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1, RÖVIDÍTÉSEK

Rm.4-1 : Rhizobium meliloti 41

NTG- r nitrozoguanidin

: ultraibolyasugárzásШГ

: mitomycin-CMC

PPU : tarfoltképző egység /plaque forming unit/

: egy baktériumra jutó fágok száma /multiplicity of 
infection/

: kis gyakorisággal transzdukáló /low frequency transduction/

: nagy gyakorisággal transzdukáló /high frequency trans
duction/

moi

LET

НЕТ

BUdR : bróm-dezoxi-uridin

CsCl : cézium-klorid

: hőmérséklet-érzékeny /temperature-sensitive/ts

Cm : chloramphenicol

Str : streptomycin

ade : adenin

arg : arginin

cys : cisztein

gly : glicin

his : hisztidin

ilv : izoleucin

leu : leucin

lys : lizin



met : metionin

: fenilalaninphe

: szerinser

thi : timin

thr r treonin

trp : triptofán

tyr : tirozin



2. ELŐSZÓ

A biológiai nitrogénkötés jelentősége ma már vitathatat

lan, hiszen a nagymértékben növekvő műtrágyagyártás - a kémiai

úton történő nitrogénkötés - rendkívül nagy energiaigénye miatt

egyre kevésbé képes lépést tartani az állandóan fokozódó szük

séglettel. Becslések szerint az élővilág által egy év alatt fel

használt nitrogénnek mintegy 7G^-át a biológiai - a szabadonélő, 

illetve a szimbiózisos - nitrogénkötés fedezi /Bums és Hardy, 

1975/. így érthető, hogy az érdeklődés a biológiai nitrogénkö

tés, azon belül is elsősorban a szimbiózisos nitrogénkötés felé

fordult.

A szimbiózisos nitrogénkötésben mezőgazdasági szempontból

a legfontosabb a pillangósvirágú növények és a Rhizobiumok kö

zötti szimbiózisos kapcsolat, amely faj specifikus mind a növény,

mind a baktérium részéről.

A szimbiózisos kapcsolat genetikai hátterének megismeréséhez fel

tétlenül szükséges a baktérium kromoszómátérképének ismerete, a

szimbiózis kialakulásában, valamint a nitrogénkötésben résztvevő 

gének azonosítása és lokalizálása. Ehhez elsősorban számos mu

tánsra és genetikai információátviteli rendszerre van szükség. 

Bár már a 60-as évektől kezdve folyamatosan transzformációról 

/Balassa, I960; Szende és mti., 1961; Kleczkowska, 1965; Gábor, 

1965; Raina és Modi, 1969; Zelazna és mti., 1974/> általános
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transzdukcióról /Kowalski, 1967, 1970; Buchanan-Wollaston, 1979; 

Casadesus és Olivares, 1979, a/ és speciális transzdukcióról 

/Sváb és mti., 1978/ számoltak be különböző Rhizobium. fajoknál, 

mégis az első Rhizobium kromoszómatérképek csak 1976-77-ben ké

szültek el plazmid közvetítette konjugációval /Beringer és Hop- 

wood, 1976; Kondorosi és mti 

Ennek oka valószínűleg az volt, hogy a fentebb felsorolt gene

tikai információátvivő rendszerek a Rhizobiumok esetében a bak-

1977; Meade és Signer, 1977/»*)

tórium teljes kromoszómatérképének megszerkesztésére csak nehéz

kesen vagy egyáltalán nem alkalmazhatók, viszont a plazmid köz

vetítette konjugációval kapott kromoszómatérkép pontosítására 

illetve finomítására nélkülözhetetlenek /Casadesus és Olivares,

1979, а/.

A Genetikai Intézetben a Rhizobium genusba tartozó Rhizobium

meliloti 41 baktérium és a pillangós virágú növényekhez tartozó 

lucerna /Medicago sativa/ által alkotott szimbiózisos rendszer

genetikai és biokémiai vizsgálata folyik.

A Rhizobium melilotival illetve bakteriofágjaival már a hatvanas

évek óta folynak genetikai vizsgálatok. A biológiai nitrogénkötés

tanulmányozása a hetvenes évek elején kezdődött el.

A Rhizobium meliloti 41 genetikai analizise során Balassa /i960/ 

transzformációról, Kondorosi és mti. /1974/ transzfekcióról,

Sváb és mti. /1978/ a eystein gén speciális transzdukciójárói, 

valamint Kondorosi és mti. /1977/ plazmid közvetítette konjugá

cióról számoltak be.
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Laboratóriumunkban folyó genetikai információátvitel tanulmányo

zása során Subhendra Chatterjее 1976-ban azt találta, hogy három

általa használt auxotróf mutánst /Rm.A-l/his /, Rm.P46/cys-/,

Rm.K3/trp / / a Rhizobium meliloti 41 több fágja közül /32, 36,

36t, 11/ a lU-es jelzésű fággal fertőzve, prototróf telepek je- 

—5lentek meg 10 gyakorisággal. A kezdeti kísérletek alapján való

színű volt, hogy ez a genetikai információátvitel transzdukció.

Ezért célul tűztük ki:

- a transzdukció bizonyítását

- a transzdukció általános jellegének bizonyítását

- a transzdukció optimális körülményeinek tisztázását

— a transzdukciós rendszer jellemzését

- a transzdukció térképezésre való felhasználását.
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3. mOBAIMI ÁTTEKINTÉS

3.1. A transzdukció

A transzdukció olyan genetikai információ átviteli rendszer, 

melyben a baktérium génjei bakteriofágok közvetítésével egyik 

baktériumból a másikba kerülnek. Aszerint, hogy a fág a bakté

riumnak csak meghatározott génjeit képes átvinni, vagy bármelyik 

baktériumgén átvitelére képes, a transzdukciónak két típusát kü

lönböztetjük meg:

speciális "transzdukció

általános transzdukció

A transzdukció során a donor baktériumon szaporodott fáglizá-

tummal fertőzzük a recipiens baktériumot. A fáglizátumban azo

kat a fágokat, amelyek képesek transzdukálni, transzdukáló ré

szecskéknek nevezzük. A transzdukció eredményeként megjelenő

transzdukánsok már a transzdukáló részecskék által hordozott

baktérium DNS-t is tartalmazzák.

3.1.1. Speciális transzdukció

Speciálisan transzdukálni csak a mérsékelt fágok képesek.

A mérsékelt fágok ugyanis fertőzés után bizonyos gyakorisággal

lizogenizálják a baktériumot; a fág DNS a baktérium DNS egy

meghatározott részén, az un. att régión keresztül történő in-
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tegratív rekombinációval a baktérium DNS-be épül be /un. profág 

állapotban/, azzal együtt repiikálódik, annak szabályozása alá 

tartozik. Ez a lizogén reakció megfordítható; indukció útján a

profág kiszakad a baktérium DNS-bői, replikálódni kezd és a f ág

utódok szaporodása után a baktérium lizálódik.
—7 —5A fágindukció után a fág DNS kivágása 10 - 10 gyakorisággal

"téves” lehet, vagyis nem pontosan a fág DNS vágódik ki. A fág

DNS egyrésze az egyik oldalon lemarad, a másik oldalon viszont

ugyanakkora baktérium DNS darab vágódik ki a fág DNS-hez kova

lensen kötődve. így a speciálisan transzdukáló fágok a baktérium

att régiójának csak a közvetlen közelében lévő baktériumgének át

vitelére képesek az egyik vagy a másik oldalon /Campbell, 1962/. 

A transzdukáló részecskék egyaránt tartalmaznák baktérium géne

ket és fág géneket.

A transzdukánsok a transzdukált gén stabilitása szempontjából

stabilak — a transzdukált gén rekombinációval beépül a baktérium

kromoszómába - és nem stabilak lehetnek. Ez utóbbiak a transz

dukált génre heterogenoták. Ezekből UV- besugárzással, a lizogén

baktériumból indukált lizátumnál /ЬРТ lizátum/ 4-5 nagyságrend

del nagyobb gyakorisággal transzdukáló /НЕТ/ lizátumot lehet in

dukálni.

Számos speciálisan transzdukáló fágot Írtak már le. így például 

az E. coli К 12 -X, 0 80 /Ozeki és Ikeda, 1963/, 0 81 /Takeda 

és mti., 1970/, / I70 /Iijima, 1966/ fágját, az E. coli - 454

/Ozeki és Ikeda, 1968/ és Pl /Luria és mti., I960/ fágját, valar-
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mint a Salmonella typhimurium-P22 /Chan és Botstein, 1972/ fág-

ját. A speciális transzdukciós rendszerek közül az E. coli К 12 -Á 

rendszer a legjobban tanulmányozott. A Pl és P22 fágok nemcsak

speciálisan, hanem általánosan is transzdukálnak.

A speciális transzdukciót a baktérium kromoszómának a fág integ

rációs helye melletti részek igen nagy felbontóképességű térké

pezésére /Campbell, 1971; Ozeki és Ikeda, 1968/, valamint gén

izolálásra használják /Shapiro és mti., 1969/.

3.1.2. Általános /generális/ transzdukció

A transzdukció másik fajtája az általános vagy generális

transzdukció. Az általános transzdukció során egy fáglizátum a

donor baktérium bármelyik génjét át tudja juttatni a recipiens
—7 -5baktériumba, általában 10 - 10 gyakorisággal, fertőző fág

részecskére vonatkoztatva. A leginkább tanulmányozott és leg

ismertebb E. coli - Pl és Salmonella typhimurium - P22 transz

dukciós rendszereken kívül számos általánosan transzdukáló fá-

got írtak le, melyek közül néhányat az 1. táblázat tartalmaz.

A legáltalánosabban használt transzdukáló fágok mérsékelt fá

gok, bár ismert néhány virulens fág, amely képes általánosan 

transzdukálni. Azonban valamennyi virulens fág esetében bizto

sítani kell a transzdukánsok túlélését, a fág ölő hatásának 

csökkentése révén, akár UV előkezeléssel /Ely és Johnson, 1977; 

Buchanan-Wollaston, 1979/, akár szupresszálható fágmutáns
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1. táblázat

Általánosan transzdukáló fágok

FágGazdabakrtérium.

522х /Zinder, 1952/ 
/Ъеппох, 1955/ 
/Lennox, 1955/ 
/Morse, 1959/ 
/Coetzee, I960/ 
/Thorne, 1961/ 
/Drexler, 1970/ 
/Sundar, 1970/ 
/Howe, 1973/ 
/Herman, 1974/ 
/Ely, 1977/

Salmonella typhimurium 

Escherichia coli 
Shigella
Staphylococcus /КСТС 8511/ 
Proteus mirabills 

Bacillus subtilis 

Escherichia coli 
Mycobacterium, smegmatis 

Escherichia coli 
Acinetobacter /BD413/ 
Caulobacter crescentus

Plx
PI

53
34/13
SP10
Tl°
SB2
MU-1
P78
Cr30°
Cr35°
Mx4°
E79°

/Campos, 1978/ 
/Morgan, 1979/

Myxocoecus xanthus 

Pseudomonas aeruginosa

RL 38° 

RI -39°
/Buchanan, 1979/Rhizobium leguminosarum

/Kowalski, 1970/ 
/Casadesus, 1979/

Rhizobium meliloti L5-30 

Rhizobium meliloti GR4
L5
DF 2°

x: a fág a gazdabaktérium bizonyos génjeit speciálisan is ké
pes transzdukálni 

o: virulens fág
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/Drexler, 1970; Yasbin és Young, 1974/, akár hőmérsékletérzé

keny fágmutáns /Campos és mti., 1978; Casadesus és Olivares, 

1979, b/, akár plazmidot tartalmazó recipiens baktérium al

kalmazásával, mely plazmid ismeretlen mechanizmussal gátolja 

a virulens fág szaporodását /Morgan, 1979/.

3.1.2.1. A transzdukáló részecske

Míg speciálisan transzdukáló fágrészecskék csak a lizogén

baktérium indukciója révén keletkezhetnek, általánosan transz

dukáló fágrészecskék minden litikus fágszaporodás során létre

jöhetnek /Zinder, 1955/.

Az általánosan transzdukáló részecskék fizikai tulajdon

ságaikat tekintve rendkivül hasonlóak a fágjrészecskékhez. Azo

nos nagyságúak és alakúak mind az elektronmikroszkópos vizsgá

latok, mind pedig a szaharóz grádiens ülepítés alapján. Hason

lóan viselkednek fágadszorpció és széruminaktiválás szempont

jából is. Kimutatták, hogy a donor baktérium kromoszóma DNS- 

ének a fágfertőzés előtt történt megfelelő jelölése a transz

dukáló részecskékben jelenik meg, míg a fágszaporodás közben 

történt DNS jelölést csak a vegetativ fágrészecskék tartal

mazzák, a transzdukáló részecskék nem.

A BUdB. "nehezítéssel1’ DNS—jelölt donor baktériumon szaporodott 

transzdukáló lizátum cézium-klorid sürüséggrádiens centrifugá-

lása során a baktérium DNS-nek megfelelő nagyobb sűrűségnél
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található transzdukáló részecskék elválaszthatók a nem jelölt 

fágrészecskéktől. A P22 fágnál Schmieger /1970/, Ebel-Tsipis 

és Botstein /1972г I/, a Pl fágnál Ikeda és Tomizawa /1965, I/ 

és az SP10 fágnál Okubo és mti. /1965/ mutatták ki, hogy a 

transzdukáló részecske a donorbaktérium genomjából származó 

DNS~t tartalmaz, amely a fágfertőzés előtt szintetizálódott, 

és csak kevés vagy semmi fág DNS-t.

A fág DNS hiánya a transzdukáló részecskékben általános jelen

ség, ami megkülönbözteti az általánosan transzdukáló részecs

kéket a speciálisan transzdukáló részecskéktől, melyekben a

baktérium DNS egy kis darabja a fág DNS-hez kapcsolódik.

A generálisan transzdukáló rendszerekben minden transzdukáló 

részecske a baktérium DNS-nek csak egy darabját tartalmazza, 

de ennek hosszúsága mindig azonos a fág DNS hosszúságával. Ezt 

bizonyítják a Pl fág "kicsiny fágrészecskéivel" végzett kísér

letek, melyek a normál fág DNS-nek csak 40%-át tartalmazzák. 

Ennek megfelelően a kicsiny fágrészecskékből keletkezett transz

dukáló részecskék is a normál transzdukáló részecske DNS méreté

nek csak 40^-át tartalmazzák /ikeda és Tomizawa, 1965, III/.

A transzdukáló részecskéből izolált baktérium DNS molekulasú

lya azonosnak bizonyult a fág DNS molekulasúlyával mind a P22, 

mind a Pl fág esetében /Ebel-Tsipis, 1972, I; Ikeda és Tomizawa,

1965, I/.

Ikeda és Tomizawa /1965, II/ a transzdukáló genetikai anyag vizs

gálata során azt találták, hogy a Pl fág transzdukáló részecskéi
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kis mennyiségű /5x10^ dalton, a DNS 0,8^-a/ fehérjét tartalmaz

nak, amely kovalensen kötődik a DNS molekulához, valószínűleg 

észter kötéssel. A fehérje jelenléte más transzdukáló részecs

kében, illetve szerepe a transzdukcióban még nem tisztázott. 

Különböző rádióaktiv jelöléssel /pl. ^H-timidin és *^P/ ellá

tott transzdukáló- és fágrészecskéket tartalmazó transzdukáló 

lizátum vizsgálata során meghatározták a transzdukáló részecs

kék arányát a teljes lizátumban. A P22 fág esetében a transz

dukáló részecskék a teljes lizátum 1,5^-át, a Pl fág esetében

0,3^-át tették ki. Mindkét fág transzdukáló részecskéinek szá-
—4 —5ma egy adott génre nézve 10 - 10 /fertőző fágrészecske /Oze-

ki és Ikeda, 1968/.

3.1.2.2. A transzdukáló részecske keletkezése

A transzdukáló részecskék keletkezésében sem a fág, sem 

a baktérium rekombinációs rendszere nem vesz részt /Ebel-Tsi-

pis, 1972, I/.

A fágok általánosan transzdukáló képességét a fág "csomagolá

si mechanizmusának" következményeként tekinthetjük a vizsgála

tok szerint.

Transzdukáló részecskék akkor keletkeznek, ha a baktériumsejt

ben a fág "összeszerelésekor" a fág DNS láncolat helyett a

baktérium DNS lesz a folyamatos, a fág feji részét teljesen meg

töltő "csomagolási" folyamat szubsztrátja. /Az újonnan szinte-
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tizált fágfehérje köpenyek ugyanis nem specifikusak a fág DNS- 

re./ Ezt alátámasztja az a tény is, hogy a transzdukáló részecs

kék azonos molekulasűlyú. DHS-t tártálmaznak, mint az érett fág

részecskék. Különböző megfigyelések alapján valószínű, hogy a

transzdukáló részecskék keletkezésekor a baktérium kromoszóma

"csomagolása1* a kromoszóma néhány kitüntetett pontjánál kezdő

dik és folyamatosan történik éppen úgy, mint a fertőző fág-

részecskék keletkezésekor a fág DNS-láncolat "csomagolása".

Ha mindig azonos, a fág feji részét pontosan megtöltő nagy

ságú DNS vágódik le, akkor minden csomagolási kezdőpont egy 

sorozat transzdukáló részecskét eredményez, melyekben a

transzdukáló részecskéknek meghatározott genetikai kezdő-

és végpontjuk van /Susskind és Botstein, 1978/. Ennek meg

felelően a baktérium kromoszómán elhelyezkedő markerek kü

lönböző gyakorisággal transzdukálódhatnak; a "csomagolási 

kezdőponthoz” közelebb lévők nagyobb, a távolabbiak valami

vel kisebb gyakorisággal.

Ghelala és Margolin /1974/ mutatták ki, hogy a donor kromo

szómában előforduló deléció megváltoztatja a deléció egyazon 

oldalán lévő két marker kotranszdukciós gyakoriságát. Ez a

megfigyelés is a transzdukáló részecskék keletkezésének fent

leírt "csomagolási mechanizmusát" támasztja alá.

A fág "csomagolási mechanizmusa" és az általános transzdukció 

közötti kapcsolatot a legjobban a P22 fág egy mutánsa, az un. 

HT mutáns demonstrálja, melyet Schmieger /1972/ izolált. Míg
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a vad típusú P22 a különböző baktériumgéneket különböző gya

korisággal transzdukálja, addig a HT mutáns valamennyit azo

nos, és a vad típusnál magasabb gyakorisággal. Ugyanakkor ezek

nek a HT mutánsoknak a fág DNS "csomagolása" is megváltozott 

/Туе, 1976/. /А HT mutáns DNS-e szemben a vad típusú DNS-sel 

random permutált./

Ez a megfigyelés is azt bizonyítja, hogy azonos "csomagolási

mechanizmus" működik mind a transzdukáló részecskék, mind a 

fertőző fágrészecskék keletkezésekor, mivel a HT mutáció mind

két folyamat specifitását megváltoztatta.

A fág- és a baktérium DNS különböző hatásfokkal csomagolódik

be. A fággal fertőzött sejtben ugyanis mindkét DNS többé-ke-

vésbé azonos mennyiségben található, mégis a fágrészecskék 

keletkeznek nagyobb mennyiségben a transzdukáló részecskékkel 

szemben. Valószínű, hogy a fág DNS több, vagy jobb "csomago

láshoz" szükséges kezdőhellyel rendelkezik, mint a gazdabakté

rium DNS-e.

Botstein és Poteete /1979/ P22 általánosan transzdukáló részecs

kék keletkezéséről számolt be in vitro körülmények között. Olyan 

"DNS donor extraktum"-ot alkalmaztak, amely Salmonella baktérium

DNS-t és P22 fág DNS láncolatot tartalmazott. A "DNS donor ex-

traktum"-hoz P22 feji fehérje és ATP hozzáadása általánosan

transzdukáló -bakteriális DNS-t tartalmazó- fágrészecskéket ered

ményezett.
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3.1.2.3. A transzdukált genetikai elemek további sorsa a

recipiens baktériumban.

A transzdukált genetikai elemek sorsa a recipiens bak

tériumba kerülve a következő négy lehetőség egyike lehet:

3.1.2.3*1* Transzdukeió szubsztitúcióval

A transzdukált baktérium DNS és a recipiens baktérium

DNS homológ régiója közötti reciprok rekombinációval a transz

dukált gének kerülnek a recipiens allélek helyére /1.В ábra/.

A keletkezett rekombináns baktériumokat "komplett" vagy "sta

bil" transzdukánsoknak nevezzük. Ezek a transzdukált génre

nézve haploidok. A transzdukált DNS beépüléséhez két crossing

overre van szükség, mivel az általános transzdukcióban a

transzdukált genetikai anyag a baktérium DNS-nek csak egy da

rabja, amely lineáris marad a recipiens sejtben. így egy 

crossing overrel fölnyílik a baktérium kromoszóma az érin

tett régióban, majd egy következő crossing overrel ismét kör

ré zárul, mivel homológ régiók maradtak mindkét nyitott végen 

/2. ábra/. Maga a rekombináció a recipiens baktérium rekombi

nációs rendszere által kódolt enzimekkel megy végbe. Nem ke

letkeznek "komplett" transzdukánsok rekombinációban hibás re

cipiens baktériumok esetében /Ozeki és Ikeda, 1968/.

A gén szubsztitúció folyamata a fertőzést követő néhány gene-
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1. ábra

A mérsékelt fág általános transzdukeió;] a
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ráción belül befejeződik.

A transzdukció során a transzdukáló részecskéknek csak mint

egy 10^-a képes "komplett" transzdukánsokat létrehozni.

2. ábra

Génszubsztitució az általános transzdukcióban

/Ozeki és Ikeda, 1968/

transzdukált DNS darab

recipiens baktérium 

kromoszóma
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3.1.2.3.2. Transzdukció addicióval

A transzdukált genetikai anyag a recipiens baktérium ge-

nomjához adódik hozzá és azzal együtt replikálódik. A transz-

dukánsok részlegesen diploidok vagy heterogenoték lesznek az 

átvitt génre* Az általános transzdukcióban általában komplett 

transzdukánsok keletkeznek, azonban az önálló episzómák transz- 

dukciója gén addicióval történik.

3.1.2.3.3» Abortiv transzdukció

A transzdukált baktérium DNS nem integrálódik a recipiens

kromoszómába és nem replikálódik. De az általa kódolt informá

ció megnyilvánul, így a recipiens baktérium, amely általában 

auxotróf, képes osztódni. A transzdukált kromoszóma darab az 

osztódás során a 2 leánysejt közül csak az egyikbe kerül. Csak 

ez a sejt képes majd a továbbiakban normálisan növekedni és

osztódni. így megjelenésükben parányi telepek, un. abortiv 

transzdukánsok keletkeznek /1. C ábra/. Számuk általában a

komplett transzdukánsok számának tízszerese.

Rekombinációban hibás recipiens baktériumok alkalmazása ese

tén csak abortiv transzdukánsok keletkeznek /Ozeki és Ikeda,

1968/.

Mind a Salmonella-P22, mind az E. coli-Pl transzdukciós rend

szerben kimutatták az abortiv transzdukánsok jelenlétét. Meg-
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állapították, hogy ugyanazok a kromoszóma darabok vesznek

részt az abortiv transzdukcióban, mint a komplett transzduk- 

cióban. Ezt bizonyítja egyrészt az, hogy a transzdukáló ré

szecskék fág fertőzés előtt történt UV besugárzása esetén a

stabil transzdukánsok száma nő, ugyanakkor az abortiv transz- 

dukánsok száma csökken. Az abortiv transzdukánsok egy része

ugyanis - valószínűleg az UV hatására bekövetkező rekombiná

ciós esemény fokozódás révén - stabil transzdukánsokká ala

kul. Másrészt, ha a stabil transzdukánsoknál kimutatták két

marker kotranszdukcióját, akkor ugyanazon két marker kotransz- 

dukciója az abortiv transzdukánsoknál is kimutatható /Ozeki és

Ikeda, 1968/.

3-1.2.3.4. A transzdukált genetikai anyag elvész

A recipiens sejtben a transzdukált genetikai anyag degra

dáció révén elvész. Ez rendszerint csak a donor és a recipiens

törzs bizonyos kombinációiban fordul elő a baktérium által kont

rollált modifikáció és restrikció eredményeként.

3.1.2.4. Az általános transzdukció alkalmazása

3.1.2.4.1. Hagy felbontóképességű térképezés

Az általánosan transzdukáló részecskék keletkezéséből
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nyilvánvaló, hogy a transzdukáló részecskék a baktérium DNS

bármely fág DNS nagyságú részét tartalmazhatják» A P22, Pl, 

SplO fágok esetében például a fág DNS hossza a baktérium DNS 

1%-a. így egy-egy fágköpenybe a baktérium DNS bármely 1%-nyi

hosszán belül elhelyezkedő baktériumgének bejuthatnak. Két 

gén /a+ b+A amely ezen az 1^-nyi távolságon belül helyezkedik 

el, minél közelebb van egymáshoz, annál nagyobb valószínűség

gel kerül ugyanabba a transzdukáló részecskébe. Az azonos 

transzdukáló részecskében lévő két gén pedig együtt kerül a 

recipiens baktériumba /melynek genotípusa: ab/. Ezt nevez

zük kotranszdukciónak. Mivel a kotranszdukció gyakorisága a-

rányos a gének távolságával, a gének távolsága kifejezhető a

kotranszdukciós gyakorisággal.

A kotranszdukciós gyakoriság = a+b+ utódok részaránya az ösz-

+, vagy az összes b+ egyed között. A kotranszdukciós gya

koriság /С/ és a markerek tényleges fizi kai távolsága /D/ kö

zött Wu /1966/ állapította meg a következő összefüggést:
3C=/l-D/S/ , ahol 3 a transzdukcióval átvitt DNS darab nagysá

ga, melyet fizikai-kémiai módszerekkel határoznak meg.

Általános transzdukcióval a baktérium kromoszóma mintegy 1?S- 

os darabokban feltérképezhető és az l/£-os darabok átfedése

szes a

alapján megszerkeszthető a baktérium teljes géntérképe. Mivel

a teljes kromoszómátérkép megszerkesztése általános transz— 

dukcióval rendkivül idő- és munkaigényes, ezért inkább a bak

térium kromoszóma kis darabjainak részletes genetikai analizi-
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sére használják.

A genetikai markerek lineáris sorrendjének és relativ távolsá

gainak megállapítására a transzdukcióban is a két-, illetve a 

hárompontos rekombinációs térképezést alkalmazzák.

Kétpontos térképezés:

Ha a,b,c mutációk sorrendjét és egymáshoz viszonyított távolsá

gát akarjuk meghatározni, akkor először létrehozzuk a három le

hetséges kettős heterozigótát: a+b+/ab; a+c+/ac; b+c+/bc. Meg

állapítjuk a heterozigóta egyedek utódai között a rekombinációs

gyakoriságot /ll ;R ;^ /, Я1П'1 a rekombináns utód/összes utód.

/Pl. R =a+b + ab+ utódok/összes utód./ Ha R ~ R + R ab ac ab
kor a mutációk sorrendje a—b-c, relativ távolságaik pedig a re-

. ak— be’

kombinációs gyakoriságokból leolvashatók, mivel a rekombinációs

gyakoriság egyenesen arányos a távolsággal. A kétpontos térké

pezés a gyakorlatban tehát az additivitások megállapítása /0- 

rosz, 1980/.

Ha a,b,c pontok közül kettő relative nagyon közel fekszik egy

máshoz, akkor a kísérleti értékek szórása miatt bizonytalan

vagy lehetetlen megállapítani az additivitást, vagyis azt, hogy

melyik rekombinációs gyakoriságot tekintsük a másik kettő ösz-

szegének. Ezt küszöbölhetjük ki a hárompontos térképezéssel.

Hárompontos térképezés:

A hárompontos térképezés olyan keresztezést követel meg, amely

nek során olyan heterozigóta egyedet kapunk, amelyben a homológ

kromoszómapár tagjai 3 ponton térnek el egymástól. A három alléi-
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párt kombinálva 8 féle heterozigótát képezhetünk /3. ábra/.

3. ábra

Hárompontos térképezés /Orosz, 1980/

Heterozigóta
Crossing over régió Rekombinánsok Crossing Rekombinánsok

gyakoriságaover
számaI IIba ít

}R, tbc 
Rp 3.++

*3 ++c 1Щ ab+ j 
R^ a+c
R6 +b+

R-j-Szerint-^gyakori" 

Rj^szerint-^gyakori'1 

R^+R-j.^ szerint-" ritka"

1X
X 1

}X X 2
+++
-t+ + Sorrend a ritka osztályok alapján:a-b-c 

Térképtávolságok: a b c
II

Rab
R1+WR6

-R*—be
R_+R.+RC+R, 3 4 5 6R —R ,+'R. —2R , R, ac ab dc ab be

r1+r2+R3+r4
Rac

A hárompontos térképezés esetén a szélső allélpárok közötti 

kettős crossing over is kimutatható /az I. és II. crossing 

over régióban/« Az igy létrejövő kettős rekombinánsok előfor

dulása sokkal ritkább, mint bármely egyszeres crossing over- 

rel létrejövő rekombinánsé. A hárompontos térképezés kiérté

kelésekor a heterozigótákban az allélpárok 3 lehetséges sor

rendje közül kiválasztjuk azt az elrendezést, amelyben a kí

sérletben megfigyelt legritkább reciprok rekombináns osztályok
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két crossing overrel jöhettek létre. A ritka rekombináns osz

tály meghatározása így azonnali sorrend meghatározást tesz le

hetővé /Orosz., 1980/.

P22 fággal a Salmonella /Sanderson, 1967/, Pl fággal pedig az 

E. coli /Taylor és Trotter, 1967/ kromoszómáját térképezték.

A Pl fág rendkívül hasznosnak bizonyult a Klebsiella pneumoniae

"nif" mutációinak finomtérképezésében is. A KI. pneumoniae "nif"

génjei ugyanis a hisztidin gén mellett térképeződtek, így a

"nif" mutációk sorrendjét a vizsgált "nif" gén és a his gén ко— 

transzdukciós gyakorisága alapján állapították meg /Streicher

és mti., 1971, 1972/.

A transzdukciós térképezést rendkívül nagy felbontóképessége

miatt más térképezési módszerek pl. plazmid közvetítette kon

jugációs térképezés kiegészítéseként, azok pontosítására, fino

mítására is alkalmazzák /Casadesus és Olivares, 1979, а/.

Az általánosan transzdukáló fágok nemcsak a baktériumok kromo- 

szómális markereinek, hanem plazmidok /Mise és Nakaya, 1977/ 

és episzómák, mint pl. P faktorok, X profág /Arber, I960/ vagy 

H faktorok /Makaya és mti., I960; Watanabe és mti., 1961/ átvi

telére is képesek, így a transzdukció ezek térképezésében is

hasznosnak bizonyul.

5.1.2.4.2. Lokalizált mutagenezis

A lokalizált mutagenezis azon az elven alapszik, hogy a
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teljes baktérium BUS helyett a transzdukáló részecskében lévő 

baktérium DNS-t - a baktérium DNS 1%-nyi darabját - mutageni- 

zálják, majd a mutált géneket ebben az 1%-nyi régióban elhe

lyezkedő auxotróf marker prototróffá való transzdukálásával 

lokalizálják a baktérium kromoszómán.

Hong és Ames /1971/ a Salmonella-P22 transzdukciós rendszer

ben a hydroxilaminnal mutagenizált transzdukáló lizátummal 

egy adott auxotrófia markert pl. thi-t transzdukált, és a 

transzdukánsok között hőmérsékletérzékeny /ts/ mutánsokat 

szelektálva a ts mutációt a kromoszómán már egy 1%-nyi sza

kaszra, a thi gén környékére tudták lokalizálni.

Ez a módszer valamennyi transzdukciós rendszerben a baktérium

kromoszóma bármely meghatározott kis régiójának lokalizált mu-

tagenezisére alkalmas.
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

Baktérium törzsek

Rhizobium meliloti 41 /Szende és Ördögh, I960/

vad típusú baktérium, a későbbiekben Rm.41

Hm. 41 mutánsai

SzármazásaBaktérium Marker

strr saját izolálásRm.41 Str
rRm.41 Cm cm

ade-19JHP 19

leu-44JHL 44

met-13jhm 13

tyr-48JHT 48

JHP 19-1 ade-19, ph.e-1

JHP 19-32 ade-19,cys-32

JHP 19-23 ade-19,gly-23

JHM 13-120 me t-13,trp-120

Kondorosi és mti., 1974Rm. P46 cys-46

Kondorosi és mti., 1977AK 185 str-1,cys-46, 
gly-l,ade-4

Kondorosi és mti., 1977str-1,cys-46,
tyr-l,gly-l,
ade-4

AK 194

Az Rm.41 valamennyi auxotróf mutánsa MTG-es mutagén kezelés

eredménye.
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Fágtörzsek

16-3 mérsékelt fág

izolálta: Szende és Ördögh 1959-ben

32 virulens fág

izolálta: Szekeres 1975-ben

11 gyengén mérsékelt fág

izolálta: Szekeres 1975-ben

Anyagok

DN-áz: Deoxyribonuclease I. Worthington Biochemical Corpo

ration Freehold, New Jersey

NTG: N-Me thyl-ET-ni troso-N * -ni troguanidine

Koch-Light Laboratories LTD

Antifág szérum: dr. Sík Tibortól kaptam

Hyflow Supercell: Reanal Chemical Co. Budapest, Hungary 

A Hollyday féle tesztben használt bázisok, vitaminok és ami.no— 

savak Reanal illetve Sigma analitikai tisztaságú vegyszerek

voltak.

Cm: Chloramphenicol

SIGMA Chemical Company

Str: Streptomycin sulphate

BIOGAL Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest
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Táptalajok

Minimál táptalaj /ШР/: 2g glukóz, lg NaCl, 3g NH^Cl, 0,7g

KH^PO^, 3g Tris, 200ml 0,ln HC1, Img biotin desztillált víz

zel 1 literre kiegészítve /рН-7,2/. Autoklávozás után Imi 

IM MgSO^ x 7H^0, Imi 0,5M CaCl^ x 6H^0 oldatot adunk hozzá 

/Sík; és mii., 1980/.

Komplett táptalaj /YTA/: 5g NaCl, 10g Difco Bacto-Trypton, 

5g Difco Bacto élesztőkivonat 1 liter desztillált vízben 

/pH=7,2/. Autoklávozás után Imi Ш MgSO^ x 7^0, Imi 0,5M 

CaClg x 6H/3 oldatot adunk hozzá /Orosz és mti., 1973/«

HELP agar: BRP táptalajt 1,5^ agarral /Bacto/ egészítettünk

ki.

YTA agar: YTA táptalajt 1,5^’agarral /Bacto/ egészítettünk

ki.

Lágyagar: YTA táptalajt 0,6/ agarral /Bacto/ egészítettünk

ki.

Baktériumok tárolása
92-6 x 10^ sejt/ml töménységű, YTA-ban szaporodott baktérium 

tenyészetet steril, desztillált vízzel hígított 50&~os gli

cerin oldattal kevertünk össze i 2 arányban. Mélyhűtőben 

—20°C-on 0,1-0,2ml-énként lefagyasztva tároltuk.

A sejtszám egy év múlva is csak minimális mértékben csökkent.

Ez a tárolási mód lehetővé tette, hogy kísérleteinkben mindig 

megközelítően azonos állapotú és koncentrációjú baktérium-
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tenyészetet használjunk.

Baktériumok szaporítása

5ml YTA táptalajt a lefagyasztott baktérium 0,lml-ével oltot

tunk be és 28°C-on, roller fermentorban levegőztetve szaporí-
Q.

tottunk éjszakán át /2-6 x lö sejt/ml/. Ezt a korai stacioner 

fázisban lévő tenyészetet YTA táptalajban 20-szorosára hígí

tottuk és 2 órán át rollerben levegőztetve tovább szaporítot-
g

tűk. így korai logaritmikus fázisban lévő 2-5 x 10 baktérium/ 

ml töménységű baktériumtenyészetet kaptunk.

Baktériumok mutagén kezelése /Kondoros! és mti., 1975/
8YTA táptalajon nőtt, logaritmikus fázisban lévő /2-5 x 10 bak

térium/ml/ baktériumtenyészetet 400 yug/ml NTG-vel kezeltünk 4 

órán át levegőztetve. Az NTG-t 0,02M-os foszfát pufferben /рН=6/ 

kétszeres koncentrációban oldottuk és 1 : 1 arányban adtuk a 

baktériumtenyészethez. A kezelés után a sejteket fiziológiás 

sóoldatban mostuk kétszer és éjszakán át YTA táptalajban leve

gőztetve szaporítottuk tovább. A mutagén kezelés során a bak

tériumok túlélése 0,1$ volt.

Aminosav és bázisauxotróf mutánsok izolálása és azonosítása

A NTG mutagenezis során kapott baktériumtenyészetet YTA agarra 

szélesztettük /lemezenként 100 - 200 telep/ és 48 óra múlva a

még apró, tüszúrásnyi telepeket YTA és BRP agarra replikáztuk.
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Az auxotróf mutánsokat az YTA agárról izoláltuk, újra ellen

őriztük a mutációra, majd fágérzékenységüket vizsgáltuk meg, 

hogy ellenőrizzük, hogy valóban az Rm.41 egy mutánsát izolál

tuk.

A. kettős auxotróf mutánsok előállításakor természetesen, minden

lemez tartalmazta a már meglévő auxotróf marker szerinti ami no -

savat vagy bázist.

Az auxotróf mutánsok azonosítása a Hollyday-féle teszt szerint 

történt /Hollyday, 1956/. A BRP-ben a bázisok és a vitaminok 

10 yUg/ml, az aminosavak 50/ug/ml koncentrációban voltak jelen.

Antibiotikum rezisztens mutánsok előállítása
„89Logaritmikus fázisban lévő baktériumtenyészetből 10 - 10 sejtet 

szélesztettunk 50 jag/ml streptomycint, illetve 30 /Ug/ml chloram- 

phenicolt tartalmazó YTA lemezre. 30°C-on 3-4 napig inkubál- 

tuk, majd a lemezen megjelent spontán mutánsokat izoláltuk, tisz

títottuk és újra ellenőriztük.

Bakteriofágok szaporítása, transzdukáló lizátum készítése

Folyadékban: 1 - 3-as multiplicitással fertőztük az YTA-ban sza- 

porodott /2-6 x 10 sejt/ml/, logaritmikus fázisban lévő donor 

baktériumot. 30°C-on 3-4 órás levegőztetés után 1 csepp kloro

form és néhány gramm Hyflow Supercell hozzáadásával éjszakán át 

5°C-on tartottuk, majd a lizátumot 6000g-vel 10 percig centri

fugáltuk és a felülúszót 0,45 /U pórusnagyságú Millipore membrá-
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q innon szűrtük át. 5 x 10 - 1 x 10 

ziót kaptunk.

Szilárd táptalajon: A transzdukáló lizátumot YTA agaron sza-

töménységü fágszuszpen-

porítottuk. A tápagar teljes felületén lizált baktériumpázsi

tot YTA táptalajba mostuk össze. Egy csepp kloroformot ad

tunk hozzá, majd 6000g-vel 10 percig centrifugáltuk és a fö- 

lülúszót 0,45 /1 pórusnagyságú Millipore szűrőn átszűrtük. A 

kapott fáglizátum töménysége l-б x 10^ PFU/ml.

A fáglizátumokat komplett és minimál táptalajon szélesztet- 

tük, hogy a lizátumok baktériummentességéről meggyőződjünk.

Bakteriofágok titrálása

Az Adams-féle kettősagar réteg módszert használtuk /Adams,

1959/.

Bakteriofág egylépéses szaporítása

YTA-ban szaporodott, logaritmikus fázisban lévő 2-6 x 10 

sejt/ml töménységű Rm.41 tenyészetet fertőztünk a fággal 

/moi: 0,5-1/. 30 percig inkubáltuk 30°C-on levegőztetve, majd 

ezerszeresére hígítottuk a már fággal fertőzött sejtek újra-

8

fertőződésének megakadályozására. Az időközönként kivett min

tából meghatároztuk a sejtszámot és az infektiv centrumok szár

mát.
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Antifág szérum .jellemzése

Adams-féle módszer szerint /Adams, 1959/•

Fáglizátum kezelése antifág szérummal
q

0,lml térfogatban lévő 1 x 10 fághoz 0,1ml 100-szoros higi- 

tású szérumot adtunk. Az elegyet 50°C-on 60 percig inkubáltuk. 

A fágok túlélése / N/Nq / 8,6 x 10 ^ volt a megadott körülmé

nyek között.

Páglizátum kezelése Ш-ázzal

0,lml térfogatban lévő 1 x 10 fághoz 0,lml 100/ug/ml DN-ázt 

adtunk YTA táptalajban oldva. Az elegyet 50°C— on 15 percig in

kubáltuk.

Páglizátum ÜY besugárzása
10 PFU/ml töménységű fágszuszpenziót sugároztunk be2,5ml 10

Petri-csészében, 45cm távolról 50W-os Philips germicid lámpá

val. A besugárzás után a mintákat sötétben tartottuk, mivel az

inaktivált fágok a gazdabaktériumhoz való adszorpciójuk után

bizonyos ideig reaktiválódhatnak látható fény hatására.

Págadszorpció vizsgálata

baktérium/ml-t fertőztünk a 11-es fággal /moi: 5 x 10 */• 

0, 15, ЗО és 45 percben mintát vettünk és százszorosára higítot- 

tuk 1% kloroformot tartalmazó EIRP-ben. Az ebből vett mintában

82 x 10
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határoztuk meg a nem adszorbeálódott fágok számát.

Transzdukció

0,9ml logaritmikus fázisban lévő, YTA-n szaporodott recipiens
0

baktériumszuszpenziót /2-4 x 10 sejt/ml/ a megfelelően hígí

tott transzdukáló lizátum Q,lml-ével fertőztük 0,5-2 multip

licitással. A kotranszdukeiós kísérletek esetében mindig 1, 

illetve 1-nél kisebb multiplicitást alkalmaztunk azért, hogy

egy baktériumot csak egy fág, vagy egy transzdukáló részecske 

fertőzzön. 30°C-on 30 percig inkubáltuk, majd 0,05ml 10-szeres 

higítású fág antiszérumot adtunk a kiszabaduló fágok inaktivár-

lására. Az inkubálást 30, 60 illetve 90 percig folytatva, min

tát vettünk és a mintákat fiziológiás sóoldatban hígítottuk a 

kívánt mértékben. A hígításokból 0,lml-t szélesztettünk YTA, 

valamint megfelelő szelektív táptalajra. A lemezeket 30°C-on

inkubáltuk. A transzdukáns telepek 3-5 nap múlva jelentek

meg a BRP, illetve az antibiotikumot tartalmazó YTA agaron.

Az antibiotikumot mindig használat előtt oldottuk fel komplett 

táptalajban. A streptomycin szulfát esetében 50jag/mL, a 

chloramphenicol esetében 30yug/rnl volt a tápagax végkoncent

rációja.

Transzdukánsok fágérzékenységének vizsgálata

A transzdukáns telepeket 1 - 2ml YTA táptalajban szuszpendál-

tuk és éjszakán át szaporítottuk, majd baktériumpázsitot ké-
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szítettünk /0,lml baktérium szuszpenzió + 2ml lágyagar/ és 

a. 11-es fággal megcseppentettük. A baktériumszuszpenzió má

sik részét lecentrifugáltuk 6000g-vel 10 percig és Rm.41

baktériumpázsitot cseppentettünk meg a fölülúszóval.
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5. EREDMÉNYEK

Kísérleteink során azt találtuk, hogy a Rhizobium meli-

loti 41 baktérium több vizsgált fág ja közül a 11-es jelzésű

fág az Rm.41 különböző génjeit képes átvinni egyik baktérium

ból a másikba. Munkánk célja az volt, hogy tisztázzuk ezen 

genetikai információátvitel jellegét. Ehhez először jellemez

tük a 11-es fágot és nagyszámú auxotróf mutáns baktériumot

állítottunk elő.

5.1. A 11-es fág jellemzése

A 11-es fágot Szekeres Miklós izolálta 1975-ben, Szege

den, talajból.

Összehasonlítva a Rhizobium meliloti 16-3 jelzésű fágjával

rendkívül szoros rokonság áll fenn a két fág között.

A 16-3 fágot Szende és Ördögh izolálta 1959-ben Balatonbe-

rényben. Mérsékelt fág, speciálisan transzdukálja az Rm.41 

egyik cisztein génjét /Sváb és mti., 1978/. A 11 és a 16-3 

fág DNS-ének molekulasúlya azonosnak bizonyult gélelektrofo- 

retikus módszerrel és elektronmikroszkópos módszerrel egy

aránt /ffiink, 1980/. 

Mindkét fág ragadósvégü.

Az A5-ÖS jelzésű fág -a 16-3 fágnak egy deléciós mutánsa, me

lyet dr. Orosz László izolált /Orosz és mti., 1977/- és a
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11-es fág DNS közötti heteroduplex analízissel kimutatták.

hogy a két DNS között a különbség egy körülbelül 100 - 200

bázispár hosszúságú szakaszra terjed ki a delécióval érin

tett DNS régión belül /tóink, 1980/.

A. két fág szerológiailag azonos, mivel mindkét fág inakti— 

válható mindkét fág ellen termeltetett szérummal /dr. Sík, 

nem közölt eredmény/. Ugyanakkor a Rm.41 32-es fágja érzé

ketlen a 16-3, illetve a 11-es fág antiszérumra és fordít

va, a 11 és a 16-3 fág érzéketlen a 32-es fág ellen termel

tetett szérumra.

A 11-es fág mérsékelt, de nem képez stabil lizogént /Sík és

mti., 1979/. Oyengén turbid plakkot ad és kis gyakorisággal

tiszta tarfoltot képző mutánst is találhatunk az utódfágok

között. A. transzdukciós kísérleteket a 11-22 jelzésű, csak

nem teljesen tiszta tarfoltot adó 11-es fág utódaival végez

tük.

5.1.1. A 11-es fág adszorpciója

A fágot az Em.41-hez adva 15 perc múlva a fágok 80%-a

adszorbeálódik a gazdabaktériumhoz. 30j 4-5, 60 perc múlva 

már csak 6 - 7$ a nem adszorbeálódott fágok száma /4. ábra/. 

A 11-es fág adszorpciója gyors és csaknem teljes, hasonlóan

a 16-3 fághoz.
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4. ábra

A 11-es fás adszorpciója az Rm.41 gazdabaktériumhoz

nem adszőr
be álódott 
fágok /£-a

- ^

100

50-

+* +
6050о 15 45
perc

-3Logaritmikus fázisban lévő gazdabáktériumot 5x10 

multiplicitással fertőztük a 11-es fággal. Időkö
zönként mintát vettünk és 100-szorosára higítottuk 

1% kloroformot tartalmazó ШР-ben. Az ebből vett 
mintákban határoztuk meg a nem adszorbeálódott fá
gok számát.
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5.1.2. A 11-es fág egylépéses szaporodása

Az. 5. ábrán, látható, hogy a 11-es fág latens periódusá

nak hossza 60 - 90 perc. Ezidő alatt a gazdabaktériumon ad-

szorbeálódott fágok DNS-üket a baktériumba juttatják és meg

kezdődik a fág fehérje és a. fág DNS szintézise. Már körülbe

lül a latens periódus felénél a vegetativ fágrészecskék érett

fágokká kezdenek alakulni és az egy sejten belüli fertőző ré

szecskék száma a gazdasejt liziséig emelkedik. A liziskor egy

szerre kiszabaduló fágok azután újabb baktériumokat fertőznek 

meg. Az egy baktériumból kiszabaduló, egy fertőző fágrészecske 

szaporodásának eredményeként keletkező fágok száma az egyes

fágokra jellemző. Ezt megkapjuk, ha a liziskor kiszabadult fá

gok számát osztjuk a fággal fertőzött baktériumok számával. Ez

az un. burst érték, vagy átlagos fághozam.

A 11-es fág átlagos fághozama 120 - 150.

A sejtszám változását nyomon követve 90 percig csaknem válto

zatlan, majd lineárisan csökken a lizis miatt, ugyanakkor a

fágok száma exponenciálisan emelkedik.

5.2. Rm.41 auxotróf mutánsok izolálása

Az Bm.41 NTG-es mutagén kezelése során a következő mutáns 

fenő típusokat kaptuk a legnagyobb gyakorisággal: Ade , Leu ,

Met , Cys , Тгр .
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5. ábra

A 11-es fág egylépéses szaporodása

lg A
fág ill. 

bákt./ml
11 __10

1010

910

-*■

A

810

7 110 + >■

0 30 60 90 120 150 180 210 perc

8Logaritmikus fázisban lévő /2x10 / Rm.41 baktérium te
nyészetet 0,5-1-es multiplicitással fertőztük a 11-es 

fággal. 30 percig inkubáltuk 30°C-on levegőztetve, majd 

ezerszeresére hígítottuk. Időközönként mintát vettünk és 

meghatároztuk a minták fágszámát /х/ és sejtszámát /*/.
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Csak néhány Ser , Тут és Gly mutáns baktériumot tudtunk

izolálni.

Független NTG-es mutagén kezelés során ugyanilyen fenotí- 

pusú mutánsokat izoláltak, hasonló gyakorisággal /Kondoro

st és mti., személyes közlés/.
—8 -7A mutánsok reverziós gyakorisága 10 - 10 között van. A

JHP 19 /ade-19/, JHM 13 /met-13/, JHL 44 /leu-44/ mutánsok

újabb mutagén kezelése során kapott kettős mutánsok fenotí-

pusát a 2. táblázatban tüntettük fel.

5.3* A transzdukció jelenségének kimutatása és igazolása

A 11-es fágot a vad típusú Rm.41, illetve a vad típusú,

antibiotikum rezísztens Rm.41 baktériumon szaporítottuk. A

kapott fáglizátummal fertőztük az Rm.41 különböző mutánsait.

■ A fágfertőzés után kapott prototróf telepeket minimál, illetve

antibiotikumot tartalmazó komplett táptalajon mutattuk ki.

A reverzió és a transzdukció gyakoriságát a 3« táblázatban

tüntettük fel.

A táblázatból látható, hogy az Rm.41 tizenegy különböző mu

tánsát a 11-es fág különböző gyakorisággal transzdukálja. A 

transzdukció gyakorisága fágrészecskére számolva 1 x 10 ^ - 

9 x 10 J volt. A spontán mutáció, illetve a reverzió gyako- 

- 10 ^/sejt.

A következő kísérletekkel igazoltuk, hogy a prototróf tele-

-8risága 10
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2. táblázat

Auxotróf mutánsok mutagén kezelése után kapott

kettős mutánsok fenotípusa

Mutagenizált
auxotróf
mutáns

Kapott kettős mutánsok 
fenotípusa

JHP 19 /ade-19/ Ade - Met
Phe

- Leu
- Ser
- Cys

JHL 44 /leu-44/ Leu - Trp
Thr

- Tyr
Ilv

- His
- Gly
- Lys
- Cys'
- Met'
- Ade'

JHM 13 /met-13/ Met - Trp
- Ade'
- Lys"
- Arg"
- Gly
- Leu
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3- táblázat

Auxotróf és rezisztencia markerek transzdukcjója

Rhizobium meliloti 41-ben

spontán 
mutáció 
ill. rev. 
gyak./rec. 
sejt

transz-
dukció
gyak./

szelektált
alléi

donor
törzs

recipiens
törzs

PFU

5xlO-5 

9xlO-5 

2x10 

8x10 

6x10

3xlO~7 

2x10 

2x10

ade-19+ 

leu-44+ 

met-134" 
phe—1 + 

tyr-48+ 

cys-46+ 

trp-120 
cys-32+ 

gly-23+

JHP 19 

JHL 44 

JHM 13 

JHP 19-1 

JHT 48 

P 46
JHM 13-120 

JHP 19-32 

JHP 19-23

Hm.41
-7

-5-7
-8 -52x10

-5-72x10
-6-72x10 

5xlO“7 

1x10

2x10
-6+ 2x10

-8 -51x10
-6-81x10 6x10

-7-72x10 8x10Rm.41 Str Hm.41 

JHP 19 

JHL 44

str
-6-7 2x102x10str
-6-71x10 1x10str

-7 -55x10 
5xlO~7 

6x10

1x10 

2x10 
9xl0“6

Rm.41 Cm Rm.41 cm
-5JHP 19 cm

-7JHL 44 cm

8 sejt/ml baktériumot fer
tőztünk a transzdukáló lizátummal 0,5-2 multiplicitással.
ЗО perces adszorpciós idő után fág antiszérumot adtunk a 

transzdukciós elegyhez az újrafertőződés megakadályozására 

majd 60 percig folytattuk az inkubálást. A kivett mintákat 
megfelelő hígításban szelektiv táptalajon szélesztettük és 

30°C-on inkubáltuk. A transzdukáns telepek 3-5 nap múlva 

jelentek meg. Az adatok 6—10 kísérlet eredményének átlagai. 
Az antibiotikumok koncentrációja a tápagarban: Str 50 yug/ml, 
Cm ЗО yug/ml.

Logaritmikus fázisban lévő 2-4 x 10

3
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рек valóban fágfertőzés eredményeként, vagyis transzdukció-

val jöttek létre:

- A fáglizátumot minden transzdukció előtt komplett, illetve 

antibiotikumot tartalmazó komplett táptalajra szélesztettük.

Nem jelentek meg telepek a táptalajon, tehát a fáglizátum

baktériummentes volt.

- A fáglizátumot fertőzés előtt antifágszérummal, illetve Ш- 

ázzal kezeltük /4. táblázat/. A táblázatból látható, hogy ha 

az antifágszérummal inaktivált fággal fertőztük a leu- sejte

ket transzdukánsok nem jelentek meg. Tehát a genetikai infor

mációátvitelhez aktiv fágrészecskék jelenléte szükséges. Ш- 

ázzal előkezelt fáglizátummal fertőzve a leu sejteket, a

transzdukánsok száma nem csökkent a DN-ázzal nem kezelt kont

rolihoz képest. A genetikai információátvitel tehát nem transz-

formáció.

5.4. A transzdukciós rendszer jellemzése

5.4.1. A fágmultiplicitás hatása a transzdukcióra

A transzdukció optimális körülményeinek tisztázásához 

szükséges volt megvizsgálni a transzdukánsok számának változá

sát a különböző fertőzési multiplicitások esetén /6. ábra/.

Az ábrán látható, hogy a transzdukánsok száma a 2-es multipli

citásig lineárisan emelkedik, majd a görbe ellaposodik. Ennek
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oka valószínűleg az, hogy a magasabb multiplicitások esetén a 

transzdukánsok egy részét a lizis miatt nem tudjuk kimutatni, 

hiszen már a 3-as multiplicitásnál is csak 5^, a 10-esnél 1%} 

ennél magasabb multiplicitásnál pedig 1% alatti a fertőzést

túlélő sejtek száma.

4. táblázat

Transzdukció 11-es fággal, antifág szérummal,

illetve DN-ázzal előkezelt 11-es fággal

transzdukáns telepek 
száma lemezenként11-es fág

140nem kezelt

DN-ázzal kezelt 167

antifág szérummal kezelt 0

8Logaritmikus fázisban lévő 2 - 4 x 10 sejt/ml JHL 44 baktéri- 

umszuszpenzió 0,9ml-éhez 0,lml 5 x 10 PFU/ml 11-es fágot,
0,1ml DN-ázzal előkezelt /Anyagok és módszerek/ 11-es fágot, 
illetve 0,lml antifág szérummal előkezelt /Anyagok és módsze
rek/ 11-es fágot adtunk. 30°C-on 60 percig inkubáltuk, majd a

n
minták megfelelő hígításából BRP agarra szélesztettük. A transz
dukáns telepek 3-4 nap inkubálás /30°С/ után jelentek meg.
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6. ábra

A transzdukánsok számának változása a multiplicitás

függvényében

transz
dukánsok
száma

6= 10

4r 10

310

0,1 1 2 3 4 5 10 15 20 moi.

A 11-es fáglizátumot Rm.41 vad típusú baktériumon szaporí
tottuk és különböző hígításaiból 0,lml-t adtunk 0,9ml 2x10 

sej t/ml JHL 44 baktériumszuszpenzióhoz. 30°C-on 30 percig 

inkubáltuk levegőztetve, majd szérum hozzáadása után foly
tattuk az inkubálást újabb 30 percig. A minták megfelelő 

hígításaiból 0,lml-t szélesztettünk BRP és YTA tápagarra 

és 30°C-on inkubáltuk. A transzdukánsok 3-4 nap múlva 

jelentek meg a BRP tápagaron.
•: túlélő sejtek száma / kiindulási sejtszám 

x: transzdukánsok száma

8
t
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5.4.2. Az UV hatása a transzdukcióra

Az UV sugárzás célpontja a DNS. Azonos nagyságú DNS-en

azonos nagyságú UV dózis hatására létrejött sérülések száma

megközelítőleg azonos. Mégis a transzdukáló lizátumban a fág

DNS-t tartalmazó fertőző részecskék és a baktérium DNS—t tar

talmazó transzdukáló részecskék eltérő érzékenységet mutatnak 

az UV sugárzással szemben annak ellenére, hogy azonos nagysá

gúak. Ennek oka az, hogy annak valószínűsége sokkal nagyobb, 

hogy egy sérülés a fág DNS-en a szaporodás szempontjából alap

vető fontosságú részt érint, mint annak, hogy a baktérium DNS- 

en éppen az a kis DNS szakasz sérül, amelyet transzdukálni aka

runk. így, ha egy transzdukáló lizátumot UV-vel besugárzunk, a 

lizátumban lévő fertőző részecskék érzékenyebbek UV-re, mint

a transzdukáló részecskék.

A 7. ábrán látható, hogy a 11-es fág plakk-képzése exponenci

álisan csökken, míg az adenin marker transzdukciója körülbe

lül az 5 perces besugárzásig emelkedik, majd kis mértékben

csökken.

Az UV kisebb dózisa növeli a transzdukánsok számát, valószínű

leg azáltal, hogy a keletkező transzdukánsok nagyobb része ké

pes életben maradni, mivel az UV-vel besugárzott fág lizátumban 

kevesebb a fertőző részecskék száma.

A nagyobb UV dózis azonban már olyan nagymértékű károsodást

okoz mind a fág, mind a baktérium DNS-en, hogy nemcsak a plakk-
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7. ábra

Az UY hatása a 11-es fáglizátum plakk-képző és transzdu

káló képességére
transz- 2 
dukánsok 10 
szárnának 
változása

fágok
túlélése

U? besugárzás /perc/

A 11-es fáglizátumot Rm.41-en szaporítottuk és az Anyagok és 

Módszerek részben leírt módon különböző ideig besugároztuk UV-
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vei. A JHP 19-es mutáns transzdukcióját a különböző ideig 

besugárzott lizátumok azonos térfogatával /0,lml-ével/ vé
geztük. A besugárzás nélküli fáglizátum esetében az moi.2 

volt.
x: a besugárzott per a nem besugárzott fáglizátum plakk- 

képzése
*: a besugárzott lizátummal kapott transzdukánsok száma 

per a nem besugárzott lizátummal kapott transzdukánsok 

száma

képző részecskék száma, hanem a transzdukánsok száma is

csökken.

5.4.3. A transzdukánsok fágérzékenységének vizsgálata

A 11-es fág temperált fág, de nem képez stabil lizogéne- 

ket. A transzdukció során általában használt 1-es multiplici

tás esetén a várható 60^-os túlélés helyett a recipiens sej

teknek csak mintegy 20%-a éli túl a fertőzést.

Bár a transzdukciós elegyhez az adszorpció után adtunk fág an- 

tiszérumot, ez csak az ottlévő nem adszorbeálódott, szabad fá-

gokat semmisíti meg. Ugyanakkor azok a fágok, amelyek a bakté

riumhoz adszorbeálódva azt megfertőzték, szaporodni kezdenek

és ezek utódai már a transzdukció kimutatásához használt ШР

tápagar felületén szabadulnak ki és megfertőzik az ottlévő

transzdukánsokat is. Ezt a másodlagos fertőzést már nem tud-
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juk csökkenteni szérum hozzáadásával, mert ha a minimál tápagar

felületére is rávisszük a szérumot, a transzdukánsokat nem tud

juk megkülönböztetni az auxotróf baktérium háttérnövekedésétől, 

amit a tápagarra felvitt nagy mennyiségű szérumban lebomlás kö

vetkeztében jelenlévő aminosavak, illetve bázisok okoznák, 

így a keletkező transzdukánsok közül mintegy 34-00 darabot meg

vizsgálva csak 27^-uk érzékeny a 11-es fágra. Ha 4-5 nagyság

renddel csökkentjük a transzdukáló lizátumban a fertőző részecs

kék számát — UV besugárzással - akkor a keletkezett transzdukán- 

soknak több mint 90^-a érzékeny a 11-es fágra és nem tartalmaz

fágot.

5.5» A kotranszdukció vizsgálata

A kotranszdukciós kísérleteket az általunk izolált kettős

mutánsokkal végeztük /Met-Ade, Met-Trp, Ade-Phe, Ade-Cys, Leu- 

Trp, Leu-His, Ьеи-Met/, de egyik esetben sem sikerült kapcsolt

ságot kimutatni az általunk vizsgált auxotróf markerek között. 

Két antibiotikum rezisztencia marker /cm, str/ és két auxotróf 

marker /ade-19, leu-44/ között Dr. Sik Tibor /1980/ állapított 

meg kapcsoltságot kotranszdukcióval.

Amikor 1977-ben Dr. Kondorosi Ádám és mti. elkészítették a Rhi- 

zobium meliloti 41 konjugációs térképét, olyan törzsnél próbál

tuk a markerek közötti kapcsoltságot megállapítani, ahol a mar

kerek a konjugációs térképezéssel olyan közelinek bizonyultak,
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hogy valószínűvé vált, hogy 1 fágfehérje burokba kerülnek.

Az 5. táblázatból látható, hogy a hármas auxotróf AK 185

esetén a gly-1 és az ade-4 markerek transzdukálhatók együtt,

de egyik sem transzdukálódik együtt a cystein markerrel. Az 

AK 194, négyes auxotróf mutánsnál csak a kotranszdukánsok

megjelenését jelöltük. A tyr-1, gly-1 és ade—4 markerek kö

zül csak a tyr—1 — gly-1, illetve a gly-1 - ade-4 markerpá-

rok transzdukálhatók együtt. A két szélső marker, a tyr-1 

és az ade-4 túl messze vannak ahhoz, hogy egy fág DNS nagy

ságú DNS-re ráférnének és így egy fágfehérje burokba kerül

nének.



5. táblázat

Ismert kapcsoltsága auxotróf markerek kotranszdukciója

szelektált
marker

együtt öröklődő 
marker

térkép
távolság

kotranszduk- 
-oiós gyakoriságdonor recipiens

9/131=0,06Rm.41 AK 185 giy-i
giy-i
ade-4
ade-4

0,60ade-4
cys-46

giy-i
cys-46

0

5/94=0,05 0,63
I

0 -f*oo
1tyr-1 - gly-1 

gly-1 - ade-4 

tyr-1 - ade-4

Rm.41 AK 194 +
+

cys-46Kapcsoltság: tyr-1 giy-i ade-4
H+

Az AK 185-ös mutánssal meghatároztuk a kotranszdukció gyakoriságát és a térképtávolságot. A tér-
•z

képtávolságot a Wu féle egyenletből /1966/ számoltuk. Kotranszdukciós gyakoriság = /l-D/З/ , ahol 
D a markerek közötti távolság, S. az átvitt DNS darab nagysága /3=64,5 Kbázis/.
Az AK 194-es mutáns esetén csak az együtt transzdukálódé markereket jelöltük.
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6. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

Munkánk során, azt bizonyítottuk, hogy a Ehizobium meli-

loti 41 baktérium 11-es jelzésű fágja képes általánosan transz

dukálni az Rm.41 baktérium génjeit.

Ahhoz, hogy az általános transzdukciót ki tudjuk mutatni 

az Rm.41 törzsből nitrozoguanidinnel végzett mutagenezis után, 

nagyszámú egyes, illetve kettős auxotróf mutánst izoláltunk, 

illetve spontán fellépő antibiotikum rezisztens mutánsokat

szelektáltunk. A replikálódó DNS-re ható NTG az Rm.41 eseté

ben is rendkívül hatékony mutagénnek bizonyult. Hátránya a-

zonban az, hogy viszonylag nagy gyakorisággal többszörös mu

tációt is okoz. Ezt úgy próbáltuk kiküszöbölni, hogy csak a-

zokat a mutánsokat tartottuk meg, amelyek egy lépésben rever— 

, vagy ennél kisebb gyakorisággal és amelyeknél az-6táltak 10

auxotrófia egyértelmű volt.

További kísérleteink a transzdukció tényének bizonyítására

irányultak.

Az irodalomban eddig a Rhizobium melilotinak két általánosan 

transzdukáló fágját írták már le; az L5-öt /Kowalski, 1970/,

amely a Rhizobium meliloti L5-50 baktérium génjeit, illetve 

a DF2-t /Casadesus és Olivares, 1979/, amely a Rhizobium me

liloti GR4 baktérium génjeit képes transzdukálni.

Bár általánosan transzdukáló részecskék bármelyik fág szapo

rodásának litikus szakaszában keletkezhetnek érési hiba követ-
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keztében /Zinder, 1955/, a genetikai információátvitelnek ezt 

a típusát Rhizobium meliloti 41-ben csak a 11-es fággal sike

rült kimutatni. Érdekes, hogy bár a 11-es fág igen közeli ro

konságban áll a 16-3 fággal, ez utóbbi mégis csak az Rm.41 e- 

gyik cystein génjének speciális transzdukciójára képes /Sváb 

és mti., 1978/. A virulens 32-es fág sem képes általánosan 

transzdukálni, valószínűleg virulenciája miatt, ugyanakkor az 

L5 /Kowalski, 1967/ - az általánosan transzdukáló Rhizobium 

meliloti fág - nem fertőzi a Rhizobium meliloti 41-et /Sík és 

mti., 1980/.

A 11-es fág mérsékelt fág, de nem képez stabil lizogént. Át

lagos burst értéke 120 - 130, ami a transzdukció szempontjá

ból a következőket jelenti:

Mivel az Rm.41 baktérium DNS körülbelül 70-szer nagyobb a ll

es fág DNS-nél /Dr. Sík Tibor, személyes közlés/, így a transz

dukáló lizátum keletkezésekor a feldarabolódó baktérium DNS

körülbelül 70 fág-fehérjeburkot képes megtölteni. Tehát 1 fág

szaporodásakor keletkező 150 plakk-képző egység mellett még

körülbelül 70 transzdukáló részecske is keletkezhet. Egy adott

markerre nézve azonban csak 1 transzdukáló részecske jut 150

plakk-képző részecskére. A transzdukció esetén általában 2 x
810 recipiens baktériumot fertőzünk 1-es multiplicitással,

8 fágot jelent. Ebből a transzdukáló részecskék 

száma : 2 x 10^/150 = 6,6 x 10^.

ami 2 x 10

A transzdukció maximális gyakorisága tehát
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6,6 x IO5 -3= 3,3 X 10Td 8gy max 2 x 10

plakk-képző egységre vonatkoztatva.

Ez egy elméletileg számított maximális érték, ami feltételezi,

hogy a baktérium kromoszóma minden fággal fertőzött sejtben

feldarabolódik és a fágfejbe becsomagolódik, valamint azt, hogy

minden transzdukálódott baktérium BNS-t ki tudunk mutatni. Ez

utóbbi nemcsak 100^-os rekombinációs gyakoriságot feltételez, 

hanem azt is, hogy az összes transzdukánst ki tudjuk mutatni,

azaz a transzdukánsok számát nem csökkenti a másodlagos fertő

zés. Természetesen mindezek a feltételek nem teljesülnek és 

így az elméletileg számolt transzdukánsoknak kevesebb, mint 1%-

át tudjuk kimutatni.

Az Rm.41 több mutánsa a 11-es fággal fertőzve 10 - 10

gyakorisággal prototróffá alakult. Tehát egy genetikai informá-

-6

cióátvitel valósult meg, ami nem transzformáció, mivel a fág

BN-ázzal történt kezelése nem befolyásolta a prototróf telepek

megjelenését. Viszont nem jelentek meg prototróf telepek, ha a 

fágot fertőzés előtt 11-es fág antiszérummal kezeltük. A 11-es

fág által megvalósított genetikai információátvitel tehát

transzdukció.

A transzdukció általános jellegét bizonyítja, hogy a baktérium

kromoszóma különböző helyeiről származó tizenegy különféle gén

átvitelét tudtuk kimutatni. Az általános jelleget támasztja

alá az a tény is, hogy az egyes markerek átvitelét nem lehet 

feldúsítani. Vagyis fágtermelő transzdukánsokból nem lehet KFT
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lizátumot indukálni MC kezeléssel /Sík és mti., 1980/. A 

transzdukció mechanizmusára vonatkozóan nyújtott információt, 

ugyanakkor a transzdukció általános jellegét is bizonyította 

a 11-es fáglizátum CsCl sürüséggrádiens centrifugálása /Sík 

és mti., 1980/, melynek során a HJdR-rel jelölt donor bakté

riumon szaporított transzdukáló lízátumban különválaszthatok

a transzdukáló részecskék - ezek a nehezebb, HJdR-rel jelölt

baktérium DNS-t tartalmazzák - a fertőző fágrészecskéktől.

A transzdukáló lizátum CsCl sürüséggrádiens frakcionálása so

rán a transzdukáló aktivitás nagyobb sűrűségű frakcióban volt 

/lg : 0,012 - 0,017 gcm /, mint a fertőző fágrészecskék nagy

része /Sík és mti., 1980/. A transzdukáló részecskék tehát 

baktérium DNS-t tartalmaznak a fág fehérjeburokban, hasonlóan 

az E. coli - Pl /Ikeda és Tomizawa, 1965, I/ és a Salmonella 

typhimurium - P22 /Schmieger, 1968; Ebel-Tsipis és mti., 1972, 

I/ transzdukcios rendszerhez.

Végül a kotranszdukciós eredmények is az általános transzduk- 

ciót bizonyították, mivel csak azok a markerek transzdukálód-

tak együtt, amelyek egy fágméretü baktérium DNS darabon belül

helyezkedtek el.

Az általánosan transzdukáló rendszert jellemezve megálla

pítottuk, hogy az egyes markerek: átvitelének gyakorisága első

sorban a markerektől függ és nem a donor vagy a recipiens

törzstől /Sík és mti., 1980/. A legjobb transzdukcios gyakori

ságot a leu-44, phe-1, tyr-48 és ade-19 markerekre, míg a leg-
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/ Гalacsonyabb gyakoriságot a str markerre kaptuk.

Növekvő multiplicitással fertőzve a recipiens sejteket a transz-

dukánsok száma egy ideig lineárisan, emelkedik a hozzáadott fá- 

gok számával, majd az egyre erősebb lizis zavarja a transzdu-

kánsok kimutatható ságát.

A transzdukánsok legnagyobb része fágot termel és nem fertőzhe

tő a 11-es fággal még alacsonyabb fertőzési multiplicitások e-

setén sem.

Ha UV-vel besugárzott fáglizátummal — melynek túlélése 10 ^ - 

—510 — fertőzzük a recipiens sejteket,a transzdukánsok nagyré

sze nem tartalmaz fágot és érzékeny a 11-es fágra. A transzdu

káló lizátumban ugyanis a fág DNS—t tartalmazó plakk-képző ré

szecskék sokkal érzékenyebbek UY-re, mint a baktérium DNS-t 

tartalmazó transzdukáló részecskék, mivel ugyanakkora DNS da

rabon a transzdukció szempontjából lényeges kicsiny DNS szakasz 

kisebb valószínűséggel sérül, mint a fág szaporodásához szük

séges kiterjedtebb DNS részek. így meghatározott dózisú UV be

sugárzással - amely a transzdukáló részecskéket még nem káro

sítja - csökkenthető a fertőző részecskék száma, csökken a má

sodlagos fertőzés valószínűsége, ezáltal javul a transzdukán

sok kimutathatósága. ,

Nagyobb UV dózis azonban már olyan mértékben károsítja a DNS- 

t, hogy már a transzdukció szempontjából lényeges DNS darab is 

nagy gyakorisággal sérül.

A már konjugációval térképezett markerek коtranszdukció-
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jának vizsgálata lehetővé tette a két térképezési módszer

összehasonlítását felbontóképességük szempontjából.

Az AK 185 mutáns gly-1 és ade-4 markerei között mindkét i-

rányban közel azonos kapcsoltságot kaptunk, ami a két auxo- 

tróf marker hasonló transzdukciós gyakoriságát tükrözi. Nem

kaptunk kapcsoltságot a eys-46 - gly-1 és a cys-46 - ade-4

markerek között, amint ez várható is volt a konjugációs tér

képezés alapján, hiszen ezek egymástól való távolsága lénye

gesen nagyobb egy fág DNS méreténél.

A 11-es fág DNS molekulasúlya 41- Mdalton, azonos a 16 - 3 

fág molekulasúlyával /Sík és mti., 1980/.

A gélelektroforetikus és elektronmikroszkópos módszerrel is

azonos molekulasúlyúnak bizonyult két fág között csak hete-

roduplex analízissel tudtak különbséget kimutatni egy 100 - 

200 bázispár hosszúságú darabon, ami magyarázhatja a két fág 

eltérő viselkedését a transzdukció szempontjából /Itöink, 1980/. 

A 11-es fág molekulasúlya 64,5 Kbázispámak felel meg /Sík és 

mti., 1980/. így a gly-1 és ade-4 markerekre meghatározott 

0,60 - 0,63 térképtávolság azt jelenti, hogy a két marker 

38 - 40 Kbázis távolságra van egymástól. Az Rm.41 baktérium 

kromoszóma megközelítőleg 3000 Mdalton molekulasúlyú /Dr. Sík, 

személyes közlés/, ami körülbelül 4500 Kbázis távolságnak fe

lel meg. Becslések szerint konjugációval a baktérium kromoszó

ma egyharmadát lehet átvinni egyszerre, ami. 1,6 önkényes tér

képegységnek /d/ felel meg, mivel a teljes kromoszómát 3jl -
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3,2 térképegységnek találták /Kondorosi és mti., 1977/. Ez 

az 1,6 d térképtávolság 1500 Kbázispárnak felel meg. így a 

gly-1 és ade-4 markerekre konjugációval megállapított 0,75 - 

0,77 kapcsoltságból számolt 0,09 d térképtávolság kb. 80 - 

85 Kbázis, ami egy kettes szorzófaktoron, belüli egyezést mu

tat a kotranszdukcióval számolt távolsággal /38 - 40 Kbá

zis/.

A gly-1 - ade-4 és a gly-1 - tyr-1 markerek között konju

gációval azonos kapcsoltság mutatható ki, és e kapcsoltsági 

távolság értéke megközelítőleg 40 Kbázis. Ez azt jelenti, 

hogy a két szélső marker, az ade-4 és tyr-1 közötti távolság 

2 x 40 Kbázis, amely méret már meghaladja azt a DNS méretet, 

amely belefér a 11-es fág feji részébe. Ezért a két szélső

marker nem ko trans zdukálhat ó.

Az Rm.41 11-es fágjával kidolgozott transzdukció tehát 

a baktérium kromoszóma kisebb szakaszainak, mintegy 1,6^-nyi 

darabjainak, térképezésére alkalmasnak bizonyult. Pontos gén

sorrend állapítható meg ezzel a módszerrel a méret és a transz-

dukciós gyakoriság korlátain belül.

A transzdukcióval történő finomtérképezés nagyobb felbontóké

pessége miatt a konjugációs térképezés fontos kiegészítője.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

Munkánk során azt kívántuk bizonyítani, hogy a Rhizobium 

meliloti 41 baktérium 11-es jelzésű fágja képes általánosan 

transzdukálni az Km.41 baktérium génjeit.

A transzdukció vizsgálatához egyes, illetve kettős auxotróf

mutáns baktériumokat állítottunk elő.
-6 -5Az Rm.41 11-es fágja az egyes markereket 10 - 10 gyako

risággal transzdukálja.

A 11-es fág általános transzdukciójának bizonyítékai:

- több vizsgált fág közül csak ez az egy képes transzdukálni

- 11 különféle marker átvitelét tudtuk kimutatni

— a transzdukció fág antiszérumra érzékeny

- a transzdukció DH-ázra rezisztens

- a transzdukánsok száma lineárisan emelkedik a hozzáadott fá-

gok számával /amíg a lizis nem zavarja a transzdukánsok kimu

tatását/

- a transzdukció fokozható a transzdukáló lizátum ŰV besugárzá

sával

- CsCl sürüséggrádiens centrifugálással a plakk-képző részecs

kéktől különválaszthatok a transzdukáló részecskék, amelyek

BUdR-rel nehezített bakteriális DNS-t tartalmaznak

- a transzdukánsokból nem lehet HFT lizátumot előállítani

- közeli markerek együttes átvitelét /kotranszdukciót/ ki le

het mutatni

[f %>
S SZ£GEX> f
% #-'e£>
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