TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Schizosaccharomyces pombe törzsek vizsgálata
molekuláris módszerekkel Cd2+ stresszhatás alatt

Doktori (Ph.D.) értekezés

Készítette:
TAKÁCS KRISZTINA

Témavezetı:
Dr. Pesti Miklós

Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék
Biológiai Intézet
Pécsi Tudományegyetem

2007

1. TARTALOMJEGYZÉK
2. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉSEK ......................................................4
UT

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS .....................................................................8
3.1. A Schizosaccharomyces pombe általános jellemzése ...............................................8
3. 2. A Cr(VI) hatásmechanizmusa és detoxifikációja...................................................10
3. 3. A mitogén-aktivált protein kináz rendszer (MAPK)..............................................11
3. 4. A Pap1 transzkripciós faktor..................................................................................13
3. 5. Kadmium stressz és detoxifikáció a mikroorganizmusokban................................15
3. 5. 1. Glutation és kén anyagcsere...........................................................................18
3. 5. 2. Kadmium kompartmentalizáció.....................................................................19
3. 5. 3. Reaktív oxigén gyökök detoxifikációja .........................................................21

4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK..............................................................24
4. 1. Felhasznált törzsek.................................................................................................24
4. 2. Tápoldatok, táptalajok............................................................................................24
4. 3. Oldatok, pufferek, vegyszerek és molekuláris biológiai reagensek.......................25
4.3.1. Antioxidánsok és enzimaktivitások vizsgálatánál felhasznált anyagok...........25
4.3.2. Molekuláris biológiai módszereknél felhasznált anyagok ...............................28
4. 4. Módszerek..............................................................................................................32
4. 4. 1. Elıkultúra és közép logaritmikus fázisú tenyészet készítése.........................32
4. 4. 2. Túlélési görbe felvétele..................................................................................32
4. 4. 3. Foltoltás alkalmazása minimális gátló koncentráció meghatározására..........33
4. 4. 4. Cd2+ felvétel meghatározása ..........................................................................33
4. 4. 5. Antioxidánsok és enzimaktivitások vizsgálata ..............................................33
4. 4. 6. Molekuláris biológiai módszerek...................................................................37

5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS .......................................................44
5. 1. Cr(VI) toleráns törzs vizsgálata .............................................................................44
5. 1. 1. Túlélési görbe meghatározása Cd2+ kezelésnél..................................................44
5. 1. 2. GST és SOD specifikus enzimaktivitás meghatározása ....................................45

2

5. 2. MAPK és transzkripciós faktor mutáns törzsek vizsgálata....................................46
5. 2. 1. Minimális gátló koncentráció meghatározása foltoltással .................................46
5. 2. 2. Cd2+ felvétel vizsgálata ......................................................................................49
5. 2. 3. Szuperoxid tartalom meghatározása ..................................................................50
5. 2. 4. Peroxid mennyiségének meghatározása a sejtekben..........................................51
5. 2. 5. Specifikus szuperoxid-dizmutáz enzimaktivitás meghatározása .......................52
5. 2. 6. Glutation S-transzferáz enzimaktivitás meghatározása .....................................54
5. 2. 7. GSH, GSSG mennyiségének illetve a GSH/GSSG arányának meghatározása .56
5. 2. 8. RNS analízis reverz-transzkriptáz PCR alkalmazásával....................................57
5. 2. 9. RNS analízis Northern blot technika alkalmazásával ........................................59

6. ÖSSZEFOGLALÁS.................................................................................66
7. ANGOL NYELVŐ ÖSSZEFOGLALÁS (SUMMARY)......................72
8. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ................................................................79
9. IRODALOMJEGYZÉK .........................................................................81
10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ...............................................................90

3

2. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉSEK
A világ minden pontját érintı iparosodás elırehaladásával párhuzamosan
növekszik a különféle környezetszennyezı anyagok kibocsátása. Az egyik legjelentısebb
környezeti terheléssel bíró káros anyagok csoportja, mely ipari melléktermékként
keletkezik és kerül nagy mennyiségben a természetbe, a nehézfémek. A biológiai
körforgalomba bejutva a nehézfémek a talajból a növényekbe kerülve, a táplálékláncon
keresztül pedig eljuthatnak az emberhez, s a szervezetben felhalmozódó fémek súlyosan
veszélyeztetik az egészséget. A nehézfémek toxikus hatása természetesen az
ökoszisztémák minden tagját érinti, károsan befolyásolva ezzel a szervezet normális
mőködését.
Az élılények számára bizonyos fémek esszenciálisak (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+,
Zn2+), tehát megfelelı mennyiségben szükségesek a sejtek számára, hogy életfolyamataik
normálisan mőködjenek. Más fémek (Cd2+, Hg2+, Pb2+) azonban már igen kis
mennyiségben toxikus hatással vannak az élı sejtekre, illetve az esszenciális fémek
optimálisnál magasabb koncentrációja szintén toxicitást okoz. A sejteket érı biotikus és
abiotikus hatásokat, melyekre a sejt megváltozott biokémiai és genetikai mőködéssel ún.
válaszreakciókkal reagál, stresszhatásoknak nevezzük. Bizonyos határok között a sejtek a
megváltozott környezeti hatásokhoz adaptálódni tudnak azáltal, hogy életfolyamataikat
megváltoztatják úgy, hogy sikeresen kivédjék az ıket ért káros tényezıket. Az élı
szervezeteket/sejteket érı stresszhatások (toxikus fémek illetve esszenciális fémek túl
alacsony

vagy

magas

koncentrációja,

magas

hımérséklet,

ozmotikus

stressz,

oxidálószerek) mobilizálják a sejtek védekezı rendszereit. A védelmi rendszer
legfontosabb elemei az antioxidánsok, az antioxidáns enzimek, a fémkötı peptidek,
proteinek, a karotenoidok. A stresszhatások és következményei függnek a stresszor
típusától, koncentrációjától és annak expozíciós idejétıl.
Napjainkban a különféle stresszhatásokra bekövetkezı mőködésváltozások
kutatása (szabadgyökök keletkezése, antioxidánsok és enzimek mőködése, szabályozó
mechanizmusok, transzkripciós faktorok szerepe) az érdeklıdés középpontjában áll.
Kiemelkedıen fontos terület a stresszkutatásban a nehézfémstressz során kialakuló
válaszreakciók

megismerése.

Az iparosodás

és

ezáltal a környezetszennyezés

elterjedésével az élı szervezeteket egyre nagyobb fémterhelés éri, s éppen ezért szükséges
a sejtekben a fémstressz alatt lezajló folyamatok pontos feltérképezése. Ha sikerül
feltárnunk a bonyolult biokémiai és szabályozási rendszerek mőködését, akkor az
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alapkutatásban szerzett ismereteinket adaptálhatjuk pl. a nehézfémterhelés következtében
kialakuló humán betegségek sikeres gyógyítására, illetve a környezetbe kijutott fémek
kivonására fémakkumuláló növényeket vagy mikrobákat alkalmazhatunk.
Az inorganikus anyagok, így a nehézfémek környezetkárosító hatásainak
helyreállítása csak úgy lehetséges, ha a nehézfémeket kivonjuk a környezetbıl vagy
sikerül lekötni ıket biológiailag inaktív, inert formában. Manapság a hagyományos
eljárásokkal szemben egyre inkább elıtérbe kerülnek azok a technikák, melyek a
nehézfémek biológiai rendszerekbıl való kivonására genetikailag módosított növényeket
illetve mikroorganizmusokat alkalmaznak. Számos baktérium, gomba, alga és növényi
rendszer létezik, melyek képesek kivonni a környezetükbıl és magukban felhalmozni a
toxikus

fémeket.

Az

ismert

fém-hiperakkumulátor

növények

azonban

lassú

növekedésőek, kis mennyiségő biomasszát produkálnak és a fémeket szelektíven
akkumulálják. A hagyományos növénynemesítési eljárások során a kutatók olyan
növények létrehozásával próbálkoznak, melyek képesek sok biomasszát termelni és a
fémeket hiperakkumulálni. Az ivaros szaporodás genetikai törvényei azonban gátat
szabnak a növénynemesítés lehetıségeinek. A modern molekuláris biológia képes ezeket
a határokat átlépni, a direkt génbevitel alkalmazásával. A genetikai mérnökök célja tehát
olyan

génmanipulálással

létrehozott

növények

„megalkotása”,

melyek

a

bioremediációban nagy hatékonysággal alkalmazhatóak. Annak érdekében, hogy a
megfelelı tulajdonságokkal bíró növényeket a mérnökök létrehozhassák, ismerni kell
azokat a molekuláris folyamatokat, amelyek meghatározóak a nehézfém-felvétel és
raktározás során. A növények viszonylag hosszú tenyészideje miatt szükséges a
molekuláris vizsgálatokba olyan szervezeteket, ún. modellorganizmusokat bevonni,
melyek gyorsan és könnyen szaporodnak laboratóriumban, fenntartásuk egyszerő és
olcsó, molekuláris mechnizmusaik azonban igen hasonlóak a növényekéhez. A
magasabbrendő gerinces állatok és az ember szervezetében fémstressz alatt lezajló
változásokat is természetesen sokkal kézenfekvıbb egy egyszerő felépítéső egysejtmodellben nyomon követni, s az ott kapott eredményeket adaptálni.
A leggyakrabban

alkalmazott

modell a nehézfém-tolerancia folyamatok

vizsgálatánál a gomba-modell rendszer. Jelenlegi molekuláris ismereteinket az élılények
fémlekötésével és kadmium (Cd2+) raktározásával kapcsolatos mechanizmusairól a
hasadó élesztın, a Schizosaccharomyces pombe-n (S. pombe) végrehajtott kísérletek és
tanulmányok során keresztül nyertük (Ow, 1993). Bizonyos gombák a növényekkel és az
állati sejtekkel megegyezı sejtválasz-folyamatokkal bírnak nehézfém-stressz esetén,
5

ezáltal alkalmasak arra, hogy a fémstresszel kapcsolatos molekuláris mechanizmusokat
könnyebben feltárhassuk. A hasadó élesztı genetikailag könnyen manipulálható és ez
lehetıséget nyújt arra, hogy a molekuláris eseményeket gyorsabban vizsgálhassuk. Ha a
célgéneket képesek leszünk klónozni a modellorganizmusból, akkor számos további
alkalmazás felé nyílik meg az út. A fontos génszekvenciákat ezután módosíthatjuk úgy,
hogy a heterológ gazdába géntranszferrel bejuttassuk vagy a célgének ismerete a
modellorganizmusban segítségünkre lehet abban, hogy génhomológiák után kutassunk a
komplexebb növényi és állati szervezetekben.
A PTE, TTK, Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszékén régóta folynak a
kísérletek, melyek a nehézfém-stresszel kapcsolatos biológiai folyamatok feltárására
irányulnak hasadó élesztıgomba modellszervezetben. A tanszék kutatói és hallgatói
széleskörő vizsgálatokat folytatnak elsısorban a króm [Cr(VI)] hatására a sejtben
bekövetkezı változások jellemzésére és részletes feltárására. A klasszikus kísérleti
eljárások közé tartoznak a sejt oxidatív státuszát feltáró mérések, úgymint a reaktív
szabadgyökök meghatározása különféle módszerekkel, az oxidatív stressz elleni
küzdelemben szerepet játszó antioxidáns enzimek specifikus aktivitásának mérése,
antioxidáns hatással bíró molekulák jellemzése, illetve a Cr(VI) redukció intracelluláris
vizsgálata elektron paramágneses rezonancia (EPR) spektroszkópiával.
A Cr(VI) hatásmechanizmusának vizsgálata élesztısejteken évekkel ezelıtt indult
tanszékünkön azzal, hogy indukált mutagenezissel sikerült elıállítani Cr(VI) toleráns
illetve szenzitív törzseket. Ezen törzsek jellemzésérıl több publikáció is született,
melyekben a törzsek Cr(VI) adszorpcióját, a plazmamembránra gyakorolt hatását,
felhalmozódásának módjait és redukciójának kinetikáját vizsgálták (Belágyi és mtsi,
1999; Czakó-Vér és mtsi, 1999; Pesti és mtsi, 2000; Czakó-Vér és mtsi, 2001; Gazdag és
Pesti, 2002; Pesti és mtsi, 2002; Pesti és mtsi, 2002a; Farkas és mtsi, 2003; Czakó-Vér és
mtsi, 2004). Az évek múlásával a klasszikus vizsgálati módszereinket molekuláris
biológiai metodikákkal is gazdagítottuk és elkezdtük a jelátviteli folyamatok
tanulmányozását is. Érdeklıdésünk középpontában a stressz jelátviteli folyamatokban
kulcsfontosságú szerepet betöltı MAPK-ok és transzkripciós faktorok álltak. A
munkának ezen fázisában kapcsolódtam be a kísérletekbe és a feladatom az volt, hogy az
új módszereket a tanszék hagyományos technikáival ötvözve stressz-vizsgálatokat
végezzek hasadó élesztıgomba modellszervezeten.
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CÉLKITŐZÉSEK
1. A S. pombe Cr(VI) toleráns és a szülıi törzs Cd2+ érzékenységének vizsgálata és a
reaktív szabadgyökök eliminációjában résztvevı glutation S-transzferáz (GST) és
totál szuperoxid dizmutáz (SOD) specifikus enzimaktivitás meghatározása.
2. S. pombe jelátviteli és transzkripciós faktor mutáns törzsek érzékenységének
vizsgálata különféle stresszor anyagok esetében és a minimális gátló koncentráció
meghatározása. A kísérletek során nehézfém érzékeny törzsek keresése.
3. A ∆pap1 transzkripciós faktor mutáns törzs Cd2+ érzékenységének feltárása, a
jelátviteli

folyamatok

tanulmányozása

Cd2+

stressz

alatt.

A

Cd2+

hatásmechanizmusának illetve a sejt detoxifikációs folyamatainak vizsgálata
különféle módszerekkel.
A vad-típusú és a ∆pap1 mutáns törzsek esetében:
− a Cd2+ akkumuláció meghatározása,
− a Cd2+ által a sejtben generált szabadgyökök keletkezésének vizsgálata,
− a

sejt

reaktív

oxigén

gyökökkel

(ROS)

szembeni

védekezı

mechanizmusainak jellemzése, különös tekintettel bizonyos enzimek
aktivitás-vizsgálatára (SOD, GST) és az antioxidáns hatással bíró
glutation (GSH) szint mérésére,
− a Cd2+ stressz alatt lezajló gén indukció/represszió tanulmányozása
molekuláris biológiai technikákkal.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Az élılények rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a környezeti hatások
változására (stressz) saját életfolyamataik megváltoztatásával reagálnak és ezáltal a
megváltozott környezeti feltételekhez adaptálódni képesek (Hohmann és Mager, 2003). A
stresszfolyamatok védekezı mechanizmusainak molekuláris feltárása kedvelt kutatási
téma. A nehézfém-stressz alatt lejátszódó válaszreakciók vizsgálata pedig az utóbbi
idıben, a szennyezett talajok és vizek rekultivációja miatt hódít teret. A magasabbrendő
organizmusok tanulmányozása gyakran lassú, nehézkes és igen költséges folyamat. A
kutatók ezért egyszerőbb felépítéső, eukarióta mikroorgnizmusokat választanak kutatásuk
célpontjául, melyek mőködése igen hasonlít a magasabbrendő eukarióta sejtekhez. Ezek
közé az ún. modellorganizmusok közé tartozik a Schizosaccharomyces pombe is.

3.1. A Schizosaccharomyces pombe általános jellemzése
A S. pombe-t 1893-ban izolálta Linder, kelet-afrikai sörbıl. Rendszertanilag az
Ascomycota törzsbe (tömlısgombák), az Archiascomycetes osztály, Schizosaccharomycetales rend és a Schizosaccharomycetaceae családba sorolható.
Az Ascomycota törzs tagjaira jellemzı legfıbb tulajdonság, hogy ivaros
szaporodásuk során ún. tömlıt képeznek, melyben általában 8 aszkospóra található.
Ivartalan szaporodásra konídiumokkal, illetve sarjadzással vagy hasadással képesek.
Számos ide tartozó faj fitopatogén, illetve iparban használt élesztı, ezért gyakorlati
jelentıségük is igen nagy. A Schizosaccharomycetales rend tagjai, a hasadó élesztık az
ivartalan szaporodás alkalmával a sejtmag osztódását követıen egy válaszfalat képeznek
(szeptum), amely mentén hasadással szétválnak. Az ivaros szaporodás során két sejt
egyesül és az így létrejött diploid zigóta a sarjadzó élesztıkkel szemben nem osztódik
tovább mitotikusan, hanem átalakul sporangiummá és benne keletkeznek a meiospórák
(Jakucs, 1999; Kevei és mtsi, 1999).
A Schizosaccharomycetaceae család legismertebb tagja a
S. pombe (1. ábra). Ez az eukarióta, hasadó élesztıgomba igen
kedvelt, kiváló modellszervezet. Sejtjei hosszúkásak, 3-4 µm
átmérıjőek és 7-14 µm hosszúak. Haploid genomja 14 Mb
(3

kromoszóma)

nagyságú,

kb.

4979

génnel.

Ivaros

szaporodására jellemzı, hogy a heterotallikus törzsek esetében

1. ábra. S. pombe sejtek.
(www-rcf.usc.edu/~
forsburg/index.html)
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az ellentétes párosodási típusú (h+ vagy h- mat1 allél) törzsek képesek egymással
párosodni, míg a homotallikus törzsek (h90) önmagukkal tudnak párosodni.

2. ábra. S. pombe életciklusa.
(http://www-rcf.usc.edu/~forsburg/images/cycle2.jpg alapján)
Életciklusa (2. ábra) egy vegetatív/ivartalan (mitotikus) szakaszra és egy ivaros
(meiotikus) szakaszra osztható. Az ivartalan fázisban a haploid sejtek hasadással
kettéosztódnak létrehozva 2 haploid utódsejtet. Az ivaros szakasznál két ellentétes
párosodású haploid sejt konjugál egymással, s létrejön a diploid zigóta. Természetes
körülmények között a zigótából kialakul a zigotikus aszkusz, melyben végbemegy a
meiózis, s létrejön a 4 db haploid spóra. Mesterséges, laboratóriumi körülmények között
(az ábrán nincs feltüntetve) a diploid sejtek fenntarthatóak egy ideig, ekkor azigotikus
aszkusz jön létre és a diploid sejt képes mitotikus osztódásra is, végül az azigotikus
aszkuszban meiózissal létrejönnek a haploid spórák (Kevei és Kucsera, 1998; http://wwwrcf.usc.edu/ ~forsburg/diploids.html#cross).
A S. pombe-ra jellemzı, hogy fenntartásához és szaporításához nem szükségesek
speciális körülmények, generációs ideje rövid (2-4 óra), a molekuláris genetika csaknem
valamennyi módszere alkalmazható a kutatásában. Elsısorban a molekuláris és
sejtbiológiai vizsgálatok során használják, különösképpen a sejtciklus (mitózis, meiozis)
tanulmányozásának kedvelt célpontja (Guthrie és Fink, 1991). A S. pombe kutatások
jelentıségét mutatja, hogy 2001-ben Paul Nurse sejtciklus szabályozással kapcsolatos
eredményeiért Nobel díjat kapott. 2002-ben a Sanger Institute vezette nemzetközi
projektben elkészült a gomba teljes genomjának szekvenálása, s ettıl kezdve a kutatók
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számára még egyszerőbbé tette a genetikai alkalmazásokat. A S. pombe haploid genomja
a funkcionális genetikai vizsgálatokat megkönnyíti és számos konzervált géncsoportja
megegyezik humán géncsoportokkal (heterokromatin és telomer funkció, bizonyos
splicing gének, RNSi mechanizmus komponensei), ellentétben a másik gyakran használt
modellorganizmussal,

a

Saccharomyces

cerevisiae-vel.

A

jelentıs

funkcionális

hasonlóság miatt a kutatótársadalom a S. pombe-t „mikro-emlıs”-nek is nevezi
(http://www-rcf. usc.edu/~forsburg/index.html).

3. 2. A Cr(VI) hatásmechanizmusa és detoxifikációja
A króm felhasználása a különbözı iparágakban igen elterjedt. Elsısorban
festékgyártás,

acélgyártás

során,

illetve

faanyagok

kezelésére

alkalmazzák.

Népegészségügyi szempontból is jelentıs a króm, hiszen köztudottan toxikus (akut és
krónikus toxicitás, neurotoxikus, genotoxikus) és karcinogén hatású, képes allergiás
dermatitist kiváltani (Cohen és mtsi, 1993; Klein és mtsi, 1998; Shi és mtsi, 1999). Az
emberi és állati szervezetekre gyakorolt káros hatások mellett fontos megemlíteni, hogy
az

iparból

a

környezetbe

kijutó

krómvegyületek

súlyosan

veszélyeztetik

az

ökoszisztémákat is.
A Cr(VI) a sejtekbe nem-specifikus, más ionokat is szállító (SO42-, PO4 3-)
P

transzportereken keresztül, facilitált diffúzióval jut be. Miközben a Cr(VI) a
sejtmembránon át bekerül az intracelluláris térbe, az instabil Cr(V) és Cr(IV) formákon
keresztül Cr(III)-á redukálódik. Korábbi tanulmányok megállapították, hogy a
krómfelvétel és a redukció kapcsoltan zajlik a sejtmembrán belsı felszínén (Arslan és
mtsi, 1987; Shi és Dalal, 1990; Pesti és mtsi, 2002). In vitro kísérletekkel igazolták, hogy
a reaktív intermedierek, a Cr(V) és Cr(IV) ROS-kat ( r eactive o xigen s pecies/reaktív
U

U

U

U

U

U

oxigén formák) generálnak (H2O2, szuperoxid anion, hidroxil gyök) Fenton-típusú és
Haber-Weiss reakciók során (Shi és Dalal, 1990; Liu és mtsi, 1997; Shi és mtsi, 1999).
A keletkezett ROS-kal szemben a sejt antioxidáns védelmi rendszere veszi fel a
harcot. A folyamatok részletes ismertetése a „Reaktív oxigén gyökök detoxifikációja”
címő fejezetben található. A króm esetében most a GSH és a glutation reduktáz (GR)
kettıs mőködését emelhetjük ki, melyek egyrészrıl Cr(VI)-detoxifikáló hatásúak,
másrészrıl viszont újabb káros szabadgyököket generálnak. A GSH maga képes redukálni
a Cr(VI)-ot Cr(V)-é GS• keletkezése mellett. A másik fontos eleme a GSH-függı
antioxidáns rendszernek a GR, mely szintén képes direkt módon a Cr(VI)-ot NADPH
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felhasználásával redukálni, miközben szuperoxid gyök keletkezik (Shi és Dalal, 1990; Shi
és mtsi, 1999; Pesti és mtsi, 2002). A szuperoxid gyök a SOD által katalizált reakcióban
H2O2 -á alakul, s ezt követıen a Fenton-típusú reakció során a Cr(V)-el reagál és hidroxil
B

gyök keletkezik, mely a sejtek számára különösen káros hatású szabadgyök (Shi és mtsi,
1999).

3. 3. A mitogén-aktivált protein kináz rendszer (MAPK)
A mitogén-aktivált protein kináz (MAPK) kaszkád az eukarióta sejtekben
evolúciósan konzervált jelátviteli mechanizmus, melynek elsıdleges feladata, hogy a
környezetbıl a sejtet érı különféle stimulusokra válaszreakciókat közvetítsen, illetve
létrehozzon (Schaeffer és Weber, 1999). A MAPK rendszer tulajdonképpen számos
jelátviteli útvonal tagja és különbözı celluláris folyamatokban, mint a sejtosztódás,
sejtdifferenciálódás, sejthalál, a homeosztázis fenntartása, fontos szerepet tölt be (Cobb és
Goldsmith, 1995; Herskowitz, 1995; Gustin és mtsi, 1998). Az általános eukarióta MAPK
kaszkád felépítésére jellemzı, hogy három protein kinázból áll, melyek a környezeti
stimulus érzékelése után egymást követıen foszforilálódnak és ezáltal aktiválódnak is
egyben. A kaszkád utolsó tagját a MAPK-t (Sty1/Spc1/Phh1) egy kettıs specifikussággal
bíró kináz, a MAPK kináz (MAPKK/MEK/Wis1) foszforilálja. A foszforilálás a
treoninon és a tirozinon történik. A MAPKK aktiválását szintén foszforilálás során egy
másik protein kináz végzi, a MAPKK kináz (MAPKKK/MEKK/Wak1/Wis4/Wik1). Ha a
kaszkád tagjai egymás után foszforilálódnak és az utolsó tag, a MAPK aktiválódik, akkor
ebben az állapotában már a MAPK számos szubsztátot képes foszforilálni, úgymint a
különféle transzkripciós faktorokat (Atf1, Pap1) és ezáltal a sejt képessé válik arra, hogy
az ıt ért környezeti hatások megváltozására reagálni tudjon (Marshall, 1994; Hill és
Treismann, 1995).
A kutatások elıször a sarjadzó élesztınél, a HOG (high osmolarity glycerol)
útvonal leírásával tárták fel, hogy a MAPK-ok a stressz-jelátvitelben szerepet játszanak
(Brewster és mtsi, 1993). Ezután pedig számos más fajban találták meg a MAPK-ok
homológjait. Ilyen például az emlısök c-Jun N-terminális kinázai (JNK) és a
p38/RK/CSBP; a Candida albicans CaHog1 és az S. pombe Spc1/Sty1 kinázok (Kyriakis
és mtsi, 1994; Kato és mtsi, 1996; San Jose és mtsi, 1996). A további vizsgálatok azonban
rámutattak arra, hogy a MAPK-ok nem csak magas környezeti ozmolaritással járó stressz
esetén aktiválódnak, hanem más stresszhatások, mint oxidatív stressz, hıstressz, éheztetés
11

következtében is mőködésbe lépnek. E tulajdonságuk miatt gyakran stressz-aktiválta
protein kinázoknak is nevezik ıket (SAPK).

Szignál

Foszforilációs
rendszer

MAPKKK
MAP KINÁZ
KASZKÁD
MODUL

Membrán
ozmoszenzor

Wak1/Wis4/Wik1

MAPKK

Win1

Wis1

MAPK

Sty1/Spc1/Phh1
Sin1

Egyéb
szubsztrátum

Pap1

Atf1

trr1+

gpd1+

ctt1+

ctt1+

trx2+

ste1+

pmd1+

tps1+

apt1+

pyp2+

Transzkripciós
faktorok

Célgének

3. ábra. MAPK rendszer felépítése S. pombe-ban. (Marshall, 1994; Cobb és Goldsmith,
1995; Herskowitz, 1995; Degols és mtsi, 1996; Gustin és mtsi, 1998; Hohmann és Mager,
2003; Ikner és Shiozaki, 2005 alapján)

A S. pombe hasadó élesztıgomba stressz-válasz reakcióiban is az egyik
legfontosabb jelátviteli útvonal a MAPK kaszkád, mely szerepet játszik magas környezeti
ozmolaritással járó stressz, hıstressz, éheztetés, oxidatív stressz (H2O2, paraquat), UVstressz és alkiláló ágensek okozta stressz kivédésében (Degols és mtsi, 1996; Buck és
mtsi, 2001; Ikner és Shiozaki, 2005). A MAPK rendszer felépítését S. pombe-ban a
3. ábra mutatja be.
Tanulmányok már korán feltárták, hogy a Sty1 aktivációja és jelenléte alapvetı
fontosságú a sejtek túlélése szempontjából számos stresszhatás esetében (Degols és mtsi,
1996; Chen és mtsi, 2003). A Sty1 hiányakor megfigyelhetı fenotípusos tulajdonság a
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sterilitás, megnövekedett oxidatív, ozmotikus és hıstressz érzékenység. Ugyanezek a
fenotípusos jellemzık érvényesek azokra a sejtekre, melyeknél az Atf1 transzkripciós
faktor hiányzik (Shiozaki és Russel 1995; Wilkinson és mtsi, 1996). Az Atf1, bZip (basic
leucine zipper) típusú transzkripciós faktort a Sty1 aktiválja különféle stresszor hatásokra
(5. ábra). Mőködését és egyes gének Atf1 általi transzkripciós aktiválását elsısorban
oxidatív stressz alatt vizsgálták. Leírták, hogy az Atf1 képes számos gént indukálni,
úgymint a gpd1 (glicerol-foszfát dehidrogenáz; Degols és mtsi, 1996), ctt1 (kataláz;
Wilkinson és mtsi, 1996), gpx1 (glutation peroxidáz; Quinn és mtsi, 2002), és a pyp2
(Sty1 inaktiváló foszfatáz; Shiozaki és Russel, 1995).

3. 4. A Pap1 transzkripciós faktor
A MAPK kaszkád után a jelátviteli útvonal következı tagjai a transzkripciós
faktorok, melyek képesek aktiválódásuk után a sejtmagba belépni, majd bizonyos géneket
indukálni. Az Atf1 és Pap1 transzkripciós faktorok a Wis1 (MAPKK), Sty1 (MAPK)
útvonalon keresztül aktiválódnak különbözı stresszhatásokra (Shiozaki és Russel, 1996;
Toone és mtsi, 1998). A MAPK jelátviteli útvonal tagjaként, a Pap1 transzkripciós faktor
számos gén expresszióját szabályozza a stressz-válasz során (Nguyen és mtsi, 2000).
A)

B)

4. ábra. A) A bZIP típusú transzkripciós faktor, a Pap1 szerkezete (PDB:1GD2); B) Pap1
a DNS-t kötve. (http://130.15.90.59/Biol331_06/Biol331_06.htm alapján)

A S. pombe Pap1 transzkripciós faktor (4. ábra) az AP-1 (Activating Protein-1)
transzkripciós faktor család tagja, melyek képesek hozzákötıdni az ún. AP-1
(TGACTCA) illetve az ennek megfelelı DNS szekvenciákhoz. Emlıs sejtekben leírt
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AP-1 homológok a Jun, Fos és ATF család fehérjéi, sarjadzó élesztıben a Yap1, Candida
albicans-ban a Cap1 és hasadó élesztıben a Pap1 (Moye-Rowley és mtsi, 1989; Toda és
mtsi, 1991). A S. pombe Pap1 transzkripciós faktor egy bZIP típusú fehérje, mely
alapállapotban a sejt citoplazmájában található (5. ábra).
Több tanulmány is beszámolt arról, hogy stresszhatás alatt a Pap1 bejut a
sejtmagba, míg stressz nélküli állapotban a Crm1 (sejtmagi export fehérje) felelıs azért,
hogy a Pap1 kijusson a citoplazmába (Toone és mtsi, 1998). A stresszhatás következtében
a Sty1-függı jelátviteli útvonal aktiválódása után játszódik le a Pap1 sejtmagban való
felhalmozódása (Toone és mtsi, 1998; Nguyen és mtsi, 2000; Quinn és mtsi, 2002). A
Pap1 sejtmagi lokalizálódását elsısorban oxidatív stressz esetén figyelték meg, mely
során számos antioxidáns gén, mint a ctt1 (citoplazmatikus kataláz), trx2 (tioredoxin),
trr1 (tioredoxin reduktáz), gpr1 (glutation reduktáz, GR) transzkripcióját aktiválja (Toda
és mtsi, 1991; Toone és mtsi, 1998; Gasch és mtsi, 2000). A sejtmagi lokalizációt és a
Pap1 indukálását számos kísérletben vizsgálták, ám a reguláció részletes lefolyását még
ma sem tárták fel pontosan. H2O2 indukálta oxidatív stressz-válasz esetén a védekezı
mechanizmusok

fı

regulátora

a

Sty1

és

Pap1.

A

Tpx1

(2-cisztein

peroxiredoxin/tioredoxin peroxidáz) pedig, redox szenzorként mőködve szabályozza a
Pap1 és a Sty1 aktíválását (Bozonet és mtsi, 2005; Vivancos és mtsi, 2006). Alacsony
H2O2 koncentráció mellet a Tpx1 peroxidáz aktivitása mellett a Pap1 gyorsan aktiválódik.
A legutóbbi vizsgálatok rámutatnak arra, hogy H2O2, in vivo hatására a Pap1 fehérjében
intramolekuláris diszulfid-kötések jönnek létre és ennek következtében a Crm1 már nem
képes hozzákötıdni. A Pap1 a sejtmagban felhalmozódik és indukálja a megfelelı gének
expresszióját (Quinn és mtsi, 2002; Bozonet és mtsi, 2005). Ha a Sty1 regulálta géneket
(ctt1, gpx1) túlexpresszálták, akkor Sty1 hiányában is a sejtmagban lokalizálódott az
oxidatív stressz következtében a Pap1. Tehát valószínősíthetı, hogy alacsony H2O2
koncentráció mellett a Pap1 direkt módon aktiválódik a Tpx1 hatására. Magas H2O2
koncentráció

esetében

elıször

a

Sty1

útvonal

aktiválódik,

szintén

a

Tpx1

közremőködésével és az indukált enzimek hatására lecsökken az intracelluláris H2O2
koncentrációja, s ekkor lép mőködésbe a Pap1 (Vivancos és mtsi, 2004; Bozonet és mtsi,
2005).
Kumada és mtsi (1996) beszámoltak arról, hogy a pap- mutánsok érzékenynek
bizonyultak különféle citotoxikus anyaggal, nehézfémekkel és oxidánsokkal (H2O2,
diamid) szemben. A S. cerevisiae Yap1 transzkripciós faktora - melynek szerepét
elsıdlegesen oxidatív stressz alatt írták le - szintén részt vesz a Cd2+ kezelés során
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bekövetkezı stressz-válasz folyamatokban (Vido és mtsi, 2001). Megfigyelték, hogy azok
a mutáns törzsek, melyek nem expresszálták a Yap1 transzkripciós faktort,
hiperszenzitívek voltak, míg azok amelyek túltermelték, rezisztensek voltak Cd2+-ra (Wu
és Moye-Rowley, 1994). A Yap1 és a Pap1 transzkripciós faktoroknak tehát fontos szerep
jut a nehézfém detoxifikációs folyamatokban.
Stressz nélküli állapot

Ozmotikus és oxidatív stressz

Oxidatív stressz

citoplazma
sejtmag

5. ábra. A MAPK-ok és a transzkripciós faktorok (Atf1 és Pap1) mőködésének modellje
S. pombe-ban különbözı stresszhatásokra. (Wilkinson és Millar, 1998 alapján)

3. 5. Kadmium stressz és detoxifikáció a mikroorganizmusokban
A Cd2+ az ipari tevékenység következtében ma már környezetünkben széles
körben megtalálható. Az iparban galvanizálás során használják, de festékek színezésére és
elemek gyártásánál is alkalmazzák. A cink és az ólombányászat illetve a kohászat
melléktermékeként a Cd2+ igen nagy mennyiségben kerül ki a természetbe. Az élılények
számára a Cd2+ nem esszenciális elem és a vízoldékony kadmium sók képesek a
szervezetben akkumulálódni és károsítani a különbözı szerveket, mint pl. a májat, vesét,
tüdıt, szívet és az idegrendszert (Stohs, 1995). Az élı sejtek különféle védekezı
mechanizmusokkal rendelkeznek, hogy a sejtet érı nehézfém terhelést eliminálni tudják.
A gombák nehézfém felvétele kétfázisú folyamat, mely egy metabolizmus-független és
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egy metabolizmus függı lépésbıl áll. A metabolizmus független bioszorpció gyors,
jellemzıen

néhány

perc

alatt

lejátszódó

folyamat,

független

a

hımérsékleti

körülményektıl és a sejt metabolikus állapotától (Avery és Tobin, 1992; Brady és
Duncan, 1994). Ez a kezdeti fémfelvétel gyakorlatilag a fémionok gomba sejtfalhoz való
kötıdését foglalja magában. Az élettelen biomassza kizárólag ezáltal a bioszorpció által
képes fémakkumulációja. A másik folyamatrendszer, melyet bioakkumulációnak
nevezünk, a kezdeti lépéssel szemben már jóval lassabban játszódik le és függ a sejtben
zajló metabolikus folyamatoktól. A bioakkumuláció során a sejtek, különösen az
élesztısejtek, már nagyobb mennyiségben veszik fel a fémionokat a környezetükbıl
(Blackwell és mtsi, 1995).
A nehézfémek közül az egyik legjobban ismert és vizsgált toxikus, karcinogén
anyag a Cd2+ A Cd2+ képes bejutni a sejtek belsejébe ugyanazokon a transzport
rendszereken keresztül, melyeket az esszenciális (Mg2+, Mn2+) fémek használnak
(Paulsen és Saier, 1997; Thomine és mtsi, 2000). Az intracelluláris Cd2+ képes ionos vagy
kovalens kötést létesíteni elektron-donor atomokat (kén, nitrogén és oxigén) tartalmazó
biomolekulákkal. A legjelentısebb célmolekulája a Cd2+-nak a fehérjék szulfhidril
csoportja. A Cd2+ toxikus hatása abban rejlik, hogy igen erısen képes kötıdni a
biomolekulák fém-érzékeny csoportjaihoz. A kötıdés következménye lehet a biológiailag
fontos molekulák funkciós csoportjainak gátlása, az enzimekben megtalálható
esszenciális fémek (Ca2+, Fe2+, Cu2+, Zn2+) helyettesítése vagy cseréje, a fehérjék
konformációjának megváltoztatása, denaturációja, az enzimek inaktivációja és a
sejtorganellumok, s végsı soron a sejt integritásának a megszakítása (Nies, 1999; Bruins
és mtsi, 2000; Hall, 2002). Annak érdekében, hogy a sejtekben a Cd2+ által kiváltott
folyamatokat és változásokat kutathassuk fontos, hogy elıtte átfogó képünk legyen
azokról a molekuláris és enzimatikus folyamatrendszerekrıl, melyek során a sejt
védekezik a stresszhatással szemben (6. ábra). A Cd2+-al szembeni védekezı
mechanizmusokat és az ezekkel összefüggésben lévı géneket három csoportba
sorolhatjuk. Ez a három csoport a következı:
1) A glutation és a kén anyagcsre.
2) Kadmium kompartmentalizáció.
3) Reaktív oxigén gyökök detoxifikációja.
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OAS

γ-EC

GPx

GSSG

GR

GSH

SOD

NADPH

NADP+
G6PD

PC

GST

PCS

Trr
Trx
Ctt

ROS

PC-Cd

Hmt2

S0

Hmt1

emitokondrium

S2-

S2-

Cd
I
γ-Glu-Cys-Gly

Cd2+

Cd

detoxification pathways in S. pombe.

GSSG: oxidált glutation

vakuolum

HMWC

CdS-PC

2002; Penninckx, 2002; Chen és mtsi, 2003; Bae és Chen, 2004; Ikner és Shiozaki, 2005; Mendoza-Cózatl és mtsi, 2005 alapján)
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GPx: glutation peroxidáz
GR: glutation reduktáz
G6PD: glükóz 6-foszfát 1-dehidrogenáz
PCS: fitokelatin szintetáz
PC: fitokelatin
GST: glutation S-transzferáz
Hmt1: vakuoláris transzporter fehérje
HMWC (high molecular weight complex):
nagy molekulasúlyú komplex
Hmt2: szulfid-quinon oxidoreduktáz
ROS: reaktív oxigen formák
SOD: szuperoxid-diszmutáz
Trr: tioredoxin reduktáz
CdS-GSH
Trx: tioredoxin
Ctt: kataláz

6. ábra. A Cd2+2+ detoxifikációval kapcsolatos folyamatok modellje S. pombe sejtben.

LOH + H2O

LOOH

GS

OAS TL

cisztein
γ-ECS

S2-

SO32SiR

glicin

PAPSR

PAPS: 3’-foszfoadenozin 5’-foszfoszulfát
PAPSR: PAPS reduktáz
SiR: szulfit reduktáz
OAS: o-acetilszerin
OAS TL: OAS tiol liáz
γ-ECS: γ-glutamilcisztein szintetáz
γ-EC: γ-glutamilcisztein
GS: glutation szintetáz
GSH: glutation

(Ortiz és mtsi, 1992; Ow, 1993; Rauser, 1995; Ow, 1996; Griffith és Mulcahy, 1999; Cobbett, 2000; Kim és mtsi, 2001; Mutoh és mtsi,

glutamát

PAPS

SO4

2-

3. 5. 1. Glutation és kén anyagcsere
A Cd2+ detoxifikációban résztvevı biomolekulák magas kéntartalmú, ciszteinben
gazdag fehérjék. A kénasszimiláció folyamatát és a cisztein bioszintézist számos
tanulmány tárgyalja és viszonylag sok ismerettel rendelkezünk ezzel kapcsolatban. Ahhoz
hogy a Cd2+ detoxifikáció során beinduló folyamatrendszereket megérthessük szükséges a
kénanyagcsere és a cisztein bioszintézis ismerete (Mendoza-Cózatl és mtsi, 2005). A
folyamatok közül fontos kiemelni a kénasszimilációt.
Az adenozin 5’-foszfoszulfátot (APS) az APS kináz foszforilálja, miközben 3’foszfoadenozin 5’-foszfoszulfát (PAPS) keletkezik (6. ábra). A PAPS reduktáz elıször
reakcióba lép a redukált tioredoxinnal, azt követıen pedig a PAPS-al, s szabad SO32keletkezik. A folyamat utolsó lépése a szulfit szulfiddá történı redukciója a szulfit
reduktáz katalizálásával. A szulfid beépülése a szénláncba az o-acetilszerin (OAS) tiol
liáz (OAS TL) katalizálta reakcióval történik, mely során a szulfid összekapcsolódik az
OAS-el és létrehozza közvetlenül a ciszteint (Mendoza-Cózatl és mtsi, 2005). Reese és
Winge (1988) kimutatták, hogy ha S. pombe tápfolyadékához kadmium sókat adnak,
akkor a szulfid termelıdése megnövekedik a sejtben, tehát a Cd2+ hatással van a
kénanyagcsere folyamatokra. Más tanulmány (Mutoh és mtsi, 2002) arról számolt be,
hogy a Cu,Zn-SOD, nem teljesen tisztázott hogyan, de szerepet játszik a kénasszimilációs
folyamatokban.
A glutation (GSH) ciszteinbıl, glutamátból és glicinbıl szintetizálódik két
egymást követı ATP-függı reakcióban (6. ábra). Az elsı lépésben γ-glutamilcisztein
szintetáz (γ-ECS) katalizálásával, L-glutamát és L-cisztein összekapcsolódásából
γ-glutamilcisztein jön létre. A második lépésben, a gsh2 által kódolt GSH szintetáz (GS) a
γ-glutamilcisztein C-terminális végéhez hozzákapcsol egy glicint és így kialakul a GSH.
A GSH jelen van minden élı szervezetben és számos olyan metabolikus folyamatban
szerephez jut, mint a sejt intracelluláris redox-státuszának szabályozása, a ROS-ok
inaktiválása, a GSH-hoz kapcsolt aminosavak illetve más molekulák szállítása, a sejt kén
és cisztein készletének (akár 90%) raktározása (Meister, 1995; Noctor és Foyer, 1998).
Mivel a GSH központi helyet foglal el a detoxifikációs folyamatokban, ezért
szabályozásáról is szükséges néhány szót ejteni. Számos tanulmány számolt be arról,
hogy a GSH szintézisre negatív hatással van a keletkezett GSH mennyisége. Ha a GSH
szint magas a citoplazmában, akkor az visszahat a γ-ECS mőködésére úgy, hogy
csökkenjen a GSH képzıdése. GSH depléció esetében a γ-ECS aktiválódik és helyreállítja
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a normális GSH szintet (Meister, 1995; Griffith és Mulcahy, 1999). A GSH pótlása a
GSSG-bıl a GR katalizálta reakció során is bekövetkezik. Érdemes megemlíteni azonban,
hogy a GSH/GSSG arány változása nincs hatással a γ-ECS és a GS transzkriptum
mennyiségére, tehát mRNS szinten az indukció nem következik be, ha a GSH szint
csökken, csak az enzim aktivitása növekszik (Xiang és Oliver, 1998; Chen és mtsi, 2003).
Ugyancsak GSH depletálók a GST-ok és a fitokelatinok, melyek a GSH szintézist
befolyásolják. A GST-ok katalízise mellett a GSH képes megkötni a különféle
xenobiotikumokat (pl. Cd2+). A PC-ok lekötik a citoplazmában található szabad Cd2+-ot,
melyet részletesen a következı fejezet tárgyal. A folyamatok központi szereplıje a GSH,
kéntartalmú aminósavból épül fel, így elsısorban a cisztein és természetesen a glicin
elérhetısége fontos és mint szabályozó tényezıkkel számolhatunk a GSH szintézis
vizsgálatakor (Noctor és mtsi, 1997).
A glutation S-transzferáz enzimnek S. pombe-ban három izoformája létezik: a
GST I, II és III. Mindhárom részt vesz a különbözı xenobiotikumok semlegesítésében
(6. ábra) és megvédik a sejtet a másodlagos reaktív oxigén gyökök roncsoló hatásától,
melyek a Cd2+ sejtkárosító támadása során képzıdnek (Veal és mtsi, 2002). A három
izoenzimet kódoló gén (gst1, gst2, gst3) szabályozásának és mőködésének feltárása
szintén új információkat adhat a Cd2+ semlegesítésével kapcsolatban.
3. 5. 2. Kadmium kompartmentalizáció
A fitokelatinokat (PC-ok) növényekben, algákban, protisztákban és néhány élesztı
fajban találták meg. A PC-ok a (γ-Glu-Cys)2–11-Gly általános formulával írhatóak le (Grill
és mtsi, 1986; Rauser, 1995). Képzıdésük a PC szintetáz (PCS) katalizálta reakcióban
zajlik, ahol a különbözı számú γ-EC egységbıl álló lánchoz GSH kapcsolódik, miközben
egy glicin szabadul fel (6. ábra).
Jellemzı a PC-okra, hogy nehézfém-kötı képességgel bírnak. Legintenzívebben a
2+

Cd -ot kötik meg, de kimutatták, hogy komplexeket képezhetnek más fémekkel is (Ag+,
Hg2+, Pb2+, Zn2+, Cu2+) (Ow, 1996). Hasonlóan a metallotioneinekhez, a PC
molekulákban is a ciszteinhez kötıdik a nehézfém tiolkötéssel. A PCS mőködését
különféle nehézfémek indukálják (Cd2+, Ag+, Pb2+, Zn2+, Cu2+, Hg2+), legintenzívebben a
Cd2+ (Cobbett, 2000). Enzimkinetikai paraméterek alapján a PCS lenne a PC szintézis
regulátora, azonban kifejlett Arabidopsis thaliana-n és S. pombe-n végzett kísérletek
során, a kutatók nem tudtak PCS transzkriptum-szint emelkedést kimutatni (Ha és mtsi,
1999; Vatamaniuk és mtsi, 2000). Miután a PC megkötötte a Cd2+-ot, a PC-Cd komplex
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ún. kis molekulasúlyú komplexet hoz létre (low molecular weight complex – LMW),
mely egy ABC-típusú transzporter fehérje, a Hmt1 (heavy metal tolerance) segítségével, a
vakuolumba kerül (6. ábra). A Hmt1 fehérje az ún. multi-drog rezisztencia proteinek
csoportjába tartozik. A Hmt1 specifikus feladata a ATP-függı PC transzport, s kísérletek
bizonyították, hogy a hmt1- sejtek érzékenyek Cd2+-mal szemben, míg a Hmt1
túltermeltetésekor a sejtek Cd2+ rezisztenciát mutatnak. A Hmt1 mellett léteznek más
vakuoláris transzporter fehérjék, melyek képesek a szabad Cd2+ transzportálására. Ezen
fehérjék a vakuoláris H+-ATPáz által fenntartott pH grádiens mellett végzik a szabad Cd2+
szállítását a vakuolumba (Salt és Wagner, 1993). A vakuolumban a PC-Cd komplexek, a
szabad Cd2+-ok és a szulfidionok ún. nagy molekulasúlyú komplexeket (high molecular
weight complex – HMW) hoznak létre. A S2-/Cd2+ arány a vakuolumban 0,16/2. A szulfid
mennyiségének növelésével a Cd2+ kötı képesség növekedik és a HMW komplexek
stabilitása is nı. A HMW komplexek formájában így elzártan, inaktív formában
elszeparálódik a sejt számára egyébként toxikus Cd2+ (Ortiz és mtsi, 1992; Ortiz és mtsi,
1995; Ow, 1996).
A Hmt2 fehérjének, mely hasadó élesztı mitokondriumában lokalizálódik és
szulfid-quinon reduktáz aktivitással rendelkezik, szerepe van a Cd2+ detoxifikációban (6.
ábra). Vande Weghe és Ow (1999) Cd2+ szenzitív mutánsok vizsgálatakor megállapította,
hogy a kialakult fenotípusért a hmt2 gén hiánya a felelıs. A Hmt2 fehérje pontos szerepét
Cd2+ stressz alatt azonban eddig még nem határozták meg.
Végül említést kell tenni az állati sejtekben és bizonyos gombákban található ún.
metallotioneinekrıl,

melyek

termelése

nehézfém-stressz

esetén

indukálódik.

A

metallotioneinek kis mérető ciszteinben gazdag fehérjék, képesek lekötni a fémeket, s
mőködésük nélkülözhetetlen a nehézfém detoxifikációban az állati sejtekben (Hamer,
1986). S. pombe-ban azonban a metallotioneinek nem mutathatók ki, helyettük a
növényekben is megtalálható fitokelatinok kötik meg a nehézfémeket. A S. pombe
bizonyos biológiai mőködése tehát hasonlít a magasabbrendő növényekéhez, különös
tekintettel a nehézfém detoxifikációval kapcsolatos folyamatokra, hiszen az állati sejtekre
jellemzı metallotioneinekkel nem rendelkezik, azonban a növényekben elıforduló
nehézfémkötı peptidek, a fitokelatinok a S. pombe-ban megtalálhatóak (Ow, 1996). A
fent ismertetett folyamatok, a nehézfém felhalmozása és elzárása a vakuolumba a hasadó
élesztıben a növényekkel szinte megegyezı módon zajlik.
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3. 5. 3. Reaktív oxigén gyökök detoxifikációja
A Cd2+ toxicitásának egyik szintén fontos tényezıje, melyet számos élılény esetén
leírtak, hogy a sejtben ROS-ok keletkezését indukálja (Vallee és Ulmer, 1972; Goering és
mtsi, 1994; Brennan és Schiestl, 1996; Galaris és Evangelou, 2002).
Nézzük át röviden a ROS-ok jellemzı tulajdonságait és detoxifikációjukat. Az
aerob életforma természetes velejárója a ROS-ok termelése. Az organizmusokban az
evolúció során a ROS-okkal szemben különbözı védekezési mechanizmusok alakultak ki,
melyek mőködésükkel megpróbálják a ROS-ok sejtkárosító hatásait a lehetı legnagyobb
mértékben megakadályozni. Oxidatív stressz alakul ki, ha az egyensúly felborul és a
ROS-ok mennyisége nagymértékben megnı. Ez általában kétféleképpen alakulhat ki az
élılényekben: i) a védelmi rendszer mőködésének hibája, mely természetesen számos
tényezıtıl függ, pl. antioxidáns enzimeket kódoló gének mutációja, aktivitásuk
csökkenése, a védelemben esszenciális alapanyagok lecsökkenése; ii) a ROS-ok túlzott
mértékő megjelenése, mely adódhat különbözı ROS-okat generáló xenobiotikumok (pl.
Cd2+) hatásából is (Halliwell és Gutteridge, 1999). A ROS-ok károsítják a különféle
sejtalkotókat és többek között a DNS-t, fehérjéket, lipideket.
Az elsı lépésben az O2 redukciója során (nem enzimatikus úton) szuperoxid anion
gyök jön létre (O2-•), amely tovább redukálódik egy újabb elektron felvételével peroxid
ionná (O22-). A peroxid ionból további redukció során hidroxil gyök (•OH) és víz
keletkezik, s végül a hidroxil gyök az utolsó redukciós lépésben vízzé redukálódik (7/1.
ábra). Az aerob életfolyamatok következtében minden élı rendszer termel szuperoxid
gyököt, mely az elıbb említett módon (nem enzimatikus úton; 7/2. ábra), vagy
enzimatikus úton (7/3. ábra) szuperoxid-dizmutáz (SOD) katalizálta folyamatban
redukálódik tovább hidrogén peroxiddá (H2O2). A továbbiakban a H 2O2-ból a kataláz
B

(CAT) mőködése során víz és oxigén keletkezik (7/4. ábra) (Gille és Sigler, 1995;
Halliwell és Gutteridge, 1999).
O2 → O 2-• → O 22- → •OH → H2O

(1)

O2 + 2 e - + 2 H+ → H2O2

(2)

B

B

P

P

2O2-• + 2 H+
2 H2O2

CAT

SOD

B

H2O2 + O 2
B

2 H2 O + O 2
B

B

B

B

(3)
(4)

7. ábra. A ROS-ok keletkezése.
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A sejtek sejtalkotóik védelme és a redox állapotuk fenntartása érdekében
enzimatikus és nem-enzimatikus védelmi rendszereket dolgoztak ki a ROS-okkal
szemben. A nem-enzimatikus védelmi rendszer tagjai jellemzıen kis mérető, vízoldékony
molekulák: i) proteinek, melyek csökkentik a ROS-ok hozzáférését az ún. prooxidánsokhoz (transzferrinek, haptoglobinok, metallotioneinek); ii) biomolekulákat védı
proteinek, pl. hısokk proteinek; iii) kis molekulatömegő scavanger molekulák: glutation
(GSH),

α-tokoferol,

aszkorbinsav,

glutaredoxin,

tioredoxin.

Az

enzimatikus

védekezırendszer tagjai különféle enzimek, legjelentısebbek a szuperoxid dizmutázok. A
SOD-ok metalloproteinek, s a szuperoxid gyököt alakítják át hidrogén peroxiddá (Gille és
Sigler, 1995; Halliwell és Gutteridge, 1999). Az eukarióta sejtekben, így a S. pombe-ban
is kulcsszereppel rendelkezik a ROS-ok eliminációjában a Cu,Zn-SOD, mely elsısorban a
citoplazmában található és a totál SOD aktivitás 90%-át reprezentálja (Crapo és mtsi,
1992; Cox és mtsi, 2003). A Cu,Zn-SOD két alegysége egyenként tartalmaz egy réz és
cink iont, melyek az enzim aktív helyén találhatóak, valamint monomerenként egy
diszulfid kötést. A redox-aktivitással bíró Cu2+ nélkülözhetetlen a dizmutáz aktivitáshoz
(Bertini és mtsi, 1998). A Cu,Zn-SOD katalitikus kofaktorát képezı Cu2+ egy
„chaperone” közvetítésével épül be a fehérjébe, in vivo. S. cerevisiae esetében leírták,
hogy az a törzs, amelyik nem termel Cu2+ „chaperon”-t, abban a Cu,Zn-SOD polipeptid
létrejön ugyan, de az enzim inaktív, mivel a Cu2+ nem tud beépülni a fehérjébe (Carroll és
mtsi, 2004). A továbbiakban in vitro kísérletekkel bizonyították, hogy oxigén vagy
szuperoxid jelenléte szükséges ahhoz, hogy a Cu2+ „chaperone” segítségével a Cu2+
beépüljön a SOD fehérjébe és ezáltal az enzim aktív formája létrejöhessen. Brown és mtsi
(2004) megállapították azt is, hogy oxidatív stressz esetén a sejt inaktív SOD enzim
készletébıl a Cu2+ „chaperone” közremőködésével aktív Cu,Zn-SOD jön létre. Ezt a korai
stressz-választ követi a sod1 génexpressziójának növekedése, s így újabb SOD fehérjék
transzlációja.
Másik típusú SOD, a Mn-SOD, mely a prokariótákban, az eukarióták
kloroplasztiszának és mitokondriumának mátrixában, valamint a glioxiszómákban és a
kloroplasztisz membránjában található. Miközben a szuperoxid gyököt redukálja hidrogén
peroxiddá a mangán ion különbözı redox állapotokon halad végig. Bár szerepe jelentıs
élesztıkben, a Mn-SOD a totál SOD aktivitásnak csak kb. 10%-át teszi ki. A SOD-ok
katalizálta folyamatban keletkezı H2O2 -ot a kataláz bontja tovább H2O-ra és O2 -re.
B

B

A ROS-ok inaktiválásában fontos szerephez jut a GSH. Ha a sejtben
megnövekedik a ROS-ok mennyisége, akkor ennek hatására a GSH/GSSG arány csökken,
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mivel a glutation peroxidáz által katalizált folyamat során a ROS-ok semlegesítésére a
GSH elhasználódik, s GSH depléció alakul ki. Az egyensúly helyreállását és a lecsökkent
GSH mennyiségének növelését a GR/NADPH függı mőködése teszi lehetıvé (6. ábra)
(Penninckx, 2002).
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
4. 1. Felhasznált törzsek
A Schizosaccharomyces pombe Cr(VI) toleráns törzset (chr1-66T) tanszékünkön
állították elı indukált mutagenezissel a 6chr+ auxotróf szülıi törzsbıl (lys1-131, h+)
(Czakó-Vér és mtsi, 2001; Czakó-Vér és mtsi, 2004).
A további kísérletek során a Schizosaccharomyces pombe szülıi törzsbıl
származó (leu 1-32 ura4-D18 his7-366 ade6-M210, h+), deléciós mutáns törzseket ∆wis1
(wis1::ura4 leu 1-32 ura4-D18, h-), ∆sty1 (sty1::ura4 leu 1-32 ura4-D18 ade6-704, h+),
∆atf1 (atf1::ura4 leu 1-32 ura4-D18, h+), ∆sin1 (sin1::ura4 leu 1-32 ura4-D18 his7 ade6,
h+), ∆pap1 (pap1::ura4 leu 1-32 ura4-D18, h+), illetve a vad-típusú L972/K, h- (Bern
Collection) törzset használtuk. A jelátviteli és transzkripciós faktor mutáns törzseket
tanszékünk Dr. Jonathan Millartól (Division of Yeast Genetics, National Institute for
Medical Research, The Ridgeway, Mill Hill, London) kapta.

4. 2. Tápoldatok, táptalajok
Az élesztıgomba törzsek tenyésztéséhez az alábbi tápoldatokat és táptalajokat
használtuk ( http://www.bio.uva.nl/pombe/handbook ):
H

U

U

H

Táptalaj
YEA (1000 ml)

•

30 g D-glükóz

•

5 g élesztıkivonat

•

20 g agar (Oxoid)

•

kiegészítve 100 mg adenin, uracil, hisztidin, leucin

•

1000 ml deszt.víz

pH 4,5
U

U

Tápoldat
YEL (1000 ml)

•

30 g D-glükóz

•

5 g élesztıkivonat
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•

kiegészítve 100 mg adenin, uracil, hisztidin, leucin

•

1000 ml deszt.víz

pH 4,5

4. 3. Oldatok, pufferek, vegyszerek és molekuláris biológiai reagensek
A vegyszereket, ha másképp nincs jelezve a Sigma-tól és a Spektrum 3-D-tıl szereztük
be.
U

Túlélési görbe felvétele (Lee és mtsi, 1995)
U

Hepes puffer (500 ml)
•

1,191 g Hepes

•

4,38 g NaCl

•

0,037 g KCl

Cd2+ felvétel meghatározása (Scancar és mtsi, 2001; Fujs és mtsi, 2005)
Foszfát puffer
•

150 mM-os KH2PO 4 (pH 4)
B

4. 3. 1. Antioxidánsok és enzimaktivitások vizsgálatánál felhasznált anyagok
Szuperoxid anion mennyiségének mérése (Carter és mtsi, 1994)
•

1 M dihidroetidin (Fluka, 37291) törzsoldat etanolban

Intracelluláris peroxid koncentráció mérése (Henderson és Chappell, 1993)
Na-Hepes puffer
•

10 mM Hepes

•

150 mM NaCl

•

1 mM KCl

pH 7,4
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4 mM dihidrorodamin 123 (DHR 123) törzsoldat
•

2 mg DHR 123 (Sigma, D-1054)

•

721 µl dimetilformamidban oldva

50

µl-ként

kimérjük

PCR

csövekbe

az

oldatot,

majd

hozzáadunk

50

µl

dimetilformamidot. Sötétben, -20ºC-on tároljuk.
GSH és GSSG meghatározás (Anderson, 1985)
Foszfát-puffer (1000 ml)
•

5 g KH2PO4

•

10 g K2HPO4

•

deszt.vízben oldva

GSH puffer (A-oldat) (100 ml)
•

1,973 g NaH2PO4

•

2,232 g Na2EDTA

•

deszt.vízben oldva

a-oldat
•

0,248 mg NADPH (Sigma, N-1630)

•

1 ml A-oldat

b-oldat
•

10 mg 5,5- ditio-bisz(2-nitrobenzoik sav); (DTNB) (Sigma, D-6749)

•

5 ml A-oldat

c-oldat (frissen készítendı)
•

60 µl GR (Sigma, G-3664)

•

540 µl deszt.víz

Glutation S-transzferáz aktivitás meghatározása (Warholm és mtsi, 1985)
GSH oldat
•

9 mg GSH (Sigma, G-4251)

•

1,5 ml deszt.vízben oldva
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CDNB oldat
•

10 mg 1-kloro-2,4-dinitro-benzén (CDNB); (Sigma, C-6396)

•

1,5 ml abszolút etanolban oldva

GST puffer
•

2,72 g KH2PO4

•

93 mg Na2EDTA

•

250 ml deszt.vízben oldva

Szuperoxid-diszmutáz enzimaktivitás mérése (Oberley és Spitz, 1984)
SOD puffer
•

53,3 g dietiléntriaminpenta-acetik sav (DETAPAC); (Sigma, D-1133)

•

0,82 g K2HPO4

•

44 mg KH2PO4

•

100 ml deszt.vízben oldva

pH 7,8
a. oldat
•

9,2 mg nitrotetrazolium kék klorid (NBT); (Sigma, N-6876)

•

5 ml SOD pufferben oldva

b. oldat
•

3,3 mg xantin (Sigma, X-2502)

•

10 ml SOD pufferben oldva

A oldat
•

0,8 ml a. oldat (NBT)

•

5,4 ml b. oldat (xantin)

•

18,9 ml SOD puffer

B oldat
•

250 µl xantin oxidáz (Sigma, X-4875)

•

2,5 ml SOD puffer
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Fehérje mérés (Peterson, 1983)
CTC oldat (1000 ml)
•

1 g CuSO4 x 5 H2O

•

2 g kálium nátrium tartarát

•

100 g Na2CO 3

•

deszt.vízben oldva

B

SDS oldat
•

2,5 g SDS

•

50 ml deszt.vízben oldva

NaOH oldat
•

3,2 g NaOH

•

100 ml deszt.vízben oldva

A reagens
•

CTC:SDS:NaOH oldatokat összemérünk 1:2:1 arányban

B reagens
•

Folin-Ciocalteu’s reagenst (Sigma F-9252) és deszt.vizet összemérünk 1:5 arányban

4. 3. 2. Molekuláris biológiai módszereknél felhasznált anyagok
A molekuláris biológiai vegyszereket, ha másképp nincs jelezve a Sigma-tól és a
Spektrum 3-D-tıl szereztük be.
DEPC kezelés
Az RNS technikákhoz az oldatokat dietilén-pirokarbonát (DEPC) (Sigma) kezeléssel
RNáz mentesítettük.
1 ml DEPC-et tettünk 1000 ml kezelendı oldathoz, szobahımérsékleten egy éjszakán
keresztül állni hagytuk, majd autoklávoztuk. Nem kezelhetı DEPC-el: Tris, Hepes, SDS.
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Totál RNS izolálás
(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/docs/rnaextraction_website.pdf)
TES oldat
•

10 mM Tris, pH 7,5 (HCl-el pH-va, sterilezve)

•

10 mM EDTA (DEPC kezelt)

•

0,5% SDS

RNS formaldehid gél elektroforézis
(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/docs/rnaextraction_website.pdf)
1,2% formaldehid gél elkészítése (100 ml)
•

1,2 g agaróz

•

10 ml 10x formaldehid gél puffer

•

kiegészítve 100 ml-re DEPC-kezelt deszt.vízzel

Forráspontig melegítsük a keveréket, hogy az agaróz feloldódjon. Hőtsük le 65oC-ra,
majd adjunk hozzá 1,8 ml 37% (12,3 M) formaldehidet és 1 µl ethidium bromidot
(10 mg/ml törzsoldat). Keverjük meg és öntsük ki a gélt. Hagyjuk legalább fél órát
dermedni.
10x FA gél puffer
•

200 mM MOPS (4-morpholinepropanesulfonic acid) (free acid)

•

50 mM nátrium acetát

•

10 mM EDTA

állítsuk a pH 7-re NaOH-val
•

egészítsük ki a kívánt térfogatra DEPC-kezelt deszt.vízzel

Ez az oldat nem kezelhetı DEPC-el, ezért az elkészítéséhez DEPC-kezelt vizet kell
használni és a pH beállításnál is körültekintıen kell eljárni, hogy ne legyen RNáz
szennyezés.
1x FA futtató puffer (1000 ml)
•

100 ml 10x formaldehid gél puffer

•

20 ml 37% formaldehid

•

880 ml DEPC-kezelt víz

29

Kapilláris blottolás
(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/docs/rnaextraction_website.pdf)
20x SSC (1000ml)
•

3 M NaCl

175,3 g

•

0,3 M nátrium- citrát

88,2 g

állítsuk a pH 7-re 1 M HCl-el
•

egészítsük ki deszt.vízzel 1000 ml-re

DNS izolálás (Rose és mtsi, 1990)
Lízis puffer
•

10 mM Tris, pH 8

•

1 mM EDTA

•

100 mM NaCl

•

1% SDS

•

2% Triton X-100

TE oldat
•

10 mM Tris

•

1 mM EDTA

pH 8
DNS agaróz gél elektroforézis (Sambrook és mtsi, 1989)
1,2% agaróz gél elkészítése (50 ml)
•

0,6 g agaróz

•

50 ml 1x TAE pufferben oldva

Forráspontig melegítsük a keveréket, hogy az agaróz feloldódjon. Hőtsük le 65oC-ra,
majd adjunk hozzá 2,5 µl ethidium bromidot (10 mg/ml törzsoldat). Keverjük meg és
öntsük ki a gélt. Hagyjuk legalább fél órát dermedni.
10 x TAE puffer (1000 ml)
•

48,4 g Tris (pH 8)

•

3,7 g EDTA

•

11,4 ml jégecet
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Loading puffer
•

40% szacharóz

•

0,25 M brómfenolkék

•

0,2 M EDTA

pH 8
Northern blot hibridizálás (Gene Images AlkPhos Direct Labelling and Detection
System with CDP-StarTM, Amersham Biosciences)
A gyártó a reagensek egy részét kész formában hozza forgalomba.
Hibridizáló puffer (1000 ml)
•

0,5 M NaCl

29,229 g

•

Hibridizáló puffer

1000 ml

•

4% Blocking reagens

40 g (keverıre téve adjuk hozzá!)

Rögtön kevertessük az oldatot mágneses keverıvel 1-2 órát.
Elsı mosó puffer (1000 ml)
•

2 M urea

120 g

•

0,1% SDS

1g

•

50 mM Na foszfát

100 ml 0,5 M Na foszfát pH 7

•

150 mM NaCl

8,7 g

•

1 mM MgCl2

1 ml 1 M MgCl 2

•

0,2 % Blocking regent

2 g (optimális)

B

Második mosó puffer - 20x stock, (1000 ml)
•

1 M Tris bázis

121 g

•

2 M NaCl

112 g

Állítsuk a pH-t 10-re, majd öntsük fel 1000 ml-re deszt.vízzel.
Második mosó puffer-munkaoldat
Higítsuk 1:20 arányban a stock oldatot és adjunk hozzá 2ml/l 1 M MgCl 2 (2mM végcc.)
B
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PCR
A reakcióelegyek összeállítása az alábbiak szerint történt:
100 µl végtérfogatra:
•

79 µl deszt.víz

•

10 µl Taq puffer (Zenon-Bio)

•

5,5 µl MgCl 2 (Zenon-Bio)

•

2 µl (10 mM) dNTP mix (Fermentas)

•

1-1 µl (200 nmol) forward/reverse primer

•

1 µl templát DNS

•

0,5 µl Taq polimeráz (Zenon-Bio)

B

A reakciók adott körülményeit és részletes leírását a „4. 4. 6. Molekuláris biológiai
módszerek” címő fejezet megfelelı részei tartalmazzák.

4. 4. Módszerek
4. 4. 1. Elıkultúra és közép logaritmikus fázisú tenyészet készítése
Két napos YEA ferde tenyészetrıl levettünk 2 oltókacsnyi inokulumot és beoltottunk
vele 10 ml YEL tápoldatot, 30ºC-on inkubáltuk, 24 órán át. Az elıkultúrából beoltottunk
100 ml YEL tápfolyadékot OD595=0,1 értékre, majd 15 órát rázattuk 160 rpm-en, 30ºCon. A továbbiakban ezt a közép logaritmikus fázisú tenyészetet használtuk kísérleteink
során.
4. 4. 2. Túlélési görbe felvétele (Lee és mtsi, 1995)
A közép logaritmikus fázisban lévı tenyészetet centrifugáltuk 3000 rpm-el 5 percig,
majd kétszer mostuk fiziológiás sóoldattal. Ezután 20 ml Hepes-pufferben beállítottuk a
sejtszámot 107 db/ml-re. A kezelés ezután úgy történt, hogy 20 ml végtérfogatra
bemértünk 2 ml-t a sejtszuszpenzióból (2x107 db sejt), 1ml-t a CdCl 2 törzsoldatból
B

(a kezelési koncentráció 5 mM) és 17 ml-t a Hepes-pufferbıl. A tenyészeteket ezután
30ºC-on, 200 rpm-en rázattuk az adott kezelési idıtartamokig (0, 20, 40, 60 perc).
A mintavétel során 100 µl-ket kivettünk a tenyészetekbıl és Hepes-pufferben két
lépésben 100x hígítást végeztünk, majd a 100x hígításból 50 µl-t üvegbottal YEA
táplemezekre szélesztettük, minden idıpontban és mintánál három párhuzamosban, majd
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5 napig inkubáltuk a csészéket 30ºC-on. Az értékelésnél telepszámot számoltunk. A 0
perces minták telepszámait vettük 100%-nak, a 20, 40 és 60 perces minták túlélı
telepszámát ehhez viszonyítottuk.
4. 4. 3. Foltoltás alkalmazása minimális gátló koncentráció meghatározására
(Pesti és mtsi, 1981)
A közép logaritmikus fázisú tenyészetet lecentrifugáltuk 3000 rpm-el, 5 percig, kétszer
mostuk fiziológiás sóoldattal, majd 25 µl-t (105 db sejt) kioltottunk egy foltba a
különbözı vegyületeket tartalmazó YEA csészékre és hat napig inkubáltuk 30ºC-on.
4. 4. 4. Cd2+ felvétel meghatározása (Scancar és mtsi 2001; Fujs és mtsi, 2005)
A kísérleteket a Ljubljanai Egyetem Élelmiszertudományi és technológiai Tanszékén
végeztük el. A közép logaritmikus fázisú tenyészetet centrifugáltuk 3000 rpm-en 5 percig,
s beoltottunk 100 ml YEL tápoldatot OD595=0,6-ra. A 0 perces mintát rögtön levettük, a
maradék tenyészethez CdSO4-ot adtunk 0,5 mM végkoncentrációban. A kontroll
tenyészeteket a kezelteknek megfelelıen készítettük, CdSO4 hozzáadása nélkül. A kísérlet
során 30, 60, 120 és 240 percig történt a tenyésztés 30ºC-on, 160 rpm rázatással. Az adott
idıpontokban levettünk 8 ml mintát a kontroll és a kezelt tenyészetekbıl, 5 percig
centrifugáltuk 4000 rpm-en, majd háromszor mosást végeztünk 150 mM-os foszfát
pufferrel (pH 4). A sejteket ezután 140ºC-on roncsoltuk tömény HNO3 -al. A mintákat
B

5 ml végtérfogatra hígítottuk deszt.vízzel. A sejtek Cd2+ tartalmának meghatározása láng
atom abszorpciós spektrometriával (Varian SpectrAA 110) történt Scancar és mtsi (2001)
alapján. Külön minden tenyészetbıl, minden idıpontban 10 ml mintát is levettünk, melyet
5 percig centifugáltunk 3500 rpm-en, kétszer mostunk deszt.vízzel, majd a sejteket
105ºC-on szárítottuk, hogy meghatározhassuk a száraz tömeget.
4. 4. 5. Antioxidánsok és enzimaktivitások vizsgálata
CdSO 4 kezelés és mintavétel
B

Az antioxidánsok és az enzimaktivitások mérésénél az alábbiak szerint készítettük
el a tenyészeteket és vettük le a mintákat. Az ettıl eltérı eljárások az adott kísérletnél
vannak résztletezve. A közép logaritmikus fázisú tenyészetet, 3500 rpm-el 5 percig
centrifugáltuk, majd YEL tápoldaba oltottuk OD595=0,6-ra. Levettük a 0 perces mintát,
majd a maradék tenyészethez hozzáadtuk a CdSO4-ot 0,5 mM végkoncentrációban.
A kontroll tenyészeteket a kezelteknek megfelelıen készítettük el CdSO4 hozzáadása
33

nélkül. A kísérletek során 30, 60, 120 és 240 percig történt a tenyésztés 30ºC-on, 160 rpm
rázatással.
Szuperoxid anion mennyiségének mérése (Carter és mtsi, 1994)
A 0, 120, 240 perces kontroll és kezelt tenyészetekbıl kivettünk 60 ml-t és mosás
nélkül új lombikba vittük át és hozzáadtunk 600 µl 1 mM dihidroetidint, majd egy órát
rázattuk a tenyészetet. Ezután 50 ml-t 5 percig centrifugáltunk 3500 rpm-el, a mintát
kétszer mostuk fiziológiás sóoldattal, majd hozzáadtunk 4 ml 5% szulfoszalicilsav
oldatot, s a keveréket 20 percig jégen inkubáltuk. 10 perces centrifugálást (10.000 rpm)
követıen levettünk 2 ml felülúszót, melyhez hozzáadtunk 2 ml 0,5 M NaOH-ot. A
mintákat ezután Perkin Elmer LS508 típusú spektrofluoriméteren mértük. Az excitációs
hullámhossz λex=484 nm, 10 nm résszélességgel, az emissziós hullámhossz λem=610 nm,
15 nm résszélességgel. A kalibráló egyenes alapján kiszámoltuk a minták intenzitását,
majd ezt az értéket száraztömegre vonatkoztattuk. A 60 ml kultúrából fennmaradó 10 ml-t
5 percig centrifugáltuk 3500 rpm-el és kétszer mostuk fiziológiás sóoldattal, majd
105ºC-on szárítottuk állandó tömegig, hogy száraztömeg meghatározást végezhessünk.
Intracelluláris peroxid koncentráció mérése (Henderson és Chappell, 1993)
A kísérlet során 50 ml mintát vettünk le a fent leírt protokollt követve. A fiziológiás
sóoldatos mosás után a sejteket felvettük 10 ml Na-Hepes pufferben, Bürker-kamrás
sejtszámolást végeztünk, majd a sejtszámot beállítottuk 107 sejt/ml-re. A méréshez 2 ml-t
használtunk a szuszpenzióból, melyhez 4 µl 4 mM-os dihidrorodamin 123-at (DHR 123)
adtunk. A kontroll és a kezelt 0, 120, 240 perces mintákat a vizsgálat során egy órán
keresztül, 20 percenként mértük. A méréshez a mintát kihígítottuk citométeres csövekben
úgy, hogy 950 µl Na-Hepes pufferhez 50 µl mintát adtunk, s ezután behelyeztük a
cellatartóba a csövet. A 20 perces mérési idıpontok pontos betartása és a három
párhuzamos minta miatt a méréseket 3 perces csúsztatásokkal indítottuk. A sejtben lévı
peroxidok hatására a DHR 123 fluoreszkáló rodamin 123-á oxidálódik. A mérést Becton
Dickinson FACSCalibur áramlási citométerrel végeztük. A mőszerrel 10.000 sejtet
mérettünk le, az excitációs hullámhossz λex=505 nm, az emissziós hullámhossz
λem=525 nm volt.
GSH és GSSG tartalom meghatározása (Anderson, 1985)
A közép logaritmikus tenyészeteket 4600 rpm-el centrifugáltuk, 15 percig, 4ºC-on,
majd fiziológiás sóoldattal mostuk, s a tenyészeteket mintánként szétosztottuk, majd újra
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mosást végeztünk. Az egyik mintasorozathoz hozzáadtunk 8 ml foszfát-puffert, áttettük
25 ml-es fızıpohárba és -20ºC-ra helyeztük. Ezekkel a mintákkal végeztük el a
késıbbiekben a fehérje mérést. A másik mintasorozat tagjaihoz hozzáadtunk 4 ml 5%
szulfoszalicilsav oldatot, összekevertük és 20 percig jégen inkubáltuk. Centrifugáltunk
10.000 rpm-en 10 percig, 4ºC-on és a felülúszóval dolgoztunk tovább.
A GSH, s külön a GSSG méréshez mintánként egy Eppendorf-csıbe a következıket
mértük össze (3 párhuzamos mérésben): 25 µl trietanolamin, 600 µl felülúszó. Az elegyek
pH-ját 6-7 közé állítottuk, melyhez pH papírt használtunk. Ha az elegy pH-ja savas volt,
akkor trietanolamint, ha lúgos, akkor a minta felülúszójából tettünk hozzá. A pH beállítás
után a GSSG mintasorozathoz hozzáadtunk 12 µl 4-vinilpiridint és 1 órát inkubáltunk.
A mérést Genesis fotométerrel végeztük 1 cm-es küvettában, melybe a következıket
mértük be i) GSH mérés: 10 µl minta, 90 µl GSH puffer (A oldat), 800 µl NADPH (a)
oldat, 100 µl DTNB (b) oldat, 20 µl GR (c) oldat; ii) GSSG mérés: 100 µl minta, 800 µl
NADPH (a) oldat, 100 µl DTNB (b) oldat, 20 µl GR (c) oldat. Összerázás után a küvettát
azonnal a fotométerbe tettük és 1 percig fotometráltunk 412 nm-en. Az így kapott jel az
össz GSH, amibıl le kell vonni a GSSG-t.
Számolásnál kalibráló oldatok segítségével meghatároztuk a mintánk GSH és
GSSG tartalmát, majd fehérjemérés után a minta proteintartalmára vonatkoztattunk.
Glutation S-transzferáz aktivitás meghatározása (Warholm és mtsi, 1985)
A kezelés és a mintavétel a „CdSO4 kezelés és mintavétel” fejezetben, a minták
méréshez való elıkészítése a „GSH és GSSG tartalom meghatározása” fejezet elsı
bekezdésében leírtak alapján történt. A mérést 1 ml-es kvarcküvettában 340 nm-en
végeztük, 1 percig. A következı oldatokat mértük a küvettába: 50 µl CDNB oldat, 700 µl
GST puffer, 200 µl minta, 50 µl GSH oldat. Az elegyet gyorsan összeráztuk és a
fotométerbe helyeztük.
Glutation S-transzferáz enzimaktivitás számolása az alábbiak alapján történt.
A reakció során a NADPH fogyást mérjük.
Ahol: ∆A: a mérés során az abszorbanciváltozás
∆C: a szubsztrát fogyásának mennyiségét adja meg
d: a küvetta átmérıje (1 cm)
εx: állandó

εNADPH, 340 nm: 6,3 x 106 cm3 (mol cm)-1
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Ezután a mérés során a küvettában lévı fehérje mennyiségébıl (T fehérje) kaptuk meg a
specifikus enzimaktivitást (megmértük a minta fehérjetartalmát és elosztottuk a minta
hígításával):
∆C

GST enzimaktivitás =

T fehérje
Szuperoxid diszmutáz aktivitás meghatározása (Oberley és Spitz, 1984)
A „CdSO4 kezelés és mintavétel” fejezetben ismertetett leírás alapján történt a
mintavétel és a kezelés. A „GSH és GSSG tartalom meghatározása” fejezet elsı
bekezdésében

leírtak

alapján

készítettük

elı

a

mintákat

az

enzimaktivitás

meghatározásához. A mérést fotométerrel, 1 ml-es küvettában 560 nm-en végeztük
1 percig, 30 másodperces késleltetéssel indítva. Egyszerre 3 mintát mértünk, három
párhuzamos méréssel mintánként. Elıször lemértük a vakot (minta helyett SOD puffert
raktunk a küvettába), majd minden minta mérésénél párhuzamosan mértünk egy xantin
oxidáz nélküli mintát, amit kivontunk a teljes mérésbıl a vakkal együtt. A számolást a
következık szerint végeztük:
alap esetben:

1 egység = (vak átlaga/minták átlaga)-1.

Pontosabban:

1 egység = 50%-os maximális inhibíció (Különbözı mennyiségő

mintát adunk a reakcióelegyhez és meghatároztuk a maximális inhibíció feléhez tartozó
mintamennyiséget. Ennek aktivitása volt egy egység).
A vak értéke általában 0,015-0,025 között volt.
Fehérjetartalom mérése (Peterson, 1983)
Az összfehérje mennyiségének meghatározását a módosított Lowry módszer alapján
végeztük. Az elızıleg lefagyasztott mintákat X-press típusú sejtfeltáróval feltártuk.
A mintákat hagytuk szobahımérsékleten felolvadni, majd 10 percig centrifugáltuk
10.000 rpm-en, 4ºC-on. A további méréshez a felülúszót használtuk. Mintánként három
párhuzamos mérést készítettünk elı úgy, hogy a felülúszókból 100x hígításokat
készítettünk. Standard BSA oldatból egy kalibrációs sort is összeállítottunk és egy három
párhuzamosból álló deszt.vizet tartalmazó vakot is. Ezután a mintáinkhoz mértünk 1 ml A
reagenst, majd pontosan 10 perc múlva 500 µl B reagenst, s 20 percig inkubáltunk. A
mérést Genesis fotométerrel végeztük 1 cm-es küvettával, 750 nm-en. A kalibrációs sor
értékeit grafikusan ábrázoltuk, majd felvettük a trendvonalat és az egyenes képlete
alapján kiszámoltuk a minták fehérjetartalmát.
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4. 4. 6. Molekuláris biológiai módszerek
Mintakészítés molekuláris munkákhoz
A közép logaritmikus fázisú tenyészetet, centrifugáltuk, 3000 rpm-el 5 percig, majd
beoltottunk 500 ml YEL tápoldatot OD595=0,6-ra. Levettük a 0 perces mintát (100 ml),
majd

a

maradék

400

ml

tenyészethez

hozzáadtuk

a

CdSO4-ot

0,5

mM

végkoncentrációban. A kontroll tenyészeteket a kezelteknek megfelelıen készítettük
CdSO 4 hozzáadása nélkül. A kísérlet során 30, 60, 120 és 240 percig történt a tenyésztés
B

30ºC-on, 160 rpm rázatással. A megfelelı idıpontokban levettük a 100 ml mintát a
kontroll és a kezelt tenyészetbıl, hőtés mellett 5 percig centrifugáltuk 3000 rpm-en,
kétszer mostuk fiziológiás sóoldattal, majd felvettük a sejteket 500 µl hideg deszt.vízben
és azonnal -80ºC-ra helyeztük.
Totál RNS izolálás
(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/docs/rnaextraction_website.pdf)
A protokoll során végig kesztyőben dolgoztunk és a mintákat jégen tartottuk.
A –80oC-ra helyezett mintákat elıvettük és hagytuk jégen felolvadni. Centrifugáltunk
(13.000 rpm, 1 perc, 4oC) és eltávolítottuk a felülúszót. Hozzáadtunk a sejtekhez 500 µl
TES-t, összekevertük, majd hozzáadtunk 500 µl fenolt (pH 4-5) és 15 mp-ig ismét jól
összekevertük. A mintákat 45-60 percre szárazblokkba tettük 65oC-on. Körülbelül 10
percenként a mintákat megkevertük az inkubálás ideje alatt. A mintákat ezután 5 percre
jégbe helyeztük, majd 5 percig centrifugáltunk (13.000 rpm, 4oC-on). A felsı fázist
óvatosan levettük és átvittük egy új Eppendorf-csıbe. Amennyi felülúszót átvittünk annyi
fenolt (pH 4-5) adtunk hozzá, majd összekevertük. 5 percre jégbe helyeztük a mintákat,
majd centrifugáltunk 5 percig 13.000 rpm, 4oC-on. A felsı fázist ismét levettük és
átvittük egy új Eppendorf-csıbe. Amennyi felülúszót átvittünk annyi kloroformizoamilalkoholt adtunk hozzá, majd összekevertük és ismét 5 percig centrifugáltunk
13.000 rpm, 4oC-on. A felsı fázist óvatosan leszívtuk és átvittük egy új Eppendorf-csıbe.
Hozzáadtunk az átvitt mennyiség tízedének megfelelı mennyiségő 3 M Na-acetátot és
1 ml jégen tartott 100% etanolt. Finoman megütögettük a csövet, majd a mintákat
–80oC-ra tettük 1,5 órára. A mintákat jégen hagytuk felolvadni, s utána 5 percig
centrifugáltuk (13.000 rpm-en, 4oC-on). A felülúszót leszívtuk, majd hozzáadtunk 400 µl
70% jégen tartott etanolt, rövid keverés után, 5 percig centrifugáltunk 13.000 rpm-en,
4oC-on. A felülúszót teljesen eltávolítottuk és a mintákat 1-2 percig szobahımérsékleten
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hagytuk, hogy az etanol teljesen elpárologjon. Végül 100 µl deszt.vízben vettük fel az
RNS-t és a továbbiakban -80oC-on tároltuk. Az egyes mintákból izolált RNS mennyiségét
a következıképp határoztuk meg. Az eredeti mintából 200x hígítást készítettünk és
fotométerrel 260 nm-en optikai denzitást mértünk. A mérés kvarc küvettában történt, a
kalibrálásoz deszt.vizet használtunk. Az RNS koncentrációját a következı képlet alapján
számoltuk ki. OD260 x (hígítás fokával) x 40 = RNS mennyisége (ng/µl).
RNS kezelése DNázzal
Az RNS minták DNS mentesítése deoxiribonukleáz I kezeléssel (DNáz) történt a
gyártó utasítása alapján az alábbiak szerint (Fermentas). 1 µg RNS mintához Eppendorfcsıben hozzáadtunk 1 µl 10x reakció puffert, kiegészítettük az elegyet 9 µl-re, végül
bemértünk 1 µl deoxiribonukleáz I-et (1 U/µl). A reakcióelegy összetételét arányosan
módosítottuk az alkalmazott RNS mennyisége alapján. A mintát 37ºC-on inkubáltuk 30
percig. Végül hozzáadtunk 1 µl 25 mM EDTA-t és 65ºC-on inkubáltuk 10 percig, hogy az
enzimet inaktiváljuk. A procedúra után az RNS mintákat közvetlenül felhasználtuk az
RT-PCR reakciókban.
Primerek
Kísérleteink során alkalmazott primereket az 1. táblázat foglalja össze. A S. pombe
gének szekvenciái a S. pombe genomi adatbázisából (http://www.genedb.org/genedb/
pombe/index.jsp) származnak, s ezek alapján a Saccharomyces Genome Database
weboldalán (http://seq.yeastgenome.org/cgi-bin/web-primer) található primer tervezı
programmal szerkesztettük meg az oligokat.
RNS analízis reverz transzkriptáz polimeráz láncreakció (RT-PCR) alkalmazásával
AZ RT-PCR reakciókat két lépésben hajtottuk végre. Az izolált RNS mintákból elsı
lépésben cDNS-t készítettünk a Fermentas cég RevertAidTM First Strand cDNA Synthesis
Kit alkalmazásával. A reakciókat a gyártó utasításai alapján állítottuk össze oligo dT és
random hexamer primereket használva. Bemértünk 250 ng DNáz kezelt totál RNS mintát,
0,5 µl oligo dT és 0,5 µl random hexamer primert, s az elegyet DEPC-kezelt deszt.vízzel
12 µl-re egészítettük ki. 70ºC-on 5 percig inkubáltuk. A mintákat jégre helyeztük és
hozzáadtunk 4 µl reakciópuffert, 1 µl ribonukleáz inhibítort (20 U/µl) és 2 µl 10 mM
dNTP mixet, összekevertük, majd 25ºC-on 5 percig inkubáltuk. Hozzáadtunk 1 µl reverz
transzkriptázt, utána inkubáltuk 25ºC-on 10 percig, majd 42ºC-on 60 percig. A reakció
leállítását 10 perces 70ºC-os melegítéssel végeztük. A cDNS mintákat -80ºC-on tároltuk.
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Gén neve

Géntermék

elnevezése

Termék
Szekvencia (5’→3’)

TCATTTCTACGACTTGGCTCC

gpx1.R

CACTCTCGATATCGTTTTCGA

gsh2.F

ACACCGGAGCAAATTGAAGA

gsh2.R

TGCAACACCTTCATTAGT

glutation S-

gst2.F

TTTATACTCGCATGCTGGAGG

transzferáz

gst2.R

CTTTGGCCTTTGCCAATTCT

his3.F

TGAATGTGCTTATGGTTCGG

glutation peroxidáz

gsh2

glutation szintetáz

hossza
(bp)

gpx1.F

gpx1

gst2

Primer

464

1437

668

hisztidinol-foszfát
aminotranszferáz

his3

553

imidazol acetol
foszfát

his3.R

GCAAACAGCAAGGTTTGGAT

hmt1.F

TGAGGTTTTGACCGCCTTAA

transzamináz
ABC-típusú

hmt1

hmt2
sod1
sod2
SPAC3H1.10

transzporter fehérje

hmt1.R

GAGAGCCTGTGAGCGATTACT

szulfid-quinon

hmt2.F

TAGTAGTTGGTGGTGGATCCG

oxidoreduktáz

hmt2.R

CGAAACTCCAAAGATTGTGG

Cu,Zn szuperoxid

sod1.F

TGTAGCAGTTCTTCGTGGTGA

dizmutáz

sod1.R

AGACGGCAATACCAATGACA

Mn szuperoxid

sod2.F

TGTAGCCGCTATTAGGAACGT

dizmutáz

sod2.R

AATAACGAGACTCGGCCTCTT

pcs1.F

AAACGAGCAGTCCCAGAATT

pcs1.R

CAGCTTGAACTACAACACCCA

SPCC965.06.1.F

CCAGCGCAACTACACATTTT

fitokelatin szintetáz
kálium ion csatorna

SPCC965.06

SPCC794.01

SPC3C7.13

fehérje alegység,
SPCC965.06.1.R

TCCACAGCTTTGACATTTTCA

glükóz-6-foszfát 1-

SPCC794.01.R

CGATCTCGCTACCAAAATGA

452

620

1427

1096

dehidrogenáz,
feltételezett

SPCC794.01.F

TCCCTTGAGGGCAATGAATT

glükóz-6-foszfát 1-

SPC3C7.13.F

GTATTTGGTGCATCAGGCAA

SPC3C7.13R

TTCATGGCCTAGATGCCTTT

trx2.F

TGGTGAAACAAGTCTCCGACT

trx2.R

GGTTCGCCTTAATAGAAGCCT

1404

dehidrogenáz,

tioredoxin

1008

943

feltételezett

feltételezett

trx2

1254

vakuoláris

306

1. táblázat. A PCR reakciók során használt primerek listája.
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Második lépésben végeztük a PCR reakciókat, ahol a szintetizált cDNS-t, mint
templátot és génspecifikus primereket alkalmaztunk. A reakciókat PCR készülékben (MJ
Research, PTC-1152 MiniCycler) az alábbi általános paraméterek mellett végeztük:
denaturálás 94ºC-on; 30 mp „annealing” a primerpárok T m hımérsékletének megfelelıen;
B

B

30 mp; szintézis 74ºC-on 1,5 percig. A ciklust 35 alkalommal ismételtük, majd a reakciót
74ºC-on történı 10 perces utópolimerizációval zártuk.
A reakcióelegybıl 1% agaróz gélen megfuttattunk (7 V/cm) 17 µl-t, hogy
ellenırizzük a termék jelenlétét, illetve hiányát. A gélekrıl KODAK (EDAS 290)
géldokumentációs rendszer segítségével készítettünk fotókat, melyeket a késıbbiekben
elemeztünk.
Northern blot analízis
RNS formaldehid gél elektroforézis
(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/docs/rnaextraction_website.pdf)
Az RNS futtatókádat kitisztítottuk fertıtlenítı mosószerrel, majd 10 percig
teletöltve 3% H2O2 oldattal állni hagytuk. Ezután DEPC-es deszt.vízzel átöblítettük. A gél
és a futtató puffer készítéséhez használt üvegedényeket kiégettük 200ºC-on 3 órán
keresztül. 60 ml 1,2% formaldehid gélt öntöttünk. Miután belehelyeztük a gélt a
futtatókádba, feltöltöttük futtató pufferrel és hagytuk állni fél órát. Az RNS mintákat
jégen felolvasztottuk, majd Eppendorf-csövekbe minden mintából 40 µg RNS
mennyiséget pipettáztunk, s hozzáadtunk ugyanannyi µl RNS loading oldatot
(Fermentas), amennyit a minta kitett. A gélt 5-7 V/cm-rel futtattuk. UV transzilluminátor
alatt ellenıriztük a futtatás sikerességét.
Kapilláris blottolás
(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/docs/rnaextraction_website.pdf)
Az RNS futtatás után a kivágott gélt háromszor mostuk úgy, hogy belemerítettük
deszt.vízbe (formaldehid kimosása). Lemértük a gél oldalainak hosszát és a méretek
alapján vágtuk ki a blot összeállításához szükséges anyagokat. A blot összeállításához
10x

SSC-t

öntöttünk

egy tálkába,

melynek

peremére

üveglapot

helyeztünk.

Benedvesítettünk 10x SSC-vel két 3 MM papírt és rátettük az üveglapra úgy, hogy a
papírok széle belelógott a tálban lévı 10x SSC-be. Ráhelyeztük a gélt megfordítva (az
alja legyen fölfelé) a 3 MM hosszú papírra, elıtte a bal felsı sarkát a gélnek levágtuk. A
membránt (Immobilion Hybond (+) nylon membrán, Amersham Biosciences) deszt.vízbe
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merítettük, majd 10x SSC-be és ráhelyeztük a gélre, ügyelve arra, hogy buborék ne
kerüljön alá. Ezután ráhelyeztük a membránra a 2 db nedves (10x SSC mártott) 3 MM gél
mérető papírt, majd a 2 db száraz 3 MM papírt. Végül a blot tetejére kb. 10 cm
magasságban méretre vágott papírtörlıt helyeztünk és a tetejére nyomaték került. A
kapilláris blottolást egy éjszakán keresztül hajtottuk végre. Másnap a membránon az
RNS-t UV transzilluminátorral immobilizáltuk, s a blottot további felhasználásig
szobahımérsékleten tároltuk mőanyag fóliában.
DNS próba készítése Northern hibridizációhoz
A kísérletek során vizsgálni kívánt géneknek egy kb. 500-1500 bp hosszúságú
szakaszára terveztünk a Saccharomyces adatbázisából (http://seq.yeastgenome.org/cgibin/web-primer) elérhetı primer tervezı program segítségével primereket (1. táblázat).
Az egyes génszakaszokat PCR reakcióban amplifikáltuk, templát DNS-ként a vad típusú
L972/K törzsbıl izolált genomiális DNS-t használtunk.
Genomiális DNS izolálás (Rose és mtsi, 1990)
50 ml YEL tápoldatot beoltottunk 2 napos ferde YEA tenyészetrıl levett
inokulummal és rázattuk 200 rpm-en 24 órát, 30ºC-on. A tenyészetbıl kivettünk 10 ml-t
és az alábbiak szerint genomiális DNS-t izoláltunk. A 10 ml tenyészetet 5 percig
centrifugáltuk 3000 rpm-en, majd fiziológiás sóoldattal kétszer mostuk. Eppendorfcsıben a sejtekhez hozzáadtunk 300 µl üveggyöngyöt (400-600 mikron), 200 µl lízis
puffert és 200 µl 1:1 fenol-kloroformot. Az elegyet 2 percig a legnagyobb sebességgel
kevertük. Hozzáadtunk 200 µl TE-t és 10 mp-ig összekevertük, majd 5 percig
centrifugáltuk 14.000 rpm-en, szobahımérsékleten. Utána a felsı fázist átvittük egy új
Eppendorf-csıbe és hozzáadtunk 2 térfogat szobahımérséklető 100% etanolt, majd
centrifugáltuk 3 percig 14.000 rpm-en, szobahımérsékleten. A felülúszót leszívtuk úgy,
hogy ne érjünk a pellethez (DNS). Hozzáadtunk 500 µl hideg 70% etanolt, lassan folyatva
a csı oldalán, 5 mp-ig centrifugáltunk 14.000 rpm-en. Eltávolítottuk a felülúszót és
szobahımérsékleten szárítottuk a pelletet. A DNS-t 100 µl deszt.vízben vettük fel. Az
izolált DNS mintát RNáz emésztésnek vetettük alá, hozzáadtunk 0,7 µl RNáz oldatot
(30 mg/ml) (Fermentas), 20 percig inkubáltuk 37ºC-on, idınként megütögetve a
mintákat. Hozzáadtunk 1/10 térfogat 3 M Na-acetátot, majd 2 térfogat hideg 100% etanolt
s

finoman

összekevertük

a

csı

tartalmát.

Inkubáltuk

a

mintát

20

percig

-20ºC-on, majd 10 percig centrifugáltunk, 14.000 rpm-en. A felülúszót leszívtuk úgy,
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hogy ne érjünk a pellethez, majd hozzáadtunk 400 µl hideg 70% etanolt, utána 5 percig
centrifugálást végeztünk 14.000 rpm-en. A felülúszót leszívtuk és a pelletet
szobahımérsékleten szárítottuk, majd felvettük 100 µl deszt.vízben. Az izolált DNS
tárolása -80ºC-on történt.
PCR reakciókban a vad típusú törzs DNS-ét templátként használva, génspecifikus
primerek segítségével a továbbiakban vizsgálandó gének egy szakaszát amplifikáltuk, az
alábbi beállítások mellett. A következı ciklust ismételtettük 35 alkalommal: denaturálás
94ºC-on 30 mp; „annealing” a primerpárok Tm hımérsékletének megfelelıen, 30 mp;
szintézis 74ºC-on 1,5 perc, s végül 74ºC-on 10 perc befejezı szintézis. A reakcióelegy
15 µl-ét 1,2 % agaróz gél elektroforézissel elválasztottuk, ellenırizve a termék meglétét
és méretét. A megfelelı termékeket ezután az elegyekbıl tisztítottuk (GFX PCR DNA and
Gel Band Purification Kit, Amersham Biosciences) a gyártó utasításai alapján.
A DNS próbák jelölése és a hibridizálás
A génpróbákat nem-radioaktív módon jelöltük, majd hibridizáltuk a gyártó által a
felhasználási protokollban ismertetett módon (Gene Images AlkPhos Direct Labelling and
Detection System with CDP-StarTM, Amersham Biosciences). A reagensek és az oldatok
egy részét már elıre elkészített formában (blocking reagens, cross-linker oldat, reakciópuffer, jelölı-reagens, CDP-StarTM detektáló reagens) hozza forgalomba a cég, a többi
oldat leírását a 4.3.2. fejezet tartalmazza.
A DNS próba jelölése
A DNS (80-100 ng/µl) mintánkból kivettünk Eppendorf-csıbe 10 µl-t és
denaturáltuk 5 percig forrásban lévı vízfürdıben, majd rögtön 5 percre jégbe helyeztük a
mintát. Továbbra is jégen tartva az elegyet, hozzáadtunk 10 µl reakció-puffert, s
összekevertük. Hozzáadtunk 2 µl jelölı-reagenst, s ismét összekevertük az elegyet. Végül
hozzáadtunk 10 µl cross-linker munkaoldatot (20 µl cross-linker oldatot higítottunk 80 µl
deszt.vízzel), s keverés után inkubáltuk 30 percig 37oC-on.
Hibridizálás
Rázó

55oC-ra

inkubátorban

elımelegítettük

a

hibridizáló

puffert

2

(0.025 ml puffer/membrán cm ). Egy Falcon-típusú csıben belehelyeztük a blottot a
hibridizáló pufferbe és elıhibridizáltunk 55oC-on 15 percig 60 rpm-el mozgatva a csövet.
A hibridizáló pufferhez ezután hozzáadtuk a jelölt próbát, melynek mennyisége
10 ng/puffer ml volt. A hibridizálás 55oC-on történt, egy éjszakán keresztül.
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Mosás
Az elsı mosó puffert felmelegítettük 55oC-ra (mennyisége: 2-5 ml/membrán cm2),
majd óvatosan áthelyeztük a blottot az elımelegített oldatba és mostuk 10 percig 55oC-on
finom mozgatás mellett. Ezután megismételtük a mosást új elsı mosó pufferben, majd
áttettük a blottot a második mosó pufferbe, s szobahımérsékleten 5 percig mosást
végeztünk, majd új második mosó pufferrel is megismételtük a mosást.
Kemiluminescens szignál generálás és detektálás CDP-StarTM alkálmazásával
A nedves blottot ráhelyeztük mőanyag fóliára úgy, hogy a mintát tartalmazó rész
nézzen felfelé. A blottra rápipettáztuk a detektáló reagenst (30-40 ul/cm2) és rajtahagytuk
2-5 percig, majd a fölöslegben lévı folyadékot leitattuk a blottról. Ezután a blottot
becsomagoltuk a mőanyag fóliába és lehegesztettük a széleket, s fotókazettába helyeztük
úgy, hogy a mintát tartalmazó oldal felfelé nézett. A fényérzékeny fotópapírt sötétben
ráhelyeztük a blottra, a kazettát lezártuk és 1 órát „exponáltunk”.
Elıhívás
A fotófilm elıhívását sötétben végeztük el, KODAK GBX (Sigma) elıhívó és
fixáló folyadék segítségével. Elıször 5 percre az elıhívó oldatba helyeztük a filmet, majd
30 másodpercig csapvízben mostuk. Ezután 10 percig a fixáló oldatba helyeztük, s végül
ismételten 5 percig csapvízzel mostuk.
Értékelés
A fotófilmet KODAK EDAS 290 gél- és fotódokumentációs rendszer segítségével
értékeltük ki. A blottokról készült fotókon az egyes foltok denzitását elemeztük a Kodak
1D program segítségével. Az egyes gének expressziójánál a 0 perces mintákat vettük
1-nek és ehhez viszonyítottuk a 30, 60, 120 és 240 perces minták értékeit. Kontroll
génként alkalmaztuk a his3 gént, melyhez ezek után szintén viszonyítottuk a vizsgált
gének expresszióját úgy, hogy minden egyes mérési idıpontnál a "vizsgált gén folt
intenzitás értéket" elosztottuk a hozzá tartozó "kontroll gén folt intenzitás értékével". Az
így kapott arány értéket ábrázoltuk grafikusan az idı függvényében.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS
5. 1. Cr(VI) toleráns törzs vizsgálata
5. 1. 1. Túlélési görbe meghatározása Cd2+ kezelésnél
A Cr(VI) toleráns (chr1-66T) törzs túlélési képességét megvizsgáltuk különféle
stresszor anyagok jelenlétében és azt tapasztaltuk, hogy a Cr(VI) toleráns törzs
hiperszenzitív oxidatív stressz-generáló vegyületekkel szemben (H2O2, menadion,
tert-BOOH). Vizsgáltuk a törzs Cd2+ érzékenységét is és azt állapítottuk meg, hogy a
chr1-66T mutáns Cd2+-al szemben is sokkal érzékenyebb, mint a szülıi törzs (6chr+). A
túlélési görbét a 8. ábra mutatja.
110
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8. ábra. S. pombe Cr(VI) toleráns (●) és szülıi törzsének (■) túlélési görbéje 5 mM-os
Cd2+ kezelés hatására. Az adatok három független kísérlet eredményeibıl származnak, a
szórások feltüntetésével.

Az eredmények érdekes megfigyeléseket szolgáltattak, hiszen a Cr(VI)-al
szemben a törzs toleráns fenotípust mutatott, míg egy másik nehézfémmel, a Cd2+-al
szemben szenzitívnek bizonyult. Ugyanakkor a tanszéken Cr(VI) szenzitív mutánsokkal
végzett kísérletek eredményei pedig azt mutatták, hogy a Cr(VI) szenzitív sejtek
kismértékő Cd2+ toleranciával bírnak (Pesti és mtsi, 2002; Czakó-Vér és mtsi, 2004).
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Mindebbıl arra következtethetünk, hogy a két nehézfém detoxifikációban résztvevı
mechanizmusok valamilyen szinten kapcsolatban állnak egymással, de különbözı
nehézfém-érzékenység kialakulását okozzák.

5. 1. 2. GST és SOD specifikus enzimaktivitás meghatározása
A két, szabadgyökök eliminálásban szerepet játszó enzim aktivitásában
szignifikáns különbséget nem tudtunk kimutatni (2. táblázat). Megállapíthatjuk tehát,
hogy a Cr(VI) toleráns fenotípus létrejöttéért valószínőleg nem ezen enzimek a felelısek.

szülıi törzs

Cr(VI) toleráns
mutáns

GST
[nmol (min. mg protein)–1]

összes SOD
[unit (min. mg protein)–1]

6chr+

chr1-66T

18±5.0

21±1.9

3.4±0.82

2.6±0.18

2. táblázat. Specifikus GST és totál SOD aktivitás meghatározása S. pombe szülıi és
Cr(VI) toleráns törzseknél. Az adatok három független kísérlet eredményeibıl
származnak, a szórások feltüntetésével.

A további vizsgálatok, melyek más antioxidáns enzimekre (G6PD, GR, Mn-SOD)
illetve antioxidánsokra (GSH) vonatkoztak részletesen feltárták a Cr(VI) toleráns törzsben
lezajló Cr(VI) detoxifikációs folyamatokat és a Cr(VI) tolerancia kialakulásáért felelıs
molekuláris változásokat (Gazdag és mtsi, 2003). EPR spektroszkópia segítségével
megállapították, hogy mindkét törzs képes redukálni a Cr(VI)-ot Cr(III)-á, a Cr(V)-ös
formán keresztül, azonban a Cr(VI) toleráns törzsnél a Cr(V) eliminálása jóval lassabban
zajlik le, mint a szülıi törzsben. A Cr(VI) toleráns törzs a szülıi törzshöz viszonyítva
csökkent redukáló kapacitással bírt, hiperszenzitív oxidatív stresszorokkal szemben és
kevesebb GSH-t tartalmazott. A Cr(VI) toleráns fenotípust a csökkent redukáló kapacitás,
az alacsony GSH tartalom és a szintén alacsony GR aktivitás következtében felborult
oxido-redukciós rendszer eredményezi azáltal, hogy a lassú Cr(VI) redukció
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következtében kevesebb •OH keletkezik. Az alacsony intracelluláris GR aktivitás mellett
a csökkent Mn-SOD aktivitás következtében megnövekedett intracelluláris szuperoxid
mennyiség okozza a Cr(VI) toleráns törzs oxidatív stressz érzékenységét.

5. 2. MAPK és transzkripciós faktor mutáns törzsek vizsgálata

5. 2. 1. Minimális gátló koncentráció meghatározása foltoltással
Elsı lépésként, hogy fenotípusosan jellemezhessük a MAPK jelátviteli mutáns és
a transzkripciós faktor mutáns törzseket, megvizsgáltuk azok érzékenységét különbözı
stresszor anyagokkal szemben. Az alkalmazott vegyületekkel szembeni érzékenység
meghatározására agarlemezre vittük fel a sejteket foltoltással. Kísérleteinkben az alábbi
anyagok hatását teszteltük a törzseken: menadion, H2O2, tert-BOOH, K2Cr2O7, CuSO4 ,
B

CdSO4, NiSO4. Az alábbi 3. és 4. táblázatokban foglaljuk össze az eredményeket, ahol az
5-ös érték a kontrollal megegyezı mértékő növekedést, míg az 1 a legkisebb (néhány
telep) növekedést jelenti.

Menadion
Törzsek

H2O2

t-BOOH

0,01

0,1

1

0,1

1

5

0,1

1

2,5

mM

mM

mM
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3. táblázat. S. pombe MAPK jelátviteli és transzkripciós faktor mutáns törzsek illetve a
vad-típusú törzs érzékenysége oxidatív stresszorokra foltoltás alapján.
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4. táblázat. S. pombe MAPK jelátviteli és transzkripciós faktor mutáns törzsek illetve a
vad-típusú törzs érzékenysége nehézfém stresszorokra foltoltás alapján.

A foltoltásos kísérletek alapján a stresszor anyagok közül a Cd2+-ot választottuk ki
további vizsgálatok céljára, mivel a törzsek érzékenysége ennél a vegyületnél hozott
érdekes, jól értékelhetı és korábbi tanulmányokban még nem vizsgált eredményeket
(9. ábra).
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9. ábra. Cd2+ érzékenység meghatározása foltoltással S. pombe vad-típusú törzsénél,
illetve MAPK jelátviteli mutáns és transzkripciós faktor mutáns törzseknél. Foltonként
105 db sejt volt leoltva különbözı koncentrációban CdSO4-ot tartalmazó YEA
agarlemzekre. A kísérletet öt alkalommal végeztük el, a fotón ezekbıl egy reprezentatív
sorozat látható.
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A ∆atf1 és ∆sin1 mutáns törzs minimális gátló koncentrációja (MGK)
megegyezett a vad-típusú sejtekével (0,1 mM). A ∆wis1 és ∆sty1 – MAPK mutánsok –
érzékenynek bizonyultak Cd2+-mal szemben, de ha a transzkripciós faktor mutánsokat
vesszük figyelembe, akkor a ∆pap1 mutáns törzs volt az, amely jóval alacsonyabb Cd2+
koncentrációjú táptalajon sem volt képes növekedni. A ∆pap1 törzs minimális gátló
koncentrációja Cd2+ esetén megegyezik a ∆wis1 és ∆sty1 törzsek MGK értékével
(0,04 mM).
A kísérletekben használt törzsek különbözı auxotrófia markereket hordoznak,
amelyek akár befolyásolhatják a Cd2+-mal szembeni érzékenységet, ezért megvizsgáltuk
azt is, hogy a különbözı auxotrófia markerek jelenléte befolyásolja-e a MGK-t. Azt
tapasztaltuk, hogy az auxotrófia markerek jelenléte nincs hatással a MGK értékére Cd2+
esetén.
A

MGK

meghatározására

vonatkozó

kísérletek

eredményeibıl

arra

következtettünk, hogy a Pap1 transzkripciós faktor jelenléte és mőködése meghatározó
szereppel bír Cd2+ stressz esetén. Ezzel szemben az Atf1 transzkripciós faktor hiánya nem
eredményezett Cd2+ érzékeny fenotípust, ami arra enged következtetni, hogy az Atf1-nek
nincs szerepe a Cd2+ okozta stressz-válasz folyamatokban annak ellenére, hogy az Atf1
szerepét számos stresszfolyamatban (oxidatív stressz, UV-sugárzás, alkiláló ágensek)
(Herskowitz, 1995; Hill és Treismann, 1995) leírták. A Cd2+ detoxifikáció során
mőködésbe lépı gének valószínőleg a Wis1-Sty1 SAPK rendszeren keresztül
aktiválódnak és a Pap1 transzkripciós faktor szükséges ahhoz, hogy a Cd2+-al szemben a
sejt megfelelıen tudjon védekezni. Kísérleti eredményeinkhez hasonló megfigyelésekrıl
számol be több tanulmány is. S. cerevisiae élesztıgombánál leírták a YAP1 gént, mely
egy AP-1 típusú regulátor fehérjét kódol és homológiát mutat a S. pombe pap1 génnel
(Moye-Rowley és mtsi, 1989). Wemmie és munkatársai (1994) leírták, hogy a S.
cerevisiae YAP-1 fehérje túltermelése Cd2+ rezisztenciát okoz, illetve a ∆yap1 törzs Cd2+
hiperszenzitív.

Valószínősíthetı

tehát,

hogy

S.

pombe

esetében

-

hasonlóan

S. cerevisiae-hez - a Pap1 transzkripciós faktor mőködése nélkülözhetetlen a sejt számára,
hogy a Cd2+ károsító hatásaival szemben védekezni tudjon és szükséges a
detoxifikációval kapcsolatos génmőködések megfelelı szabályozásához. További
vizsgálódásunk középpontjába ezért a ∆pap1 mutáns törzs és a Cd2+ stressz került.
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5. 2. 2. Cd2+ felvétel vizsgálata
Kísérleteink ezután arra irányultak, hogy van-e eltérés azokban a folyamatokban,
amelyek során a Cd2+ bejut az élesztısejtekbe. A törzsek eltérı Cd2+ érzékenységét
okozhatja tulajdonképpen az is, hogy az érzékeny törzs esetében a Cd2+ felvétele
intenzívebb, mint a vad-típusú törzsnél. A nagyobb mértékő Cd2+ felvétel, nagyobb
intracelluláris Cd2+ koncentrációt eredményez, melyet a sejtek már nem tudnak
eredményesen kivédeni és elpusztulnak.
A kérdés megválaszolására elvégeztünk egy kísérletsorozatot, melynek során
megmértük a sejtek Cd2+ felvételét különbözı idıpontokban (0, 30, 60, 120, 240 perc)
láng atom abszorpciós spektrometriával. Az eredmények összefoglalása a 10. ábrán
látható.
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10. ábra. S. pombe vad-típusú (fehér oszlop) és ∆pap1 mutáns (szürke oszlop) törzsének
Cd2+ felvétele az idı függvényében. Az ábrázolt értékek három független kísérlet
eredményeibıl származnak, a szórások feltüntetésével.

Méréseink során azt tapasztaltuk, hogy az intracelluláris Cd2+ mennyisége azonos
a vad-típusú és a ∆pap1 mutáns törzs esetében. Levonható az a következtetés tehát, hogy
a két törzs eltérı Cd2+ érzékenységét nem a Cd2+ felvétel mechanizmusában történı
eltérések okozzák. A két törzsben nem mutatható ki szignifikáns eltérés a Cd2+ felvétel
mennyiségében és dinamikájában. Érdemes megjegyezni azonban, hogy a 120 és a 240
perces minták esetében mindkét törzsben szignifikánsan növekedett az intracelluláris Cd2+
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mennyisége a 30 és 60 perces mintákhoz képest, ami feltehetıleg azt jelenti, hogy ekkor
már a sejtek beléptek a bioakkumulációs fázisba. A Cd2+ felvétel meghatározása alapján
tehát kijelenthetjük, hogy a további vizsgálatok során, a két törzs között mért eltérések és
a ∆pap1 mutáns törzs Cd2+ szenzitív fenotípusa nem a fémfelvétel mechanizmusában rejlı
különbségek illetve az eltérı intracelluláris Cd2+ mennyisége okozza.

5. 2. 3. Szuperoxid tartalom meghatározása
A következı lépésként megvizsgáltuk, hogy Cd2+ kezelés alatt kialakul-e oxidatív
stressz a sejtekben vagy sem. Oxidatív stressz során megnı az olyan szabadgyökök
mennyisége, mint pl. a szuperoxid illetve a peroxid. Ezen gyökök megjelenése és
méréssel történı meghatározása utal a sejtben kialakult oxidatív stresszre. Elsıként
meghatároztuk a törzsek szuperoxid tartalmát, melyet a 11. ábra mutat be.
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11. ábra. Szuperoxid anion mennyiségének meghatározása a S. pombe vad-típusú
(A panel) és ∆pap1 (B panel) törzseknél, kezelés nélkül (fehér oszlop) illetve Cd2+
kezeléssel (szürke oszlop). A dihidroetídium átalakulását etídiummá fluoriméterrel
detektáltuk. Az ábrázolt értékek három független kísérlet eredményeibıl származnak, a
szórások feltüntetésével.

A ∆pap1 törzsnél szignifikánsan magasabb szuperoxid anion szint volt mérhetı a
0 és 120 perces kezeletlen mintákban, mint a vad-típusú törzsnél. Ez azzal magyarázható,
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hogy a Cu,Zn-SOD által katalizált szuperoxid gyök diszmutációja hidrogén peroxidra és
oxigénre, nem zajlik le megfelelıen a ∆pap1 mutáns törzsben. A 240 perces nem kezelt
minták esetében szignifikáns különbség nem volt mérhetı a két törzs között. Ha a
törzseket kezeltük Cd2+-mal akkor azt tapasztaltuk, hogy a vad-típusú törzs esetében mind
a 120, mind a 240 percben levett mintákban szignifikánsan magasabb a szuperoxid anion
mennyisége,

mint

ugyanezen

idıpontokban

vizsgált

kezeletlen

mintákban.

Megállapíthatjuk, hogy a hosszú idejő Cd2+ kezelés során szuperoxid gyökök keletkeznek,
mely arra utal, hogy a Cd2+ képes oxidatív stressz kiváltására a sejtekben.
A ∆pap1 mutáns törzsnél nem figyelhetı meg szignifikáns változás a Cd2+ kezelés
hatására. Ha a két törzsben Cd2+ kezelés hatására létrejött szuperoxid szinteket
összevetjük egymással, akkor megfigyelhetı, hogy az a 120 percben a ∆pap1 törzsben
szignifikánsan magasabb, míg a 240 percben a vad-típusú törzsben magasabb.

5. 2. 4. Peroxid mennyiségének meghatározása a sejtekben
A szuperoxid gyök tartalom mérése mellett megvizsgáltunk egy másik, oxidatív
stressz alatt szintén nagyobb mértékben képzıdı szabadgyök mennyiségét. A sejtek
peroxid tartalmának meghatározását áramlási citométerrel végeztük úgy, hogy a
különbözı mintákhoz dihidrorodamin 123-at adtunk (12. ábra).
Kezeletlen minták esetén a 0 és 120 percben a ∆pap1 mutáns törzsben
szignifikánsan alacsonyabb peroxid tartalom volt mérhetı, mint a vad-típusú törzsben. Ez
az eredmény alátámasztja a szuperoxid mérést és azt, hogy a ∆pap1 mutáns törzsben nem
zajlik le megfelelıen a szuperoxid gyök diszmutációja hidrogén-peroxidra és oxigénre, s
ez a mutánsban magas szuperoxid szintet és alacsony peroxid szintet eredményez. A 240
perces mintáknál azonban a ∆pap1 mutáns törzsnél szignifikánsan magasabb volt a
peroxid mennyisége a vad-típusú törzshöz képest. Mindkét vizsgált törzs esetében a Cd2+
kezelés hatására a sejtek peroxid tartalma szignifikánsan csökken, de a vad-típusúhoz
képest még mindig a ∆pap1 mutáns törzsben a magasabb. A peroxid mennyiség
csökkenése a kezelés hatására azzal magyarázható, hogy a kataláz aktivitás miatt a
peroxidok már tovább bomlottak.
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12. ábra. Peroxid tartalom meghatározása S. pombe vad-típusú (fehér oszlop) és ∆pap1
mutáns (szürke oszlop) törzsnél, kezelés nélkül (tiszta oszlop) és Cd2+ kezeléssel
(vonalazott oszlop). A két törzs kezeletlen és Cd2+-al kezelt 0, 120 és 240 perces
tenyészeteinél áramlási citométerrel detektáltuk a dihidrorodamin 123 (DHR 123)
átalakulását fluoreszcens rodaminná, 5·106 ml-1 sejttel Na+-tartalmú médiumban 0, 20, 40
és 60 perccel a reagens hozzáadása után. Az ábrán egy sorozat, a DHR 123 hozzáadása
után 60 perccel levett minták mérési eredményeinek átlaga szerepel. Az ábrázolt értékek
három független kísérlet eredményeibıl származnak, a szórások feltüntetésével.

5. 2. 5. Specifikus szuperoxid-dizmutáz enzimaktivitás meghatározása
Miután megállapítottuk, hogy a Cd2+ kezelés képes oxidatív stresszt kiváltani,
megkezdtük azon enzimek aktivitásának vizsgálatát, melyek fontos szereppel bírhatnak a
Cd2+ és az oxidatív stressz-válasz reakciókban. Kísérleteink középpontjában a SOD-ok és
a GST-ok álltak. Egy korábbi proteomika tanulmányban leírták, hogy a Cu,Zn-SOD
enzim is azon fehérjék csoportjába tartozik, melyeknek mennyisége megnı a sejtben a
Cd2+-mal kapcsolatos detoxifikációs folyamatokban (Bae és Chen, 2004). Az eukarióta
sejtekben kétféle SOD található: a citoszólikus Cu,Zn-SOD, mely a teljes SOD aktivitás
90%-át teszi ki; és a mitokondriális mátrixban lokalizálódó Mn-SOD, mely a teljes SOD
aktivitás mindössze 10%-át reprezentálja (Crapo és mtsi, 1992; Cox és mtsi, 2003).
Mindezeket figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a mérések során kapott aktivitások
illetve az aktivitásban bekövetkezett változások jórészt a Cu,Zn-SOD aktivitására
vonatkoztathatóak.
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A vad-típusú és a ∆pap1 mutáns törzs totál SOD enzimaktivitása között, stresszor
anyag behatása nélkül is szignifikáns különbség mutatható ki (13. ábra). A ∆pap1
törzsben szignifikánsan alacsonyabb SOD aktivitást mértünk, mint a vad-típusú törzsben.
Ha a sejteket Cd2+ kezelésnek vetettük alá, azt tapasztaltuk, hogy a specifikus totál SOD
aktivitás a vad-típusú törzsnél szignifikánsan emelkedett a kezelés nélküli értékhez
viszonyítva. Ez azzal magyarázható, hogy a sejtek megpróbálják eliminálni a Cd2+
kezelés hatására keletkezett ROS-kat a megnövelt SOD enzimaktivitás segítségével. A
∆pap1 törzsben szintén emelkedett Cd2+ kezelés hatására az enzimaktivitás, azonban
szembetőnı, hogy míg a vad-típusú törzsben a Cd2+ kezelés igen jelentıs totál SOD
enzimaktivitás emelkedést okozott, addig a ∆pap1 mutáns törzsben ehhez képest csekély
a változás. A ∆pap1 törzsben tehát hosszú idıtartamú Cd2+ kezelés hatására a totál SOD
enzimaktivitás szignifikánsan alacsonyabb, mint a vad-típusú törzsben. Ez arra enged
következetni, hogy Cd2+ stressz alatt a Cu,Zn-SOD és/vagy a Mn-SOD enzimaktivitás
indukciója Pap1 függı. A mutáns törzs alacsony SOD aktivitása megmutatkozik a mért
magas szuperoxid koncentrációban és alátámasztja, hogy az enzim nem képes
megfelelıen ellátni a feladatát.
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13. ábra. S. pombe vad-típusú (Panel A) és ∆pap1 mutáns (Panel B) törzsének specifikus
totál SOD enzimaktivitásának meghatározása kezelés nélküli (■) illetve Cd2+ kezelt (∇)
sejtlizátumból. Az ábrázolt értékek három független kísérlet eredményeibıl származnak, a
szórások feltüntetésével.
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Korábbi tanulmányban megállapították, hogy a Cu,Zn-SOD-nak szerepe van a sejt
szulfát asszimilációs folyamatrendszerében. Megfigyelték, hogy a S. pombe sod1
deficiens sejtek nem képesek cisztein illetve metionin mentes agarlemezeken növekedni.
Ha a törzseket olyan táptalajon növesztették, ahol a szulfát ionokat tioszulfát ionokkal
helyettesítették, akkor a táptalaj cisztein és a metionin hiánya nem okozott problémát.
Megállapítást nyert, hogy a sod1 mutánsokban bizonyos lépések a szulfát szulfittá történı
redukciója során sérültek és nem zajlanak le normálisan (Mutoh és mtsi, 2002).
Eredményeinkbıl következik tehát, hogy a Pap1 fehérje hiánya a normálishoz képest
jelentısen alacsonyabb SOD (valószínőleg Cu,Zn-SOD) aktivitást eredményez és
közvetve a szulfát asszimilációs útvonalban is defektust okozhat. A Cd2+ kezelés
következtében generálódó ROS-okat a sejt az elıbb említett abnormalitások miatt nem
képes megfelelıen semlegesíteni és ez Cd2+ szenzitív fenotípust eredményezhet.

5. 2. 6. Glutation S-transzferáz enzimaktivitás meghatározása
Irodalmi hivatkozások alapján a másik fontos és emiatt általunk vizsgált enzimek a
GST-ok. A gst1 és gst2 gén teljes mértékben Pap1 által szabályozott (Lim és mtsi, 2002;
Veal és mtsi, 2002). A ∆pap1 mutáns tehát nem képes GST I-et és GST II-t elıállítani.
Ebbıl következik, hogy kísérleteink során a vad-típusú törzsnél mindhárom (GST I,
GST II, GST III) enzim izoformát mértük a specifikus GST enzimaktivitás maghatározása
során, míg a ∆pap1 mutáns esetében ekkor csak a GST III aktivitását lehet kimutatni
(14. ábra).
A vad-típusú törzs kezelés nélküli, közép-log fázisú tenyészet GST aktivitása a
kísérlet alatt nem változott. A ∆pap1 mutáns törzsben a vad-típusúhoz képest
szignifikánsan alacsonyabb GST aktivitás volt kimutatható minden mérési idıpontban.
Mint ismeretes a ∆pap1 mutáns törzs nem rendelkezik GST I-el és GST II-vel, a mért
alacsony totál GST aktivitás tehát annak köszönhetı, hogy a mutánsban egyedül
termelıdı GST III aktivitása nem képes helyettesíteni a hiányzó GST I és GST II
mőködését. Ezt támasztják alá Veal és mtsi-nak (2002) eredményei, mely szerint a
GST III inkább GP aktivitással rendelkezik, mint GST aktivitással. A mutáns törzs
esetében a 60. perc után levett mintákban megfigyelhetı volt a GST aktivitás kismértékő
emelkedése, a 0 és 30 perces mintákhoz képest, ami a GST III alacsony GST aktivitásából
adódó késıi enzimaktivitás kompenzációjára utalhat.
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14. ábra. S. pombe vad-típusú (Panel A) és ∆pap1 mutáns (Panel B) törzsének specifikus
totál GST aktivitásának meghatározása kezelés nélküli (fehér oszlop) illetve Cd2+ kezelt
(szürke oszlop) sejtlizátumból. Az ábrázolt értékek három független kísérlet
eredményeibıl származnak, a szórások feltüntetésével.

A Cd2+ jelenléte nem okozott szignifikáns változást a vad-típusú törzs GST
aktivitásban. Ez arra utal, hogy a GST által elfogyasztott GSH-t a sejt megfelelı
mértékben pótolni tudja. A GST-oknak megfelelı mennyiségő GSH szubsztrát áll a
rendelkezésére és így mindhárom GST izoenzim képes megfelelıen katalizálni a reakciót,
amikor a GSH-hoz hozzákapcsolják a Cd2+-ot. Ezzel szemben a ∆pap1 mutáns törzs már
alapállapotban is alacsony GST aktivitása, a Cd2+ hatására tovább csökkent.
Megállapítható, hogy a ∆pap1 mutáns törzs GST aktivitása Cd2+ kezelés során minden
mintavételi idıpontban szignifikánsan alacsonyabb, mint a vad-típusú törzsé. A kezeletlen
mérési eredményekhez viszonyítva a Cd2+ hatására bekövetkezı GST aktivitás csökkenés
a 60. perctıl erıteljesebb, ami egybevág a megnövekedett Cd2+ felvétellel. Az adatokból
következik, hogy a ∆pap1 mutáns törzsben a GST III aktivitása egyedül nem elegendı
ahhoz, hogy a sejt képes legyen megfelelıen szembeszállni a Cd2+ okozta károsító
hatásokkal. A gst3 gén indukálódása nehézfémek hatására a Pap1-tıl függetlenül zajlik.
Megfigyelték azonban, hogy ha a Pap1 fehérjét a sejt túltermeli, akkor annak hatására a
gst3 gén represszálódik és ezt a repressziót még a fémionok indukáló hatása sem képes
megszüntetni (Sa és mtsi, 2002). Ezen megfigyelésekbıl következik tehát, hogy a ∆pap1
mutánsban Cd2+ kezelés hatására a gst3 génnek indukálódnia kell, ami megnövekedett
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GST III aktivitással jár. A felállított teóriának azonban kísérleti eredményeink
ellentmondanak, hiszen a ∆pap1 mutánsnál szignifikánsan alacsonyabb GST aktivitást
mértünk, mint a vad-típusú törzsben. Ennek oka lehet a csökkent GSH és szulfidtermelése.

5. 2. 7. GSH, GSSG mennyiségének illetve a GSH/GSSG arányának
meghatározása
A GSH központi helyet foglal el a Cd2+ és oxidatív stressz során lejátszódó
detoxifikálási folyamatokban, s emiatt mértük a sejtek GSH tartalmát (5. táblázat). A
GSH mennyisége a ∆pap1 törzsben szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott a vad
típusú-törzshöz képest. A GSSG koncentrációban illetve a GSH/GSSG arányában nem
mérhetı szignifikáns különbség. Eredményeink tehát alátámasztották azt a felvetést
miszerint a ∆pap1 mutáns törzsben a GSH mennyisége alacsonyabb a vad-típusú törzshöz
képest. Korábbi kutatások beszámoltak arról, hogy ha a GSH mennyisége csökken, akkor
a GR által katalizált reakció során a GSH pótlódhat és nem jelentkezik hiány belıle a
sejtben (Mendoza-Cózatl és mtsi, 2005). A ∆pap1 mutáns törzsben azonban ez a folyamat
nem mőködik megfelelıen és a GSH szint alacsony marad, mert a pgr1 Pap1 által
szabályozott. Másrészrıl pedig, mint korábban tárgyaltuk a GSH a szulfát asszimilációs
útvonalból sem pótlódhat megfelelıen a mutánsban.

GSH

GSSG

GSH/GSSG

-1

[nmol (mg fehérje) ]
vad-típus

65.6±2.0

1.2±0.1

52.4±7.3

∆pap1

44.8±2.9***

1.0±0.1

43.9±5.1

5. táblázat. GSH és GSSG koncentrációjának, illetve a GSH/GSSG arányának
meghatározása S. pombe vad-típusú és a ∆pap1 mutáns törzsénél. Az adatok három
független kísérlet eredményeibıl származnak, a szórások feltüntetésével. *** p<0.1%. p
értékek meghatározása a Student-féle t-teszttel történt.
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5. 2. 8. RNS analízis reverz-transzkriptáz PCR alkalmazásával
Az enzimaktivitás analízisek hátterében lévı molekuláris folyamatok megismerése
érdekében a további kísérleteinkben génexpressziós vizsgálatokat végeztünk, elıször
reverz-transzkriptáz PCR, majd Northern blot technika alkalmazásával.

Gén neve

Géntermék

Sanger Institute microarray
Cd2+ kezelés

gpx1

glutation peroxidáz

(1,2→7,2) 6

gsh2

glutation szintetáz

(1→1,2) 0,2

gst2

glutation S-transzferáz

(1,2→6,3) 5,1

his3

hisztidinol-foszfát aminotranszferáz
imidazol acetol foszfát transzamináz

(1,1→1) 0,1

hmt1

ABC-típusú vakuoláris transzporter
fehérje

(0,9→1,5) 0,6

hmt2

szulfid-quinon oxidoreduktáz

(1→2,1) 1,1

sod1

Cu,Zn szuperoxid dizmutáz

(1→1,2) 0,2

sod2

Mn szuperoxid dizmutáz

(1→2,4) 1,4

SPAC3H1.10

fitokelatin szintetáz

nincs adat

SPCC965.06

kálium ion csatorna fehérje alegység,
feltételezett

(1→26,4) 25,4

SPCC794.01

glükóz-6-foszfát 1-dehidrogenáz,
feltételezett

nincs adat

SPAC3C7.13

glükóz-6-foszfát 1-dehidrogenáz,
feltételezett

(1,1→8,8) 7,7

trx2

tioredoxin

(1→0,9) -0,1

(arány egységben kifejezve)
(0→ 60 perc) különbség

6. táblázat. Génexpressziós kísérleteink során vizsgált gének listája és expressziós
profiljuk rövid ismertetése a Sanger Institute adatbázisa alapján.
(http://www.sanger.ac.uk/perl/SPGE/geexview)
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Elsı lépésként az RT-PCR vizsgálataink középpontjába az a 12 gén került, melyek
a Cd2+ detoxifikációban fontos szerepet játszó fehérjéket kódolnak (6. táblázat).
A S. pombe Sanger Institute ( http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/ projects/)
HT

TH

adatbázisának eredményei és a Chen és mtsi (2003) által közölt tanulmány alapján
választottuk ki a génexpressziós kísérletekben szereplı 12 gént. Az említett forrásokból
származó, azonban csak rövid idıtartamú (0-60 perc) Cd2+ kezelést feltáró, microarray
vizsgálatokból jól feltérképezhetıek azon gének, melyek valamilyen szereppel bírnak az
intracelluláris Cd2+ detoxifikációs folyamatokban. Reményeink szerint, ezen gének
expressziós

mintázatának

vizsgálata

Cd2+

kezelés

hatására

kiegészítheti

az

enzimanalízisnél kapott eredményeinket és magyarázatot adhat arra, hogy a mutáns
törzsben a Pap1 transzkripciós faktor hiánya, milyen molekuláris szintő változásokat
okoz. Az RT-PCR reakció-elegyeket agaróz gélelktroforézissel értékeltük. A gélfotókat a
15. ábra mutatja.
gst2
0 30 60 120 240 M

gpx1
0 30 60 120 240 M

gsh2
0 30 60 120 240 M

hmt1
0 30 60 120 240 M

hmt2

SPAC3C7.13

0 30 60 120 240 M 0 30 60 120 240 M

vad-típus

∆pap1

pcs
0 30 60 120 240 M

SPCC794.01
0 30 60 120 240 M

SPCC965.06
0 30 60 120 240 M

sod1
0 30 60 120 240 M

sod2
0 30 60 120 240 M

trx2
0 30 60 120 240 M

vad-típus

∆pap1

15. ábra. S. pombe vad-típusú és ∆pap1 mutáns törzsénél különbözı gének RT-PCR
analízise 0-240 perces Cd2+ kezelés alatt. M: 100 bp DNA ladder, Fermentas.
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A kísérletek során igazoltuk, hogy a gst2 gén kivételével az összes vizsgált gén
expresszálódik mindkét törzsben Cd2+ kezelés hatására. Tehát a gpx1, hmt1, hmt2, pcs,
sod1, sod2, SPAC3C7.13, SPCC965.06, SPCC794.01, trx2 gének a Pap1-tıl függetlenül
expresszálódnak. A RT-PCR eredmények új génexpressziós adatokkal szolgálnak a
hosszú idejő Cd2+ kézelésre vonatkozóan. A vizsgált gének közül kettırıl, az
SPAC3H1.10 (PCS) és az SPCC749.01 (feltételezett glükóz-6-foszfát 1-dehidrogenáz)
nem volt leközölt expressziós profil sem a vad-típusú, sem a mutáns törzzsel
kapcsolatban. A gst2 transzkriptum nem volt kimutatható a ∆pap1 mutáns törzsben
hosszú idejő Cd2+ kezelés során, mely megfelel a Lim és mtsi (2002) által közölt
60 perces adatoknak.

5. 2. 9. RNS analízis Northern blot technika alkalmazásával
Az RT-PCR kísérletek során nem kaptunk arra választ, hogy ha a gén
expresszálódik a CdSO4 kezelés hatására, akkor a mRNS mennyisége hogyan változik az
idı függvényében.
∆pap1

vad-típus
0

30

60

120

240

0

30

60

120

240

perc

gst2
hmt1
SPCC965.06
gpx1
hmt2
sod1
sod2
trx2
his3
16. ábra. S. pombe vad-típusú és ∆pap1 mutáns törzsénél különbözı gének Northern
analízise 0-240 perces Cd2+ kezelés alatt. A his3 gént kontrollként alkalmaztuk.
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A Northern blot technika segítségével a továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy
történik-e változás az expresszióban - akár indukció, akár represszió – ha a sejteket Cd2+
kezelésnek vetjük alá (16. ábra).
A 17. ábra tartalmazza a blottok intenzitásának elemzését. A grafikonok alapján
pontosabban megállapítható, mely gének expressziója nıtt, csökkent illetve nem változott
a kísérletek alatt. Azon gének expresszióját változatlannak tekintettük, melyeknél az
intenzitásváltozás nem haladta meg a 15%-os eltérést. Azon géneknél melyek ettıl
nagyobb mértékő intenzitás eltérést mutattak génexpresszió változást állapítottunk meg.

hmt1

gst2
vad-típus

1,8

1,8

1,6

1,6

1,4

1,4

1,2

1,2

1,0
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0
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120

180

vad-típus
∆pap1

2,0
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arány

2,0

0

240

60

vad-típus
∆pap1

1,8

1,8

1,6

1,6
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1,4

1,2

1,2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6
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240

vad-típus
∆pap1
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SPCC965.06

0
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idõ (perc)

idõ (perc)

0

60

120

180

240

idõ (perc)

17. ábra. S. pombe vad-típusú és ∆pap1 mutáns törzsénél különbözı gének
Northern analízise (0-240 perces Cd2+ kezelésnél) alapján készült intenzitás görbék.
60

sod1

hmt2
vad-típus
∆pap1
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trx2

sod2
vad-típus
∆pap1

2,0
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∆pap1
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17. ábra. S. pombe vad-típusú és ∆pap1 mutáns törzsénél különbözı gének Northern
analízise (0-240 perces Cd2+ kezelésnél) alapján készült intenzitás görbék. (folytatás az
elızı oldalról)
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A Northern blot kísérletek eredményeibıl megállapítható, hogy a vizsgált gének
(gpx1, hmt2, sod1, sod2, trx2) egyike sincs a Pap1 transzkripciós faktor szabályozása alatt
Cd2+ stressz esetén, kivéve a gst2. Nem volt detektálható változás kimutatható Northern
blot hibridizációval a gpx1, hmt2, sod1, sod2 és trx1 gének mRNS szintjében. Ezen
eredményeink

megfelelnek

a

Sanger

Institute

DNS

(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/projects/),

microarray

adatainak

mely azonban csak a vad-

típusú törzsre és rövid távú Cd2+ kezelésre vonatkozóan ad információt. Northern blot
analízisünk új adatokat szolgáltat a vad-típusú törzs esetén a vizsgált gének hosszú idejő
(0-240 perc) Cd2+ stressz alatt lezajló génexpresszióira vonatkozóan. A ∆pap1 mutánsnál
viszont eddig még nem közöltek génexpressziós profilokat Cd2+ stresszhatás alatt, így
ezen Northern vizsgálatok új információval szolgálnak.
A gst2 gén expressziója, ahogy már az RT-PCR analízisnél tapasztalható volt, nem
következett be a ∆pap1 mutánsban, míg ugyanezen gén a vad-típusú törzsben konstans
expressziót mutatott. A gst2 gén tehát nem indukálódik hosszabb idejő Cd2+ kezelés során
a vad-típusú törzsben. A Northern analízis eredményeivel kiegészíthetjük korábbi
tanulmányok adatait, miszerint a gst2 Pap1 által regulált (Veal és mtsi, 2002), de
expressziója nem indukálódik hosszú idıtartamú Cd2+ kezelés alatt.
A hmt1 (ABC-típusú vakuoláris transzporter fehérje) expressziója csökkent
mindkét törzsben a hosszú idıtartamú Cd2+ kezelés alatt. Ez az eredmény egybevág egy
proteomika tanulmány megfigyelésével (Bae és Chen, 2004), mely szerint a Cd2+ stressz
hatására bizonyos fehérjék alulreguláltak. A mechanizmus azzal magyarázható, hogy a
sejt megpróbálja az energiát más, a Cd2+ detoxifikálására irányuló folyamatokra
irányítani.
A SPCC965.06 gén (feltételezett K+ csatorna alegység) volt az egyik olyan
potenciális gén, melynek eltérı génexpressziója a mutánsban valószínőnek bizonyult és
ez okozhatja esetlegesen a ∆pap1 törzs Cd2+ szenzitív fenotípusát. Az SPCC965.06 gén
ugyanis igen erısen indukálódik - úgymond szuperindukálódik – rövid idıtartamú
(60 perc) Cd2+ kezelés alatt (Sanger Institute DNS microarray). Vizsgálatunk alapján a
SPCC965.06 expressziója emelkedett Cd2+ kezelés hatására. A Sanger Microarray
Adatbázisa az SPCC965.06-ra a mi eredményünkkel egybevágó expressziós profilt közöl,
rövid idejő Cd2+ behatásnál. Ezt méréseink kiegészítik azzal, hogy a hosszú idıtartamú
Cd2+ kezelés alatt tovább növekedik a SPCC965.06 gén expressziója. A ∆pap1 mutánsban
ezt a gént eddig még nem vizsgálták. Eredményeink azt mutatják, hogy a mutánsban a
SPCC965.06 gén expressziója nı Cd2+ stressz hatására. Mivel eltérés nem tapasztalható a
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vad-típusú és a mutáns törzs SPCC965.06 gén expressziós profiljában, ezért kijelenthetı,
hogy a SPCC965.06 gén szabályozása független a Pap1-tıl és nincs köze a mutáns Cd2+
szenzitív fenotípusának kialakításában.
Az ismert három glükóz-6-foszfát 1-dehidrogenáz génbıl kettıt (SPCC794.01 és
SPAC3C.13) vizsgáltunk Northern analízissel, de a gének expressziós szintje túl alacsony
volt a módszer érzékenységéhez képest, így nem tudtunk jelet detektálni és az idıbeli
RNS szintek változását kimutatni. A PCS expressziójának változását szintén nem tudtuk
detektálni az alkalmazott módszerrel.
A génexpressziós analízisek közül ki kell emelni, hogy a Cu,Zn-SOD (sod1) és a
Mn-SOD (sod2) gének transzkripciós indukálódása nem következett be, hanem konstans
maradt a 240 perces Cd2+ kezelés alatt mindkét törzsben. Ezzel szemben a totál SOD
specifikus enzimaktivitás a vad-típusú törzsnél emelkedett, míg a ∆pap1 mutánsban
csökkent. Megállapíthatjuk tehát, hogy a Pap1 fehérje hatással van a SOD enzim
aktivitásra és valószínőleg szerepe van poszt-transzlációs folyamatokban is. Kísérleteink
új információkat adnak és kiegészítik azon ismert eredményeket, melyek a Cu,Zn-SOD
fehérje poszt-transzlácionális szabályozására vonatkoznak (Brown és mtsi, 2004; Carroll
és mtsi, 2004; Furukawa és mtsi, 2004).
A munkánkból származó eredmények alapján a 18. ábrán szemléltetett módon
felállíthatjuk azon folyamatok összességét, melyek kapcsolatban állnak a ∆pap1 mutáns
Cd2+ szenzitív fenotípusával.
A Cd2+ bejut a sejtbe, majd intracellulárisan szabad gyökök keletkezését generálja.
A létrejött szabadgyökökkel szemben a sejt védekezı rendszerei veszik fel a harcot,
egyrészt antioxidáns molekulák, úgymint a GSH, lépnek reakcióba velük, másrészt
bizonyos antioxidáns enzimek is eliminálják a sejt számára káros vegyületeket.
A ROS-ok mennyiségének növekedése valószínőleg hatással van a Pap1 fehérjére, mely
vagy közvetlenül képes indukálni a SOD enzimek aktivitását, vagy közvetetten más
molekulákon ún. enzim aktiváló faktorok segítségével vesz részt a SOD enzimek
aktivitásának növelésében. A megemelkedett SOD aktivitás következtében bizonyos
ROS-ok mennyisége csökken, továbbá a SOD-ok hatással vannak a szulfát asszimilációs
útvonal reakcióinak normális lezajlására is. A szulfát metabolizmus szintén intenzíven
mőködik Cd2+ stressz alatt, hiszen a rendszernek megfelelı mennyiségő GSH-t kell
elıállítania, mely a reaktív oxgén formákat is semlegesíti, illetve a glutation Stranszferázok által katalizált folyamatban leköti a szabad intracelluláris Cd2+-ot és részt
vesz a fitokelatinok szintézisében. A mutáns törzsben a Pap1 fehérje hiánya miatt a
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detoxifikációs folyamatok rendszere számos helyen sérül és nem képes a normális
mőködésre.

Cd2+

enzim aktiváló

Pap1

faktorok

Cd2+

ROS

szulfát asszimiláció

SODs

GSH

GST

GSH-Cd

P

PC

vakuolum

PC-Cd
Cd2+

18. ábra. A Cd2+ stressz során lejátszódó védekezési mechanizmusok modellje S. pombe
sejtben.

Nézzük meg hogyan zajlanak le a fent tárgyalt folyamatok a ∆pap1 mutáns
törzsben Cd2+ stressz alatt. A mutáns felveszi a környezetébıl a Cd2+-ot, azonban a
toxikus nehézfémet és annak hatásait már nem képes megfelelıen kivédeni. A Pap1
fehérje hiánya miatt több védekezésben fontos mechanizmus nem mőködik megfelelıen.
Elmarad a SOD enzimaktivitás indukálása, ami azt eredményezi, hogy a Cd2+ stressz alatt
keletkezett reaktív oxigén gyökök nem bomlanak el és tovább károsítják a sejtet.
A SOD-ok elégtelen mőködése feltehetıen hatással van továbbá a szulfát asszimilációs
folyamatokra, s nem termelıdik megfelelı mennyiségő GSH, amely lekötheti a reaktív
oxigén gyököket és a Cd2+-ot a glutation S-transzferáz által katalizált reakcióban. A GST
által katalizált reakció az alacsony GSH szubsztrát mennyisége és a hiányzó GST I,
GST II izoforma miatt nem mőködik hatékonyan, az enzimaktivitás alacsony, s így ismét
elmarad a káros anyagok eliminálása. A Cd2+ lekötése szempontjából fontos, hogy PC-ok
szintetizálódjanak, de az alacsony GSH mennyisége ezt sem teszi lehetıvé.
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Ezen védekezı mechanizmusok összességének nem megfelelı mőködése azt
eredményezi, hogy a sejt nem képes a keletkezett oxidatív stresszt és a Cd2+ hatását
leküzdeni és így a vad-típusú törzshöz képest a ∆pap1 mutáns sejtek hamarabb
elpusztulnak a nehézfém jelenlétében.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
A sejtek az ıket ért stresszhatásokra különféle válaszreakciókkal reagálnak. A
normális stressz-válasz mőködéshez elengedhetetlen az intakt MAPK rendszer mőködése.
Ahhoz, hogy a folyamatok hátterében rejlı szabályozó rendszereket és a molekuláris
történéseket jobban megérthessük, mutáns törzsek stressz-válasz folyamatainak
tanulmányozása nyújt lehetıséget. Munkánk során S. pombe MAPK jelátviteli rendszer
deléciós mutáns, transzkripciós faktor deléciós mutáns törzsek és egy vad-típusú törzs
stresszor érzékenységét vizsgáltuk. Foltoltás technikával meghatároztuk a törzsere
jellemzı minimális gátló koncentrációkat oxidatív és nehézfém stresszor anyagokkal
szemben. A MAPK mutánsok közül a ∆wis1 és a ∆sty1 mutánsnál alacsony MGK-t
határoztunk meg; transzkripciós faktor szinten a ∆pap1 mutáns bizonyult a
legérzékenyebbnek Cd2+-mal szemben. A Cd2+-ra vonatkozó MGK meghatározását
elvégeztük a vad-típusú törzs mellett a deléciós mutánsok - négy auxotrófia markert
hordozó - szülıi törzsével is. Így kizártuk annak a lehetıségét, hogy az auxotrófia
markerek jelenléte befolyásolja a törzsek Cd2+-mal szembeni érzékenységét. A MGK
eredményei alapján megállapítottuk, hogy a Cd2+ stressz során lejátszódó folyamatok a
Wis1-Sty1 SAPK útvonalon keresztül, a Pap1 transzkripciós faktor által szabályozódnak.
A további munkánk során két törzzsel dolgoztunk, a vad-típusúval és a ∆pap1 mutánssal,
s megpróbáltuk feltárni számos kísérlettel a mutáns törzs Cd2+ szenzitív fenotípusának
okát.
Elıször arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a két vizsgált törzs azonos
mennyiségben veszi-e fel környezetébıl a Cd2+-ot. Ki kellett zárni ugyanis azt a
lehetıséget, hogy a ∆pap1 mutáns törzs Cd2+ érzékenységének oka az, hogy a mutáns
nagyobb mértékben képes felvenni a környezetébıl a Cd2+-ot és a magas inracelluláris
Cd2+ koncentráció károsító hatásainak következtében a sejtek hamarabb pusztulnak el.
Láng atom abszorbciós spektrometriával meghatároztuk a sejtek Cd2+-tartalmát a 0, 30,
60, 120 és 240 perces mintáknál és megállapítottuk, hogy a két törzs Cd2+ tartalma között
nincs szignifikáns különbség. A további vizsgálatok eredményeit illetve a ∆pap1 mutáns
Cd2+ érzékenységét tehát nem a törzsek eltérı nehézfém-felvétele és intracelluláris
koncentrációja okozza.
A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a Cd2+ kezelés hatására keletkeznek-e
szabadgyökök a sejtben, tehát kivált-e a nehézfém terhelés oxidatív stresszt.
Megvizsgáltuk, hogy a kezelés nélküli állapothoz képest növekedik-e a szuperoxid anion
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illetve a peroxid tartalma a sejteknek. Ezen szabadgyökök mennyiségének növekedése
kimutatható oxidatív stressznél. Azt tapasztaltuk, hogy már a kezelés nélküli állapotban is
magasabb szuperoxid tartalom mérhetı a ∆pap1 mutáns törzsben a vad-típusúhoz képest.
Továbbá megállapítottuk, hogy a hosszú idıtartamú Cd2+ kezelés hatására a sejtekben
megnı a szuperoxid gyök koncentrációja, ami oxidatív stresszre utal.
Elvégeztük egy másik szabadgyök – a peroxid - mennyiségének a vizsgálatát is és
ezzel szintén alátámasztottuk a szuperoxid mérés eredményeit, miszerint a Cd2+ kezelés
képes szabad gyököket generálni és ezáltal oxidatív stresszt létrehozni a sejtekben.
Kísérleteink sorát enzimaktivitás mérésekkel folytattuk. Elsısorban azokat az
enzimeket vizsgáltuk, melyek mőködése fontos lehet a Cd2+ stressz illetve az általa
kiváltott oxidatív stressz kivédésében. Meghatároztuk a törzsek összes SOD és GST
specifikus enzimaktivitását. Megállapítottuk, hogy a ∆pap1 törzsben már alapállapotban
is alacsonyabb a totál SOD enzimaktivitás, s hosszú idıtartamú Cd2+ kezelés hatására
pedig a különbség jelentısen nı. Az összes SOD aktivitás szignifikánsan alacsonyabb a
∆pap1 törzsben, mint a vad-típusú törzsben, ami arra enged következtetni, hogy a Pap1
fehérjének szerepe van abban, hogy a Cu,Zn-SOD és/vagy a Mn-SOD megfelelı
aktivitást mutasson a stressz-válasz folyamatok alatt. A SOD enzimaktivitás indukciója
tehát Pap1 függı. A Cd2+ kezelés alatt mért magas szuperoxid anion koncentráció a
∆pap1 törzsben szintén azt támasztja alá, hogy a mutáns sejtekben a SOD aktivitás a Pap1
hiánya miatt nem megfelelı és így a szuperoxid nem képes diszmutálódni hidrogénperoxidra és oxigénre. Más kutatások alapján (Mutoh és mtsi, 2002) feltételezhetı volt,
hogy a Cu,Zn-SOD-nak szerepe van a szulfát asszimilációs folyamatokban. Ez azért
jelentıs számunkra, mert számos olyan molekula vesz részt a Cd2+ detoxifikációs
folyamatokban, amely a szulfát asszimilációs útvonal terméke. Ha tehát a szulfát
metabolizmus defektust szenved, akkor az hatással van a Cd2+ elleni védekezımechanizmusokra is.
A SOD-ok mellett a GST-ok is jelentıs szereppel bírnak a xenobiotikumok
közömbösítésében. Korábbi kutatások alapján tudjuk, hogy a gst1 és gst2 gén teljes
mértékben Pap1 függı, s így a ∆pap1 törzs nem képes mindhárom GST izoforma
elıállítására, csak a GST III-ra. A kezelés nélkül mért alacsony GST aktivitás a
mutánsban annak tulajdonítható, hogy a benne egyedül termelıdı GST III nem képes a
hiányzó GST I és GST II hiányát pótolni. A vad-típusú törzs esetében Cd2+ kezelés
hatására nem történt változás a GST aktivitásában, ami azzal magyarázható, hogy a GST
szubsztrátja a GSH folyamatosan termelıdik és pótlódik a normálisan lezajló szulfát
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asszimiláció során. A ∆pap1 törzsnél ez azonban másként alakul. A mutánsban Cd2+
kezelés hatására tovább csökken a GST specifikus enzimaktivitás ami annak köszönhetı,
hogy a mutánsban csak a GST III mőködik, azonban aktivitása nem elegendı ahhoz, hogy
pótolja a másik két GST hatását és ezáltal kevesebb Cd2+ semlegesítıdik.
Irodalmi adatok arra utalnak, hogy a ∆pap1 mutánsban a gst3 gén Cd2+ kezelés
hatására indukálódik, ami valószínősíthetıen megnövekedett GST III aktivitással jár
együtt (Sa és mtsi, 2002). Kísérleti eredményeink azonban azt mutatták, hogy a ∆pap1
mutáns szignifikánsan alacsonyabb GST aktivitással bír, mint a vad-típusú törzs. Ennek
oka elméletünk szerint a mutánsnál tapasztalható csökkent GSH és szulfid-termelés.
Megjegyzendı, hogy a korábbi Cr(VI) toleráns mutáns törzzsel végzett GST és
totál SOD méréseknél nem tapasztaltunk ilyen jellegő különbséget a szülıi törzshöz
képest, mint a ∆pap1 mutáns és a vad-típusú törzs esetén. Megállapíthatjuk tehát, hogy a
Cr(VI) toleráns törzs Cd2+ szenzitív fenotípusának hátterében más változások rejlenek. A
további kísérletek alapján bebizonyították, hogy a Cr(VI) toleráns fenotípus a csökkent
redukáló képességnek, az alacsony GR aktivitásnak illetve alacsony GSH tartalomnak és
az ennek következtében létrejött alacsony intracelluláris

•

OH mennyiségnek a

következménye.
Elvégeztük a ∆pap1 mutáns és a vad-típusú törzsek GSH, GSSG illetve
GSH/GSSG arány meghatározását és azt tapasztaltuk, hogy a GSH mennyisége a ∆pap1
törzsben szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott a vad típusú-törzshöz képest. A
GSSG koncentrációban illetve a GSH/GSSG arányában nem volt szignifikáns különbség.
A GSH mérés alátámasztotta elméletünket, miszerint a ∆pap1 mutánsban kevés a
rendelkezésre álló GSH, ami problémát okoz a detoxifikációs folyamatokban. A mutáns
csökkent GSH tartalmát a szulfát asszimilációs rendszer és a GR nem megfelelı
mőködése magyarázza.
A folyamatok hátterében zajló molekuláris szabályozó mechanizmusok feltárása
érdekében a Cd2+ detoxifikáció szempontjából fontos gének expresszióját elemeztük RTPCR és Northern blot technikával. Fontosnak tartottuk, hogy korábbi kísérleteink
eredményeit

összekapcsolhassuk

molekuláris

vizsgálatokkal,

s

segítségükkel

magyarázatot kapjunk a ∆pap1 törzs Cd2+ érzékenységére. Az RT-PCR reakciókban 12
gén (gpx1, gsh2, gst2, hmt1, hmt1, sod1, sod2, SPAC3H1.10, SPCC965.06.1,
SPCC794.01, SPAC3C7.13, trx2) expresszióját néztük. Megállapítottuk, hogy hosszú
idıtartamú Cd2+ kezelés hatására a gst2 kivételével az összes vizsgált gén expresszálódik
mindkét törzsben, tehát ezen gének függetlenül expresszálódnak a Pap1-tıl. A vizsgált
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gének közül kettırıl, az SPAC3H1.10 (PCS) és az SPCC749.01 (feltételezett glükóz-6foszfát 1-dehidrogenáz) elsıként közöltünk expressziós profilt mindkét törzs esetén.
Az RT-PCR vizsgálatunkat kiegészítettük a továbbiakban Northern blot
analízissel, hogy a Cd2+ stressz alatt az expresszióban bekövetkezı változásokat az idı
függvényében pontosabban tudjuk nyomon követni. Az analízissel 8 génrıl (gpx1, gst2,
hmt1, hmt2, sod1, sod2, SPCC965.06.1, trx2) kaptunk kiértékelhetı eredményt, míg
három gén esetében (SPAC3C.13, SPAC3H1.10, SPCC794.01) nem tapasztaltunk
detektálható jelet, valószínőleg ezen gének expressziója alatta van a Northern technika
érzékenységi határának.
Megállapítottuk, hogy a gst2 teljes mértékben Pap1 függı, expressziója azonban
nem változik a kezelés alatt a vad-típusú törzsben. A gpx1 hmt2, sod1, sod2 és trx1 gének
expressziója nem változott Cd2+ kezelés alatt. Eredményeink egybevágnak a Sanger
Institute DNS microarray adataival illetve kiegészítik azokat a hosszú idejő Cd2+ kezelés
(0-240 perc) alatti expressziós profilokkal a vad-típusú törzsnél, illetve a ∆pap1 mutáns
esetén pedig elsıként vizsgáltuk az adott gének kifejezıdését nehézfém-stressz során.
Változást tapasztaltunk 2 gén expressziójában a kezelési idı során. A SPCC965.06
gén (feltételezett K+ csatorna alegység) esetében eredményünk a vad-típusú törzsnél
megegyezik a Sanger Microarray Adatbázis által közölt adatokkal, illetve kiegészíti
azokat a hosszabb kezelési idıvel és a ∆pap1 mutáns profiljával. Az SPCC965.06 gén
expressziója mindkét törzsben indukálódik Cd2+ kezelés hatására, s megállapítható, hogy
független a Pap1-tıl, s nem játszik szerepet a törzs Cd2+ érzékenységében.
A hmt1 (ABC-típusú vakuoláris transzporter fehérje) expressziója csökkent
mindkét törzsben a hosszú idıtartamú Cd2+ kezelés alatt, melynek valószínő oka az, hogy
a sejt az energiáit más, a Cd2+ detoxifikálására irányuló folyamatokra irányítja.
A Northern analízisek során a Cu,Zn-SOD (sod1) és Mn-SOD (sod2) esetében
kapott expressziós profilok fontos szabályozási folyamatokra mutatnak rá azáltal, hogy a
mRNS mennyisége egyik törzsben sem változott a 240 perces Cd2+ kezelés alatt, míg a
specifikus SOD enzimaktivitások jelentısen eltérıek a két törzsnél. Eredményeink
rámutatnak arra, hogy a Pap1 fehérje hatással van a SOD enzimaktivitásra, de hatását nem
transzkripciós faktorként a génexpresszió szabályozásában tölti be, hanem poszttranszkripcionális és/vagy poszt-transzlácionális indukciós folyamat során képes az enzim
aktivitását befolyásolni. Valószínősíthetı, hogy ez a szabályozás a Cu,Zn-SOD-ot érinti,
hiszen a totál SOD aktivitás 90%-át ez az enzim adja. A teljes bizonyítás érdekében a
továbbiakban szükséges elvégezni a két SOD enzimaktivitás külön mérését.
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1. Célkitőzéseinknek megfelelıen tehát, megvizsgáltuk a S. pombe Cr(VI) toleráns
és a szülıi törzs Cd2+ érzékenységét, s megállapítottuk, hogy a Cr(VI) toleráns törzs Cd2+
szenzitivitásában és a Cr(VI) toleráns fenotípus kialakításában nem játszik szerepet a GST
enzimaktivitás és az összes SOD enzimaktivitás. A létrejött fenotípus hátterében a GSH
alacsony szintje, a sejt lecsökkent redukáló kapacitása és az alacsony •OH koncentráció
áll (Gazdag és mtsi, 2003).
2. Meghatároztuk a S. pombe jelátviteli és transzkripciós faktor mutáns törzsek
érzékenységét és a MGK értékét különbözı stresszor anyagokkal szemben.
3. Cékitőzéseink között szerepelt a ∆pap1 mutáns törzs Cd2+ érzékenységének
vizsgálata, mely során megmértük a törzsek fémfelvételét, meghatároztuk az
intracelluláris szabadgyökök mennyiségét, specifikus enzimaktivitás és GSH tartalom
méréseket végeztünk, illetve az itt kapott eredményeket génexpressziós vizsgálatokkal is
alátámasztottuk (Takács és mtsi, 2007). Kísérleteinkbıl levonható következtetések
alapján felállítottunk egy modellt, mely szemlélteti a Cd2+ sterssz alatt lezajló
folyamatrendszerek összességét hasadó élesztıgomba sejtben és rámutat a ∆pap1 mutáns
törzs Cd2+ érzékenységének okaira.
Összefoglalva munkánk eredményeit, melyek arra irányultak, hogy a ∆pap1
mutáns törzs Cd2+ szenzitív fenotípusos tulajdonságának hátterét felderítsük, a következı
megállapításokat tehetjük. A ∆pap1 mutáns a vad-típusú törzzsel megegyezı mértékben
akkumulálja a Cd2+-ot, azonban a mutáns törzs nem képes kiküszöbölni az intracelluláris
Cd2+ által generált reaktív oxigén gyököket és mindezen hatások következtében létrejövı
sejtkárosító folyamatokat. Az alacsony GSH és a feltételezhetıen abnormálisan lezajló
szulfát asszimiláció következtében a ∆pap1 mutánsban csökkent glutation S-transzferáz
aktivitás mutatható ki, ezáltal pedig a Cd2+ lekötése a GST által nem mőködik a megfelelı
hatékonysággal. Másrészrıl a GSH hiánya miatt a keletkezett ROS-ok sem
semlegesítıdnek. A ∆pap1 törzsben nem figyelhetı meg a totál SOD enzimaktivitás
indukálódása, mely valószínősíti, hogy a Pap1 fehérje jelenléte szükséges ahhoz, hogy a
Cd2+ stressz alatt jelentkezı SOD enzimaktivitás elérje a kívánt mértéket és a sejt
védekezı mechanizmusai megfelelıen mőködjenek a nehézfém-stressz alatt. A Northern
blot analízis segítségével bizonyítottuk, hogy a sod1 és a sod2 gének expressziójában nem
következett be változás Cd2+ kezelés hatására szemben az enzim aktivitás növekedésével,
így arra következtettünk, hogy a Pap1 fehérje a Cu,Zn-SOD/Mn-SOD poszttranszkripcionális és/vagy poszt-transzlácionális indukciós folyamatokban játszik
szerepet. A Pap1 fehérje tehát feltételezhetıen vagy közvetett - esetleg közvetlen - módon
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más, olyan gének expresszióját szabályozhatja, melyek hatásal vannak a SOD enzimek
aktivitásának indukálására, vagy a Pap1 fehérje szintén közvetett módon ún.
enzimaktiváló faktorokra hat.
Eredményeinkbıl következik tehát, hogy a Pap1 fehérje hiánya több, a Cd2+
detoxifikációban résztvevı folyamatrendszer mőködését zavarja és ezáltal a ∆pap1
törzsnél Cd2+ szenzitív fenotípust okoz. További kísérletek elvégzése szükséges ahhoz,
hogy megállapítást nyerjen, hogy a Pap1 fehérje pontosan milyen mechanizmus során
képes

a

sejtben

a

SOD

aktivitást

poszt-transzkripcionálisan

és/vagy

poszt-

transzlácionálisan indukálni Cd2+ terhelés alatt és tisztázni kell a Cu,Zn-SOD enzim
szerepét a szulfát asszimiláció folyamatában is.
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7. ANGOL NYELVŐ ÖSSZEFOGLALÁS (SUMMARY)
All living creatures have the ability to respond to changes in the environmental
conditions (Hohmann and Mager 2003). The main general stress response pathway of
Schizosaccharomyces pombe (S. pombe), the MAPK (mitogen-activated protein kinase)
system, is responsible for eliminating diverse environmental stress stimuli such as
osmolarity stress, heat shock and nutritional starvation (Ikner and Shiozaki 2005). The
Atf1 and the Pap1 transcription factors are activated via Wis1 (mitogen-activated protein
kinase kinase) and Sty1 (mitogen-activated protein kinase) pathway in different stress
responses (Shiozaki and Russel 1996, Toone et al. 1998). As part of the MAPK pathway,
Pap1 transcription factor regulates the expression of several genes which are required to
eliminate different stresses (Nguyen et al. 2000). The transcription factor Pap1, a S.
pombe bZIP protein homologous to mammalian AP1, plays a crucial role in defense
against oxidative stress, and a variety of cytotoxic agents (Toone et al. 1998, Fujii et al.
2000). The transcription factor Pap1 relocalizes from the cytoplasm to the nucleus in
response to oxidative stress and induces the transcription of antioxidant genes such as ctt1
(cytoplasmic catalase), trx2 (thioredoxin), trr1 (thioredoxin reductase) and gpr1
(glutathione [GSH] reductase, GR) (Toda et al. 1991, Toone et al. 1998, Gasch et al.
2000). The pap1- mutant has been proved to be sensitive to various cytotoxic drugs, heavy
metals and oxidants such as H2O2 and diamide (Kumada et al. 1996).
Cells cope with heavy metal stress by using different mechanisms. Cd2+, a
nonessential element, enters the cell through the same transport system as used by
essential heavy metals (Pau and Saier 1997, Thomine et al. 2000). The toxicity of Cd2+
and other heavy metal ions lies in the strong binding affinity to metal-sensitive groups,
resulting in the blockade of functional groups of biologically important molecules, the
displacement and/or substitution of essential metal ions such as Ca2+, Fe2+, Cu2+ and Zn2+
of enzymes, conformational modification, denaturation and inactivation of enzymes, and
the disruption of cellular and organelle integrity (Nies 1999, Bruins et al. 2000, Hall
2002). Investigation of the processes initiated by Cd2+ necessitates a versatile summary of
molecular and enzymatic analysis, and an overview of the genes of interest. The processes
and the related genes can be arranged in three groups.
I. GSH and sulfur metabolism. Biomolecules which are involved in Cd2+
detoxification contain much sulfur, as they are cysteine-rich proteins. The processes of
sulfur assimilation and cysteine biosynthesis have therefore been well examined and this
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knowledge is essential for an understanding of the cell response to Cd2+ stress (MendozaCózatl et al. 2005). We emphasize the significance of sulfur assimilation and GSH. An
important step of the pathway is the reduction of sulfite to sulfide by sulfite reductase. It
was earlier described that the addition of Cd2+ salts to the growth medium of S. pombe
leads to an enhanced generation of sulfide ions (Reese and Winge 1988) and Cu,Zn-SOD
plays a not yet well-described role in sulfur assimilation process (Mutoh et al. 2002).
Three isoenzymes for GSH S-transferase exist in S. pombe: GST I, II and III, which are
important in the elimination of many xenobiotic compounds and in protecting cells from
oxidative stress by detoxifying certain secondary ROS produced when Cd2+ attacks the
cellular components (Veal et al. 2002). Gsh2 encodes GSH synthetase, which participates
in the GSH metabolism, catalyzing the second step of the synthesis, the addition of
glycine to the γ-glutamylcysteine, resulting in GSH. GSH is present in all organisms
participating in multiple metabolic processes, such as intracellular redox state regulation,
inactivation of ROS, transport of GSH-conjugated amino acids and other molecules, and
the storage of sulfur and cysteine, providing up to 90% of the nonprotein sulfur in the cell
(Meister 1995, Noctor and Foyer 1998).
II. Cd2+ compartmentalization. Phytochelatin synthetase (PCS) PCs are peptides
found in yeast and plants, with the general formula (γ-Glu-Cys)2-11-Gly; they are
synthesized from GSH by PCS (Grill et al. 1986). The PCs are heavy metal-chelators and
Cd2+ is the most potent activator of PCS. PC-Cd complexes are transported into the
vacuoles by Hmt1, an ABC-type transporter protein. Hmt1 is specific for PC transport
and hmt1- cells are Cd2+-sensitive; overexpression cause Cd2+ resistance. PC-Cd
complexes, free Cd2+ and sulfide form high molecular weight complexes inside the
vacuole (Ortiz et al. 1992).
III. ROS detoxification. The production of ROS is known to be one of the major
mechanisms of the toxicities exerted by Cd2+ in many different organisms (Vallee and
Ulmer 1972, Goering et al. 1994, Brennan and Schiestl 1996, Galaris and Evangelou
2002). It was revealed by an integrated proteomic study using amino acid-coded mass
tagging and liquid chromatography-tandem mass spectrometry that Cd2+ causes oxidative
stress in S. pombe and the cells respond to Cd2+ stress by enhancing the expression of
proteins with antioxidant properties such as Cu,Zn superoxide dismutase (Cu,Zn-SOD),
Mn superoxide dismutase (Mn-SOD), thioredoxin and thioredoxin reductase (Bae and
Chen 2004).
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With regard to the previous findings, we investigated the molecular and enzymatic
changes in the transcription factor mutant strain ∆pap1 in response to Cd2+-stress. Recent
studies have focused on the processes occuring in short-term Cd2+ exposure (up to 60
minutes). Indeed, we have now demonstrated the effect of long-term Cd2+ treatment on
Cd2+ uptake, superoxide and peroxide production, SOD and GST enzyme activities and
several genes expression in the ∆pap1 mutant.
Spot test assay was used to determine the sensitivity, i.e. the minimal inhibitory
concentration of CdSO4 for the MAPK signal transduction mutant and the transcription
factor mutant strains. The ∆atf1 and ∆sin1 mutants exhibited similar resistance to that of
the wild-type cells. The ∆wis1 and the ∆sty1 MAPK mutants were sensitive; however, of
the strains carrying the deletion of different transcription factors, only the ∆pap1 mutant
proved to be the most sensitive to Cd2+. The presence of the auxotrophic markers did not
influence the Cd2+ resistance. The spot test assay of MAPK signal transduction mutant
strains and the transcription factor mutants demonstrated that the transcription factor Pap1
plays the main role in the response to Cd2+ stress. The genes involved in the Cd2+
detoxification processes should be induced and regulated in a Wis1-Sty1 SAPKdependent manner, and the Pap1 transcription factor was found to be required for normal
resistance to Cd2+. Similarly to this observation, previous studies have reported that the
yeast Saccharomyces cerevisiae also contains a gene, YAP1, that encodes an AP-1-like
transcriptional regulatory protein, and shows homology with the S. pombe pap1 gene
(Moye-Rowley et al. 1989). Overproduction of the S. cerevisiae YAP-1 protein causes
Cd2+ resistance and the ∆yap1 mutant strain is hypersensitive to Cd2+ (Wemmie et al.
1994). It may be stated that, in S. pombe and also in S. cerevisiae, the AP-1-like
transcription factor is essential for the cell to eliminate the damage caused by Cd2+ and to
regulate the genes induced in the cell during Cd2+ detoxification processes.
The Cd2+ uptakes of the ∆pap1 and the wild-type strains were determined at 0, 30,
60, 120 and 240 minutes. The Cd2+ uptake of the two strains was the same, but the Cd2+
contents of the cells in the samples taken at 120 and 240 minutes were higher, suggesting
that the cells presumably entered into the bioaccumulation phase. The kinetics of Cd2+
uptake was the same in both strains, showing that the Cd2+ uptake system was not
damaged in the ∆pap1 mutant, so that this could not influence the subsequent results.
First, we examined whether Cd2+ treatment did or did not cause oxidative stress in
S. pombe. Significantly higher superoxide anion levels were measured in the ∆pap1
mutant strain than in the wild-type strain compared to the untreated 0 and 120-minute
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samples. There were no differences in the superoxide level in the samples at 240 minutes.
Cd2+ treatment resulted in an increased superoxide level in the wild-type strain, but no
change could be seen in the ∆pap1 mutant. Determination of the superoxide level in the
wild-type strain proved that superoxide was generated during long-term Cd2+ treatment,
suggesting that Cd2+ could trigger oxidative stress. The significantly higher amounts of
superoxide measured in the untreated ∆pap1 mutant can be explained by the fact that the
Cu,Zn-SOD could not catalyze the dismutation of superoxide radicals to hydrogen
peroxide and oxygen, and this resulted in a lower amount of peroxide. A significantly
lower peroxide level was observed in the ∆pap1 mutant strain than in the wild-type strain
as regards the untreated 0 and 120-minute samples, but the samples taken at 240 minutes
showed a significantly higher amount of peroxide in the ∆pap1 mutant. Both strains
demonstrated a significantly decreased peroxide level during Cd2+ treatment. The low
amounts of peroxide in the Cd2+-treated samples could be explained by the induction of
catalase, that eliminated the peroxides.
Specific enzyme activities, which can be important in Cd2+ triggered oxidative
stress, were determined to acquire more information on their role. We focused on SODs
and GSTs. An earlier proteomic study indicated that Cu,Zn-SOD also belongs to the
group of upregulated proteins involved in cellular Cd2+ detoxification (Bae and Chen
2004). Eukaryotes possess two types of intracellular SOD: Cu,Zn-SOD represents 90% of
the total SOD activity and is located primarily in the cytosol (Crapo et al. 1992, Cox et al.
2003); Mn-SOD (sod2) is located in the mitochondrial matrix. The total SOD activity
increased in the wild-type strain, but decreased in the ∆pap1 mutant during Cd2+
treatment. The difference is probably explained by the changes in the Cu,Zn-SOD level in
the strains. The increased SOD activity can be explained by that the cell needs to
eliminate the ROS generated during Cd2+ caused oxidative stress. A significantly lower
SOD activity was measured in the ∆pap1 mutant during Cd2+ treatment, suggesting that
the induction in enzyme activity of the Cu,Zn-SOD or/and Mn-SOD depends on Pap1
during Cd2+ stress. On the other hand, a previous study indicated that Cu,Zn-SOD was
related to the sulfate assimilation pathway. S. pombe deficient in sod1 could not grow on
plates without cysteine or methionine. The cysteine or methionine requirement was
diminished when the sulfate ions in the medium were replaced with thiosulfate ions,
indicating that some step in the reduction of sulfate to sulfite is impaired in the sod1
mutant (Mutoh et al. 2002). The absence of Pap1 can result in a lower SODs activity
(probably Cu,Zn-SOD) and the disturbance of the sulfate assimilation pathway.
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Therefore, the ROS generated during Cd2+ treatment can not be eliminated properly and
can cause a Cd2+-sensitive phenotype.
The regulation of expression gst1 and gst2 is Pap1-dependent (Lim et al. 2002,
Veal et al. 2002). Consequently, the ∆pap1 mutant does not produce GST I and II. We
therefore measured the activities of all three GST isoforms in the wild-type strain, but
only GST III activity is present in the ∆pap1 mutant. GST III exhibits GP activity rather
than GST activity (Veal et al. 2002). As the ∆pap1 cells possess no GST I and II, and
there was a lower overall GST activity in the ∆pap1 mutant, suggesting that GST III
cannot take over the function of the missing GST I and II. Cd2+ treatment caused no
significant changes in GST specific activity in the wild-type strain relative to the control,
suggesting that the GSH depletion can be replaced by the subsequent production; the GST
therefore has sufficient substrate and all three isoenzymes can catalyze the reaction of
Cd2+ binding to GSH. In contrast, the GST activity decreased further in the ∆pap1 mutant
exposed to Cd2+. These data strongly indicate that the GST III activity alone is not
sufficient for the cell to cope with Cd2+. It should be emphasized that the decrease in GST
activity in the ∆pap1 strain occurs when Cd2+ exposure lasts longer than 60 minutes,
which coincides with the increased Cd2+ accumulation. The induction of the GST III gene
by metal ions occurs independently of the Pap1 protein. However, metal ions could not
enhance the expression of the GST III gene repressed by Pap1 overexpression (Sa et al.
2002). These observations suggest that gst3 should be induced by Cd2+ stress in the
∆pap1 mutant, resulting in increased GST activity. Interestingly, our experience
contradicts this theory, since the ∆pap1 mutant displayed a significantly lower GST
activity than that of the wild-type strain. The reason for this might be the lower GSH and
sulfide production. To answer this question, we further measured the amounts of GSH
and GSSG and the GSH/GSSG ratio. Our results confirmed the previous theory, with
detection of a significantly lower GSH level in the ∆pap1 mutant. It was previously found
that GR can restore the decreased GSH level (Mendoza-Cózatl et al. 2005). In the ∆pap1
mutant, the GSH level remains low because of the Pap1-dependent regulation of GR and
the decrease of sulfide assimilation. Interestingly, the decreased GSH level measured
previously in S. pombe Cr(VI)-sensitive and Cr(VI)-tolerant mutants did not increase the
Cd2+ sensitivity (Czakó-Vér et al. 2004); moreover, the Cr(VI)-sensitive mutant exhibited
a low Cd2+ tolerance (Pesti et al. 2002, Gazdag et al. 2003). The Cr(VI)-tolerant mutant
was found to be sensitive to oxidative stress and Cd2+. It was demonstrated that GST and
SOD enzyme activities did not influence the Cr(VI)-tolerant phenotype. The Cr(VI)76

tolerant and the oxidative stress sensitive phenotype of the chr1-66T strain were caused
by the decreased reduction capacity, GSH content and GR activity of the cell (Gazdag et
al. 2003).
To gain further insight into the cellular function of long-term Cd2+ treatment, we
investigated the expressions of genes involved in oxidative stress and Cd2+ detoxification.
The expressions of twelve genes (gpx1 - glutathione peroxidase [GP], gsh2 - GS, gst2 GST, hmt1 - ABC-type vacuolar transporter protein, hmt2 - sulfide-quinone
oxidoreductase, sod1 - Cu,Zn-SOD, sod2 - Mn-SOD, SPAC3H1.10 - PCS, SPCC965.06 putative K+ channel subunit, SPCC794.01 - predicted glucose-6-phosphate 1dehydrogenase, SPC3C7.13 - predicted glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, trx2 thioredoxin) which encode proteins involved in the cellular Cd2+ detoxification processes
were studied by RT-PCR. These genes were selected on the basis of results from the S.
pombe database at the Sanger Institute ( http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/
H

S_pombe/ projects/) and a published study (Chen et al. 2003), as they have well-defined
H

roles only in short-term Cd2+ detoxification. The RT-PCR analysis proved that the gpx1,
hmt1, hmt2, pcs, sod1, sod2, SPAC3C7.13, SPCC965.06, SPCC794.01 and trx2
expressions are independent of the Pap1 transcription factor in untreated and Cd2+-treated
S. pombe cells.
The CdSO 4 -induced alterations in the mRNA levels of the strains were further
B

B

investigated by Northern blot hybridization. In accordance with the Sanger Institute DNA
microarray data (presented for Cd2+ treatment for only 15 and 60 minutes in the wild-type
strain) (http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/S_pombe/projects/), we could not observe
any changes in expression rates for the genes of gpx1, hmt2, sod1, sod2 and trx2 in the
control and Cd2+-treated S. pombe cells. However, our Northern blot analyses provided
new information on Cd2+ stress in the wild-type strain when long-term (120-240 minutes)
Cd2+ treatment was investigated. This study is the first report on long-term Cd2+-treated
∆pap1 strain. It was shown that the putative K+ channel subunit (SPCC965.05) was
induced by long-term Cd2+ stress. This is consistent with the short-term results of Sanger
Microarray Database, although the same induction could be observed in the ∆pap1 strain,
indicating that the SPCC965.05 gene is not regulated by Pap1 and is not the cause of the
Cd2+-sensitive phenotype in this mutant. The hmt1 gene was repressed after a 60-minute
(long-term) Cd2+ treatment in both strains, which is similar to the result of another
proteomic study, where some proteins were downregulated at later time points (Bae and
Chen 2004); this can be explained by that the cells diverted energy and resources toward
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other Cd2+-detoxifying mechanisms. The GST II gene (gst2) expression level was
constant during the Cd2+ treatment in the wild-type strain, but there was no expression in
the ∆pap1 mutant. Furthermore, we can complete the previous short-term experiments
finding that gst2 is regulated (Veal et al. 2002) whereas gsh2 (Kim et al. 2003) is not
regulated by Pap1 in long-term Cd2+ treatment. New data were obtained on SPCC794.01
(glucose-6-phosphate1-dehydrogenase) and SPAC3H1.10 (PCS) by RT-PCR and
Northern analysis: no expression profile was found in the microarray database for these
two genes in either the wild type or the ∆pap1 strain. It is worth mentioning that the
induction of Cu,Zn-SOD and Mn-SOD genes cannot be observed at a transcription level,
but we demonstrated a significantly lower SODs activity in ∆pap1 mutant, suggesting that
Pap1 effects on the SODs enzyme activity and might take part in some post-translational
induction. These observations provide new information and support previous results on
the post-translational regulation of Cu,Zn-SOD (Brown et al. 2004, Carroll et al. 2004,
Furukawa et al. 2004).
In summary, the Cd2+-sensitive phenotype of the ∆pap1 mutant can be explained
as follows. The ∆pap1 mutant accumulates the same amount of Cd2+ as the wild-type
strain, although the ∆pap1 mutant cannot eliminate the effect of the intracellular Cd2+ and
the generated ROS. The low GSH and sulfide production results in decreased GST
activity in the ∆pap1 mutant; therefore the scavenging of Cd2+ does not process
accordingly. No induction of SODs activity could be observed in the ∆pap1 strain,
suggesting that the presence of Pap1 protein is essential for normal enzyme activation in
cellular responses to Cd2+. Not any changes in sod1 and sod2 expression were observed
by Northern blotting, indicating that Pap1 might be involved in the posttranscriptional/post- translational induction of Cu,Zn-SOD and/or Mn-SOD in response to
long-term Cd2+ stress.
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8. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ade: adenin
BSA: bovin szérum albumin
Cd2+: kadmium
CDNB: 1-kloro-2,4-dinitro-benzén
CdSO4: kadmium-szulfát
DEPC: dietilén-pirokarbonát
deszt.víz: desztillált víz
DHR 123: dihidrorodamin 123
DNS: dezoxiribonukleinsav
DTNB: 5,5- ditio-bisz(2-nitrobenzoik sav)
EDTA: etilén diamin tetra acetát
EPR: elektron paramágneses rezonancia
GR: glutation reduktáz
GSH: glutation
GSSG: oxidált glutation
GST: glutation S-transzferáz
H2O2: hidrogén peroxid
his: hisztidin
leu: leucin
MGK: minimális gátló koncentráció
ml: milliliter
mM: millimól
mp: másodperc
mRNS: messenger RNS
NADPH: nikotinamid adenin dinukleotid foszfát
•

OH: hidroxil gyök

OD: optikai denzitás
PCR: polimeráz láncreakció
RNáz: ribonukleáz
RNS: ribonukleinsav
ROS: reaktív oxigén formák
Rpm: fordulat/perc
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RT-PCR: reverz traszkriptáz polimeráz lánrekció
S. cerevisiae: Saccharomyces cerevisiae
S. pombe: Schizosaccharomyces pombe
SDS: szódium-dodecil-szulfát
SOD: szuperoxid dizmutáz
TE: Tris-EDTA
ura: uracil
YEA: komplett gomba táptalaj
YEL: komplett gomba tápoldat
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