt a fágfertızés 

során. 

 

AZ EREDMÉNYEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

Munkánkban: 

- megváltozott receptorral rendelkezı spontán baktérium mutánsokat és ehhez alkalmazkodó 

spontán host range fágmutánsokat izoláltunk; 

- igazoltuk, hogy S. meliloti 41 törzsben a 16-3 fágreceptor része egy fehérjekomplex, 

melynek elemei az RkpM és az RkpY baktériumfehérjék;   

- kimutattuk, hogy az rkpZ gén indirekt módon befolyásolja a 16-3 fágfertızést; 

- azonosítottuk a baktérium specifikus felismerésében részt vevı HI és HII fágfehérjéket; 

- direkt módon bizonyítottuk, hogy a HII fehérje a fágrészecske struktúrfehérjéje; 

- felállítottuk a 16-3 fágfertızés kétlépéses modelljét: az elsı, poliszacharid-függı 

felismerésben fontos szerepe van a baktérium KR5 antigénjének és a fág HII fehérjéjének, 

ezt egy fehérje-fehérje kölcsönhatás követi, melyben a baktérium RkpM és RkpY, valamint 

a fág HI fehérjéje vesz részt; 

- igazoltuk, hogy a HII fehérjének a host range mutáció által érintett része kulcsfontosságú 

mind a fehérje-poliszacharid kommunikációban a fágfertızés során, mind pedig a 

fágrészecskék összeépülésében; 

- morfológiailag jellemeztük a 16-3 vad típusú fágot; 

- transzpozonos mutagenezissel azonosítottunk hét olyan gént, melynek terméke részt vesz a 

fágrészecske felépítésében. 
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