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1. Bevezetés

A növénynemesités és a növénygenetika hosszú ideig az 

ivaros keresztezés módszerére épült. Az utóbbi 20 év
ben a sejt- és szövettenyésztés módszerei teremtették 

meg a növényi szomatikus sejtgenetika kialakulásának 

feltételeit, ami uj távlatokat nyitott meg a genetika 

és a nemesités számára. A szomatikus sejtgenetika cél
kitűzése a növények genomjának megváltoztatása szomati
kus sejtek felhasználásával. Fontos módszere a sejtfú
zió, ahol a sejtfal nélküli testi sejtek - protoplasz- 

tok - fuzionáltatásával és növénnyé regeneráltatásával 
lehet hibrid növényt előállítani. /Schieder, Vasil 1980, 
Cocking 1980/. A fúzió során a szülői partnerek teljes 

genomja kerül a hibrid sejtbe és kombinálódik előre ki 
nem számítható módon. A hibrid növény felnevelését i- 

lyen esetekben sokszor megakadályozzák összeférhetet
lenségi reakciók, másrészt nemkivánatos szülői tulaj
donságok megjelenésével is számolni kell. E hátrányok 

kiküszöbölésére a csökkentett genom fragment in vitro 

irányított átvitele Ígérkezik megoldásnak. Protoplasz- 

tok felhasználásával lehetőség van ilyen korlátozott 

gén transzfer kidolgozására /Cocking 1980./.
Munkánk során a mitótikus protoplasztok által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával két ilyen génátviteli rend
szer kidolgozására tettünk kísérletet.
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1./ Metafázisos protoplasztok fuzionáltatásával a korai 
kromoszóma kondenzáció eloidézhetőségét tanulmányoz
tuk. A korai kromoszóma kondenzáción átment, interfá- 

zisos fúziós partner kromoszómáinak nagyobb része el
veszik és csak egy kis kromoszóma fragment leánysejt
be való integrálódásával lehet számolni /Sperling,

Rao 1974./ .

2./ Metafázisos protoplasztokból izolált növényi kromoszó
mák recipiens sejtekbe juttatásával a közvetlen, in 

vitro génátvitel lehetőségét akartuk megteremteni. A 

kromoszómák a donor sejt genomjának csak tört részét 

hordozzák és recipiens sejtbe kerülve számítani lehet 

expresszálódásra a sejtmagba integrálódás után /Mc.Bri
de, Peterson 1980/.

Dolgozatomban a fent említett kísérleti rendszerek kidol
gozásának néhány elemét ismertetem: a sejtszuszpenziók 

szinkronizálását, a mitótikus protoplasztok izolálását és 

fúzióját, a kromoszóma izolálást mitótikus protoplasztok
ból, és az izolált kromoszómák bejuttatását idegen proto- 

plasztba.
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2. Irodalmi áttekintés

2.1. Növényi 3ejtszuszpenziók szinkronizálása.

Sejtszuszpenziók, sejtvonalai:.
A sejtszuszpenziók folyékony tápoldatban rázatott sok
sejtes agglomerátumokból állá, gyorsan növő, folyama
tosan osztódé tenyészetek. Sejtszuszpenziót kallusz te
nyészetből lehet előállítani, a kallusz szövet folyé
kony táptalajban való inokulálásával és rázatásával. 

Elvileg minden kalluez alkalmas sejtszuszpenzió indítá
sára, de megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a sejt
vonalak, amelyek homogenitásuk, laza szerkezetük, erő
teljes szaporodásuk miatt finom eloszlású, gyorsan osz

tódó sejtszuszpenziók előállítására alkalmasak.
A sejtszuszpenzióként fenntartott sejtvonalak izodia- 

metrikus, vékony sejtfalu sejtekből állnak, kevés vaku- 

ólumot, sok citoplazmát tartalmaznak, gyakran változó 

a kromoszómaszámük. Az ilyen tenyészetek logaritmikus 

növekedésekor a megduplázódás! idő 1-3 nap. A regenerá
ciós képességük általában gyenge, könnyen kialakulhat 

hormon autotrófia /King 1980/.
A stabil sejtvonalak szuszpenziós kultúrái viszonylagos 

homogenitásuk és gyors szaporodásuk miatt jól használha
tók szinkronizálásra.

Szinkronizálás.
Szinkron sejtpopulációban - ideális körülmények között - 

a sejtek ugyanazon sejtfázisban vannak, a sejtciklus 

egyes folyamatai /pl. DNS szintézis, mitózis/ egyidő

r, \/)
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mennek végbe. Egy sejt állapota jellemző az egész populá

cióra és fordítva.
A szinkron sejtpopulációkat három alapvetően különböző mó

don lehet kapni: természetes, szelekciós és indukált szin
kron utján.
Vannak természetes sejtpopulációk, amelyekben teljes vagy 

részleges szinkron!tás figyelhető meg. Ilyenek a Physarum 

polycephalum többmagvu plazmódiumai /Turner és mtsai 1978/, 
a liliom meiocitái /Malmberg, Griesbach 1980/.
Ezeknek a rendszereknek nagy előnye, hogy külső beavatko
zás zavaró hatásaival nem kell számolni. Problémát jelent 

azonban, hogy a szinkron sejtpopulációk száma és kiterje
dése korlátozott /Hochhäuser és mtsai 1981/.
A szelekciós szinkronizálásra ott van lehetőség, ahol va
lamilyen módszerrel az azonos állapotú sejtek elválasztha
tók a sejtpopuláció egészétől. Emlős sejttenyészetekben 

például a mitótikus sejteket gyengébb tapadásuk révén el 
lehet távolítani a tenyészedény aljáról, mig az interfázi- 

sos sejtek erősen tapadnak. Egyszerű pipettázással vagy 

"lerázással” is magas mitótikus indexű sejtpopuláció kap
ható /Terasima, Tolmach 1963/.
Mitótikus inhibitorokkal /kolhicin, kolcemid, vinblasztin, 

1*20/ történő néhány órás inkubálás hatásosan meg tudja e- 

melni a mitótikus sejtek arányát. Ilyen előkezeléssel ki
egészített mitótikus szelekcióval emlős sejttenyészetek
ből nagymennyl ségü, közel 100 $ mitótikus indexű szinkro

nizált sejt kapható /Hittelman, Rao 1976, Henry és mtsai 

1980, Hochhäuser és mtsai 1981/.



- 5 -

Az indukciós szinkronizálás mesterséges beavatkozást je
lent a sejtek anyagcseréjébe. Valamilyen blokkolással a 

sejtek a sejtciklus egy pontján gyűlnek össze, majd a 

blokkolás feloldásával többé-kevésbé egyszerre lépnek a 

sejtciklus következő fázisaiba, egy vagy több sejtgene
ráció tartamára szinkronitás alakul ki.
A szinkronizálás egyik módja az éheztetésen alapul. A sej
tek a sejtciklus legérzékenyebb szakaszán gyűlnek össze 

és stacionárius állapotba kerülnek az alapvető fontosságú 

tápanyagok megvonása vagy elfogyása következtében. A kri
tikus szakasz általában a sejtciklus G^ fázisa. Itt van a 

sejtciklus további menetét kontrolláló pont is. /Van’t Hof, 
Kovács 1972./
Az éheztétés során a legtöbb sejt G^ stádiumban marad és 

friss tápoldat adásakor a sejtciklust egyszerre folytat
ják. /Pardee és mtsai 1978./
Éheztetéssel lehet mind állati, mind növényi sejttenyésze

teket szinkronizálni /Hochhäuser és mtsai 1981, King 1981/. 

Növényi sejtszuszpenziók szinkronizálására felhasználható 

az idős tenyészet friss tápoldatba oltása, foszfor éhezte- 

tés, nitrogén éheztetés. /King és mtsai 1974, Komamine és 

mtsai 1978, Gould és mtsai 1981./
Azokat a sejtszuszpenziókat, amelyek növekedéséhez növényi 
hormonok szükségesek, hasonlóképpen lehet szinkronizálni 
időleges hormonmegvonással. Citokinin segítségével dohány 

/Nicotiana tabacum/, auxin segítségével juhar /Acer pseu- 

doplatanus/, sárgarépa /Daucus carota/ sejtszuszpenzió 

volt szinkronizálható.
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Nitrogén atmoszférában a sejtek anaerob körülmények közé 

kerülnek, ami gátolja az anyagcserét. Periodikus nitro
gén gáz átáramoltatássál folyamatosan fenntartható szink
ron tenyészeteket kapott Constabel szója /Glycine max/ 
sejtszuszpenzióval. Az elért mitótikjAs index 25 # volt. 

Specifikus anyagcsere inhibitorokkal a sejtciklus egy g- 

dott pontján lehet a sejteket megállítani valamilyen bio
kémiai folyamat /DNS-szintézis/ szelektív gátlása révén.
A G^ és G2 fázisban a sejtekre elsősorban az KNS és fe
hérje szintézis jellemző. Különböző inhibitorokkal blok
kolni lehet ezeket a sejtfázisokat is, de a gátlás nem 

teljesen specifikus, a sejtek egy ponton való akkumuláló- 

dását általában nem lehet elérni. /Hochhäuser és mtsai 
1981./ Néhány inhibitor hatása specifikusabb. Pl. a nát
rium butirátról bebizonyosodott, hogy a Hela sejtekben 

elsősorban a G.^ fázist blokkolja /Xue, Rao 1981./.
A cikloheximid gyökércsucsban meggátolja a profázis kia
lakulását, elsősorban a G2 fázis fehérjeszintéziseinek 

blokkolásával. /Garcia-Herdugo és mtsai 1974./. A mité
zis során nincs számottevő RNS és fehérje szintézis, de 

az jól blokkolható коlhicinnel, ami a sejt mikrotubulu- 

saihoz kötődve, metafázisban megállítja az osztódás me

netét ./Pickett-Heaps 1967, Wilson, Bryan 1974, Okamura 

1979./ Emlős sejttenyészetekben a kolhicin kezelés a mi

tó tikus szelekcióval igen magas metafázisos szinkron el
érését teszi lehetővé. A növényi sejtek tübulinja is kö

ti а коlhicint, de jóval nagyobb koncentráció szükséges 

a növényi mitézis blokkolásához, mint az állati sejteknél. 

/Okamura 1980./
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A DNS-szintézist és igy a sejtciklus S-fázisát lehet blok

kolni a DNS prekurzorok szintézisét gátié szerekkel /hid- 

roxiurea, 5-amino-uracil, fluoro-deoxiuridin, nagy koncent
rációjú timidin stb./ /Young, Hodas 1964, Ockey, Allen
1975. Scheuermann, Klaffke-Lobsien 1973, Pardee 1978/. A 

sejtek a korai S fázisban gyűlnek össze és az inhibitor el
távolítása után egy-két sejtgeneráción keresztül szinkron
ban maradnak. Ilyen inhibitorokat mind állati, mind növé
nyi sejtek esetében széles körben alkalmaznak szinkronizá
lásra. /Hochhäuser és mtsai 1981, King 1981./
Növényi sejtszuszpenziók szinkronizálására először Eriksscn 

alkalmazott DNS inhibitorokat. A Haplopappus tenyészeteket 

5-amino-uraeillal, hidroxiureával, 5-fluoro-deoxiuridinnel 
és magas koncentrációjú timidinnel inkübálta 12-24 óráig, 

majd az inhibitorok eltávolítása után továbbtenyésztve a 

sejteket, részleges szinkront kapott. Leghatásosabb szer
nek a hidroxiurea mutatkozott, 24 órás 3 mM-os kezeléssel 

34 7®—os mitótikus indexet sikerült elérnie. Fluorodeoxi- 

uridinnel Chu és Lark, valamint Malmberg és G-riesbach 

szinkronizált sejtszuszpenziókat. Malmberg és Griesbach a 

fluorodeoxiuridines kezelés után kolhicin inkübálással do
hány sejt szuszpenzióban 15 /, paradicsom se j tszuszpenzió- 

ban 25 /-os mitótikus indexet tudott elérni. /Chu, Lark,
1976, Malmberg, Griesbach 1980./

A hidroxiurea általános DNS szintézis blokkoló szer. 

/Timson 1975./ Hatását a ribonukleotid reduktáz enzim
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gátlásával fejti ki, megakadályozva a dezoxiribonukleoti- 

dok keletkezését a ribonukleotidokból. /Young, Hodas 1964. 
Adams, Lindsay 1967, Cckey, Allen 1975/ Mivel a sejteket 

reverzibilisen blokkolja a korai S fázisban, a hidroriu- 

rea jól használható sejtszinkronizálásra. Magasabbrendü 

növényekben nem gátolja meg teljesen a DNS szintézist,csak 

lelassitja azt. A sejtek S fázisaiéval hosszabb a normális
nál, de a 0,^ fázis és a mitózis nem változik. A sejtek 

nagyobb része ezért az 5 fázisban,ezen belül is a korai S- 

fázisban halmozódik fel. /Navarrete és mtsai 1979./ 

Részleges szinkronizálást lehetett hidroxiureával megvaló
sítani emlős sejttenyészetekben, magasabbrendü virágos nö
vényeknél gyökércsucs merisztémában és sejtszuszpenzióban. 
/Sinclair 1965, Kihlman és mtsai 1966, Eriksson 1966,
Adams, Lindsay 1967, Plagemann és mtsai 1974, Navarrete és 

mtsai 1979, Szabados és mtsai 1980, 1981./.

2.2. Korai kromoszóma kondenzáció

Emlős sejtek fúziójának vizsgálata során figyelték meg, 
hogy a sejtciklus különböző fázisában lévő sejtek regulá

ciós mechanizmusai fúzió után erősen hatnak egymásra. DNS 

szintézis, mitózis, kromoszóma kondenzáció indukálható az 

eltérő fázisban lévő sejtekben. /Johnson, Harris 1969, 
Johson, Rao 1970, Rao, Johnson 1970, Lau és mtsai 1977, 
Mercer, Schlegel 1980./
Mitótikus sejtek korai kromoszóma kondenzációt /Premature 

Chromosome Condensation: РСС/ indukálnak interfázisos 

sejtmagvakban a fúzió után 15-60 perccel./Johnson, Rao 

1970, Sperling, Rao 1974./
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A korai kromoszóma kondenzáció megjelenése jellemző az in

terfázisos sejtmagra: a kondenzált kromatid fonalak egyes- 

száluak a G-^ fázisban, kettős szálnak a fázisban és la

za "pulverizált" szerkezetet mutatnak az S fázisban. Síhe
lyezkedésük összefüggésben van az interfázisos sejtmag kro- 

matin struktúrájával is. /Johnson, Rao 1970, Hittelmarni,
Rao 1976, Rao és mtsai 1976, Sperling, Lüdtke 1981, Schrni- 

ady, Sperling 1981./
A kromoszóma kondenzálódás intenzitása függ a fuzionált mi- 

tótikus és interfázisos sejtek arányától, a metafázisos fú
ziós partner állapotától és több környezeti és sejten belü
li tényezőtől. /Johnson, Rao 1970, Rao, Johnson 1971, 1972, 
Henry és mtsai 1980./
Az indukció nem mutat faj specifikusságot: A korai kromoszó
ma kondenzáció nemcsak azonos fajból származó sejtek fúzió
jakor váltható ki, hanem eltérő, nagy rendszertani távol
ságra lévő állatfajok illetve humán sejtek fúziójakor is.
A kromoszóma kondenzáció regulációjának, az indukálható- 

ságnak egyetemességére utal, hogy in vitro körülmények kö
zött érett lenopus petékbe ültetett répa sejtmagokban is 

megfigyeltek korai kromoszóma kondenzációt. /Johnson és 

mtsai 1970, Von der Haar és mtsai 1981./
Növényi rendszerben multinukleáris Halmanthus sejtekben 

figyelték meg a kromoszóma kondenzáció indukálhatóságát.
/De la Tőrre, Moréna 1981./ Korai kromoszóma kondenzáció 

protoplasztok fúziója után is kiváltható. /Szabados, Du- 

dits 1980./
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Az indukcióhoz nem feltétlenül szükséges az intakt sejtek 

fúziója. Mitótikus Hela sejtek citoplazmatikus extraktu- 

mát Xenopus petékbe injektálva, a Xenopus sejtmagvakban 

kromoszóma kondenzálódás figyelhető meg. /Sunkara és mtsai 
1979./
A korai kromoszóma kondenzáció jelensége diffuzibilis fak
torok jelenlétére utal az osztódás regulálása során. A mi- 

tózist és a kromoszóma kondenzálódást szabályozó f de torok 

aktivitása a késői és a korai profázisban a legnagyobb. 

/Sunkara és mtsai 1979./ A reguláié proteinek megszinteti- 

zálódásuk után preferenciálisan kötődnek a kromatinhoz il
letve a kialakuló kromoszómákhoz. Ilyen proteinek az izo
lált metafázisos kromoszómákon jóval nagyobb mennyiségben 

mutathatók ki, mint az ugyanazon sejtekből származó cito
plazmatikus frakcióban. /Adlakha és mtsai 1982./ Fúzió 

után a jelölt mitótikus sejt proteinjeinek kötődése a kon
denzálódó kromatinhoz közvetlenül bizonyltja a fehérje 

természetű faktorok részvételét a korai kromoszóma konden
záció indukálásában. A proteinek mellett a korai kromoszó
ma kondenzáció kialakulását befolyásolják a pozitív tölté
sű ionok /kálcium, magnézium/, poliaminok is. /Rao, John

son 1974, Rao és mtsai 1975, Henry és mtsai 1980./
A korai kromoszóma kondenzáció jelensége befolyásolja a 

sejthibridek kialakulását. A rendellenesen kondenzálódott 

kromoszómák vagy fragmentek gyakran beépülnek a mitótikus 

partner sejtmagjába, mig a többi kromoszóma eliminálódik. 

Ez a mechanizmus lehetőséget ad egyirányú géntranszfer 

megteremtésére, ahol csak egy néhány génből álló fragment
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kerül a leánysejt magjába. /Rao, Johnson 1972./ Ilyen fo
lyamat vezethetett több olyan sejthibrid létrejöttéhez in
aktiv csirke vörösvérsejtek és mitőtikusan aktiv emlős 

sejtek fúziója után, ahol csirke kromoszóma citológiailag 

nem volt kimutatható, de néhány enzim jelenléte csirke e- 

redetü gének beépülésére utalt. /Schwartz és mtsai 1971./ 

Az analógia alapján hasonló növényi sejthibridek kialaku
lása igy is magyarázható. /Dudits és mtsai 198Ca, 198Cb./

2.3. Kromoszóma izolálás, az izolált kromoszómákkal közvetített
gén transzfer

Emlős kromoszómákat először a hatvanas évek elején izolál
tak, ekkor sikerült megfigyelni az izolált kromoszómák fel
vételét is tenyésztett emlős sejtekkel, in vitro körülmé
nyek között. /Chorazy és mtsai 19бЗа, 19бЗЬ/ Azóta számos 

módszert leirtak különféle állati kromoszómák izolálására.
A kromoszóma izoláláshoz az in vitro sejttenyészeteket 

коlhicinnel, vinblastinnal vagy i?20-val metafázisra szin
kronizálják. A sejteket összegyűjtik, hipotonizálják és 

Triton X-100, digitonin vagy 1ÍP-4C detergensek segítségé
vel feltárják. A kromoszóma izoláláshoz használt puffer 

összetételében meglehetősen nagy különbségek lehetnek. A 

Iris, Hepes, Caps, Pipes stb pufferrel stabilizált pH 

6,5-10,5 között változhat, de ecetsav és citromsav jelen
létében alacsony pH mellett is leirtak kromoszóma izolá

lást. Az alacsony és semleges pH jobban stabilizálja a 

kromoszómák struktúráját, a magas pH viszont a nukleázok 

gátlása révén megelőzi a DNS degradációját.
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Az izoláld puffer mindig tartalmaz kétértékű kationokat 

/Ca2*, Mg2*

kromoszóma szerkezet megőrzéséhez nélkülözhetetlenek.
Gyakran alkalmaznak hexilén glikolt /2-metil-2,4 pentán- 

diol/, ami stabilizálja a kromoszóma szerkezetet /dehid- 

ratáló szer/. Az izolált kromoszómákat többszöri 1000—
1500 g centrifugálással vagy szacharóz illetve metrizamid 

gradiens centrifugálással lehet tisztítani. /Chorazy 19бЗа, 
Maio, Shildkraut 1967, Wray-Stübblefield 1970, Wray 1973a, 
1973b, Kanson, Hearst 1973, Hanson 1974, Stübblefield- 

Wray 1978, Jeppesen és mtsai 1978, Blumenthal és mtsai 
1979, Adolph 1980,/
Hasonló lépéseket tartalmazó eljárassál lehet kromoszómát 
izolálni növényi protoplasztokból is /Malmberg és Gries
bach 1980, Szabados és mtsai 1981, Griesbach és mtsai 1982/.

, Zn / vagy spermint és spermidint, amik a

A kromoszómafelvétel mechanizmusa emlős sejtekben a fago- 

citózis. /Chorazy 1963b, Sekiguchi 1969, Ittensohn, Huthi- 

son 1969, Burkholder, Mukherjee 1970, Ebina 1970, Wullems 

és mtsai 1975/. A felvett kromoszómák nagyobb része a ci- 

toplazmában degradálódik, de néhány kromoszóma citológiai- 

lag intakt formában több sejtgeneráción keresztül fennma

radhat, beépülhet a sejtmagba és replikáiédhat. /Yoshida, 

Sekiguchi 1968, Sekiguchi és mtsai 1969, Ebina és mtsai 
1970, Burkholder, Mukherjee 1970, Wullems és mtsai 1975./ 

Az első transzformációt, amelyet kromoszóma átvitel segít

ségével valósítottak meg, 1973-ban Írták le. /Me Bride, 

Ozer 1973./ Ebben és más korai kísérletekben 10”^ - 10-7
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gyakoriságú géntranszfert lehetett elérni a kromoszómák és 

recipiens sejtek néhány órás együtt inkübálásával. 
Kalciumfoszfát preeipitálással a kromoszómafelvétel és a 

transzformációs gyakoriság tízszeresére emelhető /Miller, 

Ruddle 1978, Gottesmann 1979/. További tizszeres javulás 

érhető el Dimetilszulfoxid utókezeléssel /Miller, Ruddle 

1978./. Liposzómába zárt kromoszómákkal 10“^ gyakoriság
gal lehetett transzformánst kapni /Hukherjee és mtsai 1978/. 
A transzformáció gyakorisága függ a recipiens sejttói is. 

Intraspecifikus gén transzfer tizszer nagyobb gyakoriságú 

lehet, mint az interspecifikus. Mitótikus állapotban lévő 

recipiens sejteket alkalmazva a transzformáció szintén 

tizszeres növekedést mutathat, valószinüleg a lizoszdmá- 

lis enzimaktivitás alacsonyabb volta és a könnyebb sejt
magba integrálódás miatt. /Wullems és mtsai 1975, Gottes
mann 1979/.
A létrehozott transzformánsok az első néhány sejtgeneráci
óban sokszor nem stabilak, a transzformált fenotipust 

10~2 - IQ“1 gyakorisággal vesztik.
formánsokban a transzgenom acentrikus kromoszóma fragment- 

ként van sokszor jelen és később a szelekció során stabi

lan integrálódhat a sejtmagba. Ettől kezdve a kromoszóma 

fragment citológiailag már nem, vagy csak ritkán figyelhe
tő meg, a recipiens sejt kromoszómáival együtt replikáló- 

dik. /Mc Bride-,Ozer 1973, Miller, Ruddle 1978, Klobutcher, 

Ruddle 1979/. A stabilizálódott transzformáns további 
kromoszóma átviteli kisérletekben donorsejtként szerepel

het. /Athwall, Me Bride 1977./

Az elsődleges transz-
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Az izolált kromoszómákkal közvetített gén transzfer az 

emlős sejtgenetikában ma már egy gyakran alkalmazott 
módszer. Többféle szelekciós rendszerben lehet egyirá
nyú egy-két kromoszómára vagy kromoszóma fragmentre kor
látozott gén transzfert elérni, ami a genetikai módsze
rek alkalmazhatóságát speciális szakterületekre segít 

kiterjeszteni. /Me Bride, Peterson 1980,
1978./

К. Willeche
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3. Anyag és módszer

3.1. Növényi sejtszuszpenziók fenntartása

A kísérletekhez "búza /Triticum monococcum L 

Eveleigh 1968/, petrezselyem /Petroselium hortense L./, 

rizs /Oryza sativa, Prairie Regional laboratory, Saska-
Friedrich Miésher

Gamhorg és•»

toon, Canada/, kukorica /Zea mays L 

Institut, Basel Svájc/, szója /Glycine max, 3B-1 sejtvo
nal, Gamhorg 1968/ sejtek szuszpenzióit használtuk fel.
A sejtszuszpenziókat folyékony táptalajban sikrázógépen 

rázattuk 120-150 fordulat/perc sebességgel 25°C-on, 2-3 

naponként passzálva. A sejtszuszpenziók fenntartására az 

alábbi tápoldatokat alkalmaztuk: 

búza : C8 I 

petrezselyem: C5 I 

rizs:

•»

/Dudits és mtsai 1977./
/Dudits és mtsai 1980./

EB5 /Као 1975/
kukorica: EB^
szója: EBej

5»2.Sejtszuszpenziók szinkronizálása

A szinkronizáláshoz búza és petrezselyem sejtszuszpenzi
ókat használtunk fel és két lépcsőben, hydroxyurea /HU/ 
/Sigma/ és colchicin /Roth/ kezelést alkalmaztunk. A 

hidroxiurea kezelést Eriksson megfigyelései alapján, 24 

óráig, 5 mlá végső koncentrációjú hidroxiureával végeztük 

/Eriksson 1966./. A szinkronizálás optimalizálása érde

kében végzett előkiserietekben megvizsgáltuk az
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a. / az optimális hidroxiurea koncentrációt

b. / az optimális kolhicin koncentrációt,
c. / kondicionált táptalaj hatását
d. / a sejtszuszpenzió denzitásának hatását
e. / antibiotikumok hatását /Penicillin, Streptomicin/

a sejtkultúrák mitótikus indexének növelésére. 
Későbbi kisőrleteinkben a szinkronizálást az alábbiak sze
rint végeztük:
A sejtszuszpenzióhoz közvetlen passzálás után 5 mM HU-t 
adtunk és a sejteket tovább rázatva inkübáltuk 24 órán át. 

A HU-t ezután a sejtek többszöri leülepitésével, friss 

táptalajjal háromszor kimostuk, a sejtszuszpenzióhoz 1/5 

térfogat kondicionált táptalajt /ugyanezen sejtszuszpen
zió kétnapos tenyészetéből vett sejtmentes tápoldat/ és 

kolhicint adtunk. A kolhicin koncentrációja a buzasejt 

szuszpenzió esetében 0,5 mg/ml, a petrezselyem esetében 

C,2 mg/ml volt. A kolhicin tartalmú tápoldatban a sejte
ket tovább rázattuk 12-15 órán keresztül. A mitótikus 

index megáilapitásához 1-2 ml mintát vettünk, a sejte
ket rögzítettük /alkohol : ecetsav - 3 : 1 oldatban 5-10 

percig/, majd 45 ecet savban vettük fel. A sejteket mó
dosított karból fukszinnal festettük /Као 1975./ néhány 

percig, majd tárgylemezen szétnyomva fénymikroszkóp a- 

latt vizsgáltuk. Egy-egy mintából 1000-2000 sejtet szá
moltunk le. A mitótikus index kiszámítását az alábbi 

formula alapján végeztük:
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M х 100 Í>MI M + 1
ahol

a mitótikus index /i»/ 

a mitótikus sejtek száma 

az interfázisos sejtek száma

MI =

M
I =

3.3. Protoplasztok izolálása

3.3.1 Interfázisos protoplasztok izolálása sejtszuszpenzi-
<5Ъб1

Protoplasztok izolálására passzálás után 1 napos sejt- 

szuszpenziókat használtunk fel. A protoplaszt izolá
láshoz az alábbiak szerint kevertük a sejtszuszpenzi- 

ót az enzim oldattal /Dudits 1976./ : 
búza sejtszuszpenzió 

kukorica "
E1 enzimoldat = 1:1

= 1:1 

= 1:1
%

petrezselyem
szója
rizs

Ei
Ex = 3:1

E2 = 1:1

Az igy kapott inkubációs elegyet enyhe rázás mellett 

/50 pm New Brunswick sikrázógép/ 15-20 óráig inkubál- 

tuk petricsészében, 25°C-on.
A rizs protoplasztok izolálásához használt enzimoldat:

/e2,
/Yakult Bio chemicals/, 0,5 $ hemicellulóz /Rhozyme,

Dudits 1976 Ъ/ 2,5 ^ Onozuka R 10 cellulóz

Rohm és Haas/, 1 i» pektináz /Sigma/, 3 mM MES /2-1 N 

Morpholino/ etán-szulfonsav /Reanal/, 6 mM CaCl2 

/Reanal/, 0,7 mM NaH^O^ /Reanal/, 0,35 MC-szorbitd
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/Reanal/, 0,35 MD-mannitol /Reanal/ pH 6,0,
A búza, kukorica, szója, petrezselyem protoplasztok izo
lálásához használt enzimkeverék /Е Dudits 1976./ 2,0 fi 

Onozuka R-10 cellulóz, 0,5 fi driseláz /Flüka/, 0,5 fi he- 

micelluláz, 1,0 fi pektináz, A többi komponens megegyezik 

az előzővel.

1*

3.3.2 ilitótikus protoplasztok izolálása szinkronizált sejt- 

szuszpenzióból

A protoplasztokizolálását az előzőekben leírtakhoz ha
sonlóan végeztük. A szinkronizált búza illetve petrezse
lyem sejtszuszpenzióhoz a KU eltávolítása után 12-15 ó- 

rával adtuk az egyenlő térfogatú enzimkeveréket /E^/. A 

sejteket petricsészében inkubáltuk enyhe rázás mellett 

/50 rpm New Brunswick sikrázógép/, 25°C-on, 3-4 óráig.
A mitótikus protoplasztok izolálásához felhasznált en
zimkeverék /E^/ 6,0 fi Onozuka R-10 cellukáz, 2,0 fio pek
tináz, 2,0 fi hemicelluláz, 2,0 fi driseláz, kiegészítve 

0,5 mg/ml kolhicinnel. A többi komponens megegyezett az 

előzőekben /З.З.1./ leírtakkal.

A mitótikus és interfázisos protoplasztok fúziója.3.4.

A metafázisra szinkronizált búza és az interfázisos rizs 

protoplasztokat tartalmazó enzim oldatot külön-külön 

60 um pórusméretü szitán átszűrtük és a protoplasztokat 

lecentrifugáltuk /100 g, 3 perc/.
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A felüluszót eltávolítottul:, a protoplasztokat D-oldattal 

/Као és mtsai 1974./ felszuszpendáltuk, centrifugáltuk:
/100 g/3 perc/ és ismét D-oldatba szuszpendáltuk fel úgy, 
bogy a protoplasztok koncentrációja milliliterenként 

4-6x10^ legyen. A rizs és a búza protoplasztokat ezután 

1:1 arányban kevertük és 60 mm átm. plasztik petricsészé- 

be cseppentettük ki. A protoplasztokat 5 percig ülepítet
tük, majd 1-2 csepp 40 PEG /ЗОСО/ oldatot rétegez-
tünk a pro toplasz tokra /Као és Kichayluck 1974/. A proto
plasztokat 15-20 percig inkubáltuk 25°C-on a PEG-oldat je
lenlétében, majd a felüluszot óvatosan leszívtuk és az in
kubációs elegyet W 10 higitó oldattal /Menczel 1981/ foko
zatosan hígítottuk és 5 percig inkubáltuk. Ezután a petri- 

csészékben lévő fúziós elegyhez 3-4 ml utómosó oldatot 

/Ш I/ adtunk és a protoplasztokat a felüluszó óvatos le
szívásával egyszer UM I oldattal és egyszer C8 III. proto- 

plaszt tápoldattal /Dudits 1977/ átmostuk. Fúzió után a 

protoplasztokat 0,5 mg/ml kolhicint tartalmazó 08 III táp
oldatban inkubáltuk petricsészében, 25°-on.
A protoplasztok mosására használt D-oldat összetétele:
0,4 Ы glükóz, 0,1 mg/ml KE^O^, 0,5 mg/ml CaCl2> pH 5,6.
A protoplasztok fuzionálására használt PEG oldat: 40 c/o po
lietilén glikol - 3G00 /Fluka/, 1,5 mg/ml CaCl2, 0,1 mg/ml 
KH2PO4, pH 5,6. A fúzió után a hígításhoz használt 7/ 10 

oldat: 0,4 M glükóz, 66 mM CaCl2, 10 76 DMSO /dimetilszulf- 

oxid, Reanal/, 0,03 M glicin /NaOH puffer/ pH- 10,5. Utó

mosó oldat /UM I/: 0,37 M glükóz, 0,2 mg/ml Ca01o, 

pH 6,0 /К0Н/•
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3.5 A fuzionált sejtek citológiai vizsgálata

A fúzió után 1-2-3 órával a protoplasztokat felszuszpen- 

dáltuk és protoplaszt rögzítőben /Као 1975/ fixáltuk né
hány percig. Ezután a fixált protoplasztokat lecentrifu

gáltuk /100 g/3 p/» 45 / ecetsavban fölvéve karból fuxin- 

nal /Као 1975/ festettük, vagy száraz preparátumot készí
tettünk belőlük. Karbol fuxin alkalmazásakor a megfestett 

sejteket tárgylemezre cseppentettük, lefedtük és nedves 

preparátum formájában fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk.
Az állandó preparátum készítésekor a protoplasztokat 45 Z- 

os ecetsavban tárgylemezre cseppentettük, fedőlemezzel 
lefedtük és folyékony nitrogént tartalmazó termoszban 

hirtelen lefagyásztоtttok. A fagyasztott preparátumról a 

fedőlemezt pengével lepattintottuk, a preparátumot 96 Z- 

os alkoholba mártottuk és megszáritottuk. A preparátumo
kat ezután IN sósavban 60°C-on 10 p-ig hidrolizáltuk, 

majd desztillált vízben leöblítve 2 /-os Giemsa oldat- 

2 Z Giemsa /Fluka/ Sörensen foszfát pufferban, pH 

6,8, festettük. A festettpreparátumokat desztillált víz
zel leöblítettük, megszáritottuk és lefedve /De-Pex/ 

fénymikroszkóppal vizsgáltuk.

tál

3.6 Kromoszóma izolálás

Az izolált mitótikus protoplasztokat /búza, ill. petre
zselyem/ jégen lehütöttük és lecentrifugáltuk /100 g/3p/ 

A protoplasztokat hideg D-oldattal /Као 1974/ az előbb 

ismertetett módon /3»4/ 3-4-szer átmostuk, végül a le-
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centrifugált protoplasztokát kromoszóma izoláló puffer- 

tan /С1М, Jeppesen 1978/ szuszpendáltuk fel és jégen 

hipotonizáltuk.

A kromoszóma izolálás minden lépését 0°C-on végeztük. A 

Jeppesen által közölt puffer receptjét annyitan változ
tattuk meg, hogy a kromoszómák összetapadásának elkerü
lése végett a puffert 5 $ szacharózzal /Sigma/ egészí
tettük ki.

10 perc hipotonizálás után 0,1 i» végső koncentrációjú 

Triton x 100 detergenst /Sigmja/ adtunk a szuszpenzáció- 

hoz és a protoplasztokat a szuszpenzió töthszöri pipet- 

tázásával feltártuk. A sejtek feltárása után a sejtmag
vakat és a nagyott törmeléket lecentrifugáltuk /100 g/
10 p/ és az összegyűjtött felüluszót félretettük. Az ü- 

ledéket kromoszóma izoláló pufferban újból felszuszpen- 

dáltuk és a centrifugálást /100 g/10 p/ megismételtük.
A felüluszókat a petrezselyem kromoszómák izolálása ese
tén 20 /<»—оз, a búza kromoszómák esetében 40 ?*-os szacha
róz /Sigma/ grádiensre rétegeztük és 1000 g/30 p cent
rifugáltuk. Az üledéket a kromoszóma izoláló pufferban 

óvatosan felszuszpendáltuk és a centrifugálást megismé
teltük. A tisztított kromoszómákat 5 szacharózt tar
talmazó izoláló pufferban felszuszpendáltuk és jégen tá
roltuk.

A kromoszóma izoláláshoz használt puffer összetétele:

1 mM CAPS /BDH/, 2 mM CaCl2 /sigma/, 1 $ hexilénglikol 

/Fluka/ pH 10 /telitett Ca/0H/2-vel/, kiegészítve 5 Í> 

szacharózzal /Sigma/ /С1М, Jeppesen 1978/.
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izolált kromoszómák: vizsgálata3.7. Az

Az izolált kromoszómákat száraz preparátumokon, Giemsa 

festés után fénymikroszkópban vagy nedves preparátumokon 

Et-Br. festés után UV mikroszkópban vizsgáltuk. A száraz 

preparátum készítésénél a kromoszóma szuszpenzi'őból egy 

csepp mintát tárgylemezen megszáritottunk, alkohol-ecet
sav - 3:1 rögzito oldatban fixáltuk és megszáritottuk.
A száraz preparátumot 3-4 Í> Giemsa oldattal festettük és 

fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk.
A nedves preparátum esetében a kromoszóma szuszpenzióból 
vett 1 csepp mintát 5 ul 500 /ml Et-Br oldattal festet
tük és a cseppet lefedve,UV fluoreszcens mikroszkóp alatt 

vizsgáltuk a szabadon úszó kromoszómákat.
Tripszihkezelés:
A tripszin hatását a kromoszómákra Et-Br festett prepa
rátumokon vizsgáltuk. Az izolált Et-Br festett kromoszó
mákat tartalmazó D-oldatot 1:1 arányban kevertük a trip
szin oldattal és UV fluoreszcens mikroszkópban vizsgál
tuk a tripszin emésztés hatását a kromoszómákon.

Tripszin oldat:

D-oldatban 2 mg/ml Tripszin /Difco/, 

pH 8,0
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3.8. Az izolált kromoszómák liposzámába csomagolása

3.8.1.A llpokromoszóma készítése

A lipokromoszómák előállítására a reverz-fázisos evapo- 

ráció módszerét használtuk fel /Szoka-Papahadjopoulosz 

1978/. A lecentrifugált és Et-Br festett kromoszómákat 
1 ml D-oldatba /Као 1974/ szuszpendáltuk fel. 5 mg fosz- 

fatidilszerin-foszfatidilinozitol kloroformban oldott 

lipid keveréket /Duda E. ajándéka, SzBK Biokémiai Int./ 

adtunk a kromoszóma szuszpenzióhoz és dietil-éterrel,il
letve kloroformmal a vizes és a szerves fázis faj súlyát 

megközelítően egyformára állítottuk be úgy, hogy a vég
ső térfogat 6-7 ml volt. A kétfázisú emulziót 3-5 másod
percig ultrahanggal kezeltük, majd a szerves oldószert 

vakum alatt, gömblombikban, lassú forgatás mellett /30- 

35°C-on/ eltávoütöttük. 1 ml D-oldatot adva a kialaku
ló liposzóma szuszpenzióhoz, az inkubálást további 25- 

30 percig folytattuk.

3.8.2.A liposzómába csomagolás hatásosságának ellenőrzése

A liposzóma szuszpenzióból vett 0,1 ml mintához 0,1 ml 
2 mg/ml Tripszin oldatot adtunk és 5 p-ig 25°C-on 0,2 i> 

Triton x 100 jelenlétében, illetve anélkül inkübáltuk, 

majd UV, fluoreacens mikroszkópban az egyenlő térfoga
tú mintákban lévő kromoszómákat megszámoltuk. Hasonló

képpen számoltuk meg a tripszinnel nem kezelt, kontroll 

mintákban lévő kromoszómákat is. A tripszin hatását a 

kromoszómákra /Chorazy és mtsai 1963/ minden kísérlet

ben előzőleg ellenőriztük.
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3.9. Kromoszómafelvétel protoplasztokkal

A kromoszómafelvételi kísérletekhez "búza, kukorica, pet
rezselyem és szója sejtszuszpenziókból származó proto- 

plasztokat használtunk. A protoplasztok izolálása az e- 

lőzóekhen leirtak szerint /3.3.1./ történt.
A kromoszómafelvételi kísérleteket centrifugacsőben vagy 

petricsészéhen végeztük. A huza kromoszómák felvételére 

petrezselyem, kukorica és szója, a petrezselyem kromo
szóma felvételére búza protoplasztokat használtunk.

3.9.1. Kromoszómafelvétel centrifuga-csőben.

A centrifugacsőben végzett kísérletekhez a protoplaszto
kat 60 u-os szitán szűrtük át és D-oldattal kétszer át
mostuk /3.4. szerint/, végül 0,5 ml térfogatban vettük 

fel D-oldatban.
Az izolált, lecentrifugált kromoszómákat 0,5 ml D-oldat
han szuszpendáltuk fel és hozzáadtuk a protoplasztokhoz. 
A protoplaszt + kromoszóma szuszpenzióhoz 0,1-0,5 ml 
PEG oldatot adtunk /Као és Michayluk 1974./ és 5-10 per
cig inkuháltuk 25°C-on. A kezelés végén az inkubációs 

elegyet fokozatosan hígítottuk 10 i» DMSO-t tartalmazó 

W 10 higitó oldattal, majd a protoplasztokat egyszer u- 

tómosó oldattal /Ш1/, egyszer protoplaszt tápoldattal
mostuk. A protoplasztokat ezután 2-3 ml protoplaszt táp
oldatban vettük fel és petricsészéhen 25°C-on inkubál- 

tuk 2-3 órán át. A búza protoplasztokhoz C8 III. táp

oldatot /Dudits 1977./, a kukorica, petrezselyem, szója
protoplasztokhoz Kao-féle tápoldatot /Као 1977./ hasz

náltunk.
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3•9•2. Kromoszómáielvétel petricsészében.

A petricsészében végzett felvételi kísérletéknél az izo
lált szója protoplásztokát az előzőek szerint mostuk és 

a 0,5 ml D-oldatban felszuszpendálva kevertük a 0,5 ml 
kromoszóma, illetve lipokromoszóma szuszpenzióhoz /D- 

oldatban/. A keveréket plasztik petricsészébe cseppen
tettük ki és 15 percig hagytuk ülepedni a protoplaszto- 

kat és a kromoszómákat. A cseppre ezután óvatosan 1-2 

csepp PEG-oldatot rétegeztünk és 25°C-on 5-10 percig in- 

kubáltuk a fúziós elegyet. A PEG kezelés végén a csep
pet az előzőekben leírtak szerint higitottuk /3.4/ W 10 

oldattal, mostuk Ш I oldattal, és a protoplasztokat 
Kao-féle protoplaszt tápoldatban inkubáltuk 2-3 órán át, 

25°C-on, petricsészében.

3.10. A kromoszómafelvétel citológiai vizsgálata.

A protoplasztokat a PEG kezelés után 2-3 órával össze

gyűjtöttük, lecentrifugáltuk /100 g/3 p/ és 1 mg/ml
✓

tripszin oldattal /3.9/ inkubáltuk 5 percig 25° C-on.
A tripszin kezelés után a protoplasztokat lecentrifu
gál tulo, néhányszor D-oldattal átmostuk és a protoplasz
tokat fixál tide.
A fixált protoplasztokból száraz preparátumot készítet
tünk és Giemsa festés után fénymikroszkópban vizsgál

tuk azokat /3.5 szerint/.
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Eredmények ismertetése4.

4.1. Búza és petrezselyem sejtszuszpenziók szinkronizálása

Kombinált hidroxiurea-kolhicin szinkronizálással mind 

a búza, mind a petrezselyem sejtszuszpenzióban az alap 

index többszörösére növekedett mitótikus indexeket le
hetett kapni /1-4. ábra/.
A nem kezelt sejtekben a mitótikus index 2-3 $> volt. A 

HU kezelés során a mitótikus index mindkét sejtszusz
penzióban 1 / alá süllyedt és csak 5 órával a HU kimo
sása után kezdett el emelkedni.
A búza sejtszuszpenzióban kolhicin nélkül a mitótikus 

index a HU kimosása után 12 órával érte el a maximumát 
és ekkor 12,5 / volt, ami néhány óra alatt a kontroll 
szintjére esett vissza. A kolhicin kezelés önmagában 

fokozatosan emelte a mitótikus indexet 15 órán keresz
tül, ekkor a mitótikus index további emelkedése meg
szűnt és a továbbiakban 8-9 körüli értékben maradt.
HUC kezeléssel a HU kimosása után 15 órával kaptuk a mi
tótikus index maximumát /21 //, később a mitótikus in
dex fokozatosan csökkent /1, 3. ábra/.
Petrezselyem sejtszuszpenzióban a HU kezelés kolhicin 

nélkül, 9 órával a HU kimosása után adta a maximális mi
tótikus indexet /12 //, ami a búzához hasonlóan a ké
sőbbiekben gyorsan lecsökkent. A kolhicin kezeléssel a 

mitótikus index fokozatosan emelkedett, de 15 órával a 

17 / körüli értéket érte el és később is ezen az érté

ken maradt. A kombinált HUC kezeléssel kapott mitótikus
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index maximumát 12-15 órával a HU kimosása után kaptuk, 

és ez elérte a 46 /-ot. Később a mitótikus index itt is 

lecsökkent /2-4. ábra/.

EUC-kezeléssel a petrezselyem más, független kísérletek
ben is mindig jóval magasabb mitótikus indexet produkált, 

mint a búza sejtszuszpenzió. Esetenként 60-80 /-os mitó
tikus indexet is sikerült elérni, mig a búzánál a maxi- 

30-50 /£ volt. /1. táblázat/.műm

A továbbiakban megvizsgáltunk néhány, a szinkronizálás 

során a mitótikus indexet befolyásoló faktort. Ezek sze
rint

- a szükséges HU koncentráció 5 mM volt;
- a kolhicin a metafázis tökéletes blokkolása érdekében 

búza sejteknél 0,5 mg/ml, petrezselyemnél 0,2 mg/ml 
koncentrációban volt szükséges;

- A HU kimosása után a sejtszuszpenzióhoz adott 1/5 rész 

kondicionált táptalaj elősegítette a sejtek osztódását
/2. táblázat/;

- a sejtszuszpenzió denzitása befolyásolja a szinkront 

/3.táblázat/. Petrezselyemnél az optimális sejtdenzi- 

tás: körülbelül 6 ml ülepített sejt 100 ml tápoldatban;
- a szinkronizálásnál a tápoldatban lévő antibiotikum 

/bakteriális fertőzésveszély miatt esetenként alkalma
zott 100 ÍTE/ml Penicyllin és 0,01 mg/ml Streptomycin 

20-25 /»-kai csökkentette az elérhető mitótikus inde
xet. További kísérletekben az antibiotikumokat elhagy

tuk a táptalajból.
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- kezdeti megfigyelések alapján úgy véltük, jobb szinkront 

lehet kapni, ha viszonylag idősebb /4 napos/ tenyészetet 

felhasználva kezdjük a szinkronizálást. Későbbi kísérle
tek ezt nem erősítették meg. /4. táblázat/.

1. sz. taolazat

Néhány független szinkronizálási kísérletben kapott mitó- 

tikus index sejtszuszpenziéban, illetve belőlük származó 

protoplaszt izolátumokban. /НШкС kezelés/

Kísér
let

Sejt-
szuszpenzió

búza

M.I.
protoplaszt

M.I.
sejtszuszp.

21,0 /» 
22,4 /0 
26,7 Í° 
32,0 4 
26,2 $> 
17,0 <t>
21A í 
28,0 $
20,0 $> 
16,0

1 x
2
3
4

24.3 
13,0 1o 
23,1 i 
30,0
22.4 ^ 
12,0 Ío

5 n
6

л7
8
9 n

10

60,0 # 
75,0 55 
46,0 /
80.2 56
41.2 /* 
52,9 / 
30,0 $5 
40,0 / 
56,5 * 
32,0 1o

1 petrezselyem
!t2

3 x
4

45,0 $5
44.5 £
35.5 ^
30.4 # 
56,0 ?5
23.5 /

5
6
7 n
8 ti

9
10

Az "x" jelölt kísérletek adatai szerepelnek az 1. és 2. 
ábra grafikonjain. A jelölt kísérletek megközelítőén 

reprezentálják a szinkronizálási kísérletek átlagát.
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2.sz,táblázat

Kondicionált táptalaj hatása a mitótikus indezre 

H U kezelés után /Petrezselyem sejtszuszpenzió/

Kondicionált táp
talaj aránya 
/tf. */

M.I.15 óra 
utánKezelés

28,0 £0 HU + C 

HU + C 

HU ♦ C
20 £ 

60 i*
36.5 1°
39.5 1o

16,5 $> 

2,5 /
Kontroll
Kontroll

♦C
-C

3»sz. táblázat

Sejtszuszpenzió denzitásának hatása a mitótikus indezre 

24 ó KU*C kezeléssel /petrezselyem sejtszuszpenzió/

Ülepített 
sejttérfogat 
/tf jo/

M.I. 15 óra 
utánKezelés

40,C $ 

46,0 JÉ 

53,0 JÉ 

36,5 $> 

36,0 jó

1,6 ни ♦ c 

HU ♦ c 

HU + c 

HU + c 

HU + G

2,8
6 ,0

11,6
22,8
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4 • sz . tablazat

HU kezelés előtt az eloinkubálás hossza 

/petrezselyem sejtszuszpenzié/

15 6 M.I.Kezelés

I. kísérlet

44,5 7 

53,0 7
1 napos tenyészet 
4 napos tenyészet

HU + c
HU + G

II. kísérlet

48,5 71 napos tenyészet 
4 napos tenyészet

HU + C
47,0 7HU + c

III. kísérlet
36,0 71 napos tenyészet 

4 napos tenyészet
HU + c

33,5 7HU + c
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4.2. Mitótikus protoplasztok izolálása

A részlegesen szinkronizált búza és petrezselyem sejt- 

szuszpenziókból az enzimmel 3-4 éra alatt tudtunk 

protoplasztokat izolálni. A protoplaszt izolálás kielé
gítő voltát bizonyltja, bogy a későbbiekben a kapott 

mitotikus protoplasztokat fuzionálni lehetett más nö
vényfajbél származó interfázisos protoplasztokkal. A 

protoplasztokban a mitótikus index hasonló volt az elő
zőleg a sejtszuszpenziéban számolt mitótikus indexhez 

/1.táblázat, 6-7. ábra/.
A mitótikus protoplasztokban a kromoszómák nagyobb ré
sze metafázisos morfológiát mutatott /8-9. ábra/, egy 

kis részében a pp-izolálás során a kromoszómák lekere
kedtek /10. ábra/.
Kolhieines inkubálás mellett a protoplasztok a metafázi
sos állapotot órákig megőrizték /5. ábra/.

Mitótikus protoplasztok fúziója, korai kromoszóma indu-4.3.
kálása interfázisos sejtmagban.

4.3.1. Az izolált mitótikus búza protoplasztokat interfázisos 

rizs protoplasztokkal fűzionáltattűk. A rizs protoplasz
tok sejtmagja mindig kisebb volt és a karból fuxinnal 
halványabban festődött, mint a búza sejtmag, igy a két
féle sejtmag megkülönböztetése a citológiai vizsgála
tok során nem okozott nehézséget /11-12. ábra/. Ä rizs 

protoplasztok az alkalmazott kísérleti körülmények között
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nem osztódtak, a 15-20 órás izolálás és a fúzió után 

találtunk mitótikus rizs protoplasztokat.
A protoplasztok fúziójára alkalmazott rutinszerű PEG-DMSO 

kezeléssel 1-5 i» fúziós gyakoriságot tudtunk elérni /5.táb
láz at/ «

A fúzió után a lefixált és módosított karból fükszinnal 
megfestett protoplasztokban találtunk homo és heterokarion 

fúziókat interfázisos, illetve metafázisos búza protoplaszfc- 

tal. A fúzió után 2-3 órával lefixált protoplasztok 

gálata során a heterofázisos heterokarionok 20 ában a 

rizs protoplasztok sejtmagjai az emlős korai kromoszóma 

kondenzációhoz /РСС/ hasonló módon kondenzálódtak /8.táb
lázat, 13-15. ábra/.
Néhány esetben a kondenzáció igen erőteljes volt, intakt 

kromoszómákhoz hasonló képet adott /13-14. ábra/. Az apró 

és gyengén festődő kromatidfonalak alapján a G^ és G2 fá
zisú kondenzáció megkülönböztetése nem könnyű, de többnyi
re a kapott kép a rizs sejtmagok G2 fázisú kondenzációjá
ra utalt. 5 fázisos pulverizációt nem találtunk. Az inter
fázisos búza protoplaszttal fuzionált, illetve a nem fuzi
onált rizs protoplasztok sejtmagjában kromatin kondenzá
ciót nem találtunk.

A kromoszóma kondenzáció indukálható volt a homokarion mi
tótikus x interfázisos búza protoplasztokban is /16-18.áb

ra/. A megfigyelt kromoszóma morfológia alapján azonosita-

S és G2 fázisú kromoszóma kondenzációt. A 

16. ábrán a kromatidfonalak egyszáluak /G^ fázis/,

nem

vizs-

ni lehetett G 1»
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a 17. ábrán a kondenzáció apró szemcsékben jelenik meg, a 

kromatidfonalak nem válnak szét /S fázis/, a 18. ábrán a 

két különálló kondenzálódott kromatidfonál világosan meg
különböztethető /G2 fázis/. Az utóbbi esetben nem zárható 

ki egy profázisban lévő sejtmag a metafázisos kromoszómák 

mellett, ahol a kromoszómák a sejtciklus rendes mechaniz
musának megfelelően kondenzálódtak.

5. táblázat
Héhány rizs x szinkronizált búza pp fúzió adatai

Fuzionált pp
Kísérlet Fúziós index:—*M.I.pp. Összes pp

8,0$
10.5 $
30.6 $ 

25,4 $
12.7 $ 

26,0 $

1,8 $ 

3,0 $
1
2
3 1,4

1.7 $
4,9 $
5.8 $

4
5
6

6. táblázat

Egy tipikusnak vehető fúzió részletes adatai
/4. kísérlet/

100,0 $
70.1 $
28.2 $ 

1,7 $

Összes levizsgált pp: 
ebből búza pp: 

rizs pp: 
heterokarion

8000
5166
2253
136

0,3 $
0,06 °/o

26heterofázisos heterokarion 

PCG a rizs sejtmagban 5

25,4 $Búza pp mitótikus indexe
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4.4. Növényi kromoszónak izolálása

Az ismertetett módszerekkel megfelelő mennyiségű és minő

ségű metafázisos protoplasztot lehetett előállítani, ame
lyekkel a kromoszóma izolálás is lehetővé vált. A proto- 

plasztokat a feltárás előtt 10 percig hipotonizáltűk, a- 

mikor is a protoplasztok megduzzadtak és a hipotonizálás 

végén a 0,1 i» Triton X-100 adására már enyhe szuszpendá- 

lás mellett is feltárhatók voltak. Erőteljesebb fizikai 
feltáró módszerek alkalmazása /potter, injekciós tű/ el
sősorban a búza kromoszómák sérülékenysége miatt nem bi
zonyult eredményesnek. A kisebb petrezselyem kromoszó
mák jobban ellenálltak a mechanikai hatásoknak.
A kromoszómák összetapadásának megakadályozására előnyös 

volt 5 szacharóz jelenléte a kromoszóma izoláló puf- 

ferben. A kiszabadult kromoszómákat differenciál centri- 

fugálással tisztítottuk. Az ép kromoszómák nagy része a 

viszonylag magas szacharóz tartalmú grádiensen is leüle
pedett. Morfológiai károsodást - a fény- és UV-fluoresz- 

cens mikroszkópos vizsgálatok alapján a kromoszómák nem 

szenvedtek /19-22. ábra/.
Jónak tekintettük a tisztítást, ha 1000 izolált kromo
szómára kevesebb mint 5 sejtmag jutott /19.ábra/.

4.5. Izolált növényi kromoszómák bevitele recipiens proto- 

plasztokba

Az izolált búza kromoszómák felvételére petrezselyem, 

kukorica és szója protoplasztokat, a petrezselyem
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kromoszómák felvételére búza protoplasztokat használtunk. 

A kromoszóma felvételhez az izolált, lecentrifugált kro
moszómákat D-oldatba vettük fel és kevertük a protoplasz- 

tokhoz. Első kromoszómáielvételi kisérleteinket centrifu
gacsőben végeztük. A protoplasztok és kromoszómák között

4

D-oldatban semmiféle kölcsönhatást nem figyeltünk meg.
PEG kezeléssel a protoplasztok egymáshoz tapadva kisebb 

agregátumokat képeztek, de az Et Br-dal festett kromoszó
mákkal végzett megfigyelések azt mutatták, hogy ilyenkor 

sok kromoszóma is a protoplasztok felszínére tapadt. He
lyenként megfigyelhető volt két protoplaszt közé tapadt 
kromoszóma is. A PEG higitása során a protoplasztok foko
zatosan visszanyerték eredeti formájukat, szétváltak vagy 

fuzionáltak,a kromoszómák egy része azonban később is a 

protoplasztok felszínéhez tapadt.
A citológiai vizsgálatokhoz a protoplasztokat fixálás e- 

lőtt tripszin kezelésnek vetettük alá. A tripszin az a- 

dott körülmények között 3-5 perc alatt teljesen szét
emésztette, feloldotta a kromoszómákat. A folyamat fluo

reszcens mikroszkópban jól követhető volt /23. ábra/.
A protoplasztokat a tripszinezés után fixáltuk és igy 

feltételeztük, hogy a később esetleg megfigyelt kromo
szómák a sejtmembránon belül helyezkedtek el.
Giemsa festett preparátumokon sikerült megfigyelni mind 

a búza, mind a petrezselyem kromoszómák felvételét reci- 

piens protoplasztokba /24-27. ábra/.

A felvételi kisérletekben megfigyelhető volt, hogy a fel-
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vett kromoszómák nagyobb része 2 vagy többmagvu proto- 

plasztban volt megtalálható. Ezeknek a protoplasztoknak 

az aránya meghaladta a protoplaszt populációban egyéb
ként megtalálható 2 vagy többmagvu sejtek arányát /7.sz. 

táblázat/. Kromoszómafelvételt meglehetősen ritkán ta
láltunk. A petrezselyem kromoszómák felvételét kb. 

5x10“^, a búza kromoszómákét 1-2x10“^ gyakorisággal fi
gyeltük meg. A felvételi arány növelésére megpróbálkoz
tunk liposzómába zárt kromoszómák alkalmazásával. A li- 

poszóma készítés során a liposzómába csomagolt kromoszó
mák aránya 8-45 között változott /8. táblázat/.
Ezt a tripszin emésztésnek ellenálló, előzőleg Et Br-dal 
festett kromoszómák arányából következtettük feltételez
ve, hogy a kromoszómákat körülvevő lipidréteg a megfi
gyelés idejére megvédi a kromoszómákat a tripszin táma
dásától. Mig a szabadon úszó kromoszómákat a tripszin 

3-5 perc alatt emésztette szét, a liposzómába becsoma
golt kromoszómák 8-45 /б-a legalább 30 percig ellenálló
nak bizonyult. /28-29. ábra/. A becsomagolódás hatásfo
ka átlag 25 volt. A liposzómákat szintén PEG kezelés
sel fuzionáltuk a protoplasztokhoz. A liposzómák jelen
létében a protoplasztok sokszor nagy csomókba csapódtak 

össze a PEG kezeléskor, igy a későbbiekben a petricsé- 

szében végeztük a kezelést, ahol a leülepitett proto- 

plasztokra cseppentettük a PEG-et. így keletkeztek nagy, 

szétválaszthatatlan aggregátumok.
A liposzómák jelenlétében a protoplasztok fúziós gyako

risága többszörösére nőtt /9. táblázat/.
í:
V*V. '
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Sokszor keletkeztek óriási, sokmagvu protoplasztok, amik 

nem sokkal a PEG kezelés után elpusztultak.
Az előző, centrifugacsoben végzett kísérletek tapasztala
taitól kiindulva megnöveltük a kromoszómák protoplasztok- 

ra jutó mennyiségét. Mig ott a kromoszóma/protoplaszt a- 

rány 2-5 körül mozgott, a petricsészében végzett kísérle
teknél ez az arány 10-20 kromoszóma/protoplaszt volt. Az 

egy protoplasztra jutó kromoszómák számát Et-Br festés u- 

tán UV-fluoreszcens mikroszkóptan határoztuk meg.
A liposzómáta csomagolt kromoszómák felvétele ezekten a 

kísérletekben átlag 0,4 Í> volt, mig a szabad kromoszómá
kat 0,2 fi gyakorisággal vették fel a szója protoplasztok 

/10. táblázat, 30-31 ábra/

7. táblázat

a./ Petrezselyem kromoszómafelvétel PEG kezeléssel
/kb 10^ megvizsgált búza protoplaszt/

Megfigyelt, protoplasztba felvett 

összes kromoszóma: 45 100 1o

Kit vagy többmagvu protoplasztba 

felvett kromoszóma 55 Z25
34 i*Homokarion fúzió a PEG kéz. után

b./ Búza kromoszómafelvétel PEG kezeléssel
/kb. 105 megvizsgált petrezselyem protoplaszt/

Ossz. megfigyelt kromoszómafelvétel

Két vagy többmagvu protoplasztba felv. 

kromoszóma

Homokarion fúzió a PEG kéz. után

100 °!o16

93 *15

15 $
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8. táblázat

Trigszinkezelés hatása a liposzómáha csomagolt

kromo s zómákra

Fluorészkál(5 kromoszómák számax Lipokrom./
összes 
kromoszóma 
aránya

Kísér
let Ыро- Lipokrom. Lipokrom. Lipo- 

kromo- + Triton +Triton 
szórna x-100

krom.+
x-lOO Trip- 

Trip szin szin

15 Í°681. 80 121
/halvány/

101832 83 3 20
/halvány/

29 /363. 125 113 0

45 /4. 22 15 0 10

8 yo5. 105 100 0 8

Átlag : 21 /

x: A kísérletek során egyenlő térfogatú mintákban hatá
roztuk meg a térfogategységre eső kromoszómák számát 
Et-Br festés után, fluoreszcens mikroszkóp alatt.
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9. táblázat

Szója protoplasztok homokarion fúziója petricsészében
/sejtmag/protoplaszt/

Kezelés
Kísérlet Kromoszóma

/PEG
Lipo-

kromo szóma/PEG

5,61. 2,0

1,52. 3,3
4,63. 1,8

Átlag : 4,51,8

10. táblázat

Szója protoplasztok kromoszómafelvétele petri
csészében, PEG-kezeléssel

Lipo- 
kromo szómaKísérlet Kromoszóma

0,5 i> 

0,3 $> 

0,3 $>

0,2 $ 

0,3 * 

0,2

1.

2.

3.

Átlag : 0,4 1°0,2 1o
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5. Eredmények értékelése

5.1. Sejtszuszpenziók szinkronizálása

Az általunk alkalmazott kombinált hidroxiurea-kolhicin 

kezeléssel az alap mitótikus index többszörösét tudtuk 

elérni. A búzában 5-10-szeres, a petrezselyemben 15-20- 

szoros mitótikus index növekedést tapasztaltunk. Az u- 

tóbbi érték sejtszuszpenzióban a legmagasabb ismert 

szinkront jelenti. /Eriksson 1966, Constabel és mtsai 
1974» llishi és mtsai 1977, Everett és mtsai 1981./
A búza és petrezselyem sejtszuszpenziók szinkronizálá
sakor kiderült, hogy a hidroxiureával mindkettőjüknél 
12 c/o körüli mitótikus értéket lehet elérni 10-12 órával 
az inhibitor eltávolítása után. Ez az alap mitótikus in
dex 3-4-szerese, ami igy megegyezik az Eriksson által 
közölt értékekkel. A két sejtszuszpenzió érzékenysége 

a hidroxiureára hasonló. Eltérő a sejtek kolhicin érzé
kenysége. A petrezselyem metafázisokat 0,2 mg/ml kolhi
cin tökéletesen blokkolja, mig a búzánál 0,5 mg/ml szük
séges. Bár az alapvető biokémiai folyamat - a kolhioin 

reakciója a tübulinnal azonos lehet, egyes fajok sejt
jei között a hatás tekintetében eltérések mutatkozhat
nak. /Pickett-yHeaps 1967, Wilson, Bryan 1974./

Különbség adódik az elérhető mitótikus indexnél, a pet

rezselyem sejtszuszpenzióban átlag kétszer akkora mitó

tikus index volt elérhető, mint a búzában.
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5.2. Mitétikus protoplasztok izolálása és fúziója

Kettős célunk volt a mitétikus protoplasztok izolálásá
val kapcsolatban. Egyrészt a mitótikus-interfázisos 

protoplasztok fúzió utáni kölcsönhatásának megfigyelé
sére alkalmas rendszer megteremtése, másrészt növényi 
kromoszóma izolálás lehetősége. A sejtfalbontó enzim
keverékek felhasználásával jelenleg már hatásos pro- 

toplaszt izoláló módszerek állnak rendelkezésre, ame
lyekkel nagymennyiségű tiszta, életképes protoplaszt 

állítható elő. /Vasil, Vasil 1980, Cocking 1980, Rue- 

sink 1980./
Viszonylag gyors, megfelelő időpontban kezdett proto
plaszt izolálással a szinkronizált sejtszuszpenzióból 
sikerült viszonylag nagymennyiségű, mitétikus proto
plaszt populációt izolálni, ami az emlitett célkitűzés
nek megfelelt. A metafázisban lévő protoplasztokat az 

interfázisos protoplasztokhoz hasonlóan fúzióba tudtuk 

vinni és a fuzionált protoplasztolc egy részében a ko
rai kromoszóma kondenzációt ki tudtuk mutatni.

A kromoszóma kondenzálódás szabályozása nem teljesen 

ismert /Smith, Ramanathan 1980, Jerzmanovszki, Staron 

1980, Matthews 1980/. Ennek ellenére feltétéleztük,hogy 

a növényi sejt is képes fúzió után kromoszóma kondenzá- 

lódást indukálni hasonlóképpen az állati sejtekhez 

/Johnson, Rao 1970, Sperling, Rao 1974/. Feltételezé
sünket alátámasztotta Van der Haar közlése, aki izolált 

répa sejtmagvakban, érő xenopus petékbe ültetés után



- 42 -

kromatid kondenzálódást figyelt meg /Van der Haar és 

mtársai 1981./.
Az egyébként nem osztódó rizs sejtmagvaiban az indukált 

korai kromoszóma kondenzáció bizonyította az állati sej
tekben megfigyelt szabályozó rendszerhez hasonló mecha
nizmus működését növényi sejtekben is. A növényi sejtek
ben is megvannak azok a diffuzibilis faktorok, amelyek 

fúzió után a fajidegen sejtmag kromatinjának kondenzáló- 

dását képesek kiváltani. Nem biztos azonban, hogy kísér
leteink során megtaláltuk az optimális körülményeket. 
Erre utal az,hogy mig állati sejtekben az indukció kö
zel 100 jo is volt /Johnson, Rao 1970, Rao, Johnson 1972/, 
addig mi 10-20 ^-ban találtunk kondenzálódást a hetero- 

fázisos fuzionált protoplasztokban. A különbség oka le
het, hogy a protoplasztok mitózis indukáló képessége 

már lecsökkent a fúzió pillanatában, továbbá lehet,hogy 

az inkubációs körülmények nem voltak optimálisak. Meg
figyelték, hogy a mitótikus emlős sejtek indukáló akti
vitása fokozatosan esőken a hosszú kolhicin inkubáció 

alatt, és az osztódásnak induló sejtek citoplazmatikus 

extraktumai a késői G2 és a pro fázis alatt legaktivab- 

bak. /Rao, Johnson 1972, Sunkara és mtsai 1979./
Sejtszuszpenzióinkban mitótikus aktivitás csúcsa 10-12 

órával a hidroxiurea kimosása után volt /1, 3. ábra/, 
mig a fúziót 6-7 órával később végeztük. Ez alatt az 

idő alatt a sejtek indukáló képessége erősen lecsökken

hetett. Az optimalizálás még további tanulmányozást igé

nyel.
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A korai kromoszóma kondenzáció felhasználásával, meg
felelő fúziós partnerekkel a protoplasstfuzióval meg
valósítható in vitro hibridizáció lehetőségét ki 
hetne bővíteni. Az okozott szelektív kromoszóma elimi
nációval ugyanis elérhető, hogy csak kis genom frag
mentek kerüljenek be a mitótikus partner sejtmagjába, 

igy egyfajta irányított és korlátozott géntranszfer 

válna lehetővé a növények körében is.

le-

5.3. A növényi kromoszómák izolálása metafázisos proto-
plasztokból

A növényi kromoszómák izolálását sokáig a nagymennyisé
gű, megfelelő mitótikus indexű sejt hiánya hátráltatta. 

/Gleba, Koffmann 1979./ Mig emlős szövettenyészetekből 
az első kromoszóma izolálásról szóló cikk már 1963-ban 

megjelent, a növényi kromoszómák izolálásáról közle
mény csak 1981-ben látott napvilágot. /Chorazy és mtsai 
1963, malmberg, Griesbach 1981, Szabados és mtsai 1981/. 
Leirt módszerünkkel sejtszuszpenziókból izolálhatok nö
vényi kromoszómák, amik nagytömegű sejt felhasználásá
val viszonylag nagymennyiségű kromoszóma tisztítását 

teszik lehetővé.
Tapasztalataink szerint a növényi - elsősorban búza *: kro
moszómák »eglehetősen sérülékenyek, óvatos sejtfeltárást, 

pipettázást igényelnek, de szacharóz grádiensen jól 
tisztithatók. Az izolálás során a kromoszómák nagyobb 

része megtartja jellegzetes fénymikroszkópos struktúrá

ját, Et-Br festés után UV mikroszkópban élénk vörös flu

oreszcenciát mutat, ami a DNS tartalmukra utal.
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Tripszin hatására az izolált "búza és petrezselyem kromo
szómák gyorsan fellazulnak, elvesztik struktúrájukat és 

3-5 perc alatt eltűnnek. A tripszin a lipidmembránnal kö
rülvett kromoszómákat viszont ennyi idő alatt szemmel 
láthatóan nem károsította, ezért a tripszin emésztést a 

citológiai vizsgálatok előtt minden esetben alkalmaztuk, 

hogy a kromoszóma felvétel megítélése biztonságos legyen. 

Tripszin emésztés alapján ellenőrizni tudtuk a kromoszó
mák liposzómába csomagolódását is.

5.4. Kromoszómafelvétel recipiens protoplasztokba

Emlős sejteknél a kromoszóma felvétel a kromoszómák fago- 

citálásával is elég nagyarányú lehet. A felvett kromoszó
mák nagyobb része lizoszómákban degradálódik, tehát mi
nél hatékonyabb kromoszómafelvételre kell törekedni. 

/Burkholder, Hukherjee 1970/ Wullems adatai szerint 

1 c/o sejtmagba beépült kromoszóma után várható 10"*^ 

ságrendü transzformáció /Wullems és mtsai 1975./.
Állati sejtek esetében az izolált kromoszómákkal közvetí
tett gén transzfert közel egy évtizede alkalmazzák egy

irányú génátvitelre. /Me Bride, Ozer 1973, Willecke 1978, 
Me Bride, Peterson 1980./
Felvételi kísérleteinkben egyelőre nem vállalkoztunk gén
transzfer lét rehozására, csupán az izolált kromoszómák 

recipiens protoplasztba juttatását kíséreltük meg. A pro- 

toplasztok és a kromoszómák kezelés nélküli együtt inku- 

bálása során kromoszómáielvételt nem találtunk. Emlős 

sejteknél a kromoszómák felvételét CaC^ és DMSO keze

léssel, lipokromoszórnák segítségével lehetett növelni.

nagy-
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A СаС12 - magas pH kombináció és a liposzómák alkalmazása 

növényi protoplasztok DNS felvételét is elősegítette. /Mil
ler, Ruddle 1978, Mukherjee és mtsai 1978, Gottesmann 1979,
Wullems és mtsai 1980, Kado, Kleinhofs 1980, Matthews, 
Cress 1981/. Agrobacterium tumifaciens tumor okozó plaz- 

midjának in vitro felvétele után sikerült protoplaszt
transzformációt is elérni /Davey és mtsailS80, Wullems és 

mtsai 1980./ Hinnen élesztő protoplasztok transzformálásá
nál CaCl2 kezelés mellett PEG-et is alkalmazott plazmid 

felvételre /Hinnen és mtsai 1978/. Megfigyeléseink szerint 

a CaCl2 kezelés önmagában nem hozott létre szoros asszoci
ációt a kromoszómák és protoplasztok között. PEG kezelés- 

kombináltunk Ca^" - magas pH - DMSO higitással, 

sikerült kromoszómafelvételt elérni, de a felvételi gyako
riság meglehetősen alacsony volt. A PEG kezelés során a 

kromoszómák és protoplasztok között szoros tapadást fi
gyeltünk meg. Bár a felvétel mechanizmusa nem ismert, egy 

ilyen asszociáció előfeltétele lehet a kromoszómafelvétel
nek. A fúziós kezelés szükségességét bizonyltja az is, 

hogy a többmagvu kromoszómát tartalmazó protoplasztok ará
nya nagyobb volt a vártnál. A sejtmembránok fuzionálása 

során a rájuk tapadt kromoszómák valamilyen módon bekerül

hetnek a citoplazmába.
A liposzóma készítésre a legnagyobb csomagolási gyakorisá
got Ígérő reverz fázisos evaporáció módszerét /RÉV/ vá
lasztottuk. /Szoka, Papahadjopoulosz 1978./ Ilyen módon 

készített liposzómákkal RNS és DNS protoplasztokba jutta

tását már sikerült megvalósítani. /Nagata és mtsai 1981, 

Matthews, Cress 1981./

sei, amit
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A liposzórnák EEG kezeléssel kombinálva jelentősen megnö

velték a fúziós gyakoriságot. A liposzómákkal végzett 

felvételi kisérletekben a protoplasztok kromoszóma felvé
telét kétszeresére tudtuk emelni. A kromoszómafelvételt 
segitheti a lipokromoszómák membránjának közvetlen fuzi

onálása a protoplaszttal, de segíthet a protoplasztok meg
növekedett fúziós készsége is.
A kromoszómák elfogadható hatásfokkal csomagolódtak a li
po szómákba, igy feltételezhetően ezzel a módszerrel tovább 

lehet javitani a felvételi gyakoriságot.
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6. Összefoglalás

Kisérletelni: alapján megállapítható:

- A búza és petrezselyem sejtszuszpenziók hidroxiurea- 

kolhicin kezeléssel részlegesen szinkronizálhatok.

- A szinkronizált sejtszuszpenzióhól megfelelő időpont
ban elkezdett protoplaszt izolálással metafázisra rész
legesen szinkronizált protoplaszt populáció nyerhető.

- A heterofázisos homo- és heterokarionokban az interfá- 

zisos sejtmagban korai kromoszóma kondenzációt tud in
dukálni a metafázisos protoplaszt.

- A metafázisos protoplasztokból megfelelő mitótikus in
dex esetén kromoszómák izolálhatók.

- Az izolált kromoszómák PEG kezeléssel recipiens növé
nyi protoplasztba juttathatók.
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Rövidítések

= hidroxiureaHU
HÚG keselés = hidroxiurea-kolhicin kombinált kezelés

= . polietilén glikol 
= dimetil szulfoxid

PEG
DMSO

= ciklonexilamino-propánszulfonsavCAPS
= Premature Chromosome Condensation - 

korai kromoszóma kondenzáció
PCC

DN-áz = dezoxirihonukleáz

= Chromosome Mediated Gene Transfer -
kromoszómákkal közvetített gén transzfer

= L-/H Morpholino/ ethane - 

szulfonsav

CMGT

MES

= etidiumhromidiüt-Br



- 49 -

Irodalomb egyzék

1. R.L.P.Adams, J.G.Lindsay: Hydroxyurea /Reversal of in
hibition and use as a cell-synchronizing.agent.
J.of Biol.Chem. 242/6 /1314-1317/ 1967.

2. R.C.Adlakha és mtsai: Localization of mitotic factors 

on metaphase chromosomes.
J.Cell.Sei. 54 /193-206/ 1982.

3. К.W.Adolph:
Human mitotic chromosomes.
Chromosoma /Berl./ 76 /23-33/ 1980.

Isolation and structural organization of

4. R.S.Athwall, O.W.Mc Bride: Serial transfer of a human 

gene to rodent cells by sequential chromosome-mediated 

gene transfer.
Proc. Natl. Acad. Sei. 74/7 /2943-2947/ 1977.

5. A.В.Blumenthal és mtsai: Rapid isolation of metaphase 

chromosomes containing high molecular weight DNA.
J.Cell.Biol. 81 /255-259/ 1979.

6. G.D.Burkholder, B.B.Mukherjee: Uptake of isolated meta
phase chromosomes by mammalian cells.in vitro.
Exp. Cell. Res. 61 /413-422/ 1970.

7. M.Chorazy és mtsai: Studies on the isolation of meta
phase chromosomes.
J.Cell.Biol. 19 /59-69/ 1963a.

8. M.Chorazy és mtsai: Uptake of mammalian chromosomes by 

mammalian cells.
J.Cell.Biol. 19 /71-77/ 1963b.

9. Y.Chu, K.G.Lark: Cell-cycle parameters of soybean /Gly
cine max/ cells growing in suspension culture: suitabi
lity of the system for genetic studies.
Planta 132 /259-268/ 1976.



-so-

io. E.C. Cocking: Protoplasts: Past and present.
Advances in protoplast research. /Proc. 5th. Protoplast 

Symp. Szeged /3-15/ 1980.

11. J.G.Collard és mtsai: Separation of large quantities of 

chromosomes by.velocity sedimentation.at unit gravity. 

Exp. Cell. Res. 126 /191-197/ 1980.

12. I.Constahel és mtsai: Induction of partial synchromy in 

soybean cell cultures.
Exp. Cell. Res. 85 105-110/ 1974.

13. M.R.Davey és mtsai: Transformation of Petunia proto
plasts by isolated Agrobacterium plasmids.
Plant. Sei. Lett. 18 /307-313/ 1980.

14. D.Dudits és mtsai: Embryogenesis and formation of fetra- 

ploid and hexaploid plants from carrot protoplasts.
Can. J. Bot. 54 /1063-1067/ 1976a.

15. D.Dudits és mtsai: Fusion of carrot and barley proto
plasts and division of heterokaryocytes.
Can. J. Genet. Cytol. 18 /263-269/ 1976b.

16. D.Dudits és mtsai: Somatio hybridization of Daucus ca- 

rota and Daucus capillifolius by protoplast fusion. 

Iheor. Appl. Genet. 51 /127-132/ 1977.

17. D.Dudits és mtsai: Intergeneric gene transfer mediated 

by plant protoplast fusion.
Mol. Gen. Genet. 179 /283-288/ 1980.

18. D. Dudits és mtsai: Increase in genetic variability 

trough somatic cell hybridization of distantly related 

plant species.
In: Plant cell.cultures; Results and perspectives 1980. 
/207-214/. Ed.: F. Sala, В. Párisi, R.Cella, 0.Ciféri.



- 51 -

19. T. Elina és mtsai: Incorporation of isolated Hela-53. 
metaphase chromosomes into cultured.mouse embryo cells. 

Exp. Cell. Res. 62. /384-388/ 1970.

20. T. Eriksson: Partial synchronisation of cell division 

in suspension cultures of Haplopappus gracilis. 

Physiol. Plant. 19. /900-910/ 1966.

21. N.P.Everett és mtsai: Studies on.the.controll of the
cell cycle in cultured plant cbIIs. II. Effects of 2,4-D. 
Protoplasma 106. /15-22/ 1981.

22. O.L.Gamborg, D.E.Sveleigh: Culture methods and detecti
on of glycanases in suspension cultures of wheat and 

barley. Can. J. Biochem. 46, /417-421/ 1968.

23. O.l.Gamborg és mtsai: Nutrient requirements of suspen
sion cultures of soybean root cells.
Exp. Cell. Res. 50. /151-158/ 1968.

24. Y. Y. Gieba, F. Hoffmann: Arabidobrassica: Plant-Genome 

engineering by protoplast fusion.
Naturwissenschaften 66. /547-554/ 1979.

Workshop on "Mutation and gene trans-25. Ы. M. Gottesman:
fer in somatic cells".

5. /665-671/ 1979.Som. Cell. Genet.

26. A.R. Gould és mtsai: Studies on the control of the cell 
cycle in cultured plant cells. I. Effects of nutrient li
mitation and nutrient starwation.
Protoplasma 106. /1-13/ 1981.

27. R.J.Griesbach és mtsai: An improved technique for the 

isolation Qf higher plant chromosomes.
Plant. Sei. Lett. 24 /55-60/ 1982.

28. B.Haar, és mtsai: Maturing JCenopus oocytes induce chromo
some condensation in somatic plant nuclei.
Exp. Cell. Res. 134. /477-481/ 1981.



- 52 -

29. C.V. Hanson, J.E. Hearst: Bulk isolation of metaphase 

chromosomes from an in vitro cell line of Drosophila me-
lanogaster.
Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 38 /341-345/ 1973.

30. C.V. Hanson: Techniques in the isolation and fractiona
tion of eukaryotic chromosomes.
New Techniques in Biophysics.and Cell Biology 2. /43-83/
1974. Ed.: J. Wiley and Sons.

31. S.M. Henry és mtsai: Effects of divalent cations and glu
cose on mitotic-like events in fused interphase-metapha
se cells.
Exp. Cell. Hes. 125. /351-362/ 1980.

32. A. Hinnen és mtsai: Transformation of yeast. 

Proc. Natl. Acad. Sei. 75. /1929-1933/ 1978.

33. W.N. Hittelman, P.N. Rao: Premature Chromosome Conden
sation: Conformational Changes of chromatin associated 

with phytohemagglutimin stimulation of peripheral lym- 

phocites.
Exp. Cell. Res. 100. /219-222/ 1976.

34. S.J. Hochhäuser és mtsai: Gene Expression and cell cyc
le regulation.
Int. Rev. Cytology. 71. /96-243/ 1981.

35. O.L. Ittensohn, P.J. Huthison: Cytologic manifestations 

of the phagocytosis of L-1210 chromosomes hy L-1210 cells 

in culture.
Exp. Cell. Res. 55. /149-154/ 1969.

36. P.G.N. Jeppesen és mtsai: Non-histone proteins and the 

structure of metaphase chromosomes.
Exp. Cell. Res. 115. /293-302/ 1978.

37. A. Jerzmanowski, K. Staron: Mg2*
sation-decondensation transition of chromatin during mi
tosis.
J.Theor.Biol. 82. /41-46/ 1980.

as a trigger of conden-



- 53 -

38. R.T. Johnson, Н.Harris: DNA synthesis and mitosis in 

fused cells. II. Hela-Chick erythrocyte heterokaryons. 
J.Cell.Sei. 5. /625-643/ 1969.

39. R.f. Johnson, P.N. Rao: Mammalian cell fusion: Induc
tion of Premature Chromosome Condensation in interpha
se nuclei.
Nature 266. /717-/ 1970.

40.R.I. Johnson és mtsai: Mammalian cell fusion III. A Hela 

cell inducer of PCC active in cells from a variety of 

animal species.
J. Cell. Physiol 76. /151-158/ 1970.

41. J.P. Jounneau : Controle par les cytokinines de la syn
chronisation des mitoses dans les cellules de tahac. 
Exp. Cell. Res. 67. /329-337/ 1971.

42. C.I. Kado, A. Kleinhofs: Genetic modification of plant 

cells through uptake of foreign DNA.
Int. Rev. Cytol. /Suppl. 11В/ /47-80/ 1980.

43. K.N. Kao, M.R. Michayluk: A method for high-frequency 

intergeneric fusion of plant protoplasts.
Planta 115 /355-367/ 1974.

44. K.N. Kao és mtsai: Plant protoplast fusion and growts 

of intergeneric hybrid cells.
Planta 120. /215-227/ 1974.

45. K.N. Kao: A method for fusion of plant protoplasts with 

polyethylene glycol.
In:Plant Tissue Culture Methods /22-27/ 1975.
Ed.: O.L.Gamborg, L.R. Wetter.

46. K.N. Kao: A nuclear staining method for plant protoplasts. 

In: Plant Tissue Culture Methods /60-62/ 1975.
Ed.: O.L. Gamborg, L.R. Wetter.

, 3 Ъ 3 j



- 54 -

47. K.N.Kao : Chromosomal behaviour in somatic hyhruds of 

Soybean-Nicotiana glauca.
Mol. Gen. Genet. 150. /225-230/ 1977.

48. B.A. Kihlman és mtsai: Effects of hydroxyurea on chromo
somes, cell division and nucleic acid synthesis in Vicia 

faba.
Horreditas 55. /386-397/ 1966.

49. P.J. King és mtsai: Metabolic events in synchronized cell 
cultures of Acer pseudoplatanus.
Planta 117. /109-112/ 1974.

Cell proliferation and growth in suspension50. P.J. King : 
cultures»
Int. dev. Cytol. Suppl. 11A. /25-53/ 1980.

51. L.A. Klobutzer, F.H. Ruddle: Phenotype stabilization and 

integration of transferred material, in chromosome-medi
ated gene transfer.
Nature 280. /657-/ 1979.

52. A. Komsnine és mtsai: Metabolism in synchronous growth 

and differentiation in plant tissue and cell cultures. 

In: Frontiers.of plant tissue culture /159-168/ 1978.
Ed.: Thorpe T.A.

53. G.W. Krystal, D.Poccia: Conttol of chromosome condensa
tion in the sea -urchin egg.
Exp. Cell. Res. 123. /207-219/ 1979.

54. Loh-Chung Yu és mtsai: Human chromosome isolation from 

short-term lymphocyte culture for flow cytometry. 

Nature 293 /154-155/ 1981.

55. M.L. Malmberg, R.J. Griesbach: The isolation of mitotic 

and meiotic chromosomes from plant protoplasts.
Plant Sei. Lett. 17 /141-147/ 1980.



- 55 -

56. J.J.Maio, G .L. Shi. Idler aut: Isolated mammalian metaphase chro
mosomes. I. General characteristics of nucleic acids and 

proteins. J.Moll.Biol. 24 /29^39/ 1967.

57. В .F.Matthews, D.E.Cress.: Liposome-mediated delivery of ША 

to carrot protoplasts.
Planta 153 /90-94/ 1981.

58. H.R. Matthexs; Chromosome condensation in mitosis. 

J.Theor. Biol. 83 /367-368/ 1980.

59. O.W.Mc Bride, H.L.Ozer: Transfer of genetic information hy 

purified metaphase chromosomas.
Proc. Natl. Acad. Sei. 70 /1258-1262/ 1973.

60. O.W.Mo Bride, J.L.Peterson: Chromosome-mediated gene trans
fer in mammalian cells.
Ann. Rev. Genet. 14 /321-345/ 1980.

6l. L.Menczel és mtsai: Streptomycin resistant and sensitive 

somatic hybrids of Nicotiana tabacum + Nicotiana knightia- 

na: Correlation of,resistance to N. Tabacum plastids. 

Theor. Appl. Genet. 59 /191-195/ 1981.

62. W.E.Mercer, R.A.Schlegel: Cell cycle re-entry of quies
cent mammalian nuclei following heterokaryon formation. 

Exp. Cell. Res. 128 /431-438/ 1980.

63. C.L. Miller, P.H. Ruddle: Co-transfer of human L-lihked 

markers into murine somatic cells via isolated metaphase 

chromosomes.
Proc. Natl. Acad. Sei. 75 /3346-3350/ 1978.

64. A.B.Mukherjee és mtsai: Entrapment of methaphase chromo
somes into phospholipid vesicles /lipochromosomes/: Car
rier protential in gene transfer.
Proc. Natl. Acad. Sei. 758 /1361-1365/ 1978.

65. T.Nagata és mtsai: Delivery of tabacco mosaic virus RNA 

into plant protoplasts mediated by reverse-phase evapora
tion vesicles /Liposomes/
Mol. Gen. Genet. 184 /I6I-I65/ 1981.



- 56 -

66. H.M. Navarrete és mtsai: Analysis of the interphase accu
mulation induced by hydroxyurea on proliferating plant 

cells.
Exp. Cell, Res. 124- /151-157/ 1979.

67. A. Nishi és mtsai: Partial synchronization of carrot cell 
culture by auxin deprivation.
Phys. Plant. 39 /9-12/ 1977.

68. C.H. Ockey, T.D.Allen: Distribuiton of DNA on ША synthe
sis in mammalian cells following inhibition with hydroxy
urea and 5-fluorodeoxyuridine.
Exp. Cell. Res. 93 /275-282/ 1975.

69. S.Okamura: Binding of colchicin to a soluble fraction of 

carrot cells grown in suspension culture.
Planta 149 /350-354/ 1980.

70. A.В. Pardee és mtsai: Animal cell cycle. 

Ann. Rev. Biochem. 47 /715-750/ 1978.

71. J.D. Pickett-Heaps: The effects of colchicine on the ult
rastructure of dividing plant cells, xylem wall differen
tiation and distribution of cytoplasmic microtubules.
Dev. Biol. 15/206-236/ 1967.

72. P.G.W. Plagemann és mtsai: Thymidine transport by Novikoff 

rat hepatoma cells synchronized by double hydroxyurea 

treatment.
Exp. Cell. Res. 83 /303-309/ 1974.

73. P.N.Rao, R.T.Johnson: Mammalian cell fusion I: Studies on 

the regulation of DNA synthesis and mitosis.
Nature 225 /159-164/ 1970.

74. P.N.Rao, R.T.Johnson: Mammalian cell fusion IV; Regula
tion of chromosome formation from interphase nuclei by 

various chemical compounds.
J.Cell. Physiol. 78 /217-224/ 1971.



- 57 -

75. P.N.Rao, R.T.Johnson: Premature Chromosome Condensation: 
A mechanism for the elimination of chromosomes in virus- 

fused cells.
J.Cell.Sei. 10 /495-513/ 1972.

76. P.N.Rao, R.T.Johnson: Controll of proliferation in ani
mal cells.
Cold Spring Harbor Symp. /785-800/ 1974.

77. P.N.Rao és mtsai: Mammalian cell fusion VI: Regulation of 

mitosis in binucleate Hela cells.
Exp. Cell. Res. 90 /40-46/ 1975.

78. P.N.Rao és mtsai: Premature Cromosome Condensation and 

cell cycle analysis.
J .Cell. Physiol 91 /131-142/ 1976.

79. A.Ruesink: Protoplasts of plant cells.. 

Methods in Enzymology 69 /69-/ 1980.

80. W.Scheuermann, G.Klaffke-Lobsien: On the influence of 5- 

amino uracil on the cell cycle of root tip meristems. 
Exp. Cell. Res. 76 /428-436/ 1973.

81. O.Schieder, I.K. Vasil: Protoplast fusion and somatic 

hybridization.
Int. Rev. Cytol. Suppl. 11.В. /21-46/ 1980.

82. K.Schmiady, K.Sperling: Length of human PCC. during Gq and 

phase.
Exp. Cell. Res. 134 /461-465/ 1981.

83. T.Sekiguchi és mtsai: Nondegraded incorporation of highly 

polymerized ША and isolated metaphase chromosomes into 

cultured mammalian cells and replication of the incorpo
rated heterologous chromosomes in the cultured cells.
JPn. J. Med. Sei. Biol. 22 /62-73/ 1969.

84. T.Simmons és mtsai: Uptake and early fate of metaphase chro
mosomes ingested by the W.I-V2 human lymphoid cell line.
Bom. Cell. Genet. 4 /55-76/ 1973.



- 58 -

85. W.K. Sinclair: Hydroxyurea: Differencial lethal effects 

on cultured mammalian cells during cell cycle.
Science 150 /1729-1731/ 1965.

86. K.S. Smith, B.Ramanathan: Generation of a third-order fol
ded structure for chromatin.
J.Theor.Biol. 83 /297-311/ 1980.

87. K.Sperling, P.N.Rao: Mammalian cell fusion V: Replication 

Behaviour of hetегоchromatin as observed by PCC. 
Chromosoma 45/121-131/ 1974.

88. K.Sperling, P.N.Rao: Premature Chromosome Condensation. 
Humangenetik 23 /235-258/ 1974,

89. К.Sperling, E.K.Lüdtke: Arrangement of prematurely Con
densed chromosomes in cultured cells and lymphocytes of 

the Indian Muntjac.
Chromosoma /Berl/ 83 /541-553/ 1981.

90. E.Stubblefield, W.Wray: Isolation of specific human me- 

taphase chromosomes.
Biophys. Biochem. Res. Comm. 83-4 /1404-1414/ 1978.

91. P.S.Sunkara és mtsai: Mitotic factors from mammalian 

cells induce germinal vesicle breakdown and chromosome 

condensation in amphibian oocytes.
Proc. Natl. Acad. Sei. 76 /2799-2802/ 1979.

92. L.Szabados, D.Dudits: Fusion between interphase and mi
totic plant protoplasts induction of premature chromo
some condensation.
Exp. Cell. Res. 127/2 /442-/ 1980.

93. L.Szabados és mtsai: Uptake of isolated plant chromoso
mes by plant protoplasts.
Planta 151 /141- / 1981.



- 59 -

94« F.Szoka, D.Papahadjopoulos: Procedure for preparation 

of liposomes with large internal aqueaus space and high
capture by reverse-phase evaporation.
Proc. Natl. Acad. Sei. 75 /4194-4198/ 1978.

95. T• Terasima, L.J. Tolmach:
Exp. Cell. Res. 30. /344-362/ 1963.

96. J. Timson: Hydroxyurea.
Mut. Res. 32. /115-132/ 1975.

97. C.de la Torre, M.L.Moreno: Recording mitotic chromosome 

cycle induction in living plant cells.
Protoplasma 107. /189-194/ 1981.

98. H.M. Turner és mtsai: Characterization.of the cell cyc
le ot Physarum polycephalum myxamoebae.
J.Cell.Biol. 79. 5.a. 1978.

99. Van’t Hof, C.J.Kovács: Mitotic cycle regulation in the 

meristem of cultured roots: The principal point hypo
thesis.
Adv. Exp. Med. Biol. 18 /15-30/ 1972.

100. I.K. Vasil, V. Vasil: Isolation and culture of proto
plasts.
Int. Rev. Cytol. Suppi. 11.В. /1-20/ 1980.

101. T.L. Wang és mtsai: Studies on the.control of the cell 
cycle in cultured plant cells. III. The effects of cy- 

tоkinin.
Protoplasma 1Сб. /23-35/ 1981.

102. K.Willecke Results and prospects of chromosomal gene 

transfer bettween cultured mammalian cells.
Theor. Appl. Genet. 52 /92-104/ 1978.

103. L.Wilson, J.Bryan: Biochemical and pharmacological pro
perties of microtubules.
Adv.Cell.Mol.Biol. /21-72/ 1974.



-бо

ки. W.Wray: Isolation of metaphase chromosomes, mitotic appa
ratus and nuclei.
Methods Cell. Biol. 6. /283-306/ 1973.

105. W.7/ray: Isolation of metaphase chromosomes with high mo
lecular weight ША. at.pH 10,5.
Methods Cell. Biol. 6. /307-315/ 1973.

106. W.Wray, E.Stubblefield: A nex method for the rapid isola
tion of chromosomes, mitotic apparatus, (?r nuclei from 

mammalian fibroblasts at near neutral pH.
Exp. Cell. Res. 59 /469-478/ 1970.

107. G.J. Wullems és mtsai: Incorporation of isolated chromo
somes and induction of hypoxanthine phosphoribosyl trans
ferase in chimese hamster cells.
Som. Cell. Genet. 1/2 /137-152/ 1975.

108. G.J.Wüllems és mtsai: Genetic modification of plant cells 

by transformation and somatic hybridization.
In: Advances in protoplast research /Proc. 5-th. Int.Pro
toplast Symp. Szeged. /407-425/ 1980.

109. R .M. Yani shevsky, G.H.Stein: Regulation of the cell cycle 

in eukaryotic cells.
Int. Rev. Cytol. 69 /223-259/ 1981.

110. T.H.Yoshida, T.Sekiguchi: Metaphase figures of rat chro
mosomes incorporated into mouse cells..
Mol. Gen. Genet. 103 /253-257/ 1968.

111. C.W.Young, S.Hodas, Hydroxyurea: Inhibitory effect on 

ША metabolism.
Science 146 /1172- / 1964.

112. Yun-Fai Lau és mtsai: Induction of Premature Chromosome
Condensation in CHO cells fused with polyethylene glycol. 

Exp. Cell. Res. 110 /57-61/ 1977.



- 61 -

( í)
30 -

♦TT T
5 10 15 20 25 t.(ára)

1. ábra

Mitótikus index alakulása "búza sejtszuszpenziéban 

24 ó. KU kezelés után

• = HÚG kezelés
О = HU kezelés 

4 = kolhiein
& = kontroll

Jelölések:



- 62 -

о 5 10 15 25 t. (<5га)20

2. ábra
Mitótikus index alakulása petrezselyem 

sejtszuszpenziéöan 24 6 HU kezelés után 
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О = HU kezelés 
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Lletafázisos búza protoplaszt 
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Korai kromoszóma kondenzáció rizs sejtmagban
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Izolált búza kromoszómák fluoreszcens képe 

Et - Br. festés
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Tripszin emésztés hatása búza kromoszómákon 
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28. ábra
Tripszin emésztés hatása 

liposzémába csőm./ t / illetve 
nem csomagolt /ft / "búza kromo
szómákon /2-3 perc/.
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Lipokromo sz émák 
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Tripszin után
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Felvett búza lipokromoszórnák szója protoplasztbaníf\ v*1




