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Rövidítések jegyzéke
AMP: adenozin-monofoszfát
ADP: adenozin-difoszfát
ATP: adenozin-trifoszfát
bp: bázispár
BSA: szarvasmarha szérum albumin
BV: benzilviologén
cDNS: komplementer DNS
CTAB: cetil-N,N,N-trimetil-ammónium bromid
DIG: digoxigenin
DNS: dezoxi-ribonukleinsav
DTNB: 5,5’-ditio-bisz-(2-nitrobenzoesav)
DTT: ditiotreitol
EDTA: etiléndiamin-tetraecetsav
FAD: flavin-adenin-dinukleotid
FMN: flavin-mononukleotid
g: nehézségi gyorsulás
IPTG: izopropil--D-tiogalaktozid
kb: kilobázis
kDa: kiloDalton
MV: metilviologén
NAD+: nikotinamid-adenin-dinukleotid
NADP+: nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát
NBT: 4-Nitro Blue tetrazólium-klorid
Nso: NADPH-függő kén oxidoreduktáz
OD: optikai denzitás
orf: nyitott leolvasási keret
PCR: polimeráz láncreakció
RBS: riboszómális kötőhely
RNS: ribonukleinsav
rRNS: riboszómális RNS
rpm: fordulatszám / perc
RT-PCR: reverz transzkripcióhoz kapcsolt polimeráz láncreakció
SDS: nátrium-dodecil-szulfát
Tris: Tris-(hidroximetil)-metilamin
X-foszfát: 5-bróm-4-klór-3-indolfoszfát
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Bevezetés

Az emberiség folyamatosan növekvő energiaszükségletének jelentős részét
fosszilis energiahordozók felhasználásával fedezi. Mivel ezek nem megújuló
energiaforrások, a jelenleg ismert készleteik csak néhány évtizedre elegendőek. A
fosszilis energiahordozók azokból az élő szervezeteket felépítő szerves anyagokból
alakultak ki, amiket elsődlegesen fotoszintetikus élőlények szintetizáltak a légköri
szén-dioxid megkötésével, melynek során a Napból érkező fényenergiát kémiai
kötések energiájában raktározták el. A fosszilis energiahordozók jelenlegi, egyre
gyorsuló ütemű felhasználásával, az évmilliók alatt megkötött szén-dioxid
mennyiséget néhány évtized alatt juttatjuk vissza a légkörbe, ami a fokozódó
üvegházhatás révén globális klímaváltozást eredményez. Így az emberiség előtt álló
egyik legfontosabb feladat a fosszilis energiahordozók minél előbbi, a még meglévő
készletek teljes felhasználását megelőző kiváltása új, széles körűen használható,
környezetbarát, és lehetőleg megújuló forrásból származó energiahordozókkal.
Ezeket a követelményeket egyszerre elégíti ki a molekuláris hidrogén
(Cammack és mts., 2001), ami a legtisztább energiahordozó, mivel elégetésének, a
belőle történő energiafelszabadításnak a végterméke víz. A hidrogén tárolható és
szállítható energiahordozó, aminek különböző területeken, például üzemanyagként
való felhasználására már jelenleg is rendelkezésre állnak technológiák.
A hidrogén előállításához protonokra és alacsony redox potenciállal
rendelkező elektronokra van szükség. Ezek a ma legelterjedtebben használt
hidrogéntermelő eljárásokban a vízből származnak. A molekuláris hidrogén
előállítható elektrokémiai úton, a víz elektrolízisével, illetve biológiai úton, ahol a
protonok redukcióját a sokféle élőlényben megtalálható hidrogenáz enzimek
katalizálják. A biológiai hidrogéntermelés esetén is lehet az elektronok forrása a víz,
amit a fotoszintetizáló élőlények képesek fényenergia felhasználásával felbontani.
Heterotróf mikroorganizmusokban a hidrogén szintézishez a szükséges energiával
rendelkező elektronok szerves vegyületekből szabadulnak fel. Elsődlegesen ezeket a
szerves vegyületeket is fotoszintetizáló élőlények állítják elő, így a biológiai úton
termelt hidrogénben eltárolt energia végső soron a Napból érkező és fotoszintézis
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során megkötött fényenergiából származik, ezért a biológiai úton előállított hidrogén
(biohidrogén) megújuló energiahordozó.
Az élő sejtekből izolált hidrogenáz enzimek is felhasználhatók hidrogén
előállítására, például enzim elektródokban alkalmazva (Qian és mts., 2000). Ekkor a
proton redukcióhoz szükséges elektronokat nem az élőlények anyagcsere folyamatai
szolgáltatják, hanem valamilyen nem-biológiai forrásból származnak.
A molekuláris hidrogénben tárolt energia felszabadítható a hidrogén
protonokra és elektronokra történő felbontásával, amivel elektromos áram állítható elő
(Cammack és mts., 2001). A hidrogenáz enzimek ezt a reakciót is képesek katalizálni,
így lehetőség van például üzemanyag cellákban történő alkalmazásukra. Ezek alapján
megvalósítható egy olyan hidrogén alapú technológiai kör, amelyben a hidrogenáz
enzimek segítségével termelt hidrogénből, a felhasználás helyén, hidrogenázok
állítanak elő elektromos áramot különböző eszközök, berendezések, járművek
működtetésére.
A hidrogenáz enzimek és a hidrogéntermelő élőlények részletes kutatása
hozzájárulhat, hogy a hidrogén minél hamarabb és az alkalmazások minél szélesebb
körében alkalmas legyen az energiahordozó szerepének betöltésére.
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1. Irodalmi áttekintés

1.1. Hidrogén termelő hipertermofil archaebaktériumok

1.1.1. Hipertermofil mikroorganizmusok

Azokat a mikroorganizmusokat, amelyek optimális növekedési hőmérséklete
meghaladja a 80C-ot, és képesek 90C-nál magasabb hőmérsékleten nőni
hipertermofileknek nevezzük (Stetter, 1996). Ilyen élőlények elsősorban szárazföldi
és vízi vulkanikus tevékenységek által fűtött élőhelyekről izolálhatók. Ezek tipikus
képviselői a szárazföldi szolfatara mezők, forróvizes források, valamint a mélytengeri
kőzetlemez hasadékok mentén kialakuló úgynevezett fekete füstölő kémények. Közös
jellemzője ezen élőhelyeknek, hogy nagy mennyiségben halmozódnak fel bennük a
vulkanikus tevékenységekből felszabaduló redukált szervetlen vegyületek, elsősorban
kénvegyületek.
Az

ismert

hipertermofil

mikroorganizmusok

túlnyomó

többsége

az

Archaebaktériumok közé tartozik (Huber és Stetter, 1998) (1. ábra).

1.1.2. Archaebaktériumok általános jellemzése

Az élővilágról felállított első univerzális törzsfa, amely a különböző
élőlénycsoportok képviselői 16S rRNS szekvenciáinak összehasonlításán alapult,
megmutatta, hogy az addig két fő csoportra, Baktériumokra és Eukariótákra felosztott
élővilág valójában három úgynevezett királyságra tagolható, ezek a Baktériumok
(vagy Eubaktériumok), Archaebaktériumok (Archaeonok) és Eukarióták (Woese és
mts., 1990) (1. ábra).
Az archaebaktériumok bizonyos tulajdonságaikban a baktériumokhoz, míg
másokban az eukariótákhoz mutatnak hasonlóságot. Bakteriális jellegű prokarióta
sejtfelépítésük, valamint genomjuk szerkezete és génjeik policisztronos operonokba
való szerveződése (van der Oost és mts., 1998). Metabolikus útvonalaik is a
baktériumokban megismertekhez mutatnak közelebbi hasonlóságot. Információs
7

metabolizmusuk, a transzkripció és transzláció mechanizmusa, azonban eukarióta
jellegű. Az archaebakteriális promóterek felépítése, a transzkripció iniciáció
apparátusa az eukariótákban leírtakhoz hasonlít (Soppa, 1999). A transzláció ShineDalgarno típusú szekvencián történő iniciációja és lefolyása a baktériumok átírási
folyamatának felel meg, riboszómáik felépítése azonban nagyobb hasonlóságot mutat
az eukarióták riboszómáihoz (van der Oost és mts., 1998). Anyagcseréjük nagyon
változatos, fajaik közt megtaláljuk a litoautotrófokat és heterotrófokat, és ezeken belül
az összes fő anyagcseretípus képviselőjét (Stetter, 1996).
Az Archaebaktérium királyságon belül az egyik nagy csoportot a
Crenarchaeoták ága képviseli. Az ide tartozó rendek fajainak mindegyike kemolitotróf
anyagcserét folytató ősi hipertermofil mikroorganizmus. A fiatalabb Euryarchaeota
fejlődési ághoz változatosabb tulajdonságú fajok csoportjai tartoznak. Találhatók
köztük heterotróf hipertermofilek (Thermococcus), hipertermofil és mezofil
metanogének (Methanococcus, Methanosarcina) és extrém magas sókoncentrációjú
környezetben élő halofilek (Halobacterium, Halococcus) is (Huber és Stetter, 1998).

1. ábra. Az élővilág univerzális törzsfája. Vastag vonal jelöli a hipertermofil mikroorganizmusokat
tartalmazó fejlődési ágakat.
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A nagyon változatos, extrém körülmények közt élő, és ezekhez az
élőhelyekhez tökéletesen alkalmazkodott archaebaktérium fajok gazdag forrásai olyan
enzimeknek, amelyek szélsőséges környezeti viszonyok közt is aktívak (Niehaus és
mts., 1999; Demirjian és mts., 2001). A hipertermofil mikroorganizmusok fehérjéi
különösen előnyös tulajdonságúak, mivel amellett, hogy jelentős termostabilitással
rendelkeznek, az ezt biztosító szerkezeti sajátságaik révén általában ellenállóak
kémiai denaturáló hatásokkal és proteázok hasításával szemben is. Sok közülük
szerves

oldószerek

jelenlétében

is

működőképes.

Hipertermofil

és

más

archaebaktérium fajokból származó enzimeket már jelenleg is széles körben
használnak fel biotechnológiai eljárásokban (Vieille és Zeikus, 2001).
Biotechnológiai

szempontból

különösen

jelentősek

azok

az

archaebaktériumok, amelyek anyagcseréjük végtermékeként valamilyen értékes
anyagot állítanak elő, mint például molekuláris hidrogént vagy metánt.

1.1.3. A Thermococcales fajok anyagcsere folyamatai

A Thermococcus litoralis az Archaebaktériumok Thermococcales rendjének
tagja (Neuner és mts., 1990). A Thermococcales rendbe sorolt Thermococcus és
Pyrococcus nemzetségek fajai között találhatók a legrészletesebben vizsgált
archaebaktériumok és hipertermofil mikroorganizmusok. Közölük többnek, a
Pyrococcus furiosus-nak (Robb és mts., 2001), Pyrococcus abyssi-nek (Cohen és
mts., 2003), Pyrococcus horikoshii-nak (Kawarabayasi és mts., 1998) és a
Thermococcus kodakaraensis-nek (Fukui és mts., 2005) a teljes genom szekvenciája
ismert. Kiemelkedő képviselőjük a P. furiosus, amit ezen mikróbacsoport egyik
modell szervezeteként tartanak számon. A Thermococcales fajok szigorúan
anaerobok, tengeri, geotermikus tevékenységekhez kapcsolódó, kénvegyületekben
gazdag élőhelyekről izolálhatók (Bertoldo és Antranikian, 2006). Többségük elemi
kén hiányában nem képes növekedni, mivel azt egyedüli terminális elektron
akceptorként használják, de azoknak a fajoknak a növekedését is serkenti a kén
jelenléte, amelyek nem szigorúan kénfüggők (Ma és mts., 1993).
A Thermococcales-ek heterotróf anyagcserét folytató mikroorganizmusok
(Bertoldo és Antranikian, 2006). Szén- és energiaforrásként általánosan peptideket
hasznosítanak, de fehérjéket, aminosavakat tartalmazó tápoldatokban is tudnak
9

növekedni. Néhány képviselőjük, mint a T. litoralis és P. furiosus, képes emellett
szénhidrátokat (maltózt, cellobiózt, keményítőt) is tápanyagforrásként felhasználni. A
fermentatív anyagcsere folyamataik fő végterméke az acetát, emellett peptideken való
növekedés esetén más szerves savak, a CO2 és a H2. Kultúráik elemi kén jelenlétében
történő növekedése során H2S termelés figyelhető meg (Fiala és Stetter, 1986; Neuner
és mts., 1990; Atomi és mts., 2004).
A

peptid

és

szénhidrát

lebontó

fermentatív

anyagcsere

utakat

legrészletesebben a P. furiosus-ban és T. litoralis-ban tanulmányozták. A
folyamatokban szerepet játszó enzimek közül sokat izoláltak és biokémiailag is
jellemeztek.
A Thermococcales sejtek transzport rendszerei diszacharidok felvételére
alkalmasak, amiket intracelluláris enzimekkel alakítanak monoszacharidokká.
A szénhidrátok lebontása az Embden-Meyerhof útvonal egy módosított változata
szerint történik, ami több ponton eltér a hagyományos glikolízistől (Selig és mts.,
1997; Verhees és mts., 2003) (2. ábra). Ebben a folyamatban a glükóz és
a

fruktóz-6-foszfát

foszforilációjában

A

gliceraldehid-3-foszfát

oxidációját

ADP-függő

kinázok

3-foszfogliceráttá

vesznek

egyetlen

részt.

enzim

a

gliceraldehid-3-foszfát:ferredoxin oxidoreduktáz (GAPOR) végzi el. A glükózból
kiinduló acetát képződés második oxidációs lépését egy szintén ferredoxin függő
enzim, a piruvát:ferredoxin oxidoreduktáz (POR) katalizálja. A folyamat utolsó
lépésében az acetát szintézisét a szubsztrát specifitásukban eltérő acetil-CoA szintáz
(ACS) I és II izoenzimek végzik, miközben ATP termelődik, így az energia
szubsztrátszintű foszforilációban tárolódik.
A szénhidrátok lebontása során az oxidációs lépésekben felszabaduló
elektronokkal a közreműködő enzimek csak ferredoxin molekulákat redukálnak,
nukleotid-függő enzimek nem vesznek részt a folyamatban.
A tápoldatokból felvett peptidek intracelluláris enzimekkel való lebontásából
származó

aminosavakat,

azok

fermetációs

folyamatának

első

lépésében,

transzaminázok -ketoglutársav felhasználásával a megfelelő 2-ketosavvá alakítják
(3. ábra). Az -ketoglutársavat a glutaminsav dehidrogenáz (GDH) regenerálja
NADP+ redukció kíséretében. A 2-ketosavaknak a megfelelő koenzim-A
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glükóz
ADP
AMP
glükóz-6-foszfát

hexokináz

fruktóz-6-foszfát
ADP
fruktóz-foszfát kináz
AMP
fruktóz-1,6-difoszfát

dihidroxiaceton-foszfát

gliceraldehid-3-foszfát
Frox
GAPOR
Frred
3-foszfoglicerát

2-foszfoglicerát

foszfo-enolpiruvát
ADP
PEP szintetáz
ATP
alanin

piruvát
-KG

Glu
GDH

NADPH
+ NH4+

NADP+

POR

Frox
Frred

acetil-CoA + CO2
ADP
ACS I
ATP
ACS II
acetát

2. ábra A feltételezett glikolítikus útvonal P. furiosus-ban (Adams és mts., 2001 alapján). Rövidítések:
-KG: -ketoglutársav, ACS: acetil-CoA szintetáz, Fr: ferredoxin, GAPOR: gliceraldehid-3foszfát:ferredoxin oxidoreduktáz, GDH: glutamát-dehidrogenáz, PEP: foszfo-enolpiruvát, POR:
piruvát:ferredoxin oxidoreduktáz

származékaikká történő oxidációját ferredoxin függő oxidoreduktázok katalizálják
(Adams és Kletzin, 1996). A különböző koenzim-A származékokat végül ebben az
esetben is acetil-CoA szintáz I és II izoenzimek alakítják szerves savakká ATP
szintézis kíséretében.
A peptidek lebontásának létezik egy alternatív útvonala is, amely során az
aminosavakból

származó

2-ketosavak

a

nekik

megfelelő

aldehidekké

dekarboxilálódnak, ha nincs jelen a sejtekben megfelelő mennyiségű oxidált
ferredoxin (Ma és mts., 2001). Az aldehideket ezt követően a szintén ferredoxin függő
aldehid:ferredoxin oxidoreduktáz (AOR) enzim oxidálja szerves savakká (Adams és
Kletzin, 1996) (3. ábra).
A peptidek fermentációjának oxidatív lépéseiben végéredményben redukált
ferredoxin és NADPH is képződik.
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peptidek
prolidáz
aminosavak

NADPH
+ NH4+
NADP+

-KG
GDH

transzaminázok

Glu

Frox
Frred

2-ketosavak
POR
VOR
KGOR
IOR
acil-CoA + CO2

ADP
ATP

aldehidek

ACS I AOR
ACS II

szerves savak

Frox

ADH

NADPH

alkoholok

NADP+

Frred

3. ábra A peptidek lebontásának feltételezett útvonala P. furiosus-ban (Adams és mts., 2001 alapján).
Rövidítések: -KG: -ketoglutársav, ACS: acetil-CoA szintetáz, ADH: alkohol dehidrogenáz, AOR:
aldehid:ferredoxin

oxidoreduktáz,

Fr:

ferredoxin,

GAPOR:

gliceraldehid-3-foszfát:ferredoxin

oxidoreduktáz, GDH: glutamát-dehidrogenáz, IOR: indolpiruvát:ferredoxin oxidoreduktáz, KGOR: 2ketoglutarát:ferredoxin

oxidoreduktáz,

POR:

piruvát:ferredoxin

oxidoreduktáz,

VOR:

2-

ketoizovalerát:ferredoxin oxidoreduktáz

A lebontási útvonalak folyamatos, kiegyensúlyozott működéséhez arra van
szükség, hogy a sejtekben mindig álljanak rendelkezésre megfelelő mennyiségben
oxidált állapotú elektronszállító molekulák. Ehhez a sejteknek, a felesleges redukáló
erő eltávolításával, újra kell tölteniük az oxidált ferredoxin és NADP+ készletüket. A
felesleges elektronok eltávolíthatók proton redukcióval, H2 formájában, aminek
termelését hidrogenáz enzimek katalizálják, illetve H2S formában, ami kén
reduktázok által katalizált S0 redukció során keletkezik.
Egy alternatív lehetőség a felesleges intracelluláris redukáló erő csökkentésére
az alanin termelés, amit kénmentes körülmények közt, szénhidrát tartalmú tápoldatba
növesztett P. furiosus sejtek esetében mutattak ki (Kengen és Stams, 1994). Ekkor a
sejtek a piruvát transzaminációját követően, az -ketoglutársav redukciójával történő
glutaminsav szintézis során csökkenthetik a NADP(H) készletük redukáltsági szintjét,
míg az elektronok végeredményben a termelt alanin környezetbe való kiválasztásával
távoznak a sejtekből (2. ábra).
Egy másik lehetséges alternatív út a sejtben felhalmozódó redukáló erő
csökkentésére az aminosavak fermetációja során, az alacsony oxidált ferredoxin
koncentráció esetén keletkező aldehideknek a megfelelő alkoholokká történő
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redukciója (Adams és Kletzin, 1996). Ezt az átalakítást alkohol dehidrogenázok
katalizálják (3. ábra). A P. furiosus genomjában 16 potenciálisan alkohol
dehidrogenázt kódoló gént azonosítottak (Robb és mts., 2001). T. litoralis-ból pedig
egy széles szubsztrát specifitású, NADP-függő alkohol dehidrogenázt (ADH)
tisztítottak és jellemeztek (Ma és mts, 1994b). A keletkező alkoholok ebben az
esetben is kiválasztásra kerülnek a sejtekből.
A Thermococcales sejtek két fő elektronszállító molekulája a ferredoxin és a
NADP+. Ezek raktárai közt a – P. furiosus-ból már tisztított és jellemzett –
citoplazmatikus ferredoxin:NADP+ oxidoreduktáz (FNOR) teremti meg a kapcsolatot,
amely enzim képes redukált ferredoxinnal NAD(P)+-t redukálni (Ma és Adams, 2001;
Silva és mts., 2000) (4. ábra).

1.2. Hidrogenázok

1.2.1. Hidrogenázok általános jellemzői

A

hidrogenázok

a

mikroorganizmusok

hidrogén

anyagcseréjének

kulcsenzimei, ezáltal központi szerepet játszanak a sejtek energia metabolizmusában.
Megtalálhatók baktériumokban, archaebaktériumokban és egyszerűbb eukariótákban
is (Vignais és mts., 2001). A hidrogenázok ősi, fémtartalmú fehérjék, amelyek
katalizálják a protonok redukcióját, így hidrogént termelnek, illetve a molekuláris
hidrogén protonokká történő oxidációját:
2 H+ + 2e-  H2
A legtöbb hidrogenáz in vitro körülmények közt mindkét reakciót képes
katalizálni. A reakció iránya ekkor a partner redox rendszerek (pl.: NAD(P)+ /
NAD(P)H, oxidált citokróm / redukált citokróm, oxidált viologén festék / redukált
viologén festék) aktuális redoxállapotától függ. In vivo körülmények közt a
hidrogenázok általában az egyik reakcióirányt preferálják, a sejtek igényeinek és
fiziológiás funkciójuknak megfelelően. Egyes hidrogenázok, például anaerob
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fermentatív baktériumokban, jellemzően hidrogén fejlesztő irányban működve
felesleges elektronokat távolítanak el a sejtekből. Mások a hidrogén oxidációját
katalizálva redukáló erővel látják el a sejteket, ekkor a hidrogén különböző energiakonzerváló folyamatok, illetve a felépítő anyagcsere utak elektron forrásának szerepét
tölti be (Vignais és mts., 2001).
Sejtbeli

lokalizációjuk

alapján

citoplazmában

elhelyezkedő

és

sejtmembránhoz kapcsolódó hidrogenázok is ismertek. Egyes hidrogenáz fehérjék
membrán kötött enzimkomplexek felépítésében vesznek részt, amelyekben hidrogén
felvevő vagy fejlesztő irányban is működhetnek, a komplexek felépítésében velük
együtt részt vevő redox partnerfehérje által katalizált reakció természetétől függően.
Ezek a légzési enzimkomplexek transzmembrán elektrokémiai potenciál különbséget
alakítanak ki a redox folyamatokkal kapcsoltan, így a bennük szereplő hidrogenázok
részt vesznek a membrán-kapcsolt energia tárolásban (Vignais és Colbeau, 2004).

1.2.2. Hidrogenázok csoportosítása

A hidrogenázok aktív centrumuk fémtartalma és szerkezete, valamint
fiziológiás funkciójuk alapján csoportosíthatók (Vignais és mts., 2001).
A baktériumokban és archaebaktériumokban előforduló [NiFe] hidrogenázok
aktív centrumában egy nikkel és egy vas atom található (Volbeda és mts., 1996), míg
a baktériumok mellett alacsonyrendű eukariótákban is megtalálható [FeFe]
hidrogenázok esetében a katalitikus centrumban csak vas atomok helyezkednek el
(Peters és mts., 1998). A [FeFe] hidrogenázok általában nagyobb aktivitású enzimek,
és elsősorban hidrogénfejlesztő irányban működnek. A [NiFe] hidrogenázok nagyobb
affinitással rendelkeznek a molekuláris hidrogénhez, így általában hidrogén felvevő,
redukáló erőt biztosító funkciót töltenek be a sejtek anyagcseréjében.
A hidrogenázok harmadik csoportját a még kevéssé ismert, ritkán előforduló,
vas-kén klaszter mentes hidrogenázok alkotják (Zirngibl és mts., 1992; Vignais és
mts., 2001).
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1.2.2.1. [NiFe] hidrogenázok

A [NiFe] hidrogenázok alapenzime, katalitikus magja egy heterodimer fehérje.
A nagyjából 60 kDa molekulatömegű nagy alegység () belsejében található az enzim
két fématomos [NiFe] katalitikus centruma. A fehérje N- és C-terminális végén két
erősen konzervált régió található. Az ezekben a motívumokban (N-terminális végen:
RG[LIVMF]Ex(15)[QESM]RxCG[LIVM]Cx(3)H,

C-terminális

végen:

[FY]DPC[LIM][ASG]Cx(2,3)H/R) lévő négy cisztein aminosav kén atomjai kötik az
aktív centrum nikkel atomját, és közölük kettő a vas atom kötésében is részt vesz
(Vignais és mts., 2001). A vashoz kétatomos ligandumok is kötődnek: egy CO és két
CN- csoport (Albracht, 1994; Volbeda és mts., 1996). Ezeknek a ligandumoknak a
valószínű feladata, hogy olyan alacsony oxidációs és spin állapotban stabilizálják a
vasat, ami attól az olyan átmeneti fémekhez (Pt, Ru, Pd) válik hasonlóvá, amelyek jó
katalizátorai a H2 bontásának (Adams és Stiefel, 2000).
A kis alegység () (kb. 30 kDa) egy vas-kén kocka kötő fehérje, amely
általában három ilyen redox centrumot tartalmaz. A [NiFe] katalitikus centrumhoz
legközelebb elhelyezkedő kockát proximális klaszternek nevezik, amit egy a csak
hidrogenáz

kis

alegységekre

jellemző

fehérje

motívum

köt

(CxxCxnGxCxxxGxmGCPP, n = 61 – 106, m = 24 – 61) (Albracht, 1994). A kis
alegység feladata, hogy elektronokat szállítson az aktív centrum és az enzim
fiziológiás redox partnere közt.
A katalitikus heterodimer sok esetben további alegységekkel egészül ki a
hidrogenáz enzimkomplexekben. Ezeknek a kiegészítő fehérjéknek a feladata
általában elektronszállítás, ezáltal a hidrogenáz valamint a különböző anyagcsere
folyamatok szereplői közti kapcsolat megteremtése (Vignais és mts., 2001).
A [NiFe] hidrogenázokat négy fő csoportba sorolják fiziológiás funkciójuk és
sejtbeli elhelyezkedésük alapján (Vignais és mts., 2001).
1. Membrán kötött, hidrogén felvevő [NiFe] hidrogenázok
A csoportba olyan membrán kötött respirációs komplexekhez kapcsolódó
hidrogenázok tartoznak, amelyek a H2-t energiaforrásként tudják a sejtek számára
hasznosítani. A H2 oxidációja különböző elektron akceptorok redukciójához

15

kapcsolódik, mint az O2 (aerob légzés), vagy az NO3-, SO42-, fumársav, CO2 (anaerob
légzés). Az elektronok a H2-ről egy a hidrogenáz operonokban kódolt citokróm-b
fehérjén keresztül a membránkötött respirációs láncok kinon raktárába kerülnek, majd
onnan a terminális elektron akceptorra jutnak, miközben az elektron transzporthoz
kapcsolódó proton transzport transzmembrán elektrokémiai potenciál különbséget hoz
létre (Vignais és mts., 2004).
A csoportba tartoznak még az anaerob szulfát-redukáló baktériumok (például
Desulfovibrio fajok) periplazmatikus hidrogenázai. Ezek egy alacsony redox
potenciálú c-típusú citokrómon keresztül kapcsolatban vannak a Hmc membrán
komplexel, ami összekapcsolja a periplazmatikus H2 oxidációt a citoplazmatikus
szulfát redukcióval, miközben transzmembrán elektrokémiai potenciál grádiens
kialakítása útján szintén energia konzerválódik (Rossi és mts., 1993).
2. Citoplazmatikus, heterodimer [NiFe] hidrogenázok
Ebbe a csoportba sorolhatóak a cianobaktériumok N2 fixáló növekedési
körülmények közt szintetizálódó, a nitrogenáz által termelt H2 visszavételét végző
[NiFe] hidrogenázai (Tamagnini és mts., 2002). Továbbá azok a hidrogén érzékelő
hidrogenázok, amelyek H2 receptorként működve, egy két-komponensű jelátviteli
rendszeren keresztül, hidrogén felvevő [NiFe] hidrogenázok szintézisét indukálják
(Vignais és mts., 2000; Kleihues és mts., 2000).
3. Citoplazmatikus, heteromultimer, kétirányú [NiFe] hidrogenázok
Ezek az enzimkomplexek a hidrogenáz dimer mellett olyan alegységeket
tartalmaznak még, amelyek különböző citoplazmatikus elektronszállító kofaktorok
kötésére alkalmasak, mint például: kofaktor F420, NAD(H), NADP(H), és ezeket a
reakció körülményektől illetve a sejtek fiziológiás állapotától függően oxidálják vagy
redukálják.
A csoportba tartoznak a metanogén archaebaktériumok metán szintézishez
redukáló erőt biztosító heterotrimer F420-redukáló hidrogenázai. A heterotróf
hipertermofil mikroorganizmusok heterotetramer [NiFe] hidrogenázai, amelyek kén
redukáló aktivitásuk révén H2 mellett H2S szintézisére is képesek. Emellett ide
sorolhatók azok a NAD+-függő [NiFe] hidrogenázok, amelyek két fehérjedimerből
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állnak: a hidrogenáz dimerből, és a NADH-ubiquinon oxidoreduktázok bizonyos
alegységeivel homológ diaforáz alkomplexből, ami NAD+, FMN és [FeS] klaszter
kötőhelyeket tartalmaz (Vignais és mts., 2001). Ez utóbbi enzimek egyik tipikus
képviselője a Thiocapsa roseopersicina csoportunkban jellemzett Hox hidrogenáza
(Rákhely és mts., 2004).
4. Membrán kötött, hidrogénfejlesztő, energia konzerváló hidrogenázok
A csoport tagjai olyan többalegységes membránkötött enzimkomplexek,
amelyek felépítésében a [NiFe] hidrogenáz mellett különböző típusú oxidoreduktázok
vesznek részt. A komplexek további alegységei jelentős hasonlóságot mutatnak a
NADH-ubiquinon oxidoreduktázok azon transzmembrán fehérjéivel, amelyek a
légzési láncban a protonok pumpálásában játszanak szerepet. Így ezekben az
egyszerű, ősi légzési rendszerekben a megfelelő szubsztrát oxidációja során
felszabaduló elektronok transzmembrán potenciál grádiens létrehozása közben a
hidrogenázra kerülnek, ahol terminális elektron akceptorként protonokat redukálnak.
A folyamat végeredménye így energia tárolás és hidrogén termelés (Hedderich, 2004).
A csoport egy tipikus képviselője az E. coli formát hidrogénliáz komplexe,
amelyben a sejt 3-as hidrogenáza (Hyc) és a formát dehidrogenáz H enzime (FdhH)
vesz részt. Feladata a formát oxidációja széndioxiddá, amelyet H2 termelés kísér
(Sewers, 2005).
A Rhodospirillum rubrum fotoszintetizáló baktérium CO indukált hidrogenáza
a hidrogéntermelést a CO széndioxiddá történő oxidációjával kapcsolja össze, ami a
fény hiányában is növekedni képes sejtek energianyerő folyamata (Fox és mts., 1996).
A metanogén archaebaktérium Methanosarcina barkeri hasonló felépítésű Ech
hidrogenáza az acetát karbonil csoportjának oxidációjából származó elektronok
segítségével fejleszt H2-t, miközben még CO2 képződik (Künkel és mts., 1998).
A hipertermofil P. furiosus-ban is azonosítottak egy ebbe a csoportba tartozó
hidrogenáz komplexet (Mbh), amely redukált ferredoxint oxidálva fejleszt
molekuláris hidrogént (Sapra és mts., 2000; Silva és mts., 2000).
Az ide tartozó enzimek evolúciós jelentősége, hogy valószínűleg ezekből az
ősi, egyszerű légzési komplexekből fejlődtek ki, újabb alegységek megjelenésével és
a [NiFe] centrum kinon kötőhellyé alakulásával, az aerob légzési komplexek, mint a
NADH-ubiquinon oxidoreduktáz (Friedrich és Weiss, 1997; Hedderich, 2004).
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1.2.2.2. [FeFe] hidrogenázok

A [FeFe] hidrogenázok oxigén érzékeny enzimek. Elsősorban anaerob
baktériumokban, például Clostridium fajokban, illetve eukarióta algákban fordulnak
elő.

Eukarióta

sejteken

belül

kivétel

nélkül

sejtorganellumokban

(mitokondriumokban, kloroplasztiszokban, hidrogenoszómákban) helyezkednek el
(Vignais és mts., 2001).
A [FeFe] hidrogenázok negyedleges szerkezete változatos, sok közülük
monomer, ami csak a katalitikus alegységből áll, de léteznek dimer, trimer és tetramer
felépítésű enzimek is. A katalitikus alegység mérete változó, de közös bennük, hogy
mindegyiknek része egy kb. 350 aminosavból álló konzervált domén, amely
tartalmazza a hidrogenáz katalitikus centrumát, a H-klasztert, ami egy [4Fe-4S]
kockából és a hozzá egy ciszteinen keresztül kapcsolódó binukleáris [FeFe]
centrumból áll (Adams, 1990). A fémeket négy cisztein köti, amelyek három
jellegzetes
(L1Fe:

aminosav

szekvencia

[FLI]TSCCP[GAS]W[VIQH];

mintázatban
L2Fe:

helyezkednek

el

[IVLF]MPCx[ASRD]K[KQ]xE;

L3Fe: [IVC]ExMAC[PHVN][GAY]GC[VILM]xGGG[QST]P) (Vignais és mts.,
2001). Szekvencia összevetések alapján ezek a H-klaszter domén legkonzerváltabb
területei. Az aktív centrum mindkét Fe atomjához kötődnek CO és CN- ligandok, a
[NiFe] hidrogenázok katalitikus centrumához hasonlóan (Nicolet és mts., 1999).
Néhány [FeFe] hidrogenáz gyakorlatilag csak a H-klaszter doménből áll, míg
sok monomer enzimben a H-klaszter domén kiegészül további funkcionális régiókkal.
Ezek különböző típusú [2Fe-2S] és [4Fe-4S] redox centrumokat tartalmaznak. A több
alegységes

[FeFe]

hidrogenázokban

a

katalitikus

alegység

általában

a

NADH-ubiquinon oxidoreduktáz NuoE és NuoF, nukleotidkötő és elektronszállító
alegységeivel homológ fehérjékkel egészül ki (Vignais és mts., 2001).

1.3. Kén reduktázok

A többek között elemi kénben, fémvegyületekben, H2-ben gazdag vulkanikus
működéshez kapcsolódó területeken élő mikroorganizmusok anyagcseréjének
energianyerő folyamataiban központi szerepet töltenek be a különböző oxidáltsági
állapotú kénvegyületek (Kletzin és mts., 2004). Az elemi kén lehet elektron donora
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aerob archaebaktériumoknak, például Sulfolobus és Acidianus fajoknak, ahol
citoplazmatikus és membrán kötött enzimekkel katalizált oxidációja aerob légzési
láncokkal kapcsolt. Számos (fakultatív) anaerob mikroorganizmusban az elemi kén a
terminális elektron akceptor szerepét tölti be. Ebben az esetben redukciója
kénhidrogénné kén reduktáz enzimekkel katalizált folyamat. Az S0 vizes közegben
való rossz oldhatóságának következtében az enzimek valódi fiziológiás szubsztrátja
feltételezések szerint a poliszulfid (Ma és Adams, 1994). Az eddig azonosított és
vizsgált kén reduktázok két csoportba sorolhatók.
Kemolitoautotróf mikroorganizmusokban a kén redukciója H2 illetve szerves
vegyületek oxidációjához kapcsolódik. Ezekben a fajokban a kén reduktázok
általában membránkötött, néhány alegységes légzési enzimkomplexek részei. Az ilyen
típusú komplexek legrészletesebben vizsgált modellje a mezofil H2- és formát-oxidáló
Wolinella succinogenes baktériumban található (Hedderich és mts., 1999). Itt a három
alegységes, molibdopterint és vas-kén klasztereket tartalmazó poliszulfid reduktáz
egy a [NiFe] hidrogenázok 1. csoportjába tartozó enzimmel együttműködve hoz létre
egy rövid elektrontranszport láncot. Ebben a H2 oxidációjából származó elektronok
citokróm b-n és egy kinonon keresztül kerülnek a poliszulfid reduktázra, miközben
proton pumpálással transzmembrán eletrokémiai potenciál alakul ki, aminek
energiáját az ATP szintáz ATP szintézisére használja fel. Hasonló légzési
enzimkomplexet azonosítottak több hipertermofil archaebaktérium fajban, mint a
Pyrodictium abyssi-ben, Acidianus ambivalens-ben, Thermoproteus tenax-ban.
Ezeknek az ősi, egyszerű légzési enzimkomplexeknek az evolúciós jelentősége, hogy
az S0 légzés lehet az energiatárolás legősibb mechanizmusa (Kletzin és mts., 2004).
A hipertermofil archaebaktériumok közül többen, például P. furiosus-ban
(Ma és mts., 1993; Ma és Adams, 1994), T. litoralis-ban (Rákhely és mts., 1999),
Archaeoglobus fulgidus-ban (Kengen és mts., 2003), azonosítottak citoplazmatikus,
poliszulfid reduktáz aktivitással rendelkező enzimeket. Közös bennük, hogy a kén
redukáló aktivitás mellett mindegyikük rendelkezik valamilyen más  hidrogenáz,
ferredoxin:NADP+ oxidoreduktáz, NAD(P)H oxidáz  aktivitással is. Mivel nem
kapcsolódnak a sejtmembránhoz, nem vesznek részt (közvetlenül) az energia
konverzióban. Kén reduktáz aktivitásuknak a sejtek anyagcseréjében betöltött pontos
szerepe még nem tisztázott.
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1.4. A Pyrococcus furiosus hidrogén és kén anyagcseréje

A Thermococcales rendbe tartozó fajok közül a heterotróf hipertermofilek
modellszervezeteként is ismert P. furiosus hidrogén és kén anyagcseréjét vizsgálták
máig a legrészletesebben. Ezeknek az anyagcsere utaknak alapvetően a sejtek redox
egyensúlyának fenntartásában, szabályozásában van szerepük, a fermentáció során
felszabaduló redukáló erő megfelelő mennyiségének a sejtekből való eltávolítása
útján. A folyamatot bizonyos esetekben energiaraktározás is kísérheti. A
Thermococcales törzsek közül a P. furiosus-ból azonosították és vizsgálták fehérje
szinten is a legtöbb hidrogenáz és kénreduktáz aktivitással rendelkező enzimet. Ezek
közül többnek a homológjai megtalálhatóak más, ismert genom szekvenciával
rendelkező Thermococcales fajban, valamint a T. litoralis-ban is.

1.4.1. Membrán kötött hidrogenáz

A P. furiosus sejtek membrán frakciójával mérhető ferredoxin-függő H2
fejlesztő

aktivitás

egy nagyméretű,

14

génből

álló

operon

által

kódolt

enzimkomplexnek (Mbh, membrane-bound hydrogenase) tulajdonítható, amely nagy
hasonlóságot mutat a [NiFe] hidrogenázok 4. csoportjába sorolt energia konzerváló
membrán kötött hidrogenáz komplexekhez (Sapra és mts., 2000; Silva és mts., 2000).
Az mbh operon nagy konzerváltságot mutató homológjai megtalálhatók a P. abyssiben (Cohen és mts., 2003), P. horikoshii-ban (Kawarabayasi és mts., 1998), és
T. kodakaraensis-ben (Fukui és mts., 2005) is.
Silva és munkatársainak sikerült az Mbh komplexnek egy több alegységes
központi magját tisztítani P. furiosus-ból. Biokémiai vizsgálatok alapján az
enzimkomplex jelentős ferredoxinnal hajtott H2 termelő aktivitással rendelkezik. Az
enzim H2 fejlesztő és H2 felvevő aktivitásának aránya rendkívül magas (250:1),
ellentétben

a

[NiFe]

hidrogenázokra

általánosan

jellemző,

nagyságrenddel

alacsonyabb aránnyal (Silva és mts., 2000).
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1.4.2. Szolubilis hidrogenázok

A P. furiosus-ból tisztítottak és részletesen jellemeztek két egymáshoz nagy
hasonlóságot mutató citoplazmatikus heterotetramer [NiFe] hidrogenázt, a szolubilis
hidrogenáz I és II (Hyh1 és Hyh2) enzimeket (Bryant és Adams, 1989; Ma és mts.,
2000). Két alegységük (Hyh1D, Hyh1A, illetve Hyh2D, Hyh2A) homológ a mezofil
[NiFe] hidrogenázok kis- és nagy alegységével, így ezek alkotják az enzim
hidrogenáz alkomplexét. A Hyh1BG és Hyh2BG alegységek az enzimek diaforáz
dimerjei. Mindkét enzimnek van NADPH-függő H2 fejlesztő és oxidáló aktivitása is,
a Hyh2 hidrogenáz aktivitásai azonban mindkét esetben körülbelül egy nagyságrendel
kisebbek a Hyh1 esetében mérhető értékeknél. A szolubilis hidrogenáz II képes
továbbá NADH-t is felhasználni elektron donorként az általa katalizált reakciókban.
Mindkét szolubilis hidrogenáz rendelkezik in vitro körülmények közt mérhető kén
(poliszulfid) redukáló aktivitással. Ez alapján a két enzimet szulfhidrogenáz I és IInek is nevezik (Ma és mts., 1993; Ma és mts., 2000). Poliszulfid jelenlétében a H2S
termelés az enzimek által preferált reakció a H2 fejlesztéssel szemben. A Hyh2 kén
redukáló aktivitása szintén alacsonyabb a Hyh1-éhez viszonyítva, azonban affinitása
az elemi kén illetve poliszulfid szubsztrátokhoz magasabb. Feltételezések szerint így a
szolubilis hidrogenáz II enzimnek alacsony szubsztrát koncentráció mellett lehet
szerepe a kén redukcióban (Ma és mts., 2000).

1.4.3. A Pyrococcus furiosus hidrogén anyagcseréje

A P. furiosus hidrogén anyagcseréjének modellje szerint a sejtek által
felszabadított hidrogén termeléséért elsődlegesen felelős enzim a jelentős H2 termelő
aktivitással rendelkező membrán kötött hidrogenáz (Mbh), amely a fermentatív
folyamatok során ferredoxinra került elektronokat távolítja el a sejtekből (Sapra és
mts., 2000). Az Mbh továbbá az egyik legegyszerűbb energia konzerváló respirációs
rendszer is, ami a redukált ferredoxin oxidációjához kapcsoltan elektrokémiai
grádienst generál a sejtmembrán két oldala közt, melynek energiája ATP szintézisre
fordítódik (Sapra és mts., 2003) (4. ábra).
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4. ábra A P. furiosus hidrogén és kén anyagcseréjének modellje (Silva és mts., 2000; Schut és mts.,
2007). Rövidítések: Fr: ferredoxin, Hyh1: szolubilis hidrogenáz I, Hyh2: szolubilis hidrogenáz II, Mbh:
membrán kötött hidrogenáz, Mbx: membrán kötött oxidoreduktáz, Nsr: koenzimA-függő NAD(P)H
kén oxidoreduktáz, Sud: szulfid dehidrogenáz

A két szolubilis hidrogenáznak a sejtek redox egyensúlyának finom
beállításában lehet szerepe. Egyrészt biztonsági szelepként működve NADPH
oxidálásával H2-t termelhetnek az Mbh rendszer túlterheltsége esetén. Ilyenkor a
ferredoxin:NADP+ oxidoreduktáz (FNOR) továbbíthatja az elektronokat a redukált
ferredoxin raktár felől a NADP+-re. Másik fiziológiás feladata lehet a Hyh1 és Hyh2
enzimeknek az Mbh által termelt H2 visszavétele és ennek során NADPH termelés a
felépítő anyagcsere folyamatok számára, így biztosítva elektron áramlást a két
redukáló erő raktár közt (Silva és mts., 2000) (4. ábra).

1.4.4. Szulfid dehidrogenáz

A P. furiosus azok közé a Thermococcales fajok közé tartozik, amelyek
képesek olyan környezetben is növekedni, ahol nincs jelen elemi kén. Kén mellett
azonban mintegy kétszer nagyobb mértékű növekedést mutatnak kultúrái. Ebben az
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esetben a sejtek anyagcsere végtermékként jellemzően inkább H2S-t termelnek, mint
H2-t. Feltételezések szerint a gyorsabb növekedés annak köszönhető, hogy a kén
redukció valamilyen módon szerepet játszik az energia konzerváló folyamatokban
(Schicho és mts., 1993).
A

P.

furiosus

sejt

extraktumaival

mérhető

kénredukáló

aktivitás

NADPH-függő, és a citoplazma sejtfrakcióban van jelen, nem sejtmembrán asszociált
(Ma és Adams, 1994). A P. furiosus citoplazmájából, a szolubilis hidrogenáz I és II
enzimeken kívül tisztítottak egy harmadik, elemi kenet redukálni képes enzimet, a
szulfid dehidrogenázt (Sud) (Ma és Adams, 1994). A Sud egy heterodimer
flavoprotein ami kettő FAD molekulát és négy vas-kén klasztert tartalmaz. Az enzim,
a poliszulfidon kívül más szubsztrátok, mint például az oxigén, redukcióját is tudja
katalizálni NADPH elektron donor felhasználásával, NADH-t azonban nem képes
hasznosítani. Hatékonyan tud továbbá NADP+-t redukálni redukált ferredoxinról
származó elektronokkal. Bebizonyosodott, hogy a Sud azonos a P. furiosus korábban
ismertetett ferredoxin:NADP+ oxidoreduktáz enzimével (Hagen és mts., 2000b;
Ma és Adams, 2001).
A sudA és sudB génekből levezetett fehérjeszekvenciák vizsgálata felfedte,
hogy a szulfid dehidrogenáz egy speciális enzimkomplex, mivel az egyes alegységei a
flavoproteinek két különböző családjának tagjaihoz mutatnak hasonlóságot. A kis
alegység (SudB) homológ a P. furiosus szolubilis hidrogenázainak elektronszállító
nukleotidok (NAD(P)H) kötéséért felelős -alegységeivel (Hyh1G, Hyh2G)
(Hagen és mts., 2000b). A szulfid dehidrogenáz nagy alegységével (SudA)
egyértelmű hasonlóságot mutató fehérjék közt találjuk a bakteriális glutaminsav
szintázok (NADPH-GltS) kis alegysége (GltD) és az eukarióták glutaminsav
szintázának (NADH-GltS) C-terminális doménje (Vanoni és mts., 1999) mellett
többek közt a Geobacter sulfurreducens Fe(III) reduktázának -alegységét
(Kaufmann és Lovley, 2001), a Moorella thermoacetica formát dehidrogenázának alegységét (Yamamoto és mts., 1983), és a dihidropirimidin dehidrogenáz (DPD) Nterminális doménjét (Hagen és mts., 2000a). Ezek a GltD-szerű nukleotid kötő enzim
alegységek, illetve fehérje domének a különböző oxidoreduktázokban hasonló
funkciót töltenek be. Feladatuk az enzimek redox partnerének szerepét betöltő
NADPH kötése, és elektronok szállítása közte valamint az enzimek más alegységében
illetve doménjében elhelyezkedő katalitikus centrum közt (Vanoni és Curti, 1999).
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A szulfid dehidrogenáz esetében még nem tisztázott az egyes alegységek
szerepe az enzim által katalizált reakciókban. Nem ismert például, hogy a két,
nukleotid kötő motívumot egyaránt tartalmazó alegység közül melyik felelős az
elektron donor NADPH kötéséért, illetve hol történik a poliszulfid redukciója.

1.4.5. A Pyrococcus furiosus kén anyagcseréje

A P. furiosus három citoplazmatikus, in vitro mérésekben kén redukáló
aktivitással is rendelkező enzimének (Hyh1, Hyh2, Sud) transzkripciós vizsgálatai és
enzimaktivitás mérések kimutatták, hogy a fehérjék expressziója kisebb mértékű
olyan sejtekben, amelyek elemi kenet is tartalmazó tápoldatokban növekedtek (Adams
és mts., 2001). Ezek alapján azt valószínűsítik, hogy ezek az enzimek nem játszanak
szerepet in vivo a kén redukciós folyamatokban (Schut és mts., 2001).
A P. furiosus sejtek kén megjelenésére adott elsődleges válaszának teljes
genom DNS microarray-el történt vizsgálatával azonosítottak egy gént, amelynek
expressziója a kén hozzáadását követő percekben jelentősen megemelkedik (Schut és
mts., 2007). A gén terméke egy flavoprotein, ami homológ a P. horikoshii-ban már
korábban jellemzett NAD(P)H-függő CoA-S-S-CoA reduktázzal (CoADR) (Harris és
mts., 2005). A P. furiosus-ból származó citoplazmatikus, homodimer enzim jelentős
NAD(P)H függő kénreduktáz aktivitásához szükséges a koenzimA jelenléte, így azt
koenzimA-függő NAD(P)H kén oxidoreduktáznak (Nsr) nevezték el.
A P. furiosus kén anyagcseréjének jelenlegi modellje szerint az Nsr
közvetlenül részt vesz in vivo a kén redukcióban, amely folyamatban más, egyenlőre
még ismeretlen fehérjéknek is lehet szerepük (Schut és mts., 2007) (4. ábra).
A P. furiosus genomjában azonosítható egy az mbh operonhoz nagy
hasonlóságot mutató, 13 génből felépülő feltételezett operon (mbx, membrane-bound
oxidoreductase) (Silva és mts., 2000). Ennek terméke azonban nem egy hidrogenáz,
mivel a hidrogenázok katalitikus alegységével hasonlóságot mutató fehérjében
nincsenek jelen a [NiFe] centrumot kötő jellegzetes CxxC motívumok, mivel azokban
a második ciszteinek helyett savas karakterű aminosavak találhatók. Valószínűsítik,
hogy az operon által kódolt feltételezett membrán kötött oxidoreduktáz (Mbx) egy
ferredoxin:NADP+ oxidoreduktáz aktivitású energia konzerváló membrán komplex
(Schut és mts., 2007).
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Az expressziós vizsgálatok az Mbx komplexről is kimutatták, hogy termelése
indukálódik a kén kultúrákhoz történő hozzáadását követően (Schut és mts., 2007).
Feltételezések szerint az Mbx és Nsr enzimek egy rendszert alkot, amelynek feladata
a ferredoxin és a NADPH visszaoxidálása a kén jelenlétében növekvő sejtekben. Az
Mbx szerepe ebben a rendszerben a redukáló erő energia raktározáshoz kapcsolt
transzportja a NADPH molekulákra, amire azért van szükség, mert a P. furiosus nem
rendelkezik ferredoxin függő kén reduktáz enzimmel (Schut és mts., 2007) (4. ábra).

1.5. A Thermococcus litoralis

1.5.1. Thermococcus litoralis DSM5473

A DSM5473 törzs a T. litoralis típustörzse, amelyet egy Nápoly közeli sekély
tengeri szolfatara területről izolálták. Sejtjei 0,5 – 3 m átmérőjű, különálló coccoid
alakúak, amelyeket fehérje burok vesz körül. A P. furiosus-szal ellentétben
flagellumokkal nem rendelkezik. A törzs sejtjei széles hőmérsékleti tartományban,
55C és 98C közt képesek növekedni, optimális növekedési hőmérsékletük 85C-on
van. A T. litoralis neutrofil – mérsékelten acidofil, a pH = 4-től a pH = 8-ig terjedő
tartományt tudja elviselni, pH = 6 körül mutatva a legoptimálisabb növekedést.
Szigorúan anaerob mikroorganizmus (Neuner és mts., 1990).
A metabolikus tulajdonságai nagyban hasonlítanak a többi Thermococcales
fajnál megismertekhez. Obligát heterotróf anyagcserével rendelkezik. Különböző
összetett szerves szubsztrátokat tud hasznosítani, mint a peptideket tartalmazó
peptont, triptont, illetve fehérjéket (húskivonatot, kazeint), élesztőkivonatot.
Különböző polimerizáltságú szénhidrátok (maltóz, cellobióz, keményítő) is lehetnek
tápanyagforrásai, de szerves tápanyagként kizárólag csak szénhidrátot tartalmazó
tápoldatban nem növekszik, szükséges annak peptidekkel, pl. élesztőkivonattal, való
kiegészítése. Képes növekedni teljesen meghatározott összetételű, aminosavakat,
vitaminokat, mikroelemeket tartalmazó tápközegben. Kén jelenléte a tápoldatában a
kultúrái növekedését serkenti, ekkor H2S-t is termel, de nem szigorúan kénfüggő.
Lebontó anyagcsere folyamatai a Thermococcales fajok vizsgálata során felállított
modell szerint mennek végbe (Kengen és mts., 1996; Adams és Kletzin, 1996). A
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szénhidrát és peptid fermentációs folyamatokban részt vevő, elsősorban P. furiosusban vizsgált, enzimek közül többet a T. litoralis-ból is sikerült izolálni
(Mai és Adams, 1996). Anyagcseréjének fő végtermékei: acetát, alanin, széndioxid,
hidrogén.
A T. litoralis  a P. furiosus-hoz hasonlóan  sok, biotechnológiai
szempontból is előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Kultúrái gyorsan növekednek, és
más archaebaktériumokhoz viszonyítva magas sejtsűrűséget érnek el, mintát
szolgáltatva biokémiai mérésekhez, fehérjetisztításhoz. Mivel kén hiányában,
valamint légköri nyomáson is képes szaporodni, nevelése nem igényel költséges,
korrozióálló berendezéseket. Biotechnológiai alkalmazásának széles lehetőségei
vannak, amelyek az enzimei részletes vizsgálatán alapulnak. Több nagy hőstabilitású,
szélsőséges reakciókörülmények között is működőképes enzimét  mint például DNS
polimerázát, amilolitikus enzimeit  alkalmazzák napjainkban is biotechnológiai
eljárásokban (Niehaus és mts., 1999).
Hidrogéntermelő képessége tovább fokozza biotechnológiai jelentőségét.
Csoportunkban korábban kidolgoztunk egy a T. litoralis alkalmazásával működő,
kétlépcsős, keratintartalmú hulladékokból biohidrogént fejlesztő rendszert (Bálint és
mts., 2005). Ennek első lépése a rendkívül ellenálló szerkezetű keratin fehérjék
mezofil körülmények közti mikrobiológiai lebontása peptidekké, amelyek a második,
magas hőmérsékletű fermentációs lépésben tápanyagul szolgálnak a T. litoralis sejtek
számára. A rendszerben a T. litoralis hatékonyabb hidrogéntermelőnek bizonyult,
mint a P. furiosus.

1.5.2. A Thermococcus litoralis hidrogenázai

A T. litoralis hidrogéntermelésének molekuláris biológiai és biokémiai háttere,
valamint kén anyagcseréje még kevéssé ismert. A fajnak eddig egy hidrogenázát
sikerült tisztítani és biokémiailag jellemezni. Ez a P. furiosus szolubilis hidrogenáz I
enzimének homológja: Hyh1, amelynek katalitikus tulajdonságai nagy hasonlóságot
mutatnak a P. furiosus enziméhez. A hidrogenáz alegységeit kódoló gének operonja is
ismert (hyh1BGDA) (Rákhely és mts., 1999).
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Csoportunkban az utóbbi időben izoláltunk a T. litoralis-ból egy nyolc
alegységből álló membránkötött formát hidrogénliáz enzimkomplexet kódoló operont
(fhl), aminek homológját az ismert genomú Thermococcales fajok közt csak a
P. abyssi-ben lehet megtalálni. A komplexben az operon által kódolt hidrogenáz egy
formát dehidrogenázzal működik együtt. A gének transzkripciós vizsgálata kimutatta,
hogy a formát hidrogénliáz működése a sejtek peptid fermentációjához kapcsolódik.
A komplexet részlegesen sikerült tisztítani.
Sikerült továbbá izolálni T. litoralis-ból egy genomi régiót aminek
szekvenciája nagy hasonlóságot mutat a P. furiosus Mbh komplexének hidrogenáz
alegységét kódoló mbhL génjének szekvenciájával. Ez alapján valószínűsíthető, hogy
a T. litoralis is rendelkezik a membrán kötött hidrogenázzal.
A T. litoralis hidrogén és kén anyagcseréjéről szerzett eddigi ismereteink azt
mutatják, hogy vannak hasonlóságok és lényeges különbségek is a T. litoralis és a
P. furiosus metabolikus folyamatai közt. Ezek alapján mindenképp érdemes a
T. litoralis ezen anyagcsere útvonalait az eddiginél részletesebben megismerni, a
törzsek közti további különbségek, a T. litoralis különleges metabolikus útjainak
feltárása reményében.

1.6. Hipertermofil genetikai rendszerek

A fehérjék természetes gazdasejtjükben betöltött funkciója expressziójuk
analízisével, illetve genetikai eszközökkel létrehozott mutánsaikat tartalmazó törzsek
vizsgálatával deríthető fel. A genetikai változások létrehozásához szükséges sejtekbe
irányuló génátvitelt lehetővé tevő eljárásokat genetikai rendszereknek nevezzük. Egy
jól használható genetikai rendszer előfeltétele, hogy a sejtek egyedi kolóniákat
képezve növekedni tudjanak táplemezeken. Szükség van továbbá a vektor DNS
molekulák sejtekbe való bejuttatását biztosító technikára, illetve olyan szelekciós
eljárásra, ami lehetővé teszi a transzformáns sejtek hatékony azonosítását. A genetikai
eszközök számos baktérium és eukarióta faj, valamint halofil és mezofil metanogén
archaebaktérium esetén rendelkezésre állnak. Hipertermofil mikroorganizmusokon
használható genetikai rendszerek kidolgozását azonban jelentősen megnehezíti, hogy
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ezek minden elemének működőképesnek kell lenni a sejtek magas növekedési
hőmérsékletén (Noll és Vargas, 1997; Sowers és Schreier, 1999).
A transzformáns sejtek szelektálását lehetővé tevő marker rendszerek két
komponensből állnak: a sejtek növekedését gátló, általában antibiotikum vagy
auxotróf markerből, illetve a szelektív körülmények közti túlélést biztosító fehérje
génjéből. Az antibiotikumok alkalmazását hipertermofil sejtek esetében korlátozza,
hogy ezeknek a molekuláknak a többsége magas hőmérsékleten nem stabil,
hatásosságuk függhet továbbá a pH- és a redoxpotenciál viszonyoktól. Másrészt az
archaebaktériumok sok szempontból, például a riboszómáik alapján, az eukariótákhoz
hasonlítanak, így a baktériumokkal szemben hatásos számos antibiotikum nem talál
bennük támadási pontot. Csupán néhány antibiotikum hatásosságát írták eddig le
hipertermofil

archaebaktériumokkal

szemben,

ilyen

például

a

higromicin,

klóramfenikol, tiostrepton, puromicin (Aagaard és mts., 1996). Hipertermofil rendszer
esetében a rezisztenciát biztosító fehérjének is hőstabilnak kell lenni. Csak olyan
enzimek alkalmazhatók ilyen körülmények között, amelyek már eleve hőstabilak,
mint a Staphylococcus aureus klóramfenikol acetiltranszferáza, vagy mutagenezis
tette termostabillá, mint például az E. coli higromicin foszfotranszferáza (Noll és
Vargas, 1997).
A hipertermofil archaebaktériumok közt először Sulfolobus fajokra írtak le
genetikai rendszereket. Ezek egyikében az E. coli higromicin foszfotranszferáz
termostabil változata teszi lehetővé Sulfolobus solfataricus sejtek szelekcióját
higromicin tartalmú táplemezeken (Cannio és mts., 1998). Egy másik rendszer
fenotípikus markerként egy -galaktozidáz gént tartalmaz, amellyel -galaktozidáz
mutáns S. solfataricus sejteket transzformálva a pozitív klónok X-gal festéssel
azonosíthatók (Aagaard és mts., 1996). Egy SSV1 vírus replikációs origót tartalmazó
vektorral, amelybe a S. solfataricus alkohol dehidrogenáz génjét építették, Sulfolobus
acidocaldarius sejteket sikerült transzformálni. Ez a konstrukció lehetővé teszi a
folyadék kultúrában növő sejtek túlélését n-butanol jelenlétében (Aravalli és Garrett,
1997).
Megbízhatóan használható hipertermofil genetikai rendszert, amely alkalmas
célzott génkiütések megvalósítására, eddig egyedül a Thermococcus kodakaraensis-re
sikerült kidolgozni (Sato és mts., 2003). A rendszer egy uracil auxotófia genetikai
markerre épül. A T. kodakaraensis uracil auxotróf törzsét a sok más faj  mint például
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a P. abyssi  esetében is sikeresen alkalmazott 5-fluoroorotsavval (5-FOA) történő
pozitív szelekcióval izolálták (Watrin és mts., 1999). A módszerrel orotsav
foszforiboziltranszferáz (PyrE) és/vagy orotidin-5-foszfát dekarboxiláz (PyrF) mutáns
törzsek azonosíthatók. Ezt az teszi lehetővé, hogy az aktív enzimeket tartalmazó
sejtek növekedését az orotsav analóg 5-FOA gátolja, mivel abból a sejtek a számukra
alapvetően szükséges pirimidin nukleotidok helyett 5-fluoro-UMP-t szintetizálnak.
Azok a törzsek, amelyekben a pirimidin nukleotidok bioszintézisének utolsó két
lépésében szerepet játszó valamelyik enzim működésképtelenné vált, rezisztensek az
5-FOA-val szemben, azonban számukra külső uracilforrásra van szükség a túléléshez.
Az uracil auxotróf, pyrF mutáns T. kodakaraensis törzs transzformálható a vad típusú
pyrF gént tartalmazó vektor molekulával (Sato és mts., 2003). Ez a genetikai rendszer
azonban nem általánosan használható a Thermococcales fajok körében, mivel szükség
van hozzá a vizsgálni kívánt faj uracil auxotróf törzsére.
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2. Célkitűzések
Minden olyan mikroorganizmusnak fokozott biotechnológiai jelentősége van,
amely anyagcsere folyamatai során képes hidrogént termelni, mivel ezeknek a
sejteknek és hidrogenáz enzimeiknek fontos szerepe lehet a hidrogén megújuló
forrásból történő előállításában, ezáltal a jövő energiaproblémáinak megoldásában.
A mikroorganizmusokkal való hidrogéntermelés hatékonnyá tételéhez
részletesen ismerni kell az ennek a hátterében álló különböző anyagcsere
folyamatokat. A heterotróf hidrogéntermelők a fermentatív anyagcsereútjaik során
felszabaduló nagy mennyiségű felesleges elektront távolítják el hidrogén formájában,
biztosítva ezzel az energianyerő folyamataik működését. A sejtekben általában
léteznek alternatív utak is az elektronok eltávolítására, mint például az elemi kén
redukció, amelyek ismerete lényeges, mivel az ezeken keresztül távozó redukáló erő
csökkenti a sejtek hidrogéntermelő képességét.
A

hidrogéntermelő

mikroorganizmusok

közt

különösen

fontosak

a

hipertermofil fajok, mivel ezek hidrogenázai általában különösen ellenálló, stabil,
nagy aktivitású enzimek, amelyek sejtmentes rendszerekben is eséllyel használhatók
hidrogén előállításra. Kiemelkedő hidrogéntermelő képességű hipertermofileket a
Thermococcus és Pyrococcus fajok közt találunk.
Munkám során a fő célom a T. litoralis hidrogéntermelése mögött álló
anyagcsere folyamatok korábbinál részletesebb megismerése volt. Ezek az ismeretek
reményeim szerint megalapozhatják a mikroorganizmus jövőbeni hatékonyabb
felhasználását biohidrogén termelő rendszerekben.
Célul tűztem ki a T. litoralis hidrogén és kén anyagcseréjében, a korábban
megismert citoplazmatikus hidrogenáz és formát hidrogénliáz mellett részt vevő többi
enzim azonosítását, ezeknek a P. furiosus hasonló anyagcsere folyamataiban szerepet
játszó fehérjéivel való összehasonlítását. Célom volt továbbá a fajok közt meglévő
esetleges különbségek feltárása.
Kísérletet tettem továbbá egy T. litoralis-on használható genetikai rendszer
kidolgozására. A genetikai eszközök lehetővé tennék a T. litoralis gének fiziológiás
funkciójának jobb megismerését, illetve a sejtek biotechnológiai célú módosítását.
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3. Anyagok és módszerek

3.1. Mikroorganizmus törzsek és nevelésük

A Thermococcus litoralis DSM5473 és DSM5474 törzseket (Neuner és mts.,
1990) szigorúan anaerob körülmények közt, 85C-on elemi kenet nem tartalmazó
komplex tápoldatban (CM) tartottam fenn (Diruggerio és mts., 2000).
CM tápoldat (1 l): baktopepton 5 g, élesztő kivonat 1 g, NaCl 24 g,
MgCl2 x 6H2O 10,6 g, Na2SO4 4 g, CaCl2 x 2H2O 1,5 g, KCl 0,7 g, NaHCO3 0,2 g,
KBr 0,1 g, SrCl2 0,025 g, H3BO3 0,03 g. A tápoldatot (pH = 6,5) cisztein
hozzáadásával redukáltam (0,2 g / l). Redox indikátorként rezazurint (0,2 mg / l)
alkalmaztam. Kén jelenlétében történő növesztéskor 0,1 % kicsapott elemi kénnel
egészítettem ki a tápoldatokat.
A T. litoralis törzsek nevelésére, uracil auxotróf törzsek szelekciójára használt
definiált tápoldat (MIN20) összetétele a következő volt (1 l): NaCl 24 g,
MgCl2 x 6H2O 10,6 g, Na2SO4 4 g, CaCl2 x 2H2O 1,5 g, KCl 0,7 g, NaHCO3 0,2 g,
KBr 0,1 g, SrCl2 0,025 g, H3BO3 0,03 g, Na2WO4 x 2H2O 3 mg, K2HPO4 140 mg,
FeSO4 x 7H2O 1,4 mg, MnSO4 x 7 H2O 0,5 mg, CoSO4 x 7 H2O 0,36 mg,
NiCl2 x 6 H2O 0,2 mg, Na2MoO4 x 2 H2O 0,001 mg, CuSO4 x 5 H2O 0,001 mg,
piridoxin-HCl

0,1

mg,

p-aminobenzolsav

0,05

mg,

nikotinsav

0,05

mg,

DL-Ca-pantoténsav 0,05 mg, tiamin-HCl 0,05 mg, DL-6,8-lipoin sav 0,05 mg,
riboflavin 0,04 mg, biotin 0,2 mg, fólsav 0,02 mg, 20 aminosav 200 mg / aminosav,
adenin 10 mg, rezazurin 0,2 mg, cisztein 0,4 g, pH=6,5. Uracil auxotróf törzsek
fenntartására 10 mg / l uracilal kiegészített MIN20 tápoldatot használtam
(MIN20+U).
A hipertermofil törzsek táplemezeken való neveléséhez a fenti tápoldatok
szilárdítására Phytagelt használtam (7 g / l) (Rákhely és Kovács, 1996).
Az oxigénmentes körülmények közti szaporítás anaerob munkatérben
(Bactron Anaerobic/Enviromental Chamber, ShelLab, 5 % H2 + 95 % N2 atmoszféra),
illetve gázbiztosan lezárható anaerob üvegekben (Wheaton serum bottle, SigmaAldrich) történt.
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DNS klónozási munkákra, illetve rekombináns fehérje termeltetésre az
Escherichia coli XL1-Blue MRF’ és BL21(DE3) CodonPlus-RIL (Stratagene)
törzseket használtam fel. Az E. coli kultúrákat Luria-Bertani (LB) tápoldatban
37C-on növesztettem (Ausubel és mts., 1996). A törzseket 1,5 % agar tartalmú
LB táplemezeken tartottam fenn. Kompetens sejt készítés illetve transzformáció során
SOB és SOC tápoldatokat használtam (Sambrook és mts., 1989).
Antibiotikumokat a következő koncentrációkban alkalmaztam: ampicillin:
100 g / ml, streptomicin: 25 g / ml.

3.2. DNS-el végzett munkák

3.2.1. T. litoralis kromoszómális DNS tisztítás

A kromoszómális DNS tisztítását T. litoralis sejtekből a módosított CTAB
módszer felhasználásával végeztem (Ausubel és mts., 1996).
A centrifugálással (15000 g, 10 perc, 4C) összegyűjtött sejteket 10 ml 50 mM
Tris-HCl pH = 8,0, 40 mM EDTA, 25 % szacharóz összetételű pufferrel mostam,
majd az 5 ml pufferben újra felszuszpendált sejteket 50 l proteinázK 20 mg / ml és
2 ml EDTA 0,5 M, pH = 8,0) hozzáadása után 1 órán át 37C-on inkubáltam. Ezt
követően a mintát TE pufferrel (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH=8,0) 18 ml
térfogatra egészítettem ki, majd 3,75 ml SDS 10 %, 1,35 ml Triton X-100 25 %,
4,05 ml NaCl 5 M és 3,75 ml CTAB (10 %) + NaCl 0,7 M oldatok hozzáadásával
tártam fel a sejteket 45 percig 65C-on. A következő lépésben kloroformos extrakciót
végeztem azonos térfogatnyi kloroform:izoamilalkohol 24:1 arányú keverékével.
A

kromoszómális

DNS-t

0,6

x

térfogat

izopropanollal

csaptam

ki

szobahőmérsékleten. A DNS szálakat üvegbottal kitekerve 70 %-os etanolba vittem
át, majd alkoholos mosás és szárítás után a DNS-t TE pufferben oldottam fel.
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3.2.2. Plazmid DNS tisztítás E. coli-ból

Plazmid DNS-t 3 ml megfelelő antibiotikumot tartalmazó LB tápoldatban
felnőtt sejttenyészetekből tisztítottam alkalikus lízis módszerrel (Sambrook és mts.,
1989), illetve a GenElute™ Plasmid Miniprep Kit (Sigma) felhasználásával.

3.2.3. DNS manipuláció

DNS molekulák emésztése restrikciós endonukleázokkal, DNS ragadós vég
tompítása T4 DNS polimerázzal vagy Klenow polimerázzal, 5’ vég foszforilálása
polinukleotid kinázzal, DNS végi foszfátcsoport eltávolítása borjú bél alkalikus
foszfatázzal (CIAP), DNS molekulák ligálása T4 ligázzal az enzimeket gyártó cégek
(Fermentas, Stratagene, Amersham Biosciences) utasításainak megfelelően történtek.

3.2.4. Agaróz gélelektroforézis

DNS molekulák elektroforézise agaróz gélben, TAE puffer rendszerben
(0,04 M Tris-acetát, 0,001 M EDTA, pH = 8,0) történt az irodalomban leírtaknak
megfelelően (Ausubel és mts., 1996).

3.2.5. DNS fragmentizolálás agaróz gélből

DNS fragmentumok izolálását agaróz gélből DNS izoláló kit segítségével
végeztem (DNA Extraction Kit, Fermentas).

3.2.6. Kompetens sejt készítés és transzformáció

Az E. coli kompetens sejtek készítése és a transzformáció a SEM (simple and
efficient method) módszer szerint történt (Inoue és mts. 1990).
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3.2.7. Polimeráz láncreakció

A PCR-eket PTC-150 MiniCycler (MJ Research) vagy PCRExpress
thermocycler

(Hybaid)

készülékben

hajtottam

végre.

A

reakcióelegyekben

alkalmazott végkoncentrációk: primerek 1 μM, dNTP 200 μM, enzim, puffer és Mg2+:
a felhasznált polimerázt gyártó cég utasításainak megfelelően.

3.2.8. Southern blot és kolóniahibridizáció

A restrikciós endonukleázokkal történt emésztések eredményeként kapott
genomi DNS fragmentumokat 1%-os agaróz gélben választottam el. A DNS
fragmenteket a gélből kapilláris módszerrel (Ausubel és mts., 1996) vittem át
Hybond-N+ nylon membránra (Amersham Biosciences). Kolóniahibridizációnál
Hybond-C nitrocellulóz membránt Amersham Biosciences használtam. A DNS-t
2 órán át tartó, 80C-on történő hőkezeléssel kötöttem fel a membránra.
A hibridizációk 68C-on történtek (Ausubel és mts., 1996). A DNS próbák jelölése
digoxigeninnel, valamint detektálásuk alkalikus foszfatázzal konjugált anti-DIG
antitesttel és ennek kimutatása X-foszfáttal és NBT-vel adott színreakciója alapján a
gyártó cég utasításainak megfelelően történt (DIG DNA Labeling and Detection Kit ,
Roche).

3.2.9. Helyspecifikus mutagenezis

Az rNsoC fehérjék túltermelését biztosító pUP3CFS expressziós vektorba
épített nsoC gén cisztein tripletjeinek helyspecifikus mutagenezisére a QuikChange II
XL Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene) rendszert használtam. Az 50 l
térfogatú, 40 ng pUP3CFS templát DNS-t, 200 M dNTP-t, valamint a megfelelő
mutációt hordozó primer párok tagjaiból 125 – 125 ng-ot tartalmazó PCR-eket 2,5 U
PfuUltra HF DNS polimerázzal végeztem, a következő program alapján: 1 perc
95C-os denaturációt követően a 30 másodperc 95C, 1 perc 55C, 8 perc 68C
lépéseket 16-szor ismételtettem. A PCR-ek termékét a reakcióelegyekhez adott 10 U
DpnI enzimmel emésztettem 1 órán át 37C-on, ezt követően E. coli XL1-Blue MRF’
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törzsbe transzformáltam. Az nsoC génben létrehozott mutációkat szekvenálással
ellenőriztem. A mutagenezis során használt primerek leírása az 1. táblázatban
található (lásd: 44. oldal).

3.2.10. Nukleotid sorrend meghatározása

A nukleotid sorrend meghatározása automata Applied Biosystems 373 Stretch
DNA sequencer készülékkel történt.

3.3. A T. litoralis hyh2 és nso operonokat kódoló genomrégió izolálása
és klónozása

A T. litoralis hyh2 és nso operonokat hordozó genomrégiót három lépésben
izoláltam (5. ábra). Első lépésben T. litoralis genomi DNS-en PCR-t hajtottam végre a
P.

furiosus

hyh2G

génjének

szekvenciája

alapján

tervezett

HYD2GO1

(5’-TCGTAATAGTTGACATAAGG-3’) és SHY2GR2 (5’- TCATATCAACCCCCT
TGTGGAAA -3’) primer párral. A PCR 739 bp hosszúságú termékét, ami a hyh2 gén
várt régióját tartalmazta, pGEM-T Easy klónozó vektorba (Promega) ligáltam
(pLH2G3 konstrukció) és szekvenáltam. BamHI enzimmel emésztett T. litoralis
genomi DNS-ből részleges genomi könyvtárat készítettem pBluescript SK+
vektorban, amelyet a pLH2G3 konstrukció egy digoxigeninnel jelölt fragmentjét
próbaként használva vizsgáltam át kolónia hibridizációval. A pozitív jelet adó klónok
sejtjein a T. litoralis-ból izolált PCR termék szekvenciája alapján tervezett LH2GO1
(5’-AAGCCTGTGCTCAACTCCTACT-3’) és LH2GO2 (5’-TGTGCCGTAGAAGA
GGTAGATT-3’)

primerekkel

végeztem

ellenőrző

kolónia

PCR-eket.

Végeredményként a részleges genomi könyvtárból a pTLH21 klónt izoláltam, ami a
T. litoralis egy 12 kb hosszúságú kromoszómális fragmentjét tartalmazta. A pTLH21
genomi klónt szubklónoztam és egy 5377 bp hosszúságú szakaszának nukleotid
sorrendjét mindkét szálon meghatároztam.
A következő lépésekben a hyh2 operontól 5’ irányban elhelyezkedő
genomrégió klónozását végeztem el. Az LSHO10 (5’-AAGGACGTTCCTGTCCATG
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AAG-3’) és LSHO11 (5’-AGTCGGCATGAACTCTTGTGGA-3’) primerekkel
digoxigeninnel jelölt PCR terméket készítettem, aminek felhasználásával T. litoralis
XbaI részleges genomi könyvtárból egy 3926 bp hosszú kromoszómális DNS
fragmentet tartalmazó klónt izoláltam (pLU9). A későbbi szekvenálás megmutatta,
hogy a genomi könyvtár készítése során egy törött XbaI fragment ligálódott a
pBluescript SK+ XbaI helyére, a pLU9 klónt eredményezve.
Az utolsó lépésben SphI részleges genomi könyvtárból az 5103 bp hosszú
genomi

fragmentet

tartalmazó

pLS91

klónt

azonosítottam

LSHO14

(5’-TCCTCTGCTTCCTCAACTTC-3’) és LSHO18 (5’-AATAGAGGCGATGCCA
GAAC-3’) primer párral készített jelölt PCR termék segítségével.
A genomi fragmentek nukleotid sorrendjét szubklónozással és primer séta
módszerrel határoztam meg, mindkét szálon.

3.4. A T. litoralis pyr géneket kódoló genomrégió izolálása, klónozása

Pyrococcus fajok pyrE génjeinek nukleinsav sorrendje alapján tervezett kevert
szekvenciájú

PKO1

(5’-TGCATAAARTTYGGICAYTT-3’)

és

PKO3

(5’-GCICCYTCYTCYCTRTC-3’) primerekkel kapott 419 bp hosszú PCR terméket
pGEM-T Easy klónozó vektorba (Promega) ligáltam (pLPE1), és a fragment
szekvenciáját meghatároztam. T. litoralis XbaI-el emésztett kromoszómális DNS-éből
részleges genomi könyvtárat készítettem, amelynek klónjait a T. litoralis pyrE génjére
specifikus

LPO1

(5’-AGGCCAAGACAGAGGAGCTA-3’)

és

LPO2

(5’-TGCACCTTCTCCCTCTAAGAC-3’) primerekkel végzett kolónia PCR-ekkel
vizsgáltam át. Azonosítottam egy pozitív jelet adó klónt (pLPO177), ami egy 6149 bp
hosszúságú kromoszómális fragmentet tartalmazott, melyet SacI emésztéssel
szubklónoztam, és szekvenciáját a kapott fragmenteken végzett primer sétával
határoztam meg (14. ábra).
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3.5. RNS-el végzett munkák

3.5.1. RNS izolálás T. litoralis-ból

T. litoralis sejtekből történő RNS izoláláshoz a TriReagent™ (Sigma)
módszert használtam, a gyártó útmutatásait követve. A DNS maradványok
eltávolítása érdekében az RNS preparátumokat RNáz mentes DNázI enzimmel
(Fermentas) kezeltem 37C-on 60 percig, ezt követően extrakció és kicsapás után az
RNS-t RNáz mentes vízben oldottam fel. PCR-rel ellenőriztem, hogy a DNS
szennyeződések eltávolítása teljes mértékű volt-e. A tisztított RNS mennyiségét
NanoDrop ND-1000 spectrophotometer (NanoDrop Technologies) készülékkel
határoztam meg, minőségét gélelektroforézissel ellenőriztem (Ausubel és mts., 1996).

3.5.2. Reverz transzkripció és RT-PCR

A kísérletekben 100 U M-MLV Reverse Transcriptase (Promega) illetve
RevertAid H Minus M-MuLV Reverse Transcriptase (Fermentas) enzimet
használtam cDNS szintézisre 40 U RNasin ribonukleáz inhibítor jelenlétében a gyártó
cégek útmutatásainak megfelelően, 1g teljes RNS preparátumokat használva
templátként.
a, A hyh2 operon vizsgálata esetén a cDNS szintézis a hyh2A gén 5’ végére
tervezett LSHO7 primernél (5’-GCCTCGATCTCAATGCTCAC -3’) kezdődött.
A hyh2B génben elhelyezkedő LSHO34 (5’-GTGGTAATCTTGCGATATGT-3’) és
LSHO36 (5’-GGAAGCATCGTTCTGGTGTA-3’) primereket használtam fel a PCRben, amely egy 172 bp hosszúságú terméket sokszorosít.
b, Az nso operon szerveződésének vizsgálatára az nsoD gén 3’ végére
tervezett LSHO37 primerrel (5’-TAATCCTCTGCACTCCTCTC-3’) indítottam
reverz transzkripciót, míg a PCR-ben a következő, nsoA génre tervezett, primer párt
használtam fel: LSHO1 (5’-CGCAGCAATTCCACAAGAGT-3’) és LSHO2
(5’-AGAATGGTGGGTGGTAATCA-3’). A PCR reakció terméke egy 529 bp hosszú
DNS fragment.

37

3.5.3. Primer extenzió

A primer extenziós kísérleteket a korábban leírtak alapján végeztem (Rákhely
és mts., 1999). A hyh2 operon transzkripciós starthelyének meghatározásához a
hyh2B gén 5’ végétől 144 bp távolságban elhelyezkedő LSHO36 primert használtam
fel. Az nso operon esetében az nsoA gén transzlációs starthelyétől 111 bp távolságra
levő

LSHO51

primert

(5’-AGGCAGTTTTAGGTATTTTGAAATCTCCTC-3’)

alkalmaztam. A primereket az 5’ végükön [32P]ATP-vel foszforiláltam a kísérleteket
megelőzően.

3.6. Fehérje túltermeltetés és tisztítás

3.6.1. Vektorkonstrukció készítés az NsoC fehérje termeltetéséhez

A T. litoralis NsoC fehérjéjének túltermelését biztosító expressziós vektor
elkészítéséhez az nsoC gént genomi DNS-ről két részletben amplifikáltam. A gén 5’
végi

darabját

a

mesterséges

NdeI

helyet

tartalmazó

LSHO38

(5’-CATATGGTCAAGCTCATCGTGAAT-3’) és LSHO39 (5’-GTAATAGGCGCA
TGCAAGT-3’), 3’ oldali darabját az LSHO40 (5’- GACTTGCATGCGCCTATTAC3’) és LSHO41 (5’- GAGGGAGAATATCTCCTTCAC-3’) primer párokkal Pfu
polimerázzal amplifikáltam fel. A 621 bp illetve 2267 bp hosszúságú PCR termékeket
foszforilálást követően pBluescript SK(+) vektor SmaI valamint EcoRV helyére
klónoztam, mely a pUP31 és pUP32 vektorokat eredményezte. A pUP3 konstrukció
elkészítéséhez a pUP31 SphI – BamHI fragmentjét (611 bp) a pUP32 vektor azonos
helyeire ligáltam. A pUP3 vektor nsoC gént hordozó 2887 bp hosszúságú fragmentjét
NdeI és SalI enzimekkel történő emésztésével vágtam ki, majd a pMHE6 expressziós
vektor (Fodor és mts., 2004) NdeI – SalI helyére, a T7 promóter régió mögé ligáltam,
így a gén 5’ végét, azonos leolvasási keretben, FLAG-tag és Strep-tag II affinitás
ligandokat kódoló szekvenciákhoz fúzionáltattam. Az expressziós konstrukciót
(pUP3CFS) szekvenálással ellenőriztem, ezt követően a fehérje túltermeléshez E. coli
BL21(DE3) CodonPlus-RIL törzsbe transzformáltam.
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3.6.2. rNsoC fehérje túltermelése

A C-terminális végéhez FLAG-tag-Strep-tag II kettős affinitás liganddal
fúzionáltatott rekombináns NsoC fehérje (rNsoC) túltermeléséhez az E. coli
BL21(DE3) CodonPlus-RIL/pUP3CFS törzset 100 ml LB tápoldatban, 37C-on
rázatva növesztettem. Amikor a kultúra 600 nm-en mért optikai denzitása elérte a
0,4 – 0,6 közötti értéket, a sejteket 0,5 mM IPTG hozzáadását követően 22C-on
indukáltam 16 – 18 órán át. A sejteket centrifugálással gyűjtöttem össze (10000 × g,
10 perc, 4C), majd 9 ml TBS pufferben (50 mM Tris-HCl [pH = 8,0], 150 mM NaCl,
2 mM DTT) szuszpendáltam fel. A sejteket jégen tartva szonikálással tártam fel
(6 x 10 s). A feltáratlan sejteket és sejttörmeléket centrifugálással távolítottam el a
felülúszó frakciótól (15000 × g, 10 min, 4 C). SDS-PAGE segítségével vizsgáltam,
hogy melyik frakció tartalmazza a túltermelt, tisztítandó fehérjét (Ausubel és mts.,
1996).

3.6.3. rNsoC fehérje tisztítás affinitás kromatográfiával

Az

rNsoC

fehérje

tisztításához

a

feltárt

E.

coli

BL21(DE3)

CodonPlus-RIL/pUP3CFS sejtek felülúszó frakcióját gravitációsan átfolyó oszlopba
töltve 500 l Strep-Tactin Sepharose affinitás töltettel (IBA), gyenge rázatás mellett,
szobahőmérsékleten, 1 órán keresztül inkubáltam. Az oszlopot 10-szer 1,5 ml TBS
pufferrel mostam. A fehérjéket 3-szor 300 l 2,5 mM desztiobiotinnal kiegészített
TBS pufferrel eluáltam. Az oszlopot végül 2 x 500 l TBS pufferrel mostam, és
HABA pufferrel regeneráltam, ezzel eltávolítva az oszloptölteten kötve maradt
desztiobiotint.
A tisztítás egyes lépéseit és az elúciós frakciókat SDS-PAGE módszerrel
követtem nyomon.

39

3.7. Fehérjeanalitikai módszerek

3.7.1. Egydimenziós poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE)

A natív (natív-PAGE) és denaturáló (SDS-PAGE) poliakrilamid gélek
készítése és futtatása Tris-glicin puffer rendszerben a Current Protocols in Molecular
Biology című könyvben leírtaknak megfelelően történt (Ausubel és mts., 1996)
megfelelő molekulatömeg standardok használatával. A fehérje mintákat natív vagy
SDS felvivő pufferben töltöttem a gélekre, denaturáló gélelektroforézis esetén 10 perc
95C-on végzett hőkezelést követően.

3.7.2. Fehérjegél festés

A fehérjék Coomassie és ezüst festése a Current Protocols in Molecular
Biology című könyvben leírtak szerint történt (Ausubel és mts., 1996).

3.7.3. Fehérje natív molekulatömeg meghatározás

A

tisztított

rekombináns

NsoC

fehérje

natív

molekulatömegének

meghatározása gélszűrés kromatográfiával történt Bio-Silect SEC 250-5 oszlopon
(BioRad) 100 mM Na-foszfát (pH = 7) 100 mM NaCl pufferben. A molekulatömeget
a thiroglobulin (Mr 670000), szarvasmarha gamma globulin (Mr 158000), ovalbumin
(Mr 44000), mioglobin (Mr 17000) és B-12 vitamin (Mr 1350) molekulatömegű
markerekkel történő összehasonlítással állapítottam meg.

3.7.4. Fehérje koncentráció meghatározás Lowry módszerrel (Micro Lowry
módszer)

A fehérje mintákat deoxikólsav (0,015 %) és triklór-ecetsav (7 %)
felhasználásával kicsaptam, majd ezt követően 0,8 ml 0,25 M NaOH-ban oldottam
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fel. A fehérje koncentráció meghatározása a Micro Lowry módszerrel történt (Yeang
és mts., 1998). A színreakciót követően a minták abszorbanciáját 750 nm-en mértem
BIORAD SmartSpecTM 3000 spektrofotométerben. A módszert szarvasmarha szérum
albuminnal kalibráltam.

3.7.5. Kofaktor azonosítás

Az rNsoC fehérje flavin kofaktorának extrakcióját Stanton módszere alapján
végeztem (Stanton és mts., 1993). 750 g fehérjét denaturáltam ötszörös térfogatú
forró metanolban 10 percen keresztül, ezt követően a mintát jégen hűtöttem, majd a
denaturálódott fehérjéket centrifugálással távolítottam el (15000 g, 10 perc, 4C).
A felülúszót 10 – 20-szoros mértékben bekoncentráltam, minták feletti N2
áramoltatással. A felszabadított flavin kofaktort vékonyréteg kromatográfiával
azonosítottam a következő eljárás szerint. A sárga színű mintát szilika gél
vékonyréteg lemezre (5 x 10 cm, 200 m) vittem fel, és n-butanol-ecetsav-víz
(12:3:5) oldószer rendszerrel futtattam meg. Standardként tiszta FMN, FAD és
riboflavin vegyületek metanolos oldatait (100 mM) használtam egyenként és az
extrahált mintával összekeverve. A szilika gél lemez szárítását követően a mintákat
UV megvilágítással tettem láthatóvá (365 nm).

3.8. Enzimaktivitás mérés

3.8.1. Kén reduktáz aktivitás mérése

T. litoralis sejtfrakciók és a tisztított rNsoC fehérje kénredukáló aktivitását a
NADPH poliszulfid-függő oxidációjának nyomon követésével végeztem 340 nm
hullámhosszon ( = 6220 M-1cm-1), anaerob körülmények közt, 65C-on. A méréseket
Nicolet 300 spektrofotométerben (Thermo), 1 cm fényúttal rendelkező, légmentesen
zárható küvettákban végeztem el. A reakcióelegyek (2 ml) általánosan 100 mM
HEPES puffert (pH = 8,9), 0,3 mM NADPH-t, 0,2 mM poliszulfidot valamint
különböző mennyiségű fehérje mintát tartalmaztak. A poliszulfid szubsztrátot elemi
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kén olvadt Na2S-ban történő feloldásával készítettem az irodalomban leírt módon
(Lengyel és mts., 1999). Az aktivitási értékeket, a Vision 3.41 szoftver kinetikai
mérési módszerének felhasználásával, a reakciók kezdeti abszorbancia változásából
határoztam meg, melynek során figyelembe vettem a NADPH nem enzimatikus
bomlásából következő abszorbancia változást. Egy egységnyi kén reduktáz aktivitás
1 mol NADPH 1 perc alatt bekövetkező oxidációját katalizálja.

3.8.2. Aktivitás mérések mesterséges elektron akceptorokkal

NADPH-függő benzilviologén és metilviologén redukáló aktivitások mérését
anaerob körülmények közt, 65C-on végeztem, a festékek abszorbancia változását
600 nm-en követve (BV = 8.3 mM-1cm-1,MV = 13.7 mM-1cm-1). A 2 ml térfogatú
reakcióelegyek 50 mM Tris-HCl puffert (pH = 8,0), 0,3 mM NADPH-t, valamint
0,3 mM benzilviologént illetve 0,3 mM metilviologént tartalmaztak.
NADPH-függő DTNB redukáló aktivitást hasonló összetételű reakcióelegyben
mértem, 412 nm-en ( = 13.6 mM-1cm-1).
Az rNsoC fehérje által katalizált reakciók kinetikai állandóit változó
szubsztrátkoncentrációk mellett határoztam meg. A Km és Vmax értékeket a kinetikai
mérések adataiból a MATLAB programcsomag használatával, nem-lineáris illesztés
módszer felhasználásával számítottam ki.

3.8.3. Hidrogén felvevő aktivitás mérése
T. litoralis sejtfrakciók NAD+-függő hidrogén felvevő aktivitásának mérése
során az elektronakceptor NAD+ redukcióját követtem nyomon 340 nm-es
hullámhosszon

történő

abszorpszió

méréssel,

80C-on.

A

sejtfrakciókat

50 mM Tris-HCl (pH = 8,0) pufferben vettem fel. A 2 ml térfogatú, 1 mM NAD+-ot
tartalmazó, reakcióelegyeket légmentesen zárható küvettákban, H2 atmoszféra alatt
inkubáltam.
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3.8.4. Glutaminsav dehidrogenáz aktivitás mérése

A T. litoralis sejtfrakciók glutaminsav dehidrogenáz aktivitását 65C-on,
anaerob körülmények közt, a NADP+ glutaminsav-függő redukciójának 340 nm-en
történő mérésével határoztam meg. A reakcióelegyek 20 mM Na-foszfát puffert
(pH = 7,0), 6 mM glutaminsavat, 0,4 mM NADP+-t, valamint különböző sejtfrakció
mintákat tartalmaztak (Ma és mts., 1994b).

3.9. Bioinformatikai módszerek

A DNS és fehérje szekvenciák összehasonlítása valamint a GenBank, Prosite
és SwissProt adatbázisokban való keresések a BLAST (X, P) programmal történtek
(www.ncbi.nih.nlm.gov/BLAST). Több fehérje aminosavsorrendjének együttes
összevetése a ClustalW 1.8 programmal készült (http://searchlauncher.bcm.tmc.edu).

3.10. Szekvenciák elhelyezése adatbázisban

A Thermococcus litoralis hyh2 és nso operonokat hordozó 12258 bp
hosszúságú genomrégiójának szekvenciája EU024408 hivatkozási szám alatt érhető el
a GenBank adatbázisban.
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mutáció
C34A
C45A
C48A
C60A
C96A
C100A
C104A
C143A
C147A
C151A
C203A
C431A
C583A
C586A
C588A
C594A
C633A
C636A
C639A
C686A
C712A
C715A
C719A
C745A
C748A

primer név

primer szekvencia

UPMO53

5’ CACATTCCAGGAATGGCCTACGATTTTGAGCTC 3’

UPMO54

5’ GAGCTCAAAATCGTAGGCCATTCCTGGAATGTG 3’

UPMO43

5’ CGAGCCCTATGGATCAGCCCGCCTTTGCTTAGTCG 3’

UPMO44

5’ CGACTAAGCAAAGGCGGGCTGATCCATAGGGCTCG 3’

UPMO45

5’ GGATCATGCCGCCTTGCCTTAGTCGAAACTCCTAG 3’

UPMO46

5’ CTAGGAGTTTCGACTAAGGCAAGGCGGCATGATCC 3’

UPMO55

5’ GAGGAGTTACAACTTCAGCTACACTCAAACCTGCAG 3’

UPMO56

5’ CTGCAGGTTTGAGTGTAGCTGAAGTTGTAACTCCTC 3’

UPMO23

5’ GACCACTACGGAGATGCCATAGGGCCATGTC 3’

UPMO24

5’ GACATGGCCCTATGGCATCTCCGTAGTGGTC 3’

UPMO25

5’ GATTGCATAGGGCCAGCTCAAGAGGGATGCC 3”

UPMO26

5’ GGCATCCCTCTTGAGCTGGCCCTATGCAATC 3’

UPMO27

5’ CATGTCAAGAGGGAGCCCCGGCACACAGTGAC 3’

UPMO28

5’ GTCACTGTGTGCCGGGGCTCCCTCTTGACATG 3’

UPMO39

5’ GCAGTTCTTGGAAGAGTTGCTCCGGCTTTCTGTG 3’

UPMO40

5’ CACAGAAAGCCGGAGCAACTCTTCCAAGAACTGC 3’

UPMO31

5’ GAGTTTGTCCGGCTTTCGCTGAAAGCGAGTGCAG 3’

UPMO32

5’ CTGCACTCGCTTTCAGCGAAAGCCGGACAAACTC 3’

UPMO41

5’ CGGCTTTCTGTGAAAGCGAGGCCAGGAGGAACCTTGTG 3’

UPMO42

5’ CACAAGGTTCCTCCTGGCCTCGCTTTCACAGAAAGCCG 3’

UPMO35

5’ CTGCGGGACTTGCAGCCGCCTATTACTTGAG 3’

UPMO36

5’ CTCAAGTAATAGGCGGCTGCAAGTCCCGCAG 3’

UPMO37

5’ GCCATAGGTCAGTATGCCGATGATTCCTTC 3’

UPMO38

5’ GAAGGAATCATCGGCATACTGACCTATGGC 3’

UPMO11

5’ GGAAGCAGAAAGGGCTATGAGCTGCGGATG 3’

UPMO12

5’ CATCCGCAGCTCATAGCCCTTTCTGCTTCC 3’

UPMO21

5’ GCAGAAAGGTGTATGAGCGCCGGATGTATGGAGGTC 3’

UPMO22

5’ GACCTCCATACATCCGGCGCTCATACACCTTTCTGC 3’

UPMO15

5’ GTATGAGCTGCGGAGCTATGGAGGTCTTTAG 3’

UPMO16

5’ CTAAAGACCTCCATAGCTCCGCAGCTCATAC 3’

UPMO17

5’ GTATGGAGGTCTTTAGAGCTAAGCTCAGGGAGTAC 3’

UPMO18

5’ GTACTCCCTGAGCTTAGCTCTAAAGACCTCCATAC 3'

UPMO57

5’ CTCGACAACAATAAGGCTGTATTGTGCGGTAGG 3’

UPMO58

5’ CCTACCGCACAATACAGCCTTATTGTTGTCGAG 3’

UPMO47

5’ CAATAAGTGTGTATTGGCCGGTAGGTGTGTCAAC 3’

UPMO48

5’ GTTGACACACCTACCGGCCAATACACACTTATTG 3’

UPMO59

5’ GTGTATTGTGCGGTAGGGCTGTCAACTTAACTCATG 3’

UPMO60

5’ CATGAGTTAAGTTGACAGCCCTACCGCACAATACAC 3’

UPMO61

5’ GAGACATGATTGACGTCGCTCCTACAGGGGCAATAAGC 3’

UPMO62

5’ GCTTATTGCCCCTGTAGGAGCGACGTCAATCATGTCTC 3’

UPMO63

5’ CTCCAGTAAAGACTGTCGCCAACGGGTGCAGCTTTGC 3’

UPMO64

5’ GCAAAGCTGCACCCGTTGGCGACAGTCTTTACTGGAG 3’

UPMO49

5’ GACTGTCTGCAACGGGGCCAGCTTTGCATGTG 3’

UPMO50

5’ CACATGCAAAGCTGGCCCCGTTGCAGACAGTC 3’

UPMO65

5’ CGGGTGCAGCTTTGCAGCTGAAATGAACATCGAG 3’

UPMO66

5’ CTCGATGTTCATTTCAGCTGCAAAGCTGCACCCG 3’

UPMO51

5’ GGAACAACGGACACCTCGCCGACATCTGCCGCTTC 3’

UPMO52

5’ GAAGCGGCAGATGTCGGCGAGGTGTCCGTTGTTCC 3’

UPMO67

5’ GACACCTCTGCGACATCGCCCGCTTCAAGAGACCATG 3’

UPMO68

5’ CATGGTCTCTTGAAGCGGGCGATGTCGCAGAGGTGTC 3’

1. táblázat Az nsoC gén mutagenezise során felhasznált primerek szekvenciája.
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4. Eredmények és tárgyalásuk

4.1. Thermococcus litoralis hyh2 operon vizsgálata

A T. litoralis hidrogén és kén anyagcseréjében részt vevő enzimek azonosítása
során abból indultam ki, hogy a P. furiosus és a P. abyssi két, hidrogenáz és
kénredukáló aktivitással rendelkező enzimét, a szolubilis hidrogenáz II enzimet és a
szulfid dehidrogenázt kódoló operonok a genomokban egymás mellett, ellentétes
orientációban helyezkednek el (Robb és mts., 2001; Cohen és mts., 2003). Mivel
korábban nem volt információ ezen enzimek homológjainak jelenlétéről T. litoralisban, a Pyrococcus fajokban előfordulóhoz hasonló genomi elrendeződést feltételezve,
elsőként az ezeket a fehérjéket kódoló megfelelő kromoszómális régiót kíséreltem
meg izolálni T. litoralis-ból.

4.1.1. A hyh2 operont hordozó genomi régió izolálása T. litoralis DSM5473
törzsben

A T. litoralis ismert genomszekvenciával rendelkező közeli rokon fajai közül
a P. furiosus-ban és P. abyssi-ben található meg a szolubilis hidrogenáz II (Hyh2)
enzimkomplex. A két faj enzimeinek egyes alegységeit kódoló hyh2B, hyh2G, hyh2D
és hyh2A gének nagymértékű, 73%, 77%, 74%, és 70%-os azonosságot mutatnak
egymáshoz. A jelentős hasonlóság alapján, a P. furiosus hyh2G génjére tervezett
primereket különböző kombinációkban használva PCR-eket végeztem T. litoralis
genomi DNS-en. A HYD2GO1 és SHY2GR2 primer párral egy 737 bp hosszúságú
terméket

kaptam,

melyet

klónoztam

(pLH2G3)

és

nukleotid

sorrendjét

meghatároztam. A felszaporított genomi DNS darab szekvenciájából levezetett
aminosav sorrend 85 % illetve 81 % azonosságot mutatott a P. furiosus és a P. abyssi
Hyh2G fehérjéi megfelelő belső régiójának aminosav szekvenciájával. Ez igazolta,
hogy a T. litoralis hyh2G génjének egy darabját sikerült izolálni.
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5. ábra A. A T. litoralis hyh2 és nso operonokat tartalmazó genomrégiója. A régió izolálása során
azonosított főbb genomi klónokat nyilak jelzik. B. A hyh2 és nso operonok közti, promótereket
hordozó, genomi régió szekvenciája. A transzkripciós start helyeket félkövér betűk és nyilak jelzik.
Aláhúzások jelölik a TATA és a transzkripciós faktor B felismerőhely (BRE) elemeket, valamint a
feltételezett riboszómális kötőhelyeket (RBS). A hyh2B és az nsoA gének transzlációs start kodonját
döntött betűk jelölik.

A pLH2G3 vektorba épített PCR fragment egy jelölt szakaszának segítségével
részleges T. litoralis genomi könyvtárból azonosítottam egy 12 kb hosszú
kromoszómális régiót tartalmazó klónt (pTLH21). Az izolálás menetét részletesen az
Anyagok és módszerek fejezetben ismertettem. A genomi fragment egy 5377 bp
hosszú, mindkét szálon megszekvenált szakaszán öt nyitott leolvasási keretet
azonosítottam (5. ábra). Ezek közül négy orf (hyh2BGDA), genomi elrendeződésük
alapján, feltételezhetően egy operonba szerveződik. A szekvenciájukból levezetett
fehérjék nagymértékű hasonlóságot mutatnak a P. furiosus szolubilis hidrogenáz II
(Hyh2) enzimének alegységeivel (Ma és mts., 2000). Az azonosság mértéke a Hyh2B,
Hyh2G, Hyh2D és Hyh2A fehérjék közt 73 %, 83 %, 64 % illetve 67 %, ami
valószínűsíti, hogy az operon a T. litoralis-ban is egy második citoplazmatikus
[NiFe] hidrogenáz komplexet, a szolubilis hidrogenáz II enzimet kódol.
A genomi régióban azonosított ötödik nyitott leolvasási keret a hyh2B géntől
5’ irányban, ellentétes orientációban helyezkedik el (5. ábra). A szekvenciájából
származtatott fehérje nem a közeli rokon Thermococcales fajokban talált
génelrendeződés alapján várt szulfid dehidrogenáz kis alegységével, hanem
különböző eubaktériumokban megtalálható több alegységes NAD+ redukáló [NiFe]
hidrogenázok és [FeFe] hidrogenázok NuoE típusú alegységeivel mutat hasonlóságot.
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A hyh2 operontól 5’ irányban elhelyezkedő genomrégió vizsgálatát a dolgozat 4.2.
fejezetében ismertetem részletesen.

4.1.2. hyh2 operon T. litoralis DSM5473 és DSM5474 törzsekben

A T. litoralis 842 bp-os hyh2A génjének hossza mindössze 68 %-a a
P. furiosus megfelelő génjének. A belőle levezetett feltételezett fehérje a P. furiosus
Hyh2A fehérjéjének csak az N-terminális oldali első 269 aminosavával mutat
hasonlóságot. A T. litoralis hyh2A génjének stop kodonja valószínűsíthetően egy
leolvasási keret eltolódást eredményező mutáció következménye, melynek során egy
ötödik C inzertálódott az eredeti hyh2A egy CCCC szekvenciájába. A szolubilis
hidrogenáz enzimkomplex Hyh2A alegysége foglalja magába az enzim [NiFe]
katalitikus centrumát, amelynek fém atomjait a fehérje N- és C-terminális végéhez
közel elhelyezkedő egy – egy CxxC motívum cisztein oldalláncai kötik meg. Az
inzerciós mutáció következtében a T. litoralis DSM5473 törzs szolubilis hidrogenáz II
enzimének katalitikus alegysége egy csonka fehérje, amely az aktív centrum kötéséért
felelős aminosavak közül csak az N-terminálison elhelyezkedő CxxC motívumot
tartalmazza. Ezek alapján a fehérje nem rendelkezik katalitikus centrummal, így a
Hyh2 enzim nem működőképes ebben a törzsben.
A hyh2A gén szekvenciáját meghatároztam egy másik T. litoralis izolátumban,
a DSM5474 törzsben is, amihez genomi DNS-en végrehajtott PCR-ekkel izoláltam a
gént. Ez megmutatta, hogy a hyh2A a DSM5474 törzsben nem tartalmazta a leolvasási
keret eltolódását okozó nukleotidot, így gén termékének mérete megfelel az elvárt
Hyh2A méretnek, ezért feltételezhetően a szolubilis hidrogenáz II enzim ebben a
T. litoralis törzsben működőképes.
A P. furiosus mindkét szolubilis hidrogenáz enzimét sikerült tisztítani és
biokémiailag jellemezni. Kimutatták az enzimekről, hogy amíg a Hyh1 kizárólagosan
NADP+-t képes használni elektronakceptorként, a Hyh2 hidrogenáz NAD+-ot és
NADP+-t is tud redukálni (Ma és mts., 1994a; Ma és mts., 2000). A törzs harmadik,
membrán kötött hidrogenáza nem használ nukleotidokat elektronszállító redox
partnerként (Sapra és mts., 2000). Ezek alapján egy hidrogén függő NAD+ redukáló
aktivitás jelenléte Thermococcales sejtekben aktív Hyh2 hidrogenáz jelenlétére utal.
Meghatározva a T. litoralis törzsekből származó sejt extraktumok hidrogén-függő
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NAD+-redukáló aktivitását, azt a DSM5474 törzs esetében ki tudtam mutatni, míg a
DSM5473 törzs sejtjei nem rendelkeztek ilyen aktivitással. Ez alátámasztotta a
T. litoralis törzsek hyh2A génjeinek szekvencia analíziséből levont következtetéseket.

4.1.3. A T. litoralis hyh2 operon transzkripcionális vizsgálata

A hyh2 operon minden egyes génjét archaebaktériumokra jellemző, konzervált
riboszómális kötőhely előzi meg (Brown és mts., 1989) (5. ábra). Az operon egymást
követő génjei 1 – 4 nukleotid hosszan átfednek. Ebből a genomi elrendeződésből arra
következtettem, hogy a hyh2BGDA gének egy átírási egységet alkotnak, aminek
igazolására RT-PCR kísérleteket végeztem. A T. litoralis-ból tisztított RNS
preparátumon a hyh2A gén 5’ végére tervezett primerrel (LSHO7) cDNS-t
szintetizáltam. A reverz transzkripció termékét a hyh2B génre specifikus primer párral
(LSHO34 – LSHO36) végzett PCR-el mutattam ki, aminek eredményeként egy 172
bp hosszú terméket vártam. Az ennek megfelelő méretű PCR termék megmutatta,
hogy az operon négy génje egy transzkriptumon íródik át (6. ábra).

hyh2A

hyh2D

hyh2G

hyh2B

LSHO37

M

LSHO34 LSHO36

gK

RT-

RT+

1000 bp
750 bp
500 bp
250 bp

6. ábra A T. litoralis hyh2 gének transzkripciós szerveződésének vizsgálata RT-PCR-rel. A PCR az
LSHO34 – LSHO36 primer pár felhasználásával LSHO7 primerrel készített cDNS-en lett elvégezve.
M: DNS marker, gK: genomi DNS-en végzett kontroll kísérlet, RT-: reverz transzkriptáz nélkül végzett
reakció, RT+: reverz transzkriptáz jelenlétében végzett reakció.
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A hyh2 operon transzkripciós start pontját primer extenziós kísérletekkel
határoztam meg. Ez a hyh2B gén startkodonjától 5’ irányban 25 nukleotid távolságban
található adenin (5. ábra). Az operont tipikus archaebakteriális promóter előzi meg,
melynek elemei a transzkripciós starthelytől 5’ irányban a megfelelő konzervált
pozíciókban helyezkednek el (Soppa, 1999) (5. ábra). A -26/-27-es régióban
kijelölhető TATA szekvencia jól megfelel a P. furiosus promóterek alapján
megállapított konszenzus szekvenciának (-23TTWWWAW-29, W=A/T) (van de
Werken és mts., 2006). A -33/-34 pozícióban elhelyezkedő, két adenin nukleotidból
álló, BRE régió (transcription factor B Recognition Element) szintén megegyezik az
archaebakteriális BRE elemek konszenzus szekvenciájával (Soppa, 1999).
A hyh2A gén stop kodonjától 3’ irányban 409 bp távolságban, közvetlenül a
gén eredeti, mutáció előtti, leolvasási keretének stop kodonját követően, egy
AT-gazdag régió található, ami valószínűleg a transzkripció terminációban játszik
szerepet (Brown és mts., 1989).
Az előbbi eredmények megmutatták, hogy a T. litoralis hyh2 operonja
transzkripcionálisan aktív, a gének által kódolt fehérjék megszintetizálódnak a
sejtekben, annak ellenére, hogy funkciójukat nem tudják betölteni. Ez arra utal, hogy
a törzs hyh2A génjében bekövetkezet mutáció evolúciósan fiatal.

4.1.4. A szolubilis hidrogenáz II enzim Thermococcales fajokban

Az ismert teljes genom szekvenciával rendelkező Thermococcales fajok
mindegyikében megtalálható a szolubilis hidrogenáz I enzim. A Hyh2 hidrogenáz
előfordulása azonban nem általános a mikróba csoportban, korábban csak a
P. furiosus-ban és P. abyssi-ben azonosították génjeit (2. táblázat). Munkám során
hyh2 géneket izoláltam T. litoralis-ból, így ez a Thermococcales faj is két szolubilis
hidrogenázzal

rendelkezik.

Valószínűsíthető,

hogy

a

Hyh2

hidrogenázt

működésképtelenné tevő mutáció a T. litoralis fajnak csak a DSM5473 törzsében levő
hyh2A génben következett be. Ezek alapján feltételezhető, hogy a Thermococcalesek
közé tartozó mikroorganizmusoknak az anyagcseréjük fenntartásához egy, a Hyh1
enzimek katalitikus tulajdonságaival rendelkező citoplazmatikus hidrogenázra
mindenképp szükségük van. Ezzel szemben a szolubilis hidrogenáz II enzim nem
esszenciális a sejtek számára, valószínűleg kiegészítő szerepet játszik a sejtek redox
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egyensúlyának finomszabályozásában. A T. litoralis két törzsének további
részletesebb összehasonlítása lehetővé teheti a Hyh2 enzim anyagcserében betöltött
szerepének pontosabb megismerését.

Hyh1

Hyh2
a

Mbh

Fhl

b

+

T. litoralis

+

+

+

T. kodakaraensis

+

-

+

-

P. furiosus

+

+

+

-

P. abyssi

+

+

+

+

P. horikoshii

+

-

+

-

2. táblázat Hidrogenázok előfordulása a Thermococcales rend néhány tagjában.
a: A T. litoralis DSM5473 törzs nem rendelkezik, a T. litoralis DSM5474 törzs rendelkezik aktív Hyh2
hidrogenáz enzimkomplexszel.
b: Az mbhL gén T. litoralis-beli jelenléte igazolt.

4.2. Egy új típusú kén reduktáz enzim vizsgálata T. litoralis-ban

4.2.1. Az nso operon azonosítása T. litoralis-ban

A T. litoralis hyh2 operonját tartalmazó kromoszómális régió vizsgálata során
– a hyh2B géntől 5’ irányban, tőle 160 bp távolságra – egy vele ellentétes orientációjú
nyílt leolvasási keretet azonosítottam (5. ábra), amely nem mutatott hasonlóságot a
P. furiosus-ban és P. abyssi-ben megfigyelhető génelrendeződés alapján várt szulfid
dehidrogenáz kis alegységet kódoló génekkel. Annak érdekében, hogy ehhez az orfhez esetlegesen egy operonban kapcsolódó további géneket azonosítsam, több
lépésben izoláltam a hyh2 operontól 5’ irányban elhelyezkedő genomi régiót. Ennek
menetét részletesen az Anyagok és módszerek fejezetben mutatom be. A részleges
genomi könyvtárakból kiválasztott klónok egy 7864 bp hosszúságú genomi régióról
származtak, amelynek szekvenciáját szubklónozást követő primer sétával határoztam
meg a DNS mindkét szálán.
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A hyh2 operontól 5’ irányban öt nyitott leolvasási keret található (5. ábra).
Ezek közül a négy azonos orientációjú orf, genomi elrendezésük alapján,
feltételezhetően egy operonban helyezkedik el. A géneket, a belőlük levezetett
fehérjék később bemutatott in silico és biokémiai vizsgálata alapján, nsoA (465 bp),
nsoB (1668 bp), nsoC (2868 bp) és nsoD-nek (534 bp) (NADPH-függő kén
oxidoreduktáz, lásd: 4.2.6. fejezet) neveztem el.
Egy további nyitott leolvasási keret (orf1) található az nsoD géntől 3’ irányban
1 bp távolságra, azzal ellentétes orientációban (5. ábra). A gén szekvenciájából
származtatott fehérje a Thermococcus kodakaraensis egy ismeretlen funkciójú
feltételezett membrán fehérjéjéhez mutat kismértékű hasonlóságot (Fukui és mts.,
2005). Ez alapján a gén termékének T. litoralis-ban betöltött funkciójáról sem lehetett
következtetéseket levonni.

4.2.2. Az nso operon transzkripcionális vizsgálata

Az nso operon egymást követő génjei nem fednek át egymással. A távolság az
nsoB és nsoC, valamint az nsoC és nsoD gének közt rövid: 1 bp illetve 22 bp. Az
nsoA utolsó és nsoB első nukleotidja azonban jelentős, 159 bp távolságra helyezkedik
el egymástól. A géneket tipikus archaebakteriális riboszómális kötőhelyek előzik
meg, az nsoB gén kivételével, amely előtt található feltételezett kötőhely (GGATGC)
csak kisebb mértékben felel meg a riboszómális

kötőhelyek konszenzus

szekvenciájának (Brown és mts., 1989).
Az nso gének genomi elrendeződése arra utal, hogy egy átírási egységet
alkotnak. Ennek kísérleti bizonyítása RT-PCR technikával történt. Ebben az esetben
az nsoD gén 3’ végére tervezett primert (LSHO37) használva szintetizáltam cDNS-t
T. litoralis-ból származó teljes RNS mintán. Ezt követően az nsoA génre tervezett,
529 bp-os DNS fragment felszaporítására alkalmas primer párral (LSHO1 – LSHO2)
hajtottam végre a PCR-t a cDNS templáton. Az eredményül kapott, megfelelő méretű,
PCR termék bizonyította, hogy az operonról átíródik olyan transzkriptum amely mind
a négy gént tartalmazza (7. ábra). Alternatív promóterek jelenléte az operonon belül
nem zárható ki, azonban ezekre utaló szekvencia motívumok nem voltak
azonosíthatók.
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7. ábra A T. litoralis nso gének transzkripcionális szerveződésének vizsgálata RT-PCR-rel. Az
LSHO37 primerről indulva szintetizált cDNS-en a PCR-t az LSHO1 és LSHO2 primer párral hajtottam
végre. M: DNS marker, gK: genomi DNS-en végzett kontroll kísérlet, RT-: reverz transzkriptáz nélkül
végzett reakció, RT+: reverz transzkriptáz jelenlétében végzett reakció.

Primer extenziós kísérletekkel meghatároztam az nso operon transzkripciós
iniciációs pontját. Ez az nsoA gén startkodonját 18 bp-al előzi meg (5. ábra).
A transzkripciós iniciációs ponttól 5’ irányban az nso operon esetében is
megtalálhatók a tipikus archaebakteriális promóter elemek, mint a TATA és BRE
(transcription factor B recognition element) régiók, a megfelelő konzervált
pozíciókban (Soppa és mts., 1999) (5. ábra).
Az nsoD géntől 3’ irányban nem azonosítható transzkripciós terminációs
szignálként funkcionáló, pirimidin nukleotidokban gazdag régió.

4.2.3. Az nso gének termékeinek in silico vizsgálata

Az adatbázisokban elérhető szekvenciák között végzett BLAST keresések
megmutatták, hogy az nso génekből levezethető NsoA, NsoB és NsoC fehérjék a
legnagyobb mértékű (80 %, 90 % illetve 77 %) azonosságot a T. kodakaraensis
genom szekvenciájában azonosított TK1614, TK1613 és TK1612 feltételezett gének
fehérje termékeivel mutatják (Fukui és mts., 2005). A TK1614 és TK1613 génekből
származtatott fehérjéket NADH:ubiquinon oxidoreduktáz E és F alegységként
határozták meg, míg a TK1612 feltételezések szerint egy glutaminsav szintáz béta
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alegységnek megfelelő oxidoreduktázt kódol. Ezek a T. kodakaraensis gének genomi
elrendeződésük alapján valószínűleg egy operont alkotnak. A T. litoralis nsoD
génjének megfelelője azonban nem található meg a T. kodakaraensis genomjában
(Fukui és mts., 2005). További, az nso génekével hasonló szerveződést mutató
operont ismert archaebakteriális szekvenciák közt más fajokban nem lehetett
azonosítani, ami arra utal, hogy az nso-szerű operonok csak kivételesen fordulnak elő
archaebaktériumok – ezen belül a Termococcales fajok – közt.
Nem érhetők el irodalmi adatok a T. kodakaraensis nso operonjának esetleges
funkcionális vizsgálatára vonatkozóan. Így az T. litoralis nso génjei által kódolt
fehérjék funkciójának meghatározása érdekében először részletes in silico analízist
végeztem azok szekvenciáin. A vizsgálatokból kapott eredményeket az alábbiakban
foglalom össze:
NsoA
A T. litoralis NsoA fehérjéjének számított molekulatömege 17,3 kDa. A
fehérje jelentős hasonlóságot mutat az Escherichia coli NADH:ubiquinon
oxidoreduktázának vas-kén klaszter kötő NuoE alegységéhez (Weidner és mts., 1993)
(8. ábra). Ennek szekvenciájában található egy négy ciszteinből álló konzervált
motívum (CxxxxCx35CxxxC) ami az N1b jelű [2Fe-2S] centrumot köti (Friedrich,
1998). A motívum azonosítható a T. litoralis NsoA fehérjéjében is. Az NsoA továbbá
nagymértékű (34 – 54 %) azonosságot mutat különböző többalegységes
enzimkomplexek NuoE típusú alegységeivel, mint például a Ralstonia eutropha
NAD+-redukáló formát dehidrogenázának -alegységével (FdsG) (Oh és Bowien,
1998), a Thermotoga maritima [FeFe] hidrogenázának -alegységével (HndC)
(Verhagen és mts., 1999), és a Caldicellulosiruptor saccharolyticus feltételezett
Csac0619 génje (ZP00885114) által kódolt NADH dehidrogenáz I E alegységként
azonosított fehérjéjével (8. ábra).
NsoB
Az nsoB génből származtatott 61,1 kDa molekula tömegű fehérje 41 és 68 %
közötti azonosságot mutat az E. coli NADH:ubiquinon oxidoreduktázának NuoF
alegységével (Weidner és mts., 1993), továbbá a R. eutropha NAD+-redukáló formát
dehidrogenázának FdsB (Oh és Bowien, 1998), a T. maritima [FeFe] hidrogenázának
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FAD-I. NADPH FAD-II.

H-klaszter

DSY0936
35 % (47 %)
MGD

SO0988
47 %
Clostridium thermocellum
glutaminsav szintáz

FAD-I. NADPH FAD-II.

GltD

8. ábra A T. litoralis Nso fehérjéinek és homológjainak vázlatos szerkezeti felépítése. A fehérjék
NADH, NADPH, FAD, FMN, molibdopterin guanin dinukleotid (MGD) és H-klaszter kötő szekvencia
motívumait a megfelelő rövidítésekkel jelöltem. Piros és narancssárga négyszögek jelzik a [2Fe-2S],
illetve a [4Fe-4S] klaszter kötő motívumokat, míg a sárga négyszögek a kizárólagosan csak az NsoC
típusú fehérjékben előforduló cisztein motívumokat jelképezik. A T. litoralis egyes Nso alegysége és a
megfelelő hasonló fehérjék közti azonosság %-ban kifejezett mértékét az adott sematikus fehérje feletti
számok mutatják. Az NsoC GltD doménje és az NsoC típusú fehérjék GltD doménje közti azonosságot
zárójelben tüntettem fel.

HndB (Verhagen és mts., 1999), és a C. saccharolyticus Csac0620 (ZP00885113)
génjéből levezetett NADH dehidrogenáz I enzimének NuoF típusú alegységével
(8. ábra).
Az NsoB szekvenciájában két glicinben gazdag konzervált régió található. Az
első tartalmaz egy GxGxxG motívumot, amely különböző fehérjék NAD(P)(H)
kötőhelyén belül a hidrofób, ADP kötő zseb kialakításában vesz részt (McKie és
Douglas, 1991). Különböző nukleotidkötő fehérjékből származó motívumok
szekvenciájának összevetése alapján elmondható, hogy a mintázat utolsó pozíciójában
glicin sokkal nagyobb gyakorisággal fordul elő NAD(H) kötő fehérjékben, mint
NADP(H) kötőkben (Scrutton és mts., 1990). A második glicin gazdag régió, NuoF
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típusú fehérjék összehasonlítása alapján, valószínűleg FMN kötőhely kialakításában
vesz részt (Lief és mts., 1995).
A fehérje C-terminális régiójában található 12 cisztein három konzervált
motívumba

rendeződik.

A

CxxCxxCx39C

motívum

ciszteinjei

általánosan

megtalálhatók az összes NuoF és vele homológ fehérjékben. Hozzájuk hasonlóan
valószínűleg a T. litoralis NsoB fehérjéjében is egy [4Fe-4S] kocka kötésében
játszanak szerepet, amely megfelel az E. coli NuoF részletesen jellemzett N3 vas-kén
centrumának (Velazquez és mts., 2005). Az NsoB fehérjében, annak C-terminális
végéhez közel, két ferredoxin típusú, két [4Fe-4S] klasztert kötő, ismétlődő
CxxCxxCxxxC motívum helyezkedik el, amely több más hozzá hasonló fehérjében is
megtalálható, de előfordulása nem általános.
Néhány az NsoB-vel homológiát mutató fehérje, mint például a T. maritima
[FeFe] hidrogenázának HndB alegysége, az N-terminális végén tartalmaz egy, az
E. coli NuoE fehérjéjére jellemző, [2Fe-2S] klasztert. Más hasonló fehérjékben a
klasztert kötő CxxxxCx35CxxxC motívum csak részlegesen van jelen, mert egy vagy
két cisztein más aminosavra cserélődött ki bennük, így ezek a fehérjék nem képesek
kötni a [2Fe-2S] klasztert. A T. litoralis NsoB fehérjéjéből ez a motívum teljesen
hiányzik, mivel a hozzá hasonló fehérjékhez képest mintegy 50 aminosavval rövidebb
N-terminális régióval rendelkezik. A fehérje N-terminális végének elvesztése
valószínűleg egy az ősi nsoB gén 5’ végén bekövetkezett mutáció eredménye,
melynek során egy nukleotid kimaradt az eredeti gén startkodonjának közelében. A
mutáció miatt kialakult leolvasási keret eltolódás következtében a T. litoralis nsoB
génjének startkodonja egy korábbi belső metionint kódoló kodon lett, amelyet a
4.2.2. fejezetben említett a konszenzushoz kisebb hasonlóságot mutató szekvenciájú
riboszómális kötőhely előz meg. Az nsoA és nsoB gének közt megfigyelhető nagy,
159 bp-os távolság ennek a mutációnak az eredménye. Az NsoB fehérje őse tehát
feltételezhetően rendekezett korábban a most már hiányzó N-terminális régióval, amit
alátámaszt, hogy az nsoA gén stopkodonjától 5’ irányban, néhány bázispár
távolságban egy tipikus riboszómális kötőhely helyezkedik el, amit egy ATG
szekvencia követ.
Az NsoA és NsoB fehérjék nagyfokú hasonlóságot mutatnak különböző
részletesen jellemzett enzimkomplexek (NADH:ubiquinon oxidoreduktázok, formát
dehidrogenázok, [FeFe] hidrogenázok) NuoE és NuoF típusú alegységeivel. Ezek a
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fehérjék nukleotidkötő, NADH oxidoreduktáz funkciót látnak el az enzimekben, és
elektronokat továbbítanak a nukleotid kötőhely valamint a komplex más alegységén
elhelyezkedő különféle típusú aktív centrum közt. Mindezek alapján feltételezhető,
hogy az NsoA és NsoB fehérjék hasonló funkciót töltenek be a T. litoralis Nso
enzimkomplexében is.
NsoC
A 106.8 kDa molekula tömegű feltételezett fehérje az Nso komplex
legnagyobb

alegysége.

Jelentős

mértékű

(44

%)

azonosságot

mutat

a

C. saccharolyticus Csac0621 génje által kódolt feltételezett molibdopterin
oxidoreduktázzal (ABP66245). Továbbá 41 % illetve 35 % azonosság állapítható meg
az NsoC és a Desulfitobacterium hafniense egyalegységes [FeFe] hidrogenáza
(DSY0936) (Nonaka és mts., 2006), valamint a Shewanella oneidensis szintén
monomer formát dehidrogenáza (SO0988) (Heidelberg és mts., 2002) közt (8. ábra).
A hasonlóság a fehérjék N-terminális régiói közt a nagyobb mértékű.
Az NsoC egy közel 400 aminosav hosszúságú darabja (körülbelül a 100. és
500. aminosavak közti régió) nagy hasonlóságot mutat eubaktériumok két alegységes
glutaminsav szintáz enzimének kis alegységéhez (GltD) (Vanoni és Curti, 1999). A
legnagyobb azonosság (47 %) a Clostridium thermocellum GltD fehérjéjével
(YP001036803) figyelhető meg (8. ábra). A P. furiosus két alegységes szulfid
dehidrogenázának nagy – valószínűleg a kén redukáló katalitikus aktivitásért is felelős
– alegysége (SudA) szintén egy GltD típusú fehérje (Hagen és mts., 2000). Közte és
az NsoC közti azonosság 45 %-os. A különböző oxidoreduktáz enzimkomplexekben
részt vevő GltD és GltD-szerű alegységek szekvenciájának összevetése az NsoC
fehérjével megmutatta, hogy az NsoC sokkal nagyobb mértékben hasonlít
eubaktériumok GltD fehérjéihez mint az archaebaktériumokban található SudA
fehérjékhez.
Az

NsoC

GltD

fehérjékkel

homológ

régiója

a

GltD

domén.

A

C. saccharolyticus molibdopterin oxidoreduktáza, valamint a D. hafniense és a
S. oneidensis egy alegységes [FeFe] hidrogenáza és formát-dehidrogenáza szintén
tartalmazza ezt a domént (8. ábra). A T. litoralis NsoC fehérje C-terminális részén
azonban nem lehetett azonosítani sem olyan szekvencia motívumokat, amelyek
[FeFe] hidrogenázokra jellemzően a H-klaszter katalitikus centrum kialakításáért
felelősek, sem olyanokat amelyek a formát dehidrogenázokban a molibdopterin
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kofaktor kötését teszik lehetővé. Ilyen motívumok a C. saccharolyticus Csac0621
géntermékének C-terminális felében sem azonosíthatók. Így az NsoC in silico
analízise alapján valószínűsíthető volt, hogy a fehérje sem hidrogenáz, sem formát
dehidrogenáz aktivitással és funkcióval nem rendelkezik.
Az NsoC és a vele hasonlóságot mutató fehérjék szekvenciájának
összevetésével különböző konzervált motívumokat lehetett azonosítani bennük. A
GltD doménen belül található két glicin gazdag régió, amelyek az NsoC fehérjében is
valószínűleg nukleotidkötő helyek kialakításában vesznek részt, ahol az ADP kötés a
feladatuk, amint azt FAD tartalmú oxidoreduktázok vizsgálata során bizonyították
(McKie és Douglas, 1991; Vanoni és Curti, 1999). A domén középső részén levő
GxxGxA motívum, annak utolsó pozíciójában levő konzervált alanin alapján,
nagyobb valószínűséggel NADP(H) mint NAD(H) kötésért felelős. A fehérje
feltételezett FAD-kötő helyének kialakításában a konzervált aminosavak két csoportja
vesz részt. A FAD-I motívum (GxGxxG) a GltD domén N-terminális vég felőli
oldalán található, és feltételezhetően a FAD adenozin csoportját köti. A domén Cterminális végén levő FAD-II motívum (TxxxxVFAGGD) nem minden FAD-kötő
fehérjében található meg, de általánosan jellemző a GltD típusú fehérjéken kívül a
diszulfid reduktázokra is. A motívum aminosavai egy rövid -lemez struktúrát hoznak
létre amely hidrogénkötést alakít ki a FAD ribitil csoportjának O-3 atomjával (Eggink
és mts., 1990).
A GltD domén tartalmaz továbbá három konzervált elhelyezkedésű ciszteint
(C143, C147, C151) amelyet egy leucin előz meg (L139). Ezek a csoportok
megfelelnek a glutaminsav szintázok kis alegységében leírt egyik cisztein-gazdag
motívumnak (C/TxxxCxxxCxxxC), amely egy [4Fe-4S] klaszter kötésében játszik
szerepet. Az NsoC homológjaiban a motívum első pozíciójában sok esetben leucin
vagy izoleucin található cisztein helyett (Vanoni és Curti, 1999).
A T. litoralis NsoC fehérje N- és C-terminálisán olyan szekvenciák
azonosíthatók, amelyek a NADH:ubiquinon oxidoreduktáz NuoG alegységének
vas-kén klasztereket tartalmazó N-terminális végi régiójával mutatnak hasonlóságot
(Leif és mts., 1995). Az NsoC ezen területein öt – konzerváltan elhelyezkedő
ciszteinekből álló – motívumot lehetett azonosítani (8. ábra). A NsoC N-terminális
végén lévő Cx10CxxCx11C motívum megfelel az E. coli NuoG fehérjéjében az N1a
jelű [2Fe-2S] klasztert kötő aminosavaknak, míg a CxxCxxxCx28C motívum N1c
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[2Fe-2S] kocka kötését biztosítja. Az utóbbi motívum az NsoC-hez hasonló fehérjék
közül a [FeFe] hidrogenázokban nem található meg (8. ábra). A CxxCxxCx46C
aminosav mintázat egy [4Fe-4S] klaszert köt az E. coli NuoG fehérjén végzett
vizsgálatok alapján (Friedrich, 1998). Ez a motívum valószínűleg egy ferredoxin
típusú, két [4Fe-4S] kockát kötő ismétlődő CxxCxxCxxxC szekvenciából alakult ki az
NsoC és a NuoG fehérjében. Az NsoC-hez hasonló fehérjék közül több tartalmazza a
megfelelő helyen a kettős ferredoxin motívumot.
Az NsoC fehérjében azonosítható továbbá két olyan konzervált szekvencia
motívum, amelyek az adatbázisokban elérhető fehérjék közül csak azokban találhatók
meg, amelyek az NsoC-hez hasonló domén struktúrával rendelkeznek. A
HxxxCxxxCxxxC motívum a GltD-domén N-terminális oldali határán, míg a
CxxCxCxxxxxC motívum a domén C-terminális végéhez közel helyezkedik el.

FAD-I. NADPH FAD-II.

GltD típusú fehérje

CxxCxxxxCxxxCP

HxxxCxxCxxxxxC

NuoG típusú fehérje

FAD-I. NADPH FAD-II.

HxxxCxxxCxxxCP

CxxCxCxxxxxC

NsoC típusú fehérje

9. ábra Az NsoC fehérjék kialakulásának feltételezett folyamata. A fehérjék jelzett szerkezeti elemei
azonosak a 8. ábránál megadottakkal.

A T. litoralis NsoC és a hozzá hasonló fehérjékre jellemző domén struktúra
egy GltD típusú polipeptidnek egy NuoG-szerű fehérjébe való beépülésével
alakulhatott ki (9. ábra). Valószínűsíthetően egy eubakteriális GltD fehérje génjének
az első cisztein motívumot (CxxCxxxxCxxxC) kódoló szakasz közepénél kezdődő
fragmentuma inzertálódott egy szintén eubakteriális NuoG típusú fehérje génjébe. Az
integráció valószínűleg a NuoG fehérje HxxxCxxCxxxxxC motívumának második és
harmadik ciszteinjét kódoló tripletek közti 6 bp hosszú DNS szakaszon történt. Az
NsoC-szerű fúziós fehérjék kialakulásának ez a folyamata magyarázatot ad azoknak a
cisztein motívumoknak az elrendeződésére, amelyek kizárólagosan csak az NsoC
típusú fehérjékben találhatók meg (9. ábra).
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Annak ellenére, hogy az NsoC fehérjében nem azonosíthatók ismert típusú
katalitikus centrumok kialakításáért felelős motívumok, feltételezhetően ehhez az
alegységhez kötődhet a komplex katalitikus aktivitása, amelyet azonban in silico
vizsgálatok alapján nem lehet egyértelműen meghatározni. Ez szükségessé tette a
fehérje biokémiai vizsgálatát, melyet a későbbi fejezetekben ismertetek.
NsoD
A 20,3 kDa-os NsoD fehérje génje kizárólag a T. litoralis-ban része az nso
operonnak. A génnek az operonhoz való tartozását a korábban bemutatott RT-PCR
kísérlet igazolta (8. ábra). Az NsoD a P. furiosus egy még nem jellemzett
NAD(P)H oxidáz fehérjéjével mutatja a legnagyobb mértékű, 56 %-os azonosságot
(Robb és mts., 2001). Kisebb, 40 és 47 % közötti azonosság figyelhető meg
különböző

archaebaktériumok

és

eubaktériumok

nitroreduktáz

és

NADH

oxidoreduktáz enzimeivel. Az NsoD fehérjében nem azonosíthatók konzervált
szekvencia motívumok. A T. litoralis feltételezett Nso enzimkomplexében betöltött
szerepe ezek alapján nem meghatározható.

4.2.4. Az Nso fehérjekomplex eubakteriális eredetű

Az NsoABC alegységek szorosabb rokonságot mutatnak az eubakteriális, mint
archaebaktériumokból
megfigyelhető

származó

génelrendezéssel

fehérjékkel.
bíró

Továbbá

operonokat,

a

az

nso

operonban

T.

litoralis-on

és

T. kodakaraensis-en kívül, máig csak eubaktériumok genomszekvenciájában lehetett
azonosítani. Ezek alapján feltételezhető, hogy az nso géncsoport eubaktériumokból
horizontális géntranszfer útján került át a Thermococcus fajok genomjába. Ezt a
feltételezést támasztja alá az a tény, hogy az nsoABC gének kodon használati
gyakorisága lényegesen eltér a T. litoralis, a Kazusa adatbázisban közzétett, általános
kodon használati adataitól (http://www.kazusa.or.jp/codon/). Az nsoD gén, ami
nagyobb valószínűséggel archaebakteriális eredetű, csak a T. litoralis genomjában
kapcsolódott az operonhoz.
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4.2.5. A rekombináns NsoC fehérje tisztítása és jellemzése

Az nso génekből levezetett fehérjék in silico analízise nem mutatott ki olyan
szekvencia motívumokat, amelyek más fehérjékben ismert katalitikus centrumok,
mint például H-klaszter vagy molibdopterin kötő domén, kialakításában vesznek
részt. Továbbá nem érhetők el kísérleti adatok olyan fehérjék biokémiai
tulajdonságairól, funkciójáról, amelyek az NsoC esetében leírt domén struktúrával
rendelkeznek.
Az Nso komplex enzimatikus tulajdonságainak vizsgálata érdekében
megkíséreltem az enzimkomplexet heterológ gazdában kifejeztetni, azonban
megfelelő mennyiségben csak az NsoC termelődött, a többi alegység szintézise nem
volt kimutatható. A komplex felépítése külön megtermeltetett alegységeiből szintén
sikertelen volt, mivel az NsoA és NsoB ekkor sem expresszálódott kimutatható
mennyiségben. Ennek oka ismeretlen maradt. Ezek után elsősorban az NsoC fehérje
egy E. coli rendszerben való termelésével, tisztításával és biokémiai tulajdonságainak
jellemzésével foglalkoztam.
A T. litoralis nsoC génjét PCR felhasználásával izoláltam és a pMHE6
expressziós vektorba klónoztam (Fodor és mts., 2004) (lásd: Anyagok és módszerek
fejezet). Ez a konstrukció lehetővé tette egy 111 kDa tömegű, a C-terminális végén
kettős affinitás ligandot (FLAG-tag, Strep-tag II) hordozó, rekombináns NsoC fehérje
(rNsoC) T7 promóter által biztosított magymértékű termelését. Az IPTG-vel történő
indukció hatására szintetizálódott fehérjék nagy része az E. coli sejt extraktumok
szolubilis frakciójában jelent meg. Az expressziót követően az rNsoC fehérjét, aerob
körülmények közt, Strep-Tactin Sepharose tölteten affinitás kromatográfiával
tisztítottam. A fehérjetermelés és tisztítás lépéseit az egyes frakciók SDS-PAGE
kromatográfiájával követtem nyomon (10. ábra).
Affinitás

kromatográfia

után

a

fehérjék

átlagos

kitermelése

9 mg fehérje / 100 ml E. coli kultúra volt. A tisztított fehérje SDS-PAGE
kromatográfiával

meghatározott

molekulatömege

körülbelül

110

kDa

volt,

megfelelően a várt értéknek (10. ábra). Gélszűrés kromatográfiával meghatároztam a
tisztított rNsoC natív molekulatömegét, ami 670 kDa-nak adódott. Ezek alapján a
natív rNsoC enzim hexamer konformációjú.
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n.i.

ind.

ST

SE

ÁF

M1

M8

E1

E2

E3

E4

E5

200 kDa
150 kDa
120 kDa
100 kDa
85 kDa
70 kDa
60 kDa
50 kDa

40 kDa

30 kDa

10. ábra Az rNsoC fehérje tisztítása. A mintákat 10 %-os SDS-PAGE gélen futtattam, majd ezüttel
festettem. M: fehérje molekulatömeg marker, n.i.: nem indukált, ind.: IPTG indukált E. coli sejtek. SE:
szonikálással feltárt sejtek extraktuma, ST: a feltárt sejtekből származó sejttörmelék. ÁF: a StrepTactin
affinitás tölteten átfolyt fehérje frakció, M1 és M8: az első és nyolcadik mosás hatására az oszlopról
lemosott fehérjék. E1 – E5: desztiobiotinnal történő elúció egyes frakciói.

A tisztított rNsoC oldata sárgásbarna színű, ami jellemző a vas illetve a flavin
tartalmú fehérjék oldataira. Meghatároztam az oxidált enzimpreparátum abszorpciós
spektrumát, amelyben a 390 nm-nél megfigyelhető csúcs vas-kén klaszterek valószínű
jelenlétére utal a fehérjében (Orme-Johnson és mts., 1982). A 450 nm hullámhossznál
megjelenő – és 480 nm körül egy vállal kiegészülő – csúcs jellemző az oxidált
állapotú flavoproteinekre (11. ábra). A fehérje abszorpciós spektruma alapján az
rNsoC rendelkezik egy flavin kofaktorral, ami jól megfelel a származtatott NsoC
szekvencia in silico vizsgálatakor kapott eredménynek.
Az rNsoC flavin kofaktorát vékonyréteg kromatográfiával azonosítottam. A
kofaktort a fehérje metanolban való forralásával szabadítottam fel. A kapott sárga
színű extraktumot szilika vékonyréteg lemezen megfuttatva az NsoC-ből származó
flavin vegyület a tiszta FAD kontrollal futott együtt. Ez alapján a kivont kofaktort
FAD-nak határoztam meg. Az rNsoC-ből felszabadított FAD mennyiségét a fehérje
extraktum 450 nm-en mért abszorbanciája alapján határoztam meg (FAD = 11.3 mM1

cm-1), amely 0.79  0.02 mol FAD / mol NsoC fehérje értékűnek adódott. Ezek

alapján arra következtettem, hogy egy rNsoC fehérje molekula egy nem-kovalensen
kötött FAD kofaktort tartalmaz.
A tisztított, oxidált állapotú rNsoC abszorpciós spektrumában 450 nm-en lévő
csúcs azonnal eltűnt, ha anaerob körülmények közt NADPH-t adtam az enzim
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11. ábra Az rNsoC fehérje abszorpciós spektrumai. A folyamatos vonal jelzi az aerob körülmények
között tisztított, 50 mM Tris-HCl (pH = 8,0), 150 mM NaCl pufferben felvett, 2,6 mg / ml
koncentrációjú rNsoC oldat abszorpciós spektrumát. Szaggatott vonal jelzi a fehérje abszorpciós
spektrumát anaerob körülmények közt, NADPH (1 mM) hozzáadást követően. A pontozott vonal a
NADPH-val kiegészített fehérjeoldatnak az oxigén hozzáadását követően kapott spektrumát mutatja.

oldatához, ami jelezte, hogy ilyen körülmények közt a fehérje FAD kofaktora
redukálódik. A következő lépésben oxigént juttatva az enzimet tartalmazó oldatba,
annak spektrumában az oxidált állapotú FAD-ra jellemző csúcs részlegesen újra
megjelent (11. ábra). Ez a kísérlet megmutatta, hogy az NsoC képes elektronokat
felvenni a NADPH-ról, mint elektron donor molekuláról, és a FAD prosztetikus
csoport részt vesz a NADPH-ról az oxigén felé irányuló elektron szállításban.

4.2.6. A rekombináns NsoC fehérje enzimatikus tulajdonságai

A tisztított rNsoC fehérje katalizálta NADPH oxidációját poliszulfid
jelenlétében. Ezen aktivitása alapján az enzimet kénreduktázként határoztam meg, és
NADPH-függő kén oxidoreduktáznak (Nso) neveztem el. Az rNsoC specifikus
kénreduktáz aktivitása 0.35  0.01 Umg-1 volt az általános reakciókörülmények közt.
Az enzim emellett tudta katalizálni különböző mesterséges elektron akceptorok, mint
a benzilviologén, a metilviologén és a diszulfid kötést tartalmazó DTNB,
NADPH-függő redukcióját, specifikus aktivitása ezekben a reakciókban rendre:
17.11  0.43 Umg-1, 1.17  0.02 Umg-1 és 0.06  0.002 Umg-1 volt. Az rNsoC
továbbá aerob reakciókörülmények közt NADPH oxidáz (NADPH-függő O2
redukáló) aktivitással (1.08  0.07 Umg-1) rendelkezik. NAD(P)H oxidáz aktivitást
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néhány más kén redukciót is katalizáló enzim, mint például a P. furiosus szulfid
dehidrogenáza esetében is ki lehetett mutatni (Ma és Adams, 1994).
A fenti reakciókban NADH-t használva NADPH helyett, nem sikerült
enzimaktivitást mérni, ami arra utal, hogy az rNsoC specifikusan csak NADPH-t tud
hasznosítani elektrondonor molekulaként. Ez a megfigyelés jól megfelelt az NsoC in
silico vizsgálatakor kapott eredménynek, ami egy NADPH kötőhelyet valószínűsített
a fehérje GltD doménjében.
Az rNsoC fehérjék esetében NADP+ reduktáz aktivitást redukált viologén
festékek felhasználásával nem lehetett kimutatni, ami valószínűsíti, hogy az enzim
katalitikus aktivitása egyirányú. A tisztított rNsoC továbbá nem katalizálta az oxidált
glutation (1 mM), tioszulfát (2 mM), illetve fumársav (0.3 mM) NADPH-függő
redukcióját. Az enzim nem rendelkezik NADPH-függő glutaminsav szintáz
aktivitással sem.
Az rNsoC fehérje NADPH-függő poliszulfid reduktáz aktivitásának 50 %-át
3 óra alatt veszti el 85C-on való inkubálás során, ami mutatja, hogy jelentős
termostabilitással rendelkezik. Az enzim aktivitása a reakcióhőmérséklet emelésével
80C-ig folyamatosan növekszik, ami szintén jellemző tulajdonsága a hipertermofil
sejtekből származó enzimeknek (12. ábra). Az aktivitás pontos hőmérsékleti
optimumát azonban nem lehetett meghatározni a NADPH szubsztrát 80C felett
jelentőssé váló instabilitása következtében. Az rNsoC kén redukáló aktivitásának pH
optimuma a pH = 9 érték körüli tartományban van (12. ábra).
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12. ábra A reakcióhőmérséklet (A), és a pH (B) hatása az rNsoC enzim NADPH-függő poliszulfid
reduktáz aktivitására.
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A tiszított rNsoC enzim NADPH-függő aktivitásainak kinetikai álladóit a
3. táblázatban foglaltam össze. A poliszulfid redukáló aktivitásra vonatkozó Km érték
csak kis mértékben alacsonyabb a P. furiosus kénreduktáz aktivitással rendelkező
enzimeire meghatározott értékeknél, ami mutatja hogy ezen enzimek affinitása a
poliszulfid szubsztráthoz összemérhető (Ma és Adams, 1994; Ma és mts., 2000). Az
rNsoC egy másik lehetséges fiziológiás szubsztrátja az oxigén amihez a fehérje
hasonló affinitást mutat, mint a NAD(P)H oxidázok, oxigén redukáló aktivitása
azonban sokkal alacsonyabb ezen enzimek aktivitásánál (Yang és Ma, 2005).

Szubsztrát

Km (mM)

Vmax (Umg-1)

poliszulfid

0.54  0.08

1.39  0.17

DTNB

0.55  0.09

0.18  0.03

benzilviologén

0.056  0.003

28.02  2.04

metilviologén

0.84  0.14

9.43  0.66

oxigén

0,11  0,02

1.81  0.17

3. táblázat Az rNsoC fehérje által katalizált NADPH függő redukáló aktivitások enzimkinetikai
állandói. Az aktivitás mérések 65C-on, 0,3 mM NADPH jelenlétében történtek.

4.2.7. Ciszteinek szerepe az rNsoC aktivitásában

Azok a kén- illetve diszulfid-reduktáz enzimek, amelyek aktivitásának
mechanizmusa ismert, az aktív centrumukban tartalmaznak egy redox aktív ciszteint,
vagy egy CxxC motívumba rendeződő cisztein diszulfidot, amelyek alapvető szerepet
játszanak a katalitikus folyamatban (Ward és mts., 2001; Ladenstein és mts., 2006). A
T. litoralis NsoC szekvenciájában nincs önmagában álló cisztein diszulfid motívum.
Található azonban két cisztein a fehérjében, amelyek nem részei az in silico
analízisben azonosított konzervált motívumoknak (A FAD kötő helyen elhelyezkedő
C203 és a C431.). Hogy megvizsgáljam ezek esetleges szerepét az enzim katalitikus
aktivitásában, helyspecifikus mutagenezissel egyenként alaninra cseréltem őket.
Azonban az így létrehozott rNsoC változatok aktivitásai nem tértek el jelentősen a vad
típusú fehérje aktivitásától (13. ábra). Ezt követően egy módszeres mutagenezis
kísérletben létrehoztam az összes olyan rNsoC változatot, amelyekben a korábbi
fejezetekben leírt motívumokban szereplő ciszteinek mindegyikét egyenként alaninnal
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helyettesítettem, azonban egyik mutáns fehérje esetében sem csökkent meggyőző
mértékben azok aktivitása (13. ábra). Ezek alapján arra következtettem, hogy az NsoC
szekvenciájában nincs olyan cisztein, aminek önmagában alapvető szerepe van az
enzim katalitikus működésében. Ez valószínűleg egy újfajta, még ismeretlen,
katalitikus mechanizmusra utal ebben a kén reduktáz enzimben.
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13. ábra Vad típusú (vt) és mutáns rNsoC fehérjék NADPH-függő poliszulfid redukciós aktivitása
(narancssárga oszlopok), és NADPH-függő O2 redukciós aktivitása (kék oszlopok). A kísérleti hibák
20 %-on belül voltak.

4.2.7. T. litoralis sejtfrakciók kén redukáló aktivitása

Annak igazolására, hogy a T. litoralis sejtek rendelkeznek NAD(P)H függő
kénredukáló aktivitással, komplex tápoldatban növesztett T. litoralis kultúrák
sejtjeiből sejtextraktumokat készítettem. A minták katalizálták a NADPH oxidációját
kolloidális kén illetve poliszulfid jelenlétében, 0,021 Umg-1 és 0,065 Umg-1
aktivitással. Ezek az aktivitási értékek hasonlóak azokhoz, amiket a P. furiosus
sejtextraktumok kénredukáló aktivitása esetén mértek (Ma és Adams, 1994). A
T. litoralis sejtextraktumával kimutatható volt továbbá NADH-függő poliszulfid
redukáló aktivitás is (0,029 Umg-1).
A T. litoralis NADPH-függő kénredukáló aktivitása sejtbeli lokalizációjának
vizsgálatához

a

szonikálással

feltárt

sejtekből

sejtfrakciókat

készítettem

ultracentrifugálással (120000 g, 1,5 óra). A sejtek összes NADPH-függő poliszulfidredukáló aktivitásának 74 %-a a citoplazma frakcióban volt jelen. A sejtfrakciók
minőségének ellenőrzésére meghatároztam a T. litoralis citoplazmájában nagy
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mennyiségben jelen levő, az összes fehérje mintegy 20 %-át kitevő, glutaminsav
dehidrogenáz (GDH) (Ma és mts., 1994b) aktivitását a citoplazma és membrán
frakciókban, amire hasonló megoszlást találtam: a GDH aktivitás 88 %-a a citoplazma
frakcióban volt mérhető. Ezek az eredmények azt igazolták, hogy a T. litoralis-ban
citoplazmatikus NADPH-függő kén reduktáz található, ami megfelelt az előzetes
feltételezésnek.
4.2.8. Összegzés

A T. litoralis, hasonlóan a P. furiosus-hoz és P. abyssi-hez, azok közé a
Thermococcales fajok közé tartozik, amelyek rendelkeznek a szolubilis hidrogenáz II
enzimmel. A T. litoralis-ban azonban az enzimet kódoló hyh2 operon nem a
Pyrococcus fajoknál megfigyelhető genomi kontextusban helyezkedik el, mivel tőle
5’ irányban és ellentétes orientációban egy valószínűleg eubakteriális eredetű, négy
génből felépülő operont (nso) lehet azonosítani, aminek terméke csak részleges
hasonlóságot mutat a két Pyrococcus fajban az ennek megfelelő genomi régión kódolt
szulfid dehidrogenázhoz. Az egyes Nso fehérjék eubakteriális oxidoreduktázok
különböző alegységeivel mutatnak homológiát, így egy szokatlan összetételű
komplexet alkotnak, amire az archaebaktériumok közt csak a T. kodakaraensis-ben
található még példa. In silico analízis alapján az Nso komplex képes kötni NADPH-t
és NADH-t, valamint tartalmaz flavin kofaktorokat és vas-kén klasztereket, azonban
tipikus katalitikus centrum nem ismerhető fel benne. Az NsoC alegység egy
rekombináns változatának biokémiai analízise kimutatta, hogy specifikusan NADPHfüggő kénredukáló aktivitással rendelkezik. A komplex NsoB alegysége, szekvencia
összevetések alapján, NADH kötőhelyet tartalmaz, így a komplexnek a NADPH és a
NADH is lehet szubsztrátja. Ezek alapján az Nso komplex felelős lehet a T. litoralis
sejtextraktumok in vitro körülmények közt mért NADH függő kén redukáló
aktivitásáért, míg a NADPH függő kén redukciót az NsoC fehérje a komplex más
alegységeinek közreműködése nélkül is képes katalizálni.
A komplex fehérjéi közül az NsoC GltD doménje mutat egyedül hasonlóságot
már ismert kénredukáló illetve diszulfid-redukciós aktivitással rendelkező fehérjékkel,
így valószínűsíthetően az Nso komplexnek ezen doménjéhez kapcsolható a kén
reduktáz aktivitás. Ennek katalitikus mechanizmusa eltérhet az eddig megismertektől,
mivel nem köthető kizárólagosan a fehérje egyetlen cisztein csoportjához sem.
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Aktivitásai alapján az Nso enzimkomplexnek szerepe lehet a sejtek
energianyerő lebontó anyagcsere folyamataihoz szükséges NADP+ mennyiség
folyamatos fenntartásában, a felesleges elektronok H2S útján történő eltávolításával.
Továbbá oxigén redukáló aktivitása alkalmassá teheti, hogy szerepet játszon az
anaerob T. litoralis sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében.

4.3. Hipertermofil genetikai rendszer kidolgozása T. litoralis-ra

A T. litoralis-ból izolált, és más fajokban nem vizsgált, nso gének termékeinek
szekvencia analízise, illetve az NsoC fehérje biokémiai vizsgálata nem ad egyértelmű
választ a feltételezett Nso komplex sejtek anyagcseréjében betöltött szerepére. A
komplex funkciójának mélyebb megismerését Nso fehérjékben mutáns T. litoralis
törzsek vizsgálata tenné lehetővé. Célzott génkiütések létrehozásához szükséges
genetikai eszközök azonban nem állnak rendelkezésre T. litoralis esetében, ezért az
Nso komplexszel kapcsolatos további vizsgálatok előfeltétele egy működő,
hipertermofil genetikai rendszer kidolgozása erre az archaebaktériumra.
A genetikai eszközök általánosabb jelentősége, hogy a későbbiekben lehetővé
tennék a T. litoralis más fehérjéinek és azok funkciójának vizsgálatát is. Valamint
lehetőséget teremthetnek a sejtek genetikai módosíthatóságával arra, hogy azokat
különböző biotechnológiai alkalmazásokban hatékonyabban lehessen felhasználni.
A T. kodakaraensis máig az egyedüli hipertermofil, amelyre megbízhatóan
működő, egy uracil auxotróf törzs komplementációján alapuló genetikai rendszert
sikerült kifejleszteni, és ezzel hatékonyan DNS-t transzformálni a sejtekbe (Sato és
mts., 2003). Ennek a genetikai rendszernek a T. litoralis-ra történő adaptációját
terveztem megvalósítani, amihez szükséges volt uracil auxotróf T. litoralis törzsek
izolálása. Ilyen törzsek azonosítására a már sok esetben sikeresen alkalmazott pozitív
szelekciós eljárást használtam fel, amellyel 5-fluoroorotsav rezisztens, a PyrE vagy
PyrF fehérjék génjeiben mutáns sejteket lehet egyszerűen szelektálni. Mivel a
T. litoralis pyrE és pyrF génjei korábbról nem voltak ismertek, ezért a genetikai
rendszer kidolgozásának első lépésében ezeket a géneket kellett azonosítani, mivel
ezek szekvenciájának ismerete előfeltétele volt a mutáns törzsek genotípusának
későbbi jellemzésének.
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4.3.1. pyr géneket hordozó genomi régió izolálása T. litoralis-ból

Thermococcales fajokban a pyrE és pyrF gének nem rendeződnek egy közös
operonba, a genomokban különböző lókuszokban helyezkednek el (Kowarabayasi és
mts., 1998; Robb és mts., 2001; Cohen és mts., 2003). Hasonló génelrendeződést
feltételezve a T. litoralis esetében is, két  egy pyrE és egy pyrF gént hordozó 
kromoszómális régió izolálását terveztem.
Az ismert genomszekvenciával rendelkező Pyrococcus fajok PyrE és PyrF
fehérjéi nagyfokú homológiát mutatnak egymáshoz, a hasonlóság génjeik nukleinsav
sorrendjei közt is számottevő. Ebből kiindulva, a gének összevetése alapján a
legkisebb változatosságot mutató génszakaszokra kevert szekvenciájú primereket
terveztem, amelyeket különböző kombinációkban használva PCR-eket végeztem
T. litoralis genomi DNS-en. Egy, a pyrE gének alapján tervezett primer párral
amplifikált DNS fragmentum nukleotid sorrendjéből levezetett polipeptid 74 %-ban
azonos volt a P. furiosus PyrE fehérjéjének egy 127 aminosav hosszú szakaszával
(Robb és mts., 2001), ami igazolta, hogy a T. litoralis pyrE génjét sikerült
azonosítani. Ennek felhasználásával izoláltam egy 6149 bp hosszú T. litorális genomi
fragmentet, amelynek szekvenciáját meghatároztam (14. ábra).
A T. litoralis izolált kromoszómális régiójában hat nyitott leolvasási keret
azonosítható, ezek közül négy orf, genomi elrendezésük alapján, egy feltételezett
operonba rendeződik, míg az ezekkel ellentétes irányban elhelyezkedő két orf közt
valószínűleg nincs transzkripcionális kapcsolat (14. ábra). A genomi fragmenten lévő
utolsó teljes orf-től 5’ irányban, egy feltételezhetően még az operonhoz tartozó gén 3’
végi fragmentje található, így az operon teljes szekvenciája még nem ismert.
Az azonosított gének közül öt fehérjeterméke pirimidin nukleotidok
bioszintézisében részt vevő enzimekkel mutat hasonlóságot. Az operonba nem
rendeződő pyrE gén

terméke 77

%-ban

azonos

a P. furiosus orotsav

foszforiboziltranszferázával (PyrE). Az operon első két génjéből (pyrB és pyrI)
származtatott fehérjék a legnagyobb azonosságot a P. furiosus aszparaginsav
karbamoiltranszferáz enzimének katalitikus és szabályozó alegységeivel (PyrBI)
mutatják (77 %, 69 %) (Robb és mts., 2001). Ezzel szemben a pyrC és pyrD1 gének
termékei gram-pozitív baktérium fajok dihidroorotázához (PyrC), illetve a
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14. ábra A: A T. litoralis pyr géneket tartalmazó genom régiója. B: Az UMP bioszintézisének
útvonala, és a benne szerepet játszó enzimek. PRPP: foszforibozil-pirofoszfát

dihidroorotsav dehidrogenáz (PyrD) enzimeinek elektron transzport alegységeihez
hasonlítanak a legnagyobb mértékben (45 % és 35 % körüli azonosság). A pyrD1 gént
követő génfragment (pyrD2’) a T. litoralis feltételezett pyrD2 génjének az 5' végi
régiója. Ennek a génnek a fehérjeterméke a dihidroorotsav dehidrogenáz katalitikus
alegysége.
A trmA gén terméke Thermococcales fajok RNS metiltranszferáz (TrmA)
enzimeihez hasonlít, így nincs szerepe a pirimidin szintézis anyagcsere útjában.
Az

izolált

genomi

régión

azonosítható

a

pirimidin

nukleotidok

bioszintéziséhez szükséges hét fehérje közül hatnak a génje (14. ábra). Ez kivételes a
Thermococcales fajok közt, ahol a pyr gének általában négy - öt kromoszómális
régióban szétszóródva helyezkednek el a genomokban. Nem azonosítható azonban a
genomi fragmenten az orotidin-5-foszfát dekarboxiláz (PyrF) génje. pyrF gént
hordozó kromoszómális fragment izolálására különböző megközelítésekkel tettem
kísérleteket, ezek azonban nem jártak sikerrel.
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4.3.2. Uracil auxotróf T. litoralis törzsek izolálása, jellemzése

Uracil auxotróf törzsek izolálásának első lépésében 150 db, 1 mg / ml
5-fluoroorotsavat (5-FOA) és 50 g / ml uracilt tartalmazó komplex táplemezeken
felnőtt, 5-FOA rezisztens T. litoralis kolóniát azonosítottam. Az 5-FOA ellen
rezisztenciát mutató törzsek uracil auxotrófiáját egymást követő, uracilt nem
tartalmazó (MIN20 - U) és 50 g / ml uracillal kiegészített (MIN20 + U) pontosan
ismert összetételű táplemezekre történő párhuzamos leoltásokkal ellenőriztem. A
szelekció eredményeként hat auxotróf törzset azonosítottam. Ezeket a sejtvonalakat
MIN20 + U és MIN20 - U tápoldatokba történő sorozatos leoltásokkal tovább
ellenőriztem. A szelekció végeredményeként öt, stabil uracil auxotrófiát mutató
T. litoralis törzset izoláltam.
Az auxotróf törzsek genotípusának meghatározásához pyrE génjüket tisztított
genomi DNS-en végzett PCR-ekkel izoláltam és szekvenciájukat meghatároztam.
Mind az öt mutáns pyrE génjének szekvenciája azonos volt, és eltértek a vad típusú
géntől, mivel annak a transzlációs start kodonját közvetlenül követő AAAAAA
szekvenciájából egy nukleotid deletálódott. A deléció hatására megváltozott
leolvasási keretben lévő közeli stop kodon következtében az izolált törzsekben egy
oktapeptid szintetizálódik a mutáns pyrE génről. Ennek következtében a törzsek nem
rendelkeznek aktív PyrE fehérjével, ami magyarázza fenotípikus tulajdonságaikat.
Az izolált uracil auxotróf T. litoralis törzsek alkalmasak a mutációjukat
komplementáló szelekción alapuló genetikai rendszerben való felhasználásra, és így
génjeik célzott megváltoztatására. Jelenleg folyamatban vannak kísérletek elrontott
Nso fehérjéket hordozó T. litoralis törzs előállítására. Az ehhez szükséges integrációs
vektorkonstrukció szelekciós markerként a Sulfolobus acidocaldarius pyrE génjét
tartalmazza (Thia-Toong és mts., 2002). Várakozásaim szerint a vektor alkalmas a
transzformált sejtek nsoC génjébe homológ rekombinációval történő beépülésre, így
annak elrontására, miközben a heterológ pyrE gén működőképes terméke biztosítja a
sejtek uracil hiányos szelektív körülmények közti túlélését. A módszerrel előállítható
aktív Nso enzimet nem tartalmazó T. litoralis törzs fenotípusának vizsgálata új
információkkal szolgálhat a fehérjekomplex sejtek anyagcseréjében betöltött
szerepének részletesebb megismeréséhez.
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Összefoglalás

A T. litoralis hidrogén és kén anyagcseréjében részt vevő újabb enzimek
azonosításában és a faj esetében használható hipertermofil genetikai rendszer
kidolgozásában a következő eredményeket értem el:
1. A T. litoralis DSM5473 törzsből izoláltam egy 12 kb hosszú kromoszómális
fragmentet amelyen azonosítottam egy négy génből felépülő operont (hyh2BGDA),
ami igazolta, hogy ez a Thermococcales faj is rendelkezik a szolubilis hidrogenáz II
enzimmel. A kísérleteimben vizsgált T. litoralis törzsben azonban a katalitikus
centrumot hordozó alegység génjében történt mutáció következtében nem
működőképes az enzim. Igazoltam, hogy a gének egy transzkripcionális egységet
alkotnak,

és

meghatároztam

a

transzkripció

starthelyét.

A

gének

előtt

archaebakteriális promótert azonosítottam.
2. Kimutattam, hogy a T. litoralis DSM5474 törzs hyh2A génje nem tartalmazza az
enzimet működésképtelenné tevő mutációt. A törzs NAD+ redukáló hidrogenáz
aktivitása igazolta az aktív szolubilis hidrogenáz II enzim jelenlétét a sejtekben.
3. A hyh2 operontól 5’ irányban elhelyezkedő 8 kb hosszú genomi régiót izoláltam,
amelyen azonosítottam egy négy génből álló operont (nsoABCD), amely egy újszerű
összetételű, eubakteriális eredetű, az archaebaktériumok közt csak két fajban
megtalálható, feltételezett fehérjekomplexet kódol. A gének egy transzkriptumon
íródnak át. A transzkripció starthelyét, és az operon promóter szekvenciáit
azonosítottam. Az nso géntermékek részletes in silico vizsgálatával nukleotid- és
vas-kén klaszter kötőhelyeket azonosítottam. Leírtam egy az NsoC fehérjére és
homológjaira

jellemző

doménstruktúrát,

amely

evolúciós

kialakulásának

mechanizmusára javaslatot tettem.
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4. Az NsoC fehérje egy rekombináns, C-terminálisához FLAG-tag és Strep-tag II
peptideket fuzionáltatott

formáját E. coli-ban

termeltettem, majd

affinitás

kromatográfiával tisztítottam. Kimutattam, hogy az NsoC fehérje egy nem-kovalensen
kötött FAD kofaktort tartalmaz, amely redox aktív.
5. Kimutattam, hogy az NsoC fehérje egy kénreduktáz aktivitású enzim, ami
specifikusan NADPH-t használ elektron donor molekulaként. Képes továbbá oxigént
és viologén festékeket is redukálni. A reakciók kinetikai állandóit meghatároztam.
6. Kimutattam, hogy az NsoC fehérje egyetlen ciszteinjének sincs önmagában
alapvető szerepe az enzim katalitikus működésében, ami más kénreduktáz
enzimekétől eltérő katalitikus mechanizmusra utal.
7. A T. litoralis sejtekből a citoplazma frakcióhoz kötődő NADPH és NADH függő
kénreduktáz aktivitásokat mutattam ki.
8. Az Nso komplex fiziológiás szerepére javaslatot tettem, ami szerint a komplex a
sejtek NADP+/NADPH egyensúlyának kénfüggő fenntartásában, valamint az oxidatív
stressz elleni védekezésben játszhat szerepet.
9. T. litoralis-ból izoláltam egy 6 kb hosszú kromoszómális fragmentet, amelyen
azonosítottam az orotsav foszforiboziltranszferáz enzimet kódoló pyrE gént, valamint
három másik pirimidin bioszintézis utat katalizáló enzim génjét, amelyek egy
operonba rendeződnek (pyrBICD1D2).
10. Egy pozitív szelekciós módszerrel 5-fluoroorotsav rezisztens, stabilan uracil
auxotróf T. litorális törzseket izoláltam. Kimutattam, hogy a törzsek auxotrófiáját
mindegyikük esetében a pyrE génjükben bekövetkezett azonos mutáció okozta.
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Summary

My results in the identification of novel enzymes paticipating in the hydrogen
and sulfur metabolism of T. litoralis and in the development of a hyperthermophilic
genetic system for this strain are summarized in the following points:
1. I isolated and sequenced a 12 kb long genomic region of T. litoralis and identified
an operon (hyh2BDGA) encoding the soluble hydrogenase II enzyme in this organism.
In the T. litoralis DSM5473 strain the enzyme is nonfunctional in consequence of a
frameshift mutation in the hyh2A gene likely resulted in a truncated catalytic subunit.
I proved in RT-PCR experiments that the hyh2 genes form one transcriptional unit. I
determinated the transcriptional start site by primer extension and a conserved
archaebacterial promoter was identified preceding the operon.
2. I isolated the hyh2A gene from T. litoralis DSM5474 strain. I showed that the
frameshift mutation did not occur in this strain. Hydrogen dependent NAD+ reduction
activity could be measured in the cell extract of the T. litoralis DSM5474 strain which
confirmed the presence of an active soluble hydrogenase II enzyme in the cells.
3. I identified an operon consisting of four genes (nsoABCD) on the 8 kb long region
upstream from hyh2 operon. The nso genes are preceded by tipical ribosomal binding
sites. I identified the transcriptional start site and the promoter elements of the nso
operon. RT-PCR results proved that all the four genes are located on a single
transcript confirming that the gene products are likely to have linked function. Similar
gene cluster can be found in the sequenced genom of T. kodakaraensis among
Archaea species. The operon codes for a proposed unusual protein complex, which is
most likely of eubacterial origin. Detailed in silico analysis of the nso gene products
suggested the complex to bind nucleotides and iron-sulfur clusters. I described a
domain structure characteristics of NsoC and NsoC-related proteins and I proposed
the mechanism for the formation of these fusion proteins.
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4. The NsoC subunit of the complex was expressed in form of C-terminal tandem
FLAG-tag and Strep-tag II fusion protein in E. coli and purified by affinity
chromatography. I demonstrated that the purified NsoC protein contains a noncovalently bound FAD cofactor, which is redox active.
5. I showed that the NsoC protein is a sulfur reductase, which utilizes specifically
NADPH as electron donor. The enzyme is also able to reduce oxygen, viologen dyes
and disulfide bond. I determined the kinetic parameters of NsoC.
6. Systematic site directed mutagenesis study revealed that in the sequence of NsoC
no single cysteine is essential for catalytic function. This indicates a potentially new
catalytic mechanism in this sulfur reductase.
7. I demonstrated that T. litoralis cells has NADPH and NADH dependent sulfur
reductase actitity, which is located in the cytoplasmic fraction of the cells.
8. I have made a proposal about the physiological role of the Nso complex: The
enzyme might have role in the maintenance of the NADP+/NADPH balance of the
cells via sulfur reduction and in the protection of the anaerobic cells against oxidative
stress.
9. I isolated a 6 kb long chromosomal fragment from T. litoralis and identified the
pyrE gene and an operon (pyrBICD1D2) coding for enzymes playing role in the de
novo pyrimidine biosynthesis.
10. I isolated stable uracil-auxotrophic mutants of T. litoralis with mutations in the
orotate phosphoribosyltransferase gene (pyrE) by positive selection method using
5-fluoroorotic acid.
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