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1. BEVEZETÉS

Az eukarióta molekuláris biológia egyik központi témája, 

hogy a környezeti hatások miként szabályozzák a gének 

működését; hogyan megy végbe a fejlődés és differenciálódás 

során a meglévő génkészlet térben és időben elkülönült 

megnyilvánulása. A helyhez kötött növények számára különösen 

fontos, hogy a változó életfeltételekhez alkalmazkodva gyors 

és hatékony válaszreakciókra legyenek képesek.

A zöld növények számára a legjelentősebb környezeti 

tényező a fény, amely nemcsak a fotoszintézis energiaforrása, 

hanem hat a növények növekedésére, differenciálódására és 

morfológiai fejlődésére is. Ezeket a fény által szabályozott

fotomorfogenezisnek. 

fotomorfogenikus hatása szembeötlő, ha olyan etiolált és zöld 

csíranövényeket hasonlítunk össze, amelyek genetikailag azonos 

magból csíráztak. A fény szabályozza a kotiledon és a levelek 

szétterülését, gátolja a hipokotil növekedését, stimulálja a 

klorofill szintézist és koordinálja jónéhány sejtmagban és 

kloroplasztiszban kódolt gén működését.

A fotomorfogenikus folyamatokhoz vezető első lépés a fény 

elnyelése valamely fotoreceptor által. A változó fényviszonyok 

érzékelésére a magasabbrendű növények az evolúció során 

többféle fotoreceptort fejlesztettek ki, amelyek közül a 

legjobban ismert a fitokróm.

A fitokróm molekula a vörös fényt elnyelő, biológiailag 

inaktív formában szintetizálódik a növényekben. A 660 nm 

hullámhossz körüli fény elnyelésével alakul át a biológiailag 

aktív, távoli vörös fényt elnyelő molekulaformává. A fény által

fénynevezzük Af оlyamatokat
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kiváltott reverzibilis átalakulás teszi képessé a fitokróm 

molekulát arra, hogy mint egy sejten belüli "kapcsoló", 

jelátvivő láncok működését szabályozza. Ennek eredményeképpen 

egyes gének fény általi szabályozása megvalósul, és élettani 

folyamatokban változások következnek be. Azt a reakciósort, 

amely során a fitokróm által továbbított jel eljut a génekhez, 

még nem ismerjük részleteiben.

Ma már sokféle módon bizonyított, hogy a növényekben 

többfajta fitokróm típus található. A különböző fitokróm 

polipeptideket egymással rokon gének kódolják. Annak ellenére, 

hogy a fitokróm a legrészletesebben jellemzett fotoreceptor, 

az egyes fitokróm gének működését szabályozó mechanizmus(oka)t 

még nem ismerjük. Kevés adat áll rendelkezésünkre a különböző 

fitokróm típusok növényen belüli lokalizációjáról is. 

Eldöntésre vár az a kérdés, hogy az egyes fitokróm által 

szabályozott folyamatokban melyik fitokróm molekula típus az 

aktív fotoreceptor.

Csoportunk egyik fő kutatási területe a fényindukált gének 

kifejeződésének vizsgálata. A magasabbrendű növények fény által 

szabályozott reakcióinak a tanulmányozásához az egyik 

legelterjedtebben használt gazdanövény a dohány (Nicotiana 

tabacum) . Ezért fontos, hogy minél részletesebben megismerjük 

ebben a növényben a fényregulációban szerepet játszó 

fotoreceptort kódoló gének működését és jellemezzük 

kifejeződésük szabályszerűségeit.



3

Munkáin során a következő célokat tűztem ki:

1. A Nicotiana tabacum fitokróm A gén(ek) izolálását, 

elsődleges szerkezetének meghatározását.

2. A gén időbeli és szövetspecifikus kifejeződésének 

vizsgálatát az egyedfejlődés során. Annak tisztázását, 

miként fejeződik ki a fitokróm A gén különböző fényviszonyok

között.

3. Annak vizsgálatát, hogy a génexpressziót szabályozó tényezők 

milyen szinten hatnak. E kérdés eldöntéséhez a gén promoter 

darabjaiból és riportergénekből létrehozott kimérák időbeli, 

szövetspecifikus és fényindukált kifejeződésének a 

vizsgálatát transzgenikus növényekben.

4. A szabályozott működésért felelős szekvencia elemek

azonosítását.

E vizsgálatok nyomán alapvető ismeretekhez juthatunk a 

Nicotiana tabacum A típusú fitokróm génjének struktúrájáról és 

szabályozott működéséről és következtethetünk ezen fitokróm 

biológiai funkciójára.
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2.IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. A FITOKRÓM FELFEDEZÉSE

A fotomorfogenikus folyamatok megértéséhez nagy mértékben 

járultak hozzá azok a kísérletek, amelyeket Borthwick és 

Hendricks végeztek 1952-ben (1) . Az általuk vizsgált 

fényérzékeny saláta magvak nagyon kis százalékban csíráztak 

25°C-on sötétben. Rövid ideig tartó fénykezelés a csírázást nagy 

mértékben serkentette. A hatékony fény hullámhosszát vizsgálva 

kimutatták, hogy a vörös (660 nm) besugárzás serkenti, a távoli 

vörös (730 nm) pedig gátolja a csírázást. A vörös és távoli 

vörös megvilágítás hatása reverzibilis, és mindig az utolsó 

fénykezelés érvényesíti hatását a saláta magvakra. Ebból az 

alapvető megfigyelésből arra következtettek, hogy a 

magasabbrendű növényekben egy olyan vörös fény elnyelésére képes 

fotoreceptornak kell lennie, amely reverzibilis átalakulásra 

képes a besugárás hullámhosszától függően. Ezt a feltételezett 

fotoreceptort fitokrómnak nevezték el (2) .

Hamarosan ismertté vált, hogy ez a fotoreverzibilis reakció 

nagyon általános jelenség a zöld növények teljes életciklusa 

során. A felfedezés (3) óta eltelt 40 év fitokróm kutatásainak 

főbb eredményeit foglalom össze ebben a fejezetben.
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2.2. A FITOKRÓM SZABÁLYOZÁS MECHANIZMUSA, ALAPREAKCIÓI

A fitokróm két fotoizoxner formája ismert, a vörös (Pr) , 

ill. a távoli vörös fényt elnyelő forma (Pfr). A sötétben

szintetizálódó un. Pr forma vörös besugárzás hatására átalakul 

Pfr formává, amely távoli vörös besugárzással alakítható vissza

az eredeti molekulaizomerré.

R (660 nm)
>

PfrPr
<
FR (730 nm)

A fotokonverzió néhány köztitermék képződésével megy végbe 

(4). Mivel a Pr és Pfr abszorbciós spektruma jelentősen átfedi 

egymást, olyan állapot soha nem fordul elő, hogy a fitokróm 

tisztán Pfr formában lenne jelen a növényben. A telítési 

besugárzás a Pr és Pfr folyamatos egymásba alakulásához és a 

dinamikus fotoegyensúlyi állapot (fotoequilibrium)

kialakulásához vezet. ( (p = Pfr/Ptot , ahol Ptot az összes 

fitokrómot jelenti, azaz Ptot=Pr+Pfr.) A két fotoizomer relatív 

aránya a beeső fény spektrális megoszlásától függ.

Az eddig említett fotokémiai reakciókon kívül más

játszanak

meghatározásában. Ezek a következők lehetnek: a) de novo Pr 

szintézis, amelyet a Pfr gátol; b) Pfr destrukciója (lebomlása) 

az ubiquitin függő proteolitikus úton keresztül (5) és c) a Pfr 

sötétben történő visszaalakulása Pr formába.

fotoequilibriumfolyamatok is szerepet a

Az a feltételezés, hogy a Pfr a biológiailag aktív fitokróm 

forma, a következő megfigyeléseken alapszik. A sötétben nőtt
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növények extrém módon érzékenyek olyan mértékű vörös sugárzásra, 

amely a Pr készletnek csak kis hányadát alakítja át Pfr izomerré 

(6) . Ilyenkor a növény Pfr készlete jelentősen nő 

szintről egy detektálható értékre -, míg a Pr mennyiség 

viszonylag kis mértékben csökken. Ez azt jelenti, hogy a növény 

nagy valószínűséggel a Pfr megjelenésére, és nem a Pr forma 

mennyiségének csökkenésére reagál. Sok esetben pozitív 

korrelációt találtak a Pfr koncentráció és a besugárzásra adott 

válaszreakció között (7,8). A fotoequilibrium független a 

fitokróm koncentrációtól, ezért alkalmas a beeső fény spektrális 

megoszlásának a detektálására. Ökológiai szempontból is fontos 

paraméter a R:FR (vörös:távoli vörös) foton arány, mivel a 

vegetáció árnyékoló hatása (9) , ill. a szomszédos növények 

jelenléte (10) is megváltoztathatja. Az ennek hatására 

bekövetkező fitokróm állapotváltozás pl. intenzívebb szár

nulla

megnyúláshoz vezet.

A fényre adott különböző típusú válaszreakciókat gyakran 

aszerint osztályozzák, hogy kiváltásukhoz milyen intenzitású 

fény szükséges (11).

2.2.1. Nagyon alacsony fényintenzitást igénylő reakciók

Ezeket a reakciókat már nagyon alacsony intenzitású vörös 

fény is telíti. Mivel a Pr és Pfr abszorpciós spektruma részben 

átfedi egymást, így távoli vörös besugárzásra a sötétben 

képződött Pr néhány százaléka Pfr formává alakul. Ez a Pfr 

mennyiség is elegendő ezen reakciók kiváltásához. A nagyon 

alacsony fényintenzitásra választ adó gének már 1% Pfr
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jelenlétére reagálnak és 3% Pfr szintnél maximális aktivitást 

mutatnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezek a válaszreakciók 

nem teljesen fordíthatók vissza távoli vörös sugárzással.

Ilyen válaszreakció csak teljes sötétben csíráztatott 

magvakban ill. csíranövényekben figyelhető meg, amelyekben még 

a teljes fitokróm készlet Pr formában van.

2.2.2. Alacsony fényintenzitást igényló reakciók

Ebbe a csoportba tartozik a legtöbb "klasszikus" fitokróm 

által közvetített reakció. A válasz a fotoequilibrium eléréséig 

függ a vörös fény intenzitásától, annak elérésekor telítést 

mutat. A vörös besugárzással kiváltott indukció visszafordítható

fénnyel, ha azt a lecsengési idón belültávoli vörös

alkalmazzák.

2.2.3. Magas fényintenzitást igényló reakciók

Sok olyan fény által kiváltott reakció ismert, amely 

folyamatos besugárzást igényel. Ezek akciós spektruma nagy 

mértékben függ a vizsgált növényi fajtól és a növény egyed 

korától. Maximális hatást távoli vörös, kék és UV sugárzással 

lehet elérni. A folyamatos távoli vörös fénnyel kiváltott magas 

fényintenzitást igényló reakciókról bizonyított, hogy a fitokróm 

az aktív fotoreceptoruk (12). Ezekben a reakciókban a Pfr hatás 

és Pfr lebomlás között egyensúly áll be, azaz a folyamatos 

távoli vörös sugárzás olyan Pfr koncentrációt tart fenn, amely 

elégséges a válaszreakció kiváltásához, de még nem eredményezi
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a Pfr degradációját.

2.2.4. Zöld növények fitokróm által közvetített reakciói

A fentebb említett reakciótípusok elsősorban az etiolált 

növényekre

megkülönböztetnek a zöld növényekre jellemző fitokróm által

jellemzők. munkatársaiSmith és (13)

közvetített válaszreakciókat is. Ilyenek pl. árnyékaz

elkerülésére való törekvés, a fotoperiodus érzékelése és az ún.

"nap végi" távoli vörös hatás (14).

2.3. A FITOKRÓM TÍPUSAI

A fitokróm kutatás kezdetén azt feltételezték, hogy csak 

egyféle fitokróm molekula létezik. Ennek alapján azonban nehezen 

volt magyarázható, hogy a fitokróm hogyan képes a rendkívül 

sokféle és komplex regulációs szerep betöltésére. Az utóbbi 

három évtizedben olyan élettani, spektrofotometriás és biokémiai 

adatok gyűltek össze, amelyek bizonyítják, hogy a fitokróm 

molekula többféle típusa fordul elő a növényekben (15).

2.3.1. Élettani bizonyítékok

Általában a rövid ideig tartó vörös sugárzás hatása nem 

detektálható a növényekben, ha a vörös fénykezelés után rövid 

idővel távoli vörös besugárzást alkalmazunk. A legtöbb 

vörös/távoli vörös reverzibilis reakció esetén azonban, ha a két 

besugárzás közé növekvő hosszúságú sötét periódust iktatunk be,
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a folyamat egyre kevésbé lesz visszafordítható. Ez a jelenség 

arra utal, hogy a biológiailag aktív fitokróm forma in vivo 

instabil sötétben (16).

Más kísérletek (17,18) viszont világosan mutatták, hogy a 

fehér vagy vörös besugárzás utáni sötét periódus nem szüntette 

meg a reakciók távoli vörössel való visszafordíthatóságát. Ebben 

az esetben a biológiailag aktív Pfr formának nagyon stabilnak 

kell lennie.

A kétféle fitokróm készlet meglétére szolgáltattak további 

bizonyítékokat azok a kísérletek, amelyekben a fitokrómnak a 

fotoperiodikus virágzás indukciójára kifejtett hatását 

vizsgálták (19).

2.3.2. Spektrofotometriás bizonyítékok

In vivo spektrofotometriás tanulmányok azt mutatják, hogy 

ha különböző fajok etiolált csíranövényeit megvilágítják, a 

keletkező Pfr lebomlása kétfázisú kinetikát mutat (20). A 

keletkezett Pfr nagy része gyorsan lebomlik sötétben, míg a Pfr 

készlet -2%-a hosszú idő elteltével is detektálható

spektrofotometriás módszerrel. Ez a jelenség csak úgy

magyarázható, ha két különböző fitokróm készlet egyidejű 

meglétét feltételezzük; az egyik sötétben Pr formában

szintetizálódik és fényben a labilis Pfr forma gyorsan

degradálódik. A másik készlet eléggé stabil Pfr formában, 

sötétben és fényen is közel azonos szinten van jelen a

növényben.
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2.3.3. A biokémiailag különböző fitokróm I és II típus

Már a 60-as évek elejétől sokan próbálkoztak azzal, hogy 

zöld növényből fitokrómot izoláljanak (21, 22). A zöld 

növényekben egy-két nagyságrenddel kevesebb fitokróm található, 

mint etiolált növényekben, ezért a kezdeti kísérletek nem jártak 

sikerrel. 1983-ban Tokuhisa és Quail (23) tisztított 

megvilágított zab hajtásból egy olyan fitokróm molekula típust, 

amelynek antigén tulajdonsága különbözik az etiolált 

fitokrómétól. Az utóbbi ellen készített poliklonális ellenanyag 

csak kb. 30%-át kötötte meg a "zöld" fitokrómnak.

A fényen nevelt zab (24) és borsó (25) növényekből izolált 

fitokróm apoprotein peptid térképe szignifikánsan különbözik az 

etiolált fitokrómétól. Ha a zab zöld szöveteiből a fitokrómot

közvetlenül forró SDS-t tartalmazó pufferrel vonták ki,

molekulasúlyát 118 kDa-nak találták (26) , ellentétben az 

etiolált zab fitokrómra jellemző 124 kDa-nal (24).

Ezen ismeretek birtokában a következő nevezéktant vezették

be: Az etiolált növényekben nagy mennyiségben jelenlévő, fényben 

gyorsan bomló molekula típus a fitokróm I (Pl), míg a zöld 

növényekre jellemző, különböző fényviszonyok között is 

meglehetősen stabil molekula típus a fitokróm II (PH) 

elnevezést kapta.

A kétféle fitokróm készlet meglétét más módon is

bizonyították. A borsó Pl aminosav szekvenciája már korábban 

ismert volt. Abe (27) szintén borsóból tisztított PII formát, 

és részleges proteolízissel nyert peptid fragmentumokon 

fehérjeszekvenálást végzett. A meghatározott régió (76 aminosav)
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csak 64%-os homológiát mutatott a borsó Pl megfelelő 

szakaszával. Ez volt az első döntő bizonyítéka annak, hogy a Pl 

és PII típust különböző gének kódolják.

2.3.4. A Pl és PII együttes jelenléte etiolált és zöld

növényekben

A Pl és PII fitokróm megkülönböztetésére az immunológiai 

módszerek bizonyulnak a legmegfelelőbbnek. Áztatás után néhány 

órával mindkét fitokróm típust detektálni tudták borsó és zab 

embrióban függetlenül attól, hogy az áztatás sötétben vagy 

fényen történt. Minden eredmény azt bizonyítja, hogy a Pl és PII 

együttesen fordul elő a növényi szervekben.

Amikor etiolált borsó cs íranövényeket5 napos

megvilágítottak, a Pl tartalom 1/50-ed részére csökkent a

sötétben mért értéknek. Ugyanakkor a PII mennyiség nem változott 

a megvilágítás hatására. Ha pedig zöld csíranövényeket sötétbe 

helyeztek a Pl mennyiségben lineáris emelkedés volt 

megfigyelhető, míg a PII mennyiség most sem változott.

Ezekből a kísérletekből nyilvánvaló, hogy a növények Pl 

tartalma fényviszonyoktól függően változik a növények 

egyedfejlődésének minden stádiumában, míg a PII szintet a 

fényviszonyok nem befolyásolják (28).
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2.4. A FITOKRÓM GÉNEK SZERKEZETE, EVOLÚCIÓJA, EXPRESSZIÓJA

2.4.1. Fitokróm gének izolálása

A fitokróm cDNS-ek és gének izolálása két okból vált nagyon

fontossá (29):

1. A fitokróm apoprotein nagysága miatt fehérje szekvenálással 

reménytelen volt az elsődleges szerkezet meghatározása.

2. A fény által szabályozott fitokróm génexpressziót 

transzkripciós szinten csak a gének szerkezetének birtokában 

lehet tanulmányozni.

Az első, zab fitokróm cDNS klón izolálását két tényező 

tette lehetővé. Korábbi vizsgálatokból ismert volt, hogy a 

fehérjévé átírható fitokróm mRNS mennyisége csökken fény 

hatására (30, 31, 32). Ezt a körülményt használták ki Hershey 

és mtsi., amikor ún. "differenciál screenelést" végeztek (33). 

Fitokróm mRNS-ben dúsított poli (A)+RNS-t használtak cDNS 

könyvtár készítésére. Ehhez a könyvtárhoz kétféle próbát 

hibridizáltak. Az első próba olyan cDNS volt, amelyet etiolált 

zab csíranövényből izolált poli (A) +mRNS-ről készítettek. A 

második próba vörössel besugárzott zab csíranövényből készült 

poli(A)+mRNS templáton átírt cDNS volt. (Ez utóbbit fitokróm 

hiányos próbának lehet tekinteni.) Azokat a cDNS kiónokat, 

amelyek erősebben hibridizáltak a fitokrómban "dúsabb" próbához, 

tekintették fitokróm cDNS jelölteknek. A kutatók ekkor már 

rendelkeztek zab fitokróm elleni antitesttel. A feltételezett

fitokróm cDNS-ekről átírt fehérjét zab fitokróm elleni

antitesttel kicsapták és az immunoprecipitáció specifikussága
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alapján választották ki a valódi fitokróm cDNS kiónokat (34).

Más fajokból (pl. cukkiniből, borsóból, rizsből és 

Arabidopsis-ból) már a zab cDNS próba segítségével, ill. a zab 

fitokróm ellenanyaggal izoláltak további cDNS és genomikus 

kiónokat (35, 36, 37).

2.4.2. A fitokróm gének szerkezete, rokonsága

Fitokróm genomikus kiónokat izoláltak zabból (38) , borsóból 

(39) , rizsből (40), kukoricából (41) és Arabidopsis-hól (42). 

Általában a fitokróm gének meglehetősen nagy méretűek, 

szerkezetük konzervatív. Az egyszikűek génje 6 exonból és 5 

intronból áll. Jellemző, hogy az 5' és 3' nem kódoló régiókban 

is található egy-egy intron. Érdekes, hogy az eddig ismert 

leghosszabb növényi intron (2,6 kbp) a rizs fitokróm génjének 

5' széli régiójában található. A kétszikűek fitokróm génjéből 

hiányzik a 3' nem kódoló régió intronja.

Az első bizonyítékot arra, hogy egy genomban többféle 

fitokróm gén fordul elő, Arabidopsis-on végzett vizsgálatok 

szolgáltatták (42). Southern hibridizációs analízissel 

kimutatták, hogy ez a növény négy vagy öt fitokróm gént 

tartalmaz. Ezek közül három cDNS kiónját szekvenálták és a 

géneket phyA, phyB és phyC jelöléssel látták el. A phyD és phyE 

génekről eddig még nem közöltek szekvencia adatokat. Kromoszóma

térképezéssel az 1., 2. és 5. kromoszómán lokalizálták az А, В 

és C géneket. A nukleotid sorrendből megállapított aminosav 

szekvenciájukat páronként összehasonlítva csak mintegy 50%-os

hasonlóságot mutattak egymással. Az Arabidopsis phyA

L & %n о
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bázissorrendje sokkal jobban hasonlít (65-80%-os homológia) a 

kétszikű és egyszikű fajokból ismert fitokróm génekéhez, mint 

az ugyanabból a genomból származó phyB és phyC elsődleges 

szerkezetéhez. Ezért azokat a géneket is a phyA alcsaládba

sorolták (43).

A közelmúltban az Arabidopsis phyB gén homológjait 

kimutatták burgonyában (44) és rizsben (45) is. A rizs phyB 

nukleotidsorrendje (55) nagyobb mértékű homológiát mutat az 

Arabidopsis phyB génhez (73%-os homológia), mint az ismert phyA 

és phyC génekhez (50%-os homológia). A szekvencia homológia 

adatok alapján feltételezhető, hogy a phyA, В és C alcsaládok 

szétválása olyan ősi esemény volt, amely megelőzte az egyszikűek 

és kétszikűek különválását. (1. ábra) Valószínű, hogy ez a három 

alcsalád minden zárvatermő genomjában megtalálható. A phyB 

szekvenciák jobban hasonlítanak egymásra, mint az ismert 

egyszikű és kétszikű phyA szekvenciák, tehát a phyB gének 

későbben különülhettek el az evolúció során, mint a phyA gének

(43) .

Zab phyA 
Rizs phyA 
Kukorica phyA 
Zucchini phyA 
Borai phyA 
Arabidopsis phyAPrekurzor

fitokróm
Rizs phyB 
Arabidopsis phyB

Arabidopsis phyC
I I I II

100so 00 70 0080
% homológia amloosav szekvencia szinten

1. ábra.A fitokróm apoproteinek rokonsági viszonyai (42).
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A fitokróm egyik fontos funkciója, hogy segítségével a 

fotoszintetikus apparátus alkalmazkodik

fényviszonyokhoz. Ezt a problémát az alacsonyabbrendű zöld 

növényeknek is meg kell valahogyan oldaniuk. Ezért

feltételezhető volt, hogy fitokróm vagy fitokróm rokon gének 

ezekben a növénycsoportokban is megtalálhatók.

PhyA és phyC-rokon géneket azonosítottak már nyitvatermő 

Pinus fajokban (46), míg a zárvatermők phyA, В és C génjétől 

eltérő fitokróm géneket izoláltak páfrányból (Adiantum, 46) és 

zöldalgából (Ceratodon, 47). Ez utóbbi fitokróm szekvenciákat 

érdekes lesz majd összevetni a magasabbrendü növények phyD és 

E génjeinek bázissorrendjével.

Az eddigi kísérleti eredmények egyértelműen azt mutatják, 

hogy a phyA gének kódolják az etiolált növényekben domináns Pl 

típusú fitokrómot. Különösen meggyőzőek az etiolált zabból 

tisztított fitokrómon végzett fehérje szekvenálás erdményei (48, 

49) . A phyB és phyC gének alacsony szinten és konstitutívan 

fejeződnek ki, ez megfelel a PII készletről ismert adatoknak 

(42, 44, 45). A tisztított borsó PII fitokróm aminosav

szekvenciaadataival (27) összevetve a fitokróm gének nukleotid 

sorrendjéből megállapítható aminosav szekvenciákat, az a 

legvalószínűbb, hogy a phyB gén terméke a PII készlet részét 

képezi. Jelenleg az sem zárható még ki, hogy a PII készlet 

heterogén, a phyB, C D és E gének termékei együttesen alkotják.

Az összes eddig ismert fitokróm szekvencia számítógépes 

összehasonlító analíziséből (43) kiderül, hogy a phyB gének 

kódoló régiója 5' irányban 123 nukleotiddal hosszabb, mint a 

phyA és phyC géneké. Az aminosavak hasonló hidrofobicitási

aktuálisaz
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profilja arra utal, hogy a fitokrómok három dimenziós 

struktúrája konzervált. Ez tükröződik szekvencia szinten is a 

nagyon gyakori konzervatív aminosav helyettesítésben. A 

legeltérőbb szekvenciákat a phyB gének N- és C-terminális 

régiójában találták. Tisztázásra vár, hogy ezeknek a 

különbségeknek van-e szerepük a fitokrómok funkciójában.

2.4.3. A fitokróm gének kifejeződése

A génspecifikus próbák lehetővé teszik, hogy géncsaládok 

egyes tagjainak kifejeződését és a szabályozás módját vizsgálni 

tudjuk. Etiolált Arabidopsis-Ъап az összes fitokróm 

transzkriptum 90%-át a phyA mRNS teszi ki, megközelítőleg 5-5%- 

át pedig a phyB és phyC mRNS (42). A phyA kifejeződésére a fény 

gát lóan hat, míg a phyB és phyC expressziója különböző 

fényviszonyok között állandó szinten marad. Hasonló adatokat 

kaptak rizzsel végzett kísérletekben is azzal a különbséggel, 

hogy a sötétben nőtt növényekben csak 5-szÖr több phyA mRNS 

található, mint phyB mRNS (45) . Ezek az eredmények is arra 

utalnak, hogy a fitokróm struktúrgének szétválásával egyidőben 

szabályozásuk is külön úton fejlődött tovább.

Arabidopsis (42) és borsó (39) phyA gének kifejeződésének 

vizsgálatakor egyaránt azt találták, hogy a transzkripció 3 

különböző helyen indulhat el. A háromféle transzkriptum 

mennyisége nagy mértékben eltérhet és a fényre is különböző 

módon reagálnak. Etiolált borsóban (50) a legrövidebb 

transzkriptumból van jelen a legtöbb és megvilágítás hatására 

mennyisége jelentősen csökken, míg a másik két mRNS mennyiségét
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a fény nemigen befolyásolja. Az Arabidopsis phyA gének 

kifejeződésének vizsgálatakor Northern hibridizációs analízissel 

és SÍ nukleázzal szembeni védettség alapján szintén három 

transzkriptumot detektáltak. A kétszikű fitokróm gének 5' nem 

átíródó régiójában ún. "upstream open reading frame" (URF) 

található. Az ismert egyszikű fitokróm génekben ilyen 

szekvenciákat nem találtak. Az URF jelentőségéről ma még semmit 

sem tudunk. Elképzelhető, hogy szerepet játszik a kétszikű 

fitokróm gének egyszikűekétől eltérő szabályozásában.

Mind a három eddig vizsgált egyszikű phyA gén (zab, 

kukorica, és rizs) kifejeződésére jellemző, hogy csak egyetlen 

transzkripciós starthely ismert (33, 41, 40). Ebben a 

tekintetben tehát lényeges különbség tapasztalható az egyszikű 

és kétszikű phyA gének expressziója között. Még nyitott az a 

kérdés, hogy ez a különbség összefüggésbe hozható-e azzal a 

megfigyeléssel, miszerint az egyszikű phyA gének kifejeződését 

sokkal erősebben gátolja a fény, mint a kétszikűekét (40, 41,

42, 50, 51, 52).

A felsorolt adatok bizonyítják, hogy a fitokróm gének 

kifejeződése komplex módon szabályozott. Bár többen kísérletesen 

igazolták, hogy a phyA gének fény represszióját maga a fitokróm 

közvetíti (50, 52), Arabidopsis és paradicsom esetében csak a 

fehér fény hatására csökken a phyA mRNS szint, a vörös 

besugárzásnak nincs ilyen hatása (42). Az egyszikűeknél működő 

autoregulációs kontroll, amellyel a fitokróm szabályozza a phyA 

gének működését, nagyon érdekes modell-rendszer a fényreguláit 

génexpresszió molekuláris alapjainak a tanulmányozásához. Ezzel 

kapcsolatban egy fontos kérdés merül fel: melyik fitokróm
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molekulatípus a felelős a phyA gének negatív fényregulációjáért? 

Erre a kérdésre ma még nem ismerjük a pontos választ. Furuya és 

mtsi. (53) megfigyelték, hogy ha vörös fénnyel előkezelt 

etiolált, vagy fehér fényen nevelt borsó csíranövényeket 4 órás 

sötétperiódus eltelte után távoli vörössel világítottak meg, 

néhány órán belül emelkedett a phyA mRNS szint. Ezt a hatást 

akkor is elérték, ha a távoli vörös besugárzást 16 órás 

sötétperiódus eltelte után alkalmazták. Ebból 

következtettek, hogy egy stabil Pfr készletnek tudható be ez a 

fotoreverzibilis szabályozás.

A génátviteli technikák fejlődése lehetővé tette a fény 

által szabályozott gének promoter régiójának részletes 

analízisét: olyan cisz szekvencia-elemek azonosítását,

amelyekkel a jelátvivó lánc utolsó tagjai lépnek kölcsönhatásba. 

Részletesebb promoter analízist eddig a zab és rizs phyA gének 

5' régióján végeztek (51, 54, 56). Deléciós kiméra gének

vizsgálatával és ún. "linker scan" mutagenezissei kimutatták, 

hogy a zab phyA promoterén két pozitív regulációs elem 

található, amelyek egymással szinergisztikus kölcsönhatásban 

biztosítják a maximális transzkripciót derepresszált állapotban 

(alacsony Pfr szintnél). A rizs phyA promoteren hasonlóképpen 

működő pozitív elemeket azonosítottak. Közülük az egyik 

szekvenciája a zab phyA promoter TATA proximális eleméhez, a 

másik pedig a borsó ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz (rbc) kis 

alegységét (S) kódoló gén promoterének GT-gazdag motívumához 

mutat homológiát. Hasonlóan sok más eukarióta promoterhez, a 

vizsgált két egyszikű phyA promoter is moduláris szerkezetű. 

Mindkét promoteren azonosítottak egy negatív szabályozó elemet

arra
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is, amely a Pfr által közvetített alacsony phyA promoter 

aktivitásért felelős (56). Az előbb említett két pozitív elem 

működése fitokrómtól független. Az eddig megismert cisz-

elemekhez kötődő transz-fehérje faktorok azonosítását is

elkezdték. A közelmúltban Dehesh és munkatársai (57)

azonosítottak egy GT-2 elnevezésű transzkripciós faktort, amely 

specifikusan kötődik a rizs promoter GT-gazdag pozitív eleméhez. 

Ennek nukleotid sorrendje hasonló a fényindukált ribulóz 1,5- 

bifoszfát karboxiláz kis alegységét kódoló gének promoterének 

GT-eleméhez (58, 59), amely a GT-1 fehérje faktorral lép 

kölcsönhatásba (60, 61). Ezt a faktort már szintén izolálták, 

jellemezték (104, 105). Lehetséges, hogy a GT-motívumhoz kötődő 

fehérje faktorokat egy géncsalád kódolja.

A kétszikű növények fitokróm génjeinek szabályozásáról még 

jóval kevesebb adat áll rendelkezésünkre. Részletes promoter 

analízist eddig egyetlen kétszikű fitokróm génen sem végeztek.

2.5. A FITOKRÓM MOLEKULA SZERKEZETE

Minden eddig vizsgált fitokróm molekula elsődleges 

szerkezetére jellemző, hogy 1110-1172 aminosavból álló 

polipeptid, amelyhez meghatározott helyen egy lineáris 

tetrapirrol kromofór csoport kapcsolódik kovalens kötéssel (62) . 

Biokémiai és immunológiai módszerekkel vizsgálták a fitokróm I 

harmadlagos szerkezetét. A polipeptid lánc két fő doménből áll, 

a globuláris N-terminális doménből (-70 kDa), amelynek egy 

hidrofób zsebében helyezkedik el a kromofór csoport, valamint 

a nyújtottabb C-terminális doménből (-55 kDa). A két domént egy
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proteolitikus enzimekre érzékeny kapocs rész köti össze (63). 

Oldatban a natív fitokróm Y-alakra emlékeztető, a C-terminális

doménnél kapcsolódó aszimmetrikus dimer struktúrát vesz fel. Ezt

tisztított fitokróm A preparátum 

elektronmikroszkópos képe (64) és kisszögú Röntgen-sugárzással 

végzett kísérletek is bizonyították (65). Egy olyan mikrobiális 

kísérleti rendszerben, ahol a lambda represszor aktivitása a 

dimerizációtól függ, kimutatták, hogy a fitokróm A-ból a 623 és 

673 pozíció közötti aminosavak elegendők a lambda represszor- 

fitokróm fúziós fehérje dimerizációjához (66). Ez a rendszer 

lehetőséget nyújt annak kipróbálására is, hogy létrejön-e 

kereszt-dimerizáció, azaz kialakulnak-e heterodimerek a 

különböző fitokróm molekulatípusok között.

szerkezeteta a

A fitokróm hatásmechanizmusának feltárásához fontos a Pr

és Pfr molekulaizomerek közötti különbségek ismerete. A fitokróm

A fotokonverzió indukálta konformáció változásai főként a

molekula három régióját érintik: egy N-terminális 10 kDa-os 

alegységet, a kapocs részt és a 354-es pozícióban lévő glutamát 

körüli régiót. Ezek a helyek mind hidrofil jellegűek és nagy 

valószínűséggel a fitokróm molekula felszínén helyezkednek el, 

így szerepük lehet a fotoreceptor biológiai aktivitásában. 

Ismert, hogy vörös besugárzás hatására a kromofór Z -> E kettős

kötés izomerizáción megy át. A Pr forma globuláris dóménje 

kompakt, az N-terminális régión elhelyezkedő kb. 50 aminosav nem 

rendelkezik jellegzetes struktúrával. Vörös fény hatására a 

globuláris dómén kissé felnyílik, a kromofór sokkal közelebb 

kerül a felszínhez és kölcsönhatásba lép az N-terminális 

szakasszal. Song és munkatársainak elképzelése szerint a
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kromofór Pfr konfigurációja indukálja az N-terminális a-helix 

struktúrájának kialakulását (67). Az összes eddig vizsgált 

fitokróm szekvencia összehasonlításából kiderült, hogy nagyon 

hasonló a hidropatikus profiljuk. Ez alapján feltételezik, hogy 

a különböző fitokróm típusok harmadlagos szerkezete eléggé

konzervált.

A nemrégiben kifejlesztett, fitokróm fehérjét termelő

mikrobiális rendszerek további lehetőséget jelentenek a

kromofór-fehérje kölcsönhatás tanulmányozására a fotokonverzió

alatt.

2.6. A FITOKRÓM SEJTEN BELÜLI ELOSZLÁSA

A fitokrómnak a növényi szöveteken és sejteken belüli 

eloszlásáról nagyon keveset tudunk, pedig Pratt és mtsi. már 

1970-ben elkezdték a Pl fitokróm sejten belüli lokalizációját 

vizsgálni immunológiai módszerekkel. Az eddigi vizsgálatokat 

főleg pázsitfűféléken végezték (68). Kétszikűek közül csak 

borsón (69) és nemrégiben szóján (70) végeztek ilyen 

kísérleteket. Az az általános kép alakult ki, hogy a fitokróm 

elsősorban a koleoptil merisztematikus szöveteiben és parenchima 

sejtjeiben koncentrálódik. A kétszikű növényekben feltűnő, hogy 

a fitokróm hiányzik az epidermális sejtekből. Sajnos a vizsgált 

fajok száma olyan kicsi, hogy ez alapján általános érvényességű 

következtetéseket nem lehet levonni.

Jól ismert, hogy a növényi szövetek spektrofotometriásán 

mérhető fitokróm tartalma változik a differenciálódás során, a

korral és függ a környezet változásaitól is. A fotoreceptor Pr
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formában szolubilis molekulaként szintetizálódik, amely a 

sötétben nőtt növények citoplazmájában egyenletesen oszlik el. 

Megvilágított növényekben a Pr -> Pfr fotokonverzió a fitokróm 

készlet gyors csökkenéséhez vezet, mivel a Pfr forma 

féléletideje sokkal rövidebb, mint a Pr formáé. Arra, hogy a 

fitokróm valamilyen sejten belüli kompartmentben lokalizálódna, 

vagy kötődne valamelyik szignál transzdukciós partner 

molekulához a sejtben, nincs semmilyen közvetlen bizonyíték. 

Immunokémiai módszerekkel igazolták viszont azt, hogy a Pfr 

képződés a fitokróm készlet sejten belüli gyors átrendeződését 

eredményezi. A megvilágítás hatására nagy membrán nélküli 

molekulaaggregátumok képződnek a sejtekben. Ezek megfelelő 

körülmények között sejten belüli partikulumokkal együtt 

kicentrifugálhatók (71, 72, 73). Feltételezik, hogy ez a 

jelenség inkább a Pfr forma gyors degradációjával kapcsolatos 

(74) és nincs szerepe a jelátvitelben.

2.7. A FITOKRÓMTÓL KIINDULÓ JELÁTVIVŐ LÁNC

A fitokróm működésével kapcsolatos legfontosabb kérdés az, 

hogyan továbbítja a Pfr izomer a jelet. Az intenzív kutatások 

ellenére sem tudtak még eddig olyan vegyületet azonosítani, 

amely a jelátvivő lánc Pfr után következő tagja lehetne.

Az egyszikű fitokróm A gének negatív autoregulációja nagyon 

jó modell-rendszer a fitokróm által szabályozott génexpresszió 

molekuláris alapjainak tanulmányozásához. A fotoreceptor Pfr 

formába jutása 5 percen belül gátolja a phyA gén 

transzkripcióját egy olyan mechanizmus segítségével, amely új
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fehérjék szintézisét nem igényli (52). Ez amellett szól, hogy 

a fényt jelként továbbító reakciólánc komponensei már a fény 

érzékelése előtt jelen vannak a sejtben.

Jelenleg nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a fitokróm 

belépne a sejtmagba (75, 76) vagy közvetlenül kötődne a DNS-hez 

(77). Ezért azt kell feltételeznünk, hogy a fény mint a külső 

környezetből érkező jel a fitokróm fotokonverziója után egy 

jelátvivő láncon át jut el a fényszabályozott génekig. Ennek 

hatására azok expressziójában változás következik be, ami 

hosszabb távon a fényreguláit növényi életfolyamatok 

módosulásához vezet. Ismert, hogy a fitokróm molekula besugárzás 

hatására konformáció változásokon megy át, de azt nem lehet 

tudni, hogy a molekula melyik része vesz részt a jelképzésben 

és hogy ez a jel hogyan továbbítódik a hatás helyére. Egy ideig 

fennállt az a hipotézis, hogy a fitokróm protein kináz 

enzimaktivitással rendelkezik, amelynek aktív konfigurációja a 

Pfr forma (78). A fitokróm preparátumban észlelt kináz 

aktivitásról azonban kiderült, hogy a fitokrómmal együtt 

tisztított kináz enzim eredményezte (79).

A fitokróm nem membránalkotó fehérje, de bizonyos hidrofób 

régiói képessé tehetik arra, hogy membránokkal vagy 

membránfehérjékkel kölcsönhatásba lépjen (80, 81). Ezt a 

hipotézist azonban konkrét kísérleti eredmények még nem 

igazolják.

Nagyon érdekesek azok a kísérletek, amelyekben izolált 

protoplasztok fitokróm által szabályozott duzzadását írják le 

(82) . A duzzadás a külső Ca2+ koncentrációtól függ. Bizonyított, 

hogy a reakció kiváltásában G-fehérjék, protein kinázok (83) is
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szerepet játszanak és változás következik be a foszfatidil- 

inozitol-trifoszfátok féléletidejében (84). Ezek alapján 

feltételezhető, hogy a Pfr-t6l induló transzdukciós lánc a 

foszfatidil-inozitol utat használva a plazmamembrán Ca- 

csatornáinak kinyitásához vezet. Ennek eredményeként megnő a 

citoplazmába irányuló Ca2+ transzport és a Ca-kalmodulin komplex 

a fitokróm jelátvivő lánc második hírvivője (85) . Ez a jelátvivó 

mechanizmus emlős rendszerekből ismert és másfajta szignálok 

továbbításában is szerepet játszik növényekben. így a fitokróm 

egyik jelátvivő útja egy már ismert transzdukciós lánc lehet.

A közelmúltban kifejlesztettek egy olyan teszt-rendszert, 

amelyben a különböző lehetséges szignál-transzdukciós 

intermedierek beinjektálásának hatását tudták követni egyes 

sejtekben (86). Ezek a kísérletek azt mutatták, hogy a 

fitokrómtól induló jelátvitelben egy korai lépés a 

heterotrimerikus G-proteinek aktiválása (87). Ezt követően a 

jelátvitel legalább kétfelé ágazik. Az egyik út kalcium és 

aktivált kalmodulin jelenlétét igényli és a fényindukálható 

Cab-GUS riportergén kifejeződését stimulálja. A másik lánc, 

amelyen keresztül például az antocianin szintézis szabályozódik, 

nem igényel kalciumot. Megállapították azt is, hogy a 

fitokrómtól induló jelátvitel az egyes sejtekben autonóm módon 

működik, a jel nem tevődik át a szomszédos sejtekre az azokat 

összekötő plazmodezmán át. A G-proteinek aktiválása után nagy 

valószínűséggel nincs több fény által szabályozott lépés a 

jelátvitelben. A fitokróm nagyon sokféle folyamatot szabályoz. 

Feltételezik, hogy ennek tükröződnie kell a jelátvivő láncok 

elágazó, finoman modulálható szerveződésében is.
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2.8. FITOKRÓM ÁLTAL SZABÁLYOZOTT GÉNEK

Az irodalomból sok fény által szabályozott gént ismerünk 

(88, 89, 90, 91). A fitokrómon keresztül fényszabályozott gének 

közül jónéhány a kloroplasztiszban kódolt, de ismertek 

sejtmagban kódolt fényreguláit gének is (92).

Fény hatására bizonyos gének expressziója csökken, másoké 

viszont emelkedik. A fényre bekövetkező expresszió változás 

alapján pozitív ill. negatív módon reguláit géneket 

különböztetünk meg. A legalaposabban tanulmányozott negatív 

fényregulációt mutató gén a fitokróm.

is, milyenKülönbségek

fényintenzitás vált ki válaszreakciót, vagyis változást a 

génexpresszióban (91). A fény szabályozó szerepe több szinten

mutatkoznak abban hogy

érvényesülhet (93).

2.8.1.Transzkripciós szabályozás

Izolált sejtmaggal végzett in vitro run-off transzkripciós 

kísérletek igazolták először, hogy a fényen nevelt növényekben 

bizonyos génekről jóval több mRNS íródik át, mint a sötétben 

tartott növényekben (94). Sok génről bizonyították már, hogy a 

fény a fitokrómon át a transzkripció szintjén szabályozza 

működésüket, de a jelátvitel egyes lépései nem ismertek (52, 95,

96, 97).

A fitokróm által szabályozott génexpressziót a 

legintenzívebben két sejtmagban kódolt fényindukált gén, a 

ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz kis alegység (rbcS)
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(98, 99) és a klorofill a/b kötő fehérje (Cab) génjén 

tanulmányozták (100, 101). Ezek 5' nem átíródó régiójában 

azonosítottak már a fény hatását közvetítő szekvencia elemeket 

(101, 102) . A legtöbb adatot a borsó rbcS-3a promoter BoxII nevű 

elemének működéséről gyűjtötték. Ennek a szekvencia motívumnak 

a megléte szükséges ahhoz, hogy a gén fehér ill. vörös fényre 

reagáljon, megnégyszerezve pedig a heterológ riporter géneknek 

is fényreguláit kifejeződést kölcsönöz (103). A Box-II-höz 

specifikusan kötódó fehérjefaktor (60, 61) , az ún. GT-1 fehérje 

génjét izolálták és jellemezték (104, 105). Ismert, hogy egy 

ehhez hasonló faktor kötődik a rizs phyA gén promoteréhez is 

(51) . Felmerül a kérdés, hogy vajon a pozitív fényregulációban 

bizonyítottan szerepet játszó GT-1 transzkripciós faktor lehet-e

a negatív fényszabályozás eleme is?

2.8.2. Poszttranszkripciós szabályozás

Ide tartoznak azok a változások, amelyek az RNS-ek érési 

folyamatait, vagy az RNS stabilitását befolyásolják. Ilyen 

hatások eddig elsősorban kloroplasztiszban kódolt géneknél 

ismertek (106, 107).

2.8.3. Transzlációs és poszttranszlációs szabályozás

A fény befolyásolhatja fehérjék szintézisét,a

konformációját, transzportját. poszttranszlációsHat a

modifikációs eseményekre, megváltoztathatja kölcsönhatásukat 

különböző kofaktorokkal és módosíthatja degradációjukat. Bár
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ismert néhány nagyon gyors, fényre adott transzkripciós és 

poszttranszkripciós válaszreakció, ezek fehérjeszinten megjelenő 

hatása sokkal lassabb, mint azoké, amelyek a fehérjeszintézis 

későbbi lépéseit szabályozzák. A transzlációs és 

poszttranszlációs reguláció gyorsabb és flexibilisebb 

alkalmazkodást tesz lehetővé a növények számára (93).

2.9. A KÜLÖNBÖZŐ FITOKRÓM TÍPUSOK FUNKCIÓJÁNAK AZONOSÍTÁSA

A többféle fitokróm típus egyidejű jelenlétét a növényekben 

már sokan bizonyították. Ezek után felmerül a kérdés, hogy a 

sokféle vörös/távoli vörös hatás közül melyiket milyen fitokróm 

típus szabályozza. Van-e átfedés a funkciókban, vagy minden 

egyes fitokróm típusnak megvan a speciális szerepe? Ha 

valamelyik típus nem működik, tudja-e helyettesíteni egy másik? 

A következő részben azokat a kísérleteket foglalom össze,

amelyekkel ezekre a kérdésekre keresik a válaszokat.

2.9.1. Génsebészeti megközelítés

2.9.1.1. Fitokróm túltermeltetés mikroorganizmusokban

Ahhoz, hogy a különböző fitokróm típusok molekula

szerkezete és funkciója közötti kapcsolatot megérthessük, meg 

kell a molekula elsődleges szerkezetét változtatnunk. Vad típusú 

és in vitro mutagenizált fitokróm A polipeptidet Escherichia 

coli-ban és élesztőben is kifejeztettek (108). E. coli-Ъап nem 

kaptak teljes hosszúságú borsó fitokróm A polipeptidet (109) .



28

Ugyanez a rendszer viszont a teljes zab és Arabidopsis 

fitokróm A fehérjét termelte. A baktérium sejtekből oldható 

kinyerhető

fotoreverzibilis formát képez, ami a polipeptid helyes 

konformációjára utal.

Kezdeti deléciós kísérletekben azt tapasztalták, hogy az 

első 616 aminosavat tartalmazó csonkolt fitokróm polipeptid 

képes a kromofór kötésre. Az E. coli-ban termelt Arabidopsis

fikocianobilinnelpolipeptidformában a

fitokróm В és C polipeptid szintén kovalensen köti a

fikocianobilin kromofórt (77). Ez az eredmény is megerősíti, 

hogy azok a fitokróm szekvenciák, amelyek eddig csak cDNS

ismertek, fotoreverzibilisvalóbanformában voltak

fotoreceptorokat kódolnak.

Ennek a technikának az alkalmazásával vizsgálni tudjuk a 

rekombináns fitokrómok kromofórkötő képességét, de a biológiai 

funkció vizsgálatához magasabbrendű növényekben kell 

kifejeztetni a különböző fitokróm típusokat.

2.9.1.2. Fitokróm túltermelő transzgenikus növények

Az utóbbi években több csoportnak is sikerült fitokróm A-t 

és В-t túltermelő transzgenikus növényeket előállítani. Ezzel

a módszerrel nemcsak az egyes fitokróm molekulatípusok szerepe 

tanulmányozható, hanem a funkció szempontjából legfontosabb 

domének is feltérképezhetők. Vad típusú zab és rizs phyA géneket 

fejeztettek ki paradicsomban (110), dohányban (111, 112, 113, 

114) és Arabidopsis-ban (77). A kétszikű növényekben termelődött 

egyszikű típusú fitokróm spektrálisan és biológiailag is aktív.
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A transzgenikus növényeken a következő fenotípusos változásokat 

figyelték meg: törpenövés (110, 115), a hipokotil megnyúlásának 

gátlása (113), magasabb klorofill tartalom, csökkent apikális 

dominancia, a levél öregedésének késleltetése (116) . A Cab gének 

expressziójának indukcióját is leírták (112).

A rizs és Arabidopsis phyB szekvenciák túltermelése 

transzgenikus Arabidopsis-Ъап szintén törpenövést eredményez 

(117). A hasonló fenotípus arra utal, hogy a fitokróm В 

biológiailag aktív és legalább részben a fitokróm A-val azonos 

jelátvivó láncon át hat.

A zab fitokróm A mutagenizálására tett első kísérletek azt 

mutatják, hogy ha a molekula különböző régióit deletálják, az 

ilyen konstrukciókat hordozó transzgenikus növények nem mutatnak 

törpenövést. Egyetlen esetben kaptak csak ilyen fenotípust, 

amikor a 37. és 46. aminosavak közötti szekvenciák hiányoztak. 

Érdekes, hogy ez a régió éppen a nagyon konzervatív N-terminális 

rész. Ahhoz, hogy a funkcionálisan fontos szekvenciákat 

feltárják, ennél sokkal finomabb pontmutációs analízis szükséges

(77) .

2.9.2. Genetikai megközelítés

2.9.2.1. Fotomorfogenikus mutánsok

A fitokrómok funkciójának meghatározásához a fitokróm 

hiányos mutánsok tanulmányozása a legígéretesebb módszer. A vad 

típusú és a valamelyik fitokróm típusban hiányos mutáns növény

összehasonlítása értékes adatokat szolgáltathat az adott
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fitokróm funkciójáról. A klónozott fitokróm gének birtokában 

fennáll annak a lehetősége is, hogy a polipeptid különböző 

régióinak funkcionális jelentőségét vizsgáljuk. Az ilyen 

kísérletekhez a fitokróm hiányos mutánsok a legmegfelelőbb 

transzgenikus gazdanövények.

2.9.2.1.1. Fitokróm A hiányos mutánsok

Több olyan fotomorfogenikus mutáns ismert, amelynek 

fényérzékenysége csökkent.

A paradicsom aurea (au) mutánsban csak elenyésző mennyiségű 

fitokróm A polipeptid található annak ellenére, hogy a phyA mRNS 

szint normális (118) . Ezek a növények fényben is sárgás-zöldek, 

hipokotiljuk megnyúlt. A Cab gének expressziója is megváltozik. 

Monoklonális ellenanyagokkal kimutatták, hogy az au mutánsokban 

a vad típusban detektálható fitokróm A 20%-a van meg. A fitokróm 

В mennyiségében nem okoz változást a mutáció (119, 120, 121).

A közelmúltban izoláltak és jellemeztek olyan Arabidopsis 

mutánsokat, amelyeknek távoli vörös fény hatására megnyúlt a 

hipokotilja, a fehér fény azonban nem váltotta ki ezt a reakciót 

(122). Az egyik ilyen típusú mutánsról kimutatták, hogy a 

fitokróm A gén szerkezetében történt változás. Ennek

következményeként a növény nem tartalmaz sem phyA mRNS-t, sem 

fitokróm A fehérjét. A valódi fitokróm A hiányos mutáns 

viselkedése arra utal, hogy az A típusú fitokrómnak nincs

világosban 

fotomorfogenezisében (123).

nőtt Arabidopsis növényekaszerepe
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2.9.2.1.2. Fitokróm В hiányos mutánsok

A legjobban jellemzett fitokróm В hiányos mutáns az 

Arabidopsis hy-3 (124, 125). Mindegyik ismert hy3 mutáns a 2. 

kromoszómán elhelyezkedő fitokróm В gént érinti, a kódoló 

szekvenciában stop kodonok jennek meg. A phyB mutánsok 

többségében detektálható a mRNS, de polipeptid nem íródik át 

róla. Ezekben a mutánsokban kevesebb klorofill akkumulálódik, 

hipokotiljuk fényben is megnyúlik és korábban virágzanak, mint 

a vad típusú növények.

Egy másik jól jellemzett fitokróm В hiányos mutáns az 

uborka lh (hosszú hipokotil) mutánsa (126). A világosban nőtt 

lh mutánsokban a vörös fény nem befolyásolta a hipokotil 

növekedést és a koleoptil szétterülését. A világos periódus 

végén alkalmazott távoli vörös fénykezelés nem váltotta ki a 

hipokotil és a szár megnyúlását. Immunológiai kísérletek 

bizonyítják, hogy az uborka lh mutánsa fitokróm В hiányos, de 

fitokróm A normál mennyiségben van jelen az ilyen növényekben.

2.9.2.1.3. Kromofór-deficiens mutánsok

Ismert, hogy az Arabidopsis hy-1, hy-2 (120, 127, 128) és 

hy-6 (120) hosszú hipokotil mutánsai biológiailag aktív fitokróm 

А-ban hiányosak. Két fontos bizonyítéka van annak, hogy ezek a 

mutációk nem a fitokróm polipeptidet kódoló gént érintik, a) A 

fitokróm gének és a mutáció nem ugyanarra a kromoszómára 

térképeződnek. b) Egy kívülről adott kromofór prekurzor, a 

biliverdin képes a vad fenotípus helyreállítására (129).
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detektálható ugyan a mutánsSpektrálisan aktív fitokróm 

növényekben, de a vad típusban mérhető értéknek csak töredéke. 

A fitokróm A és В polipeptid a vad típusnak megfelelő szinten

a kromofór bioszintézisvan jelen. Ezekben a mutánsokban

valamelyik komponense defektiv.

2.10. A JELÁTVIVÓ LÁNCBAN MUTÁNS NÖVÉNYEK

Két csoportba oszthatók azok a mutáns fenotípusok, 

fitokrómtól kiinduló jelátvivó láncbanamelyekért a

bekövetkezett mutáció lehet felelős.

a) Világosban tartott növények részben vagy teljesen etiolált 

fenotípust mutatnak.

b) Sötétben nevelt növények olyan fenotípusúak, mintha normál 

fényviszonyok között nőttek volna.

Az első csoportba az Arabidopsis hy-5 hosszú hipokotil 

(13 0) és a borsó Ív (108) mutánsa tartozik. A borsó Ív mutánsban 

megvilágítás hatására megnő az internódiumok közötti távolság. 

A nap végén adott távoli vörös besugárzás nincs hatással a szár 

megnyúlására (131). Mivel ezekben a növényekben normális 

fitokróm szint mutatható ki, a mutáció a jelátvivő lánc 

fotoreceptor utáni valamelyik tagját érintheti. A klorofill a/b 

kötő fehérje (cab) és a ferredoxinA (íedA) gének fényreguláit 

expressziója nem változik az Arabidopsis hy-5 mutánsban (132), 

ezért nem valószínű, hogy a genetikai lézió olyan elsődleges 

transzdukciós láncot érint, amelyet minden fitokróm típus 

közösen használ. Ezek a mutánsok még további vizsgálatokat

igényelnek.
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A második csoportba eddig két Arabidopsis mutáns sorolható, 

a det (133, 134) és a cop (135, 136) elnevezésű. Mindkét mutáció 

pleiotrop hatású, morfológiai, sejtszintű és génexpressziót 

érintő változások figyelhetők meg a mutáns növényekben. Néhány 

fényindukált gén például sötétben is részben vagy teljesen 

aktivált állapotban van (133, 135). A sötétben nőtt növényekben 

fejlettek a plasztiszok, magas az antocianin szint. A pleiotrop 

hatás arra utal, hogy a det és a cop géntermékek a jelátvivő 

lánc korai szakaszán helyezkednek el és szerepük az, hogy 

sötétben szupresszálják a fényfüggő fejlődési folyamatokat. Ezt 

a hatást a fény által aktivált fotoreceptor oldja fel.

Quail és mtsi. (137) részben bizonyították is ezt az 

elméletet. Sikerült klónozniuk a cop-1 gént és meghatározták 

elsődleges szerkezetét. A kódolt fehérje N-terminális fele egy 

konzervált Zn-kötő motívumot, míg a molekula C-terminális fele 

a G-proteinek béta alegységével homológ domént tartalmaz. Ezek 

a tulajdonságok képessé tehetik a C0P1 

negatív transzkripciós regulátorként működjön és közvetlenül 

kölcsönhatásba lépjen a G-proteinektől induló jelátvivő lánc

fehérjét arra, hogy

komponenseivel.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1. Kísérleti anyagok, baktérium törzsek, plazmid vektorok

3.1.1. Növények

Nicotiana tabacum SRI szolgált alanyként az Agrobacterium 

tumefaciens által közvetített transzformációhoz. A növényeket 

steril körülmények között, 0.7% agart tartalmazó hormonmentes 

MS (Murashige-Skoog, 138) táptalajon neveltük 16 óra fény / 8 

óra sötét ciklusban 28°C-on.

3.1.2. Baktérium sejtvonalak

A DNS klónozási munkákhoz Esherichia coli JM101 és DH5a

F' törzset használtunk.

А Л gtll fág génkönyvtár gazdasejtje az Esherichia coli

LE392 törzs.

A növényi transzformációhoz háromszülós keresztezést 

végeztünk. Ehhez Agrobacterium tumefaciens GV 3111 SE törzset, 

pRK2 013 plazmidot hordozó Escherichia coli-1 és a bináris 

plazmid vektorokba épített génkonstrukciókat hordozó E. coli

LE392 törzset használtunk.

3.1.3. Plazmid vektorok

pBS (Stratagene), pKS: pBluescript II KS (Stratagene)

Mindkét plazmid colEl és M13 replikációs origót, valamint
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ampicillin rezisztencia gént hordoz. A pBS hossza 3204 bp, a 

pKS-é pedig 2964 bp.

3.1.4. Vegyszerek és egyéb anyagok

A kísérletekhez használt vegyszerek Sigma, Merck, Serva 

vagy Reanal gyártmányúak voltak. A restrikciós endonukleázokat 

a New England Biolabs-tól vagy az MBI Fermentas (Vilnius) 

cégtói szereztük be. Az [a-32P]-dATP, [a-32P]-dCTP, [a-32P]-UTP 

és [7“32P]-ATP izotópokat az MTA Izotóp Intézetének Izinta 

Izotópkereskedelmi 

hibridizációhoz használt Hybond-N nylon filtert az Amersham 

cégtói szereztük be.

szállította.Leányvállalata A

3.2. Molekuláris biológiai módszerek

Munkám során sokszor általánosan ismert és elfogadott

módszereket használtam. A dolgozatban leírt kísérletek igen 

sokféle metodika alkalmazását igényelték, ezek részletes 

leírása meghaladná a dolgozat terjedelmét. Ezért csak az

eredmények értékelése szempontjából fontos módszereket

részletezem, egyébként pedig hivatkozom azokra a forrásokra, 

amelyek alapján a kísérletek reprodukálhatók.

3.2.1. Plazmid DNS tisztítás

A megfelelő plazmidot hordozó baktérium sejteket szelektív 

antibiotikummal kiegészített LB tápoldatban növesztettük 37°C-



36

on 12 órán át állandó rázatással. A sejteket centrifugálással 

gyűjtöttük össze, majd lizozim emésztés után alkalikus SDS 

kezeléssel feltártuk ókét (139). A fehérjéket savas KOAc 

csaptuk ki. A tisztítást fenolos extrakcióval 

folytattuk, végül a plazmid DNS-t alkohollal kicsaptuk. 70%-os 

alkohollal való mosás és szárítás után a csapadékot Tris-EDTA 

(TE) pufferben oldottuk fel. Az így nyert plazmid DNS alkalmas 

volt restrikciós emésztésre.

oldattal

RNáz A és RNáz TI kezelés és PEG-es kicsapás után 

preparátum tisztasága megfelelő volt ahhoz, hogy szekvenálási 

reakciókban kettős szálú DNS-templátként használjuk.

a

3.2.2. Fág DNS tisztítás

Frissen növesztett fág plakkokból 5-10-et szedtünk ki kb. 

0.5 cm2 baktériumpázsittal együtt és 500 ml 5 mM MgCl2-dal 

kiegészített LB tápfolyadékba tettük. A tenyészetet 10-12 órán 

át rázattuk 37°C-on. A baktériumsejtek lízisét 2 ml kloroform 

hozzáadásával tettük teljessé. Ezután RNáz A és DNáz I 

jelenlétében inkubáltuk a tenyészetet szobahón 30 percig, majd 

annyi NaCl-ot adtunk hozzá, hogy a végkoncentrációja 0,5 M 

legyen. A keletkezett csapadékot a sejttörmelékkel együtt 

centrifugálással távolítottuk el. A fágot tartalmazó felülúszót 

5000 rpm sebességgel centrifugáltuk egy éjszakán át Sorvall 

GS 3 rotorban. Az így nyert csapadékot 50 mM Tris-HCl (pH 8.0) , 

1 mM EDTA oldatban szuszpendáltuk fel. Proteináz К kezelés és 

többszöri fenolos extrakció után a DNS-t etanolos kicsapással 

nyertük ki.
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3.2.3. Restrikciós analízis

A restrikciós emésztéseket az előállító cég által javasolt 

pufferben és hőmérsékleten végeztük. A hasítási termékeket 

etidiumbromid tartalmú agaróz gélen választottuk el

elektroforézissel.

A szubklónozni kívánt, gélből kinyert DNS-t fenolos 

extrahálással tisztítottuk és alkohollal kicsaptuk. Az izolált 

fragmentumok mennyiségét és minőségét agaróz gélen 

ellenőriztük.

3.2.4. Ligálás és baktérium transzformáció

A megfelelő enzimekkel hasított vektor DNS-t és a 

tisztított klónozandó fragmentumot T4 DNS ligázzal inkubáltuk 

4-16 óráig 16°C-on (139) . A ligáit DNS-t CaCl2~os mosással 

kompetenssé tett E. coli JM101 ill. DH5a F' sejtekbe 

transzformáltuk. A kompetens sejteket a bejuttatandó DNS-sel 

0°C-on tartottuk kb. 30 percig, majd rövid, 42°C-on végzett 

hósokk után LB tápoldatban tartottuk 37°C-on 1 óráig. Ezután a 

sejteket olyan szelektív antibiotikumot tartalmazó táptalajra 

szélesztettük, amelyen csak a transzformáns sejtek képeznek 

telepet. A rekombináns plazmidot hordozó telepeket a 

/З-galaktozidáz inaktiváció alapján választottuk ki (138) .

3.2.5. DNS szekvencia meghatározás

bázissorrend meghatározását didezoxi-A Sanger
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láncterminációs módszerével végeztük (140, 141). A reakciókat 

a SEQUENASEr (USB) szekvenáló készlet felhasználásával 

állítottuk össze. Templátként duplaszálú plazmid DNS-t 

használtunk, a jelölést [a-35S]-dATP-vel végeztük. A reakciók 

indításához T3 és M13 universal primert, valamint specifikus 

oligonukleotidokat használtunk. A jelölt reakciótermékeket 

denaturáló poliakrilamid gélelektroforézissel választottuk el

egymástól. Futtatás után a gélt fixáltuk és vákuumban

Whatman3MM lapra szárítottuk. A megszárított géleket 

szobahőmérsékleten 1-4 napig autoradiografáltuk. Az 

autoradiogramokról reakciónként 300-350 bp-nyi szekvenciát

tudtunk leolvasni.

3.2.6. Ossz növényi DNS izolálás

1-5 g mennyiségű fiatal levelet folyékony nitrogénben 

lefagyasztottunk és dörzsmozsárban homogenizáltunk. 15 ml 

extraháló puffert adtunk hozzá (100 mM Tris-HCl pH 8.0, 50 mM 

EDTA pH 8.0, 500 mM NaC'i, 10 mM /З-merkaptoetanol) . Feltisztulás 

után 1 ml 20%-os SDS oldattal jól összeráztuk az elegyet és 

65°C—on 10 percig inkubáltuk. 5 ml 5 M káliumacetát oldat 

hozzáadása után a csöveket 20 percig jégen tartottuk, majd 

Sorvall SS 34 rotorban 14500 rpm sebességgel 20 percig 

centrifugáltuk 4°C-on. A képződött felülúszóból 10 ml 

izopropanollal csaptuk ki a nukleinsavakat. Centrifugálás után 

a feloldott csapadékhoz 50 (íl 3 H nátriumacetátot és 100 /ni 

1% СТАВ oldatot adtunk. 5 perc állás után a keletkezett 

csapadékot centrifugálással gyűjtöttük össze és 70 %-os



39

alkohollal mostuk. Visszaoldás után az RNS-t RNáz A

emésztéssel, a fehérjéket pedig fenolos extrahálással

távolítottuk el. Az így tisztított növényi DNS magas

molekulasúlyú (> 20kbp) és jól emészthető.

3.2.7. Southern hibridizáció

A DNS preparátumból 15 дд-ot emésztettünk különböző

restrikciós enzimekkel. A kapott DNS fragmentumokat agaróz 

gélen választottuk el egymástól. Az elektroforézis után a gélt 

10 percig 250 mM HCl-ban inkubáltuk. A savkezelés hatására 

bekövetkező részleges depurinálás kisebb DNS fragmentumokat 

eredményez, ez pedig elősegíti a filterre történő transzfert. 

A magas sókoncentráció mellett végzett denaturálás (500 mM 

NaOH, 1.5 M NaCl) és neutralizálás (500 mM Tris-HCl pH 7.2, 

1.5 M NaCl, 1 mM EDTA) után a DNS nagy része egyszálú formában 

lesz jelen a gélben, így hatékonyabban tud a filterhez kötődni. 

A DNS-t a gélből Hybond-N nylon membránra transzferáltuk a 

gyártó Amersham cég előírása szerint 20 x SSC pufferrel, egy 

éjszakán keresztül. A filteren lévő DNS fragmentumokat UV-

kezeléssel kovalensen a membránhoz kötöttük.

A hibridizációs próbaként használandó DNS darabokat 

[a-32P]-dATP jelenlétében random priming módszerrel jelöltük 

(142, 143). A DNS fragmentumokat hordozó Hybond-N filtert 

2 órán át előhibridizáltuk 65°C-on. A jelölt próbát 

denaturáltuk és az előhibridizáló elegyhez adtuk. A 

hibridizáció 65°C-on 16 órán át folyt. A filtereket a következő 

lépésekben mostuk:
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0.1% SDS szobahón 10 perc1. 2xSSC,

2. lxSSC, 0.1% SDS 65°C 15 perc

65°C3. 0,lxSSC, 0.1% SDS 15 perc

A filtereket ezután szobahón megszárítottuk és erősítő ernyővel 

-70°C-on exponáltuk.

3.2.8. Ossz növényi RNS izolálás

Az eljárás lényeges eleme, hogy a kivonó puffer aurin- 

trikarboxilsavat tartalmaz, amely az RNázok működését 

hatékonyan gátolja (145).

A növényi anyagot folyékony nitrogénben lefagyasztottuk 

és dörzsmozsárban finom porrá dörzsöltük el. A kivonó puffer 

hozzáadása után (5 ml/ 1-2 g szövet) 50°C-on inkubáltuk, míg a 

fagyott szövet teljesen fel nem olvadt. Ezután 1 ml 2 M KC1 

oldatot adtunk hozzá és keverés után 20 percig jégen tartottuk. 

A sejttörmelék ülepítése után a felülúszóból az RNS-eket 

2.5 ml 8 M LiCl oldat hozzáadásával csaptuk ki. Centrifugálás

után az RNS csapadékot 1 ml steril vízben oldottuk fel. A 

fehérje szennyeződést fenolos extrahálással távolítottuk el.

AZ RNS-t 0.5 M NaCl jelenlétében etanollal csaptuk ki.

Olyan esetekben, amikor az ossz növényi RNS-ből poli(A)+ 

RNS-t akartunk tisztítani, egy másik izolálási eljárást 

követtünk (143). Ilyenkor a kivonó puffer 5 M guanidin- 

tiocianátot tartalmazott. A sejttörmelék eltávolítása után a

felülúszóhoz 0.1 g/ml koncentrációban CsCl-ot adtunk és 5.7 M

CsCl - 0.1 M EDTA párnára rétegeztük. SW 28-as rotorban 24000 

rpm sebességgel 16-18 órán át centrifugáltuk, majd az RNS
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csapadékot 7 M urea 2% szarkozil oldatban oldottuk fel.

Fenolos extrahálás után az RNS-t alkohollal kicsaptuk, a

csapadékot steril vízben oldottuk fel.

3.2.9. Poli(A)+ RNS tisztítása oligo dT-cellulóz oszlopon

Az oligo dT-cellulózt a Boehringer Mannheim cégtol

vásároltuk. A száraz port eluáló pufferben szuszpendáltuk, és

1 g oligo dT cellulóz 10 mg ossz RNSoszlopba töltöttük.

elválasztására elég. A betöltött oszlopot 10 térfogat 

kötopufferrel ekvilibráltuk. Az RNS-t kötopufferben (10 mM 

Tris-HCl pH7.5, 0.5 M NaCl, 1 mM EDTA, 0.1% SDS) vittük fel az 

oszlopra. Az összegyűjtött eluátumot hódenaturálás után újra 

felvittük az oszlopra. Ezt a lépést még egyszer megismételtük. 

Ezután kötópufferrel mostuk az oszlopot addig, míg a szedett 

eluátum OD260 értéke a puffer elnyelési értékére nem csökkent. 

Az oszlop által megkötött poli(A)+ RNS-t 3 ml eluáló pufferrel 

(10 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA, 0.05% SDS) mostuk le az 

oszlopról és etanollal kicsaptuk.

3.2.10. Northern hibridizáció

Elektroforézissel 5 цд poli(A)+ RNS-t frakcionáltunk 1%-os 

formaldehid agaróz gélben. Felvitel előtt az RNS-t 50% formamid 

jelenlétében denaturáltuk. Az RNS-eket a gélből Hybond-N nylon

membránra transzferáltuk az Amersham cég által megadott 

instrukciók alapján. A hibridizációhoz izolált DNS fragmentumot 

Feinberg és Vogelstein (142, 143) módszere szerint random
/•*

\vI EltóЯ о Ili c>v-/
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primer meghosszabbításával jelöltük. 20-100 ng fragmentumhoz 

denaturálás után 50-100-szoros moláris feleslegben random 

hexanukleotid primert hibridizáltunk. 50 nCi [a-32P]-dATP 

jelenlétében E. coli DNS polimeráz Klenow fragmentumával 

hosszabbítottuk meg a primereket. A be nem épült nukleotidokat 

a próbától Sephadex G50 oszlopon történő gélszüréssel 

választottuk el.

[7~32P] -ATP-vel

polinukleotid kinázzal Maxam és Gilbert módszere szerint (138) . 

A Hybond-N filtereket 2 órán át előhibridizáltuk 65°C-on

oligonukleotidokat jelöltükAz

5 x SSPE, 1% SDS, 5 x Denhardt's, és 100 /ид/ml denaturált 

csirkevér DNS tartalmú elegyben. A denaturált próba hozzáadása 

után a hibridizációt 65°C-on 16-24 órán át folytattuk. Ezt 

követően a filtereket csökkenő sókoncentráció mellett mostuk

(2 x SSC - szobahőn, 1 x SSC - 65°C-on, 0.1 x SSC - 65°C-on) 

0.1% SDS jelenlétében. A filtereket a hibridizációs jel 

erősségétől függően 1-4 napig autoradiografáltuk erősítő 

ernyővel -70°C-on.

3.2.11. RNáz protekció

A Nt-PhyAl génnek egy 267 bp hosszúságú fragmentumát pBS 

plazmid vektorba Xbal - Hindii! helyre klónoztuk. A rekombináns 

plazmidot Xbal enzimmel linearizáltuk. A radioaktivan jelölt 

antiszensz RNS szálat a következő módon állítottuk elő. 2 /ig 

linearizált plazmidot használtunk templátként, amelyről T3 RNS 

polimerázzal szintetizáltunk RNS-t [a-32P]-UTP jelenlétében. A 

jelölt RNS fragmentumot 6%-os ureás poliakrilamid gélen
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választottuk el, majd autoradiográfia alapján izoláltuk a 

gélből. A jelölt próbát steril RNS extraháló pufferrel (0.5 M 

NH40Ac, 0.01 M MgOAc, 0.1% SDS, 1 mM EDTA) eluáltuk a 

géldarabból.

8xl04 cpm jelölt RNS próbát hibridizáltunk 50 ßq RNS-hez 

10 ßl hibridizáló pufferben (80% formamid, 1 mM EDTA, 400 mM 

NaCl, 40 mM PIPES pH 6.7). A hibridizálást 45°C-on 16 órán át 

végeztük. Ezután 100 ßl RNáz oldatot adtunk a hibridizációs 

elegyekhez (10 mM Tris-HCl pH 7.5, 200 mM NaCl, 5 mM EDTA, 

100 mM LiCl, 40 ßq/ml RNáz A és 2 ßq/ml RNáz TI). A mintákat 

1 órán át 3 0°C-on emésztettük, majd 2 ßl proteináz K-t 

(20 mg/ml) és 2 ßl 10% SDS-t hozzáadva inkubáltuk 3 7°C-on 15 

percig. Fenol és kloroform 1:1 arányú keverékével extraháltuk 

a fehérjéket, a vizes fázisból 350 ßl hideg etanollal csaptuk 

ki az RNS-t 15 ßq tRNS jelenlétében. Centrifugálás után a 

mintákat 70%-os etanollal kétszer mostuk, szárítottuk. Végül

5 ßl formamidos festékoldatban oldottuk fel. A védett

fragmentumokat 6%-os ureás poliakrilamid gélen választottuk el. 

Gélszárítás után autoradiográfiát végeztünk.

3.3. Növényi transzformáció

A különböző kimérás génkonstrukciókat olyan bináris 

plazmidvektorokba építettük át, amelyek Escherichia coli és 

Agrobacterium tumefaciens sejtekben is képesek replikációra. 

Ezután ún. háromszülős keresztezést végeztünk Fraley (145) 

leírása alapján. A hármas szelekciós táptalajon (spektinomicin 

100 jiig/ml, kanamicin 25 jug/ml, kloramfenikol 25 дд/ml) túlélő
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Agrobacterium sejtekkel Nicotiana tabacum SRI növények steril 

leveleit fertőztük sebzéssel. A 3-4 hét elteltével megjelenő 

hajtásokat kanamicin (200 jLig/ml) és karbenicillin (500 /xg/ml) 

tartalmú MS táptalajon neveltük.

3.4. jS-glükuronidáz (GUS) enzimaktivitás kimutatása

A Nt-PhyAl/GUS kimérás géneket hordozó transzformáns 

növényekben a GUS enzimaktivitást a következő módon detektáltuk 

(146) . A vizsgált növény levelének 1 cm2-es darabját 100 /il GUS 

extrakciós pufferben homogenizáltuk. A mintákat centrifugáltuk, 

majd a felülúszóból 20 ßl mennyiséget inkubáltunk 100 ßl 

4-metil-umbelliferil-|8-D-glukuronid (MUG) szubsztrát oldattal 

37°C-on egy éjszakán át. A reakciókat a keletkezett termék UV

fluoreszcenciája alapján értékeltük.

3.4.1. A GUS enzimaktivitás hisztokémiai lokalizációja

A Nt-PhyAl/GUS gént hordozó transzgenikus csíranövényeket 

két tárgylemez között enyhén szétnyomtuk, majd 5-bromo-4- 

chloro-3-indolyl-jS-D glucuronide (X-gluc) oldatban inkubáltuk 

37°C—on 16 órán át (146, 147). A kifejlett transzgenikus 

növények különböző szerveiből metszeteket készítettünk és a 

szövetdaradokat 37°C-on 16 órán át X-gluc oldatban inkubáltuk.

A minták klorofill tartalmát 10%-os lépésekben emelkedő 

majd csökkenő koncentrációjú etanol sorozatban való áztatással

távolítottuk el. Az anyagot tárgylemezre helyeztük és 50%-os 

glicerinoldatban légmentesen lefedtük. Az ily módon elkészített
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preparátumokat fénymikroszkóppal vizsgáltuk és fényképeztük.

aktivitásKloramfenikol-acetiltranszferáz (CAT)3.5.

meghatározása

A módszert Nagy F. és mtsi. leírása alapján alkalmaztuk 

(144). A Nt-PhyAl/CAT konstrukciókat hordozó transzgenikus 

növényekből 10-100 mg szövetet 200 ßl jéghideg extraháló 

puff erben (0.1 M Tris-HCl pH 7.4, 0.4 M szaharóz, 1 mM DTT, 

0.1% aszkorbinsav) eldörzsöltünk. Centrifugálás után

meghatároztuk a felülúszó fehérje koncentrációját Bradford 

módszere alapján (148) . 10 jug fehérjét tartalmazó kivonatot

kiegészítettünk annyi kivonó pufferrel, hogy a végtérfogat 

32.5 ßl legyen. Ezután mindegyik mintához 7.5 ßl reakcióelegyet 

(0.5 ßl 14C-kloramfenikol, 5 ßl 0.2 M Tris-HCl pH 8.0, 2 ßl 

10 mM acetil-S-CoA) adtunk és 37°C-on 2 órát inkubáltuk. A 

reakció termékét 250 ßl etilacetát hozzáadásával extraháltuk 

és bepároltuk. A mintákat 10 ßl etilacetátban oldottuk fel, 

majd szilikagél vékonyrétegre vittük fel. Felszálló

kromatográfiát végeztünk kloroform és metanol (95:5) elegyében. 

A vékonyrétegeket szárítás után szobahon autoradiografáltuk.

3.6. Sejtmagi fehérje kivonat készítése

A kivonatokat P. Green és mtsi. módszere szerint

készítettük (149). 400-500 g dohány levelet 2 1 jéghideg 

homogenizáló pufferrel homogenizáltuk, 4 réteg steril gézen, 

majd 80 ßm pórusméretű nylon hálón átszűrtük. (Az oldatok
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összetétele a 3.6. fejezet végén található.) A sejtmagokat 10

történőSorva11 rotorban1500 GSAperces rpm-en

centrifugálással ülepítettük ki. A csapadékot 500 ml mosó 

pufferben vettük fel és 80 /лп pórusméretű nylon hálón 

átszűrtük. Ezt a lépést még kétszer megismételtük, de az utolsó 

mosáskor a puffer nem tartalmazott TritonX-100-at. Ezután a 

csapadékot 30 ml jéghideg sejtmag lizáló pufferben vettük fel 

és ultracentrifuga csövekbe tettük át. Cseppenként 3 ml 4 M 

(NH4)2S04 oldatot adtunk az elegyhez és hidegszobában lassan 

rázattuk 60 percig. A kromatin csapadékot ultracentrifugálással 

távolítottuk el (40000 rpm, Ti 50 rotor, 90 perc, 4°C) . Frissen 

eldörzsölt (NH4)2S04 kristályokból annyit adtunk a felülúszóhoz, 

hogy a végkoncentráció 0.3 g/ml legyen. Jégen 30 percig 

kevertettük az oldatot. A kicsapott fehérjéket Sorvall HB-4-es

rotorban 10000 rpm fordulatszámmal 10 percig ülepítettük. A 

csapadékot 0.5 ml tároló pufferben vettük fel. A fehérjeoldatot 

3-4 óra hosszat dializáltuk hidegszobában 500 ml dializáló

oldattal szemben, amelyet 3-4 alkalommal cseréltünk. A dialízis 

során képződött csapadékot centrifugálással eltávolítottuk, a

fehérje koncentrációt Bradford módszere (147) szerint

határoztuk meg. A sejtmagi fehérje kivonatokat aliquotokban -

80°C—on tároltuk.

Oldatok: Homogenizáló puffer: Mosó puffer:

0.5 M hexilén-glikol 
10 mM HEPES pH 7.0 
10 mM MgCl2 
0.5% TritonX-100 
5 mM 2-merkaptoetanol 

0.8 mM PMSF

1 M hexilén-glikol 
10 mM HEPES pH 7.0 
10 mM MgCl2 
0.5% TritonX-100 
5 mM 2-merkaptoetanol 

0.8 mM PMSF
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Sejtmag lizáló puffer: Tároló puffer:

KCl KCl110 itiM 
15 mM 

5 mM 
1 mM
5 /ig/ml antipain 
5 jug/ml leupeptin

40 mM 
25 mM 
0.1 mM

HEPES pH 7.5 
MgCl2

HEPES pH 7.5 
EDTA
glicerin
DTT

10%DTT
1 mM
5 /xg/ml antipain 
5 дд/ml leupeptin

Dializáló puffer:

40 mM KCl
25 mM HEPES pH 7.5 

0.1 mM EDTA
glicerin

5 mM 2-merkaptoetanol
10%

3.7. Gélretardációs analízis

Ezekhez a kísérletekhez 80-350 bp az optimális 

fragmentméret. A megfelelő DNS szakaszt hordozó plazmidból 

6 дд-ot emésztettünk a fragmentum egyik határa felőli 

restrikciós helyen olyan enzimmel, amely 3' túlnyúló véget hoz 

létre. Az így rövidült 5' véget 3 0 ßCi [a-32P] -dCTP és dATP, 

dGTP, dTTP jelenlétében Klenow polimerázzal töltöttük fel. A 

reakciót 37°C-on 20 percig végeztük. A feltöltést a négy 

dezoxinukleotid jelenlétében fejeztük be. Ezután a lineáris 

plazmidot egy második restrikciós enzimmel emésztettük. így 

kivágtuk a kívánt jelölt DNS fragmentumot, amelyet a szintén 

jelölt vektor DNS-től 5%-os natív akrilamid gélen választottunk 

el. Autoradiográfia alapján kivágtuk a gélből a megfelelő 

próbát, majd a géldarabból eluáltuk.

A jelölt próbából 5-10000 cpm-et inkubáltunk szobahőn 

1-10 /zg sejtmagi fehérje kivonattal kötőpuff erben (6% glicerin,

6 mM HEPES pH 7.9, 4 mM Tris-HCl pH 7.9, 40 mM KCl, 1 mM EDTA,
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1 xnM DTT) . A reakció mindig tartalmazott nem specifikus 

kompétitor DNS-t. Az inkubálási idó elteltével a

reakciócsöveket jégre tettük, majd 0.7% agaróz 3%

poliakrilamid kompozit gélre vittük. A futtató puffer 0.25 x 

TBE volt. Az elektroforézis után a gélt szárítottuk és 

autoradiográfiát végeztünk.

3.8. In vitro DNáz I "footprinting"

A sejtmagi fehérje kivonatból 10-50 /xg-nyi mennyiséget 

inkubáltunk 2xl04cpm duplaszálú, egyik 5' végen jelölt próbával 

(148). (A jelölés leírása a 3.7. részben található.) A kötés 

szobahőmérsékleten történt EB pufferben (20 mM HEPES pH 6.7, 

40 mM KC1, 0.1 mM EDTA, 10% glicerol, 1 mM DTT, 0.8 M PMSF) 30 

percig. A reakcióelegy változó mennyiségű nem specifikus 

kompetitor DNS-t is tartalmazott (csirkevér DNS-t vagy poli(dI- 

dC)-t). Ezután az Eppendorf csövekbe megfelelő hígítású 

DNáz I enzimet mértünk és 1 percig emésztettük a mintákat. A 

DNáz I működését 10 /xl stop pufferrel állítottuk le (0.2 M EDTA 

és 10 mg/ml proteináz К 1:1 arányú keveréke). A mintákat 20 

percig inkubáltuk 37°C-on, majd 70 ßl extraháló puffer (6 M 

urea, 0.36 M NaCl, 1% SDS, 10 mM Tris-HCl pH 8.0) hozzáadása 

után fenol és kloroform elegyével távolítottuk el a fehérjéket. 

A vizes fázisból etanollal csaptuk ki a DNáz I emésztés 

hasítási termékeit. A fragmentumokat denaturáló poliakrilamid-

választottuk el. A gélt szárítás utángélenurea

autoradiografáltuk.
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4. EREDMÉNYEK

4.1. Dohány fitokróm A gének izolálása, jellemzése

A dohány fitokróm gének jellemzéséhez vezető első lépés 

a gének izolálása. Ennek érdekében Nicotiana tabacum L. var. 

NK 326-ból készült Л gtll genomi génkönyvtárból kerestünk 

dohány fitokróm A cDNS próbához hibridizáló plakkokat. A dohány 

fitokróm A cDNS-t a Rockefeller Egyetem Növényi Molekuláris 

Biológiai Intézetétől kaptuk meg. A próba a gén kódoló régióját 

majdnem teljes egészében hordozó 3,2 kbp hosszúságú DNS 

fragmentum volt. Eddig összesen 3 hibridizáló (pozitív) plakkot 

vizsgáltunk. Ezek közül kettő nagyrészt a transzlációs 

iniciációs ATG helytől 5'irányba elhelyezkedő szekvenciákat 

hordoz, a harmadik klón pedig tartalmazza a teljes fitokróm A 

gént. Ennek az általunk Nt-phyAl jelzéssel ellátott A típusú 

fitokróm génnek meghatároztam a nukleotid sorrendjét.

Az 2.A ábrán látható a gén szekvenálásának a menete. A 

feltüntetett restrikciós helyeket használtam fel alklónozásra. 

Nyilak jelzik minden egyes szekvenáló reakció indulásának 

helyét. A hosszabb szakaszok, valamint az egyes szubklónok 

határának szekvenciáját specifikus oligonukleotid primerek 

segítségével állapítottam meg. A szekvenálást mindig kétszálú 

DNS templáton végeztem, a DNS mindkét szálán. A bázissorrendből 

adódó aminosav sorrend 76, 83, ill. 92%-os azonosságot mutat

az Arabidopsis thaliana, borsó és burgonya fitokróm A 

fehérjékkel (42, 39, 150).

A gén négy feltételezett intront tartalmaz, amelyeket az

exon/intron határokra jellemző konszenzus szekvenciák
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2. ábra A Nt-phyAl gén fizikai térképe és szekvenálási stratégiája.

A: A fizikai térkép alatti nyilak az egyes szekvenáló reakciók kiindulási pontját és 
a leolvasás irányát mutatják.
B: A Nt-phyAl gén szerkezete. Az ábrán a bekeretezett részek az exonok. A 
besatírozott exonok kódoló szekvenciákat tartalmaznak. A vékony vonalak az 
intronokat, a vastag vonalak pedig a promotert és a 3’ nem transzlálódó régiót 
jelölik.
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4141 ATAGCATCATTGATGCgcaegccacaaccaeeetaccatactacaegcaetctagttett 
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4201 acgcccatggccccaaaggactcaggaeecgctgcaccgccacaccagtttacaccaeca

4261 acaaacccgcccccccetattctcccaccagTTATTTGCATCTGGAGATGCTCGAGTTCA 
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2521 TCCACAGGTTTGACTACAGACAGCTrGTATGATGCTGGTTTCCCTGGGGCTCTTGCTCTT 
481STGLSTOSLYDAGFPCALAL

AGTGTGTGGTATGGCAGCTGTTAGAATATCTGATAAGGGCTGGCTGTTCTGG 
VCGMAAVRISDXGWLFW

AGGTCACACACTGCTGCTGAACTTACATGGGGTGGAGCAAAGCATGAACCTGGTGAA 
RSHTAAEVRWGGAXH

481 ATCTTgcaaaaggcgaggccccccccecgctgcgtceaccctgaaagccccccccccgca

541 aacaacgcgctggccgtaatagettaccggcttccgttaaagagaaaacgaccege«
601 ctacctaatctcgctaccaccataggacaataaagaacccgaacccccaacaagctgcgc 
661 ccactttcgtctacctagctgaaagagctgccagcccagtgcattacgcccactcccccg 
721 catgttgtgacccetteáttatettagtacacagttgaaacacctacttcgcacatacgc 
781 aaccccccccccgccctccgctctgcagagtacgctgactgcttgggggctccggggggc 
841 atactcctaagcggacgtagactctatgctgcaaaacgggggtgtgatactcacactgac 
901 aaaacgcggagaccctagaacgaacectcgcctgctaagctgctgacacaaaaagccaac  
961 aactctgctctacctcgacagcgcctgaccgcgacggcccctaaccccctaccacaacct

1021 cgctcttgttgatcaccggcggtaactgccTCcgatgccctaccteagATTTGAGTCGAA

1081 ATGTCATCTTCAAGACCAAGCCAATCTTCCACCACTTCAGCAAGATCAAACCATACTGCT 
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4 441 GTCCGAGGCTTC AACACGTCTTAGCTAACTTTTTGTT AGTATGCGTGAATTCT АС ACCAA 
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4501 GTGGTCCTCAGCTTAGTATTTCAGCCACATTAACAAAACATCGCATAGGACAAT 
1030 GGQLS ISGTLTKDRIGES

4561 AGCTTGCTCTCTTGGAAGTCAGgt 
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4621 tttccaccctgaccagatteccaccgcccaggttagcaectccagcagtcatctctgccc 
4681 gactgcgcgcccactccccccagccgagaggttgcgagcccgagtctccccaagagcaag 
4741 gtgggaagttcccggagggaaggacgccgggggcctactcggaaacagtetccccaccct 
4801 agggcaggggtaaggcctgcacacacactaccccccccagaccccactaagtgggactat 
4861 accgggccatcgttgtcgccgcegttgtgcgcctactctctaaaacaaaatcaggaccag 
4921 aaactccagctcgaacccaatgcccgaacgcttgaagtcctatggctgcaacagcacctg 
4981 acecccaacagcagaagccgccagcccgctactgctctccgccctcccccccccaecggc 
5041 tttgtaaataccaacttcecagccaagacgc 
5101 acggaccaacccaaaaaecacccacccgccegcagGATAAGCCACACAGGGGGAGGAGTG

5161 CCAGAAGAACTGCTAAGCCAAATCTTCCGTACTGAGGCCGAAGCATCTGAAGAACGGATC  
1065 PEELLSQHSGTEABASSEGI

5221 AGCTT ACTCATCAGC ACAAAGCTGGTGAAGCTGATGAATGGGGAAGTTCAGT ACCT AAG A 
1085 SLLISRKLVXLMNGEVQYLR

GAGGCGGGGCGATCAACTTTCATTAT АТС 
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2701 AAGGATGATGGCAGGAAAATGCATCCTACGTCATCATTCAAAGCATTCCTCGAAGTTGTC 
541XDDGRKMHPRSSFXAFLEVV aactaaatccatacgatagaacaacctaaaccggct

2761 AAGACT AGAAGTGTACCATGGAAGGACT ATGAAATGGACGCAATCC 
561 XTRSVPWXDYEMDAIH

2821 ATACTAAGAAATGC ATCCAAGGATGCCGATGCCATGGATTCAAATACCAATATTATCCAC 
581 ILRNASXDADAMDSNTNI IH

ATTCTTTGCAGCTT 
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acgcggccattacacaaaagacaaa2881 ACGAAACTTAACGATCTrAACATTCATCGGTTGC  AGGAGCTAGAACC AGTGACTGCTGAA 
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1201 GAT ГСАСТ ATTC AAGCTC AGTG AGGGTTAC AAGTGT AGCTGGGG ATGAGCGAAAG

41DSFDYSSSVRVTSVAGDERX 2941 ATGGTCCGCTTGATTGAAAC AGCTTCACTTCCT ATCTTCGC AGTTGATCTTGATGGGCAG 
621 MVRLIETASVPIFAVDVDCQ

3001 CTTAATGGCTGGAACACAAAAATTGCTGAATTAACC 
641LNGWNTXIAELT

1261 CCCAAGTCGC AC AC AGTAACT ACCGCTTACCTCAATC AGATCCACAAGCCTAACTTTATC 
61PXSDRVTTAYLNQIQXGXFI

1321 CAGCCATTTCGCTGTTTCTTAGCCCTTG ATCACAAAAC ATTT AACGTCATAGCATTCAGC 
81QPFGCLLALDEKTFXVIAFS

1381 GAGAATGCCCCCGAAATGCTGACCATGGTTACCCATGCTCTTCCAAGTGTGGCTGAGCTT 
101 ENAPEMLTMVSHAVPSVGEL

1441 CCAGCTCTTGGCATTGGGACTGATATCAGAACGATCTTCACTGGTCCTACCCCACCTGCA 
121 PALGIGTDIRTIFTGPSAAA

1501 TTGCAGAAGGCTTTCGGGTTCGGAGAGGTTTCTCTCTTAAATCCGGTCCTCGTTCACTCC 
141 LQXALGFGEVSLLNPV1.VHC

1561 AAAACTTCTGGG AAGC C AT ATT A7GC AATTGTTC AT AGGGTTACTGGT AGCTT AATC ATT 
161 KTSGXPYYAIVHRVTGSLII

1621 GATTTCGAGCCTGTCAACCCCTATCAAGTACCCATGACTGCTGC AGGGGCCCTGCAGTCC 
181 DFEPVXPYEVPMTAAGALQS

1681 TATAAACTTGCACCCAAAGCCATTACTCGCTTGCAGGCCTTGCCCAGCGGCAGTATCGAA 
201 YKLAAKAXTRLQALPSGSME

1741 AGACTTTGTGACACTATCGTTCAGGACGTTTTCGAACTCAC ACGCTATCACAGGCTCATG 
221 RLCDTMVQEVFELTGYDRVM

1801 ACGTATAAGTTTCACGATGATGATCATGGACAGGTGGTGGCCGAGATCACGAAGCCTGGC 
241 TYXFHDDDHGEVVAEITXPG
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3061 GGGAATC ATTTGCTC AC ACTCGTGGAGGATTCCTCACTTGATACCGTGACTAAAATGTTG 
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3121 CAATTAGCATTGCAAGgtaagtcgcccctgcgcactcccctctccgcgccaccgccaacg 
Ml В L A L Q G

3181 
3241

3301 tcctgcacatetagccgaacatcccacaccccttaccagGGAAACAGGAAAGAAATCTAG 
X E E R N V E

CGTTGAACTTGCAGTGGCTACCAAGTCAAGC
VBLAVATKSS5281 

1105

5341 TGCTGATGAcctcaggaacccctcaaaccagcagacctgcacagcgaaaaaggaccccaa 
1125 C • *
5401 gccacccgtgtttggagatcccgctgccccgcgacgtcc 
5461 tcceccccaacaagctccctgaactaccgcacceccaac
5521
5581 ecet 
S641 ggtaaaga 
5701 aatccacc

tact
aaat

caattct
aagcttt

ttagcctctgtacgcca
gcccacccactcagtca

cttcactatat
aacgaatcatg

tcacaaccctctcc
tttagtagcattggs?:tn

tatcacctctgggaggcagaatttcaagact 
tcatcaagaaaagacaaaggacgaccgaaac 

acaatcctacgaacgaagacaacacacccacaccagcactacctaggcaaaa 
ccaggtcaccgccgttcttetacatctcaccctctcgaggcgcggcactccc 

5761 ccgcgtggcacgttccgcgcaccactgctctcttcattgccaaagtacttctctcaattc 
5821 aaaccgcaccaaccacagcaacgaaagagagaccggaaggcgagactatgagaaacgaaa 
5881 cagagacccaaaaggacacgaccccccaacagggcccgaacgcgcaaccacgagaacaac

Ilii6061 ccagacccagaaaaagaatcaaagaccaagggcgcacccggtacgaaggaaaacactccc  
6121 caattcccccaacgcccggtcaaatgccgcgaaaaacactctcctcacgaactcaactga

ccccccc
acct

ttacaacccca 
acttctaЖ687

3361 AGTTTCAAATAAAAAC 
695 F E I

34 21 A7GC ATGTGCAAGCAGGG ATCTTCGAGATAGTGTTGTCGCTGT ATGTTTT A'
715 ACASRDVGDSVVGVCFI

3481 ATATAAC 
735 I T

3541 CT ATTATCCAAAATCCTC ACCC ATTCATCCCACCAATATTTGGCACTGATC AATTCGGCT 
755 I IQNPHPLIPPIFGTDQFGW

3601 GCTCTTCTGAGTGGAACTCGGCAATCACAAAGTTAACTGGATGGCGGCCTCATGATCTTA 
775 CSEHNSAMTXLTGWRRDDVI

3661 TTGATAAAATGCT ATT AGGGG AGGTTTTTGGGAC 
795 DXMLLGEVFCT

3721 ATCAAGAAGCTrTTGTAAATTTTGGAGTTGTACTAAACAATGCTA 
815 QEAFVNFGVVLNNAM

3781 GTCCGAAGATATCTTTTGOTITCTTTOC ACCT AATGGGAAAT ACCT AGACTGCTTACTTT 
835 AX1SFGFFARNGXYVECLLC

3841 GTGTGAGCAAAAGGTTGCATAGACAGGGTGCAGTCACGGGACTCnTTCTTTCCTGCAGC 
855 VSXRLDREGAVTGLFCFLQL

3901 TTGC AAGCC ATGAGCTGC AAC AAGCTCTTCAC ATTCAACGATTATCAGAACAAACTGC AT 
875 ASHELQQALHIQRLSEQTAL

3961 TCAAGAGGTTGAAAGT ATT AGCTT AC AT AAGG AGGCAGATTAGAAACCCTCTTTCTGGAA 
895 XRLXVLAYIRRQIRNPLSGI

4021 TTATATTCTCTCGGA 
915 I F S R X

ACATGGGCCGTCACGACATTC7AGTCCAATC
HGPSGDSSPI

AGCTT AATTGTCA 
S L I V NX T

:agg 
3 d

AGO АС AAAAAAAT ATT ATGG AC AAG7TC AC CCGG ATTG AAGGTG ACT AT AG AG 
GQKNIMDKFNRIEGDYRA

1861 CTTGATCCTTACCTTGCTTTACACTATCCTGCTACGGATATCCCACAAGCTGCACGCT 
261 LDPYLGLHYPATDIPQAARF

1921 TTGTTCATGAAGAAT AACGTCCG AATC ATTTGTGATTGCCGAGCAAAACATGTGAAGGTA 
281 LFMKNKVRMICDCRAKHVKV

1981 GTCC 
301 V Q

ACAGGCAGCTTGTTGCCGTCTCA
QAACCRLK

TCACTGGTC AAGACT 
T C Q В C

CAAGATGAGAAGC7TCCATTTCATTTAACATTCTGCGGCTCTACTCTTAGGGCTCCT 
QDEXLPFDLTLCCSTLRAP

2041 CACTACTCCCATCTAC ACT AT ATGGACAACATGACTTC AATTGCATCCCTTGTAATGGCA 
321 HYCHLQYMENMSSIASLVMA

2101 GTTGTGGTCAATCACGGGGACGAAGAGGGAGAAAGCTCTGATTCGACACAATCTCAAAAG 
341VVVNDGDEEGESSDSTQSQX

2161 AGAAAAAGGCTTTGGCGCCTGGTGCTTTGCCACAACACCACCCCCAGGTTTCTTCCCTTC 
361 RKRLWGLVVCHNTTPRFVPF

2221 CCTCTGAGGTATGCATGTCAATTTCTTGCaCAACTCTTTGCCATACACCTCAACAAGGAA 
381PLRYACEFLAQVFAIHVNXE

ГАТАС
MLEGTNLGBEQXN

3. ábra A Nt-phyAl gén nukleotid sorrendje és az annak megfelelő aminosav sorrend.
A feltételezett "TATA boxot" és a két poliadenilációs helyet aláhúzással jelöltük. 
A 3’nem transzlálódó régiók és az intronok nukleotidjait kis betűkkel tüntettük fel.
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határolnak (151). Az 2.В ábrán a bekeretezett részek az exonok,

a besatírozott exonok kódoló szekvenciákat tartalmaznak. A

számok az exonok és intronok hosszát jelentik bázispárban. 

A gén nukleotid sorrendje a harmadik ábrán látható.

4.2. Két A típusú fitokróm gén létére utaló adatok

Mivel a Nicotiana tabacum allotetraploid faj, 

feltételezhető, hogy genomjában legalább két A típusú fitokróm 

gén található. Bizonyíték erre, hogy a vizsgált fitokróm kiónok 

két eltérő szekvencia mintázatot mutatnak, mindkettő A típusú 

fitokrómra jellemző. A két gén 5' nem transzlálódó régiója, 

amely az első intront is tartalmazza, 89%-os homológiát mutat

egymással (4. ábra).

Southern hibridizációs kísérletekben két hibridizáló

fragmentumot detektáltunk Xbal és BamHI enzimekkel való 

emésztés után. Az EcoRI fragmentumok közül csak egy hibridizál 

a kódoló szekvenciát tartalmazó cDNS próbával, de a jel 

intenzitása kétszerese a többi hibridizáló csíkban kapott

jelének (5. ábra). Ezek az eredmények is két phyA gén létére

utalnak.

A két általunk detektált dohány fitokróm A gént A1 és A2 

jelöléssel különböztetjük meg.



•1320_______________
ccctacactttcccctcc-aagtgggtattctaatcactttgtttataataataa !aata-

-1300
TACTATAAATCAAGTATTGATCA-GCTGAAAGCTAAGTTGTTCTTGCC-TCTGAAATCTT: : ::::::::: ::::::: ::
TTCTATATATCAAGTATTGATCA-GCTGAAAGCTAAGTTGTTCTTGCC-TCTGAAATCTTGCCTATACTTTGGCCTCCTAAGTGGGATTTTCTCATC- ■AATAAAATAT

________________ 4260
TGTTTACAATATCTCTCTGTTTCTTTTTTT—AAGACC'CACTTTGATTTTAAACTATATT

•1280
GTGAAAGGTGAGGCCTTTTTCTTGTTGTGTTAATCTTCAAAGTTTTCTCTCTGCAAATAA

GTAAAAGGTGAGGCCTTTCTCTTGTTGTGTTTATCTTGAAAGTTTTCTCTCCGCAAATAATGTTTGGGATATCTCTCTGTTTCTTTTTTTTTAAGACCCACTTTGATTTTAAACTATATT
-1189 -1179-1221

TGAGTTGGTTGTAATAGCTTGTTGGTTTGTGTTAAAGAGAAAATGACTTGCATCTTTATCTTAAAGAGAGACGAATCTTTTATATTTGATTTTTTTTTCTTTTTTTGTGTGGTTAAATCT^
TGTGTTGGTTGTAATAGCTTATTGGTTTCTGTTAAAGAGAAAATGACTTGCATCTTTATCTTAAAGAGAGACGAATCTTTTTTTTTC--------TTTTTCTTTTTTTGTGTGTGGTTAAATCT

-1804 -1158
GAATTCAACTATTCAAAGTAAATTAATGGTGAAAAGTAAAAAAAACGTTGTACAGAAGTA TTATTTTGCTACTACTATAGGATGATAAAGAACTCGAATTCCCAATAAGCTGTGCCTACTTGATATTCTTATTTTGTTGACATAAGAAGCCTTCTGGTGAGTACTAGTACTACTATTATT:::::: : ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: ::: : : ::::::::::::: ::::::::::::::::::: :::::::::: ::

TAATTTTGCTACTACTATAGGATAATAAAGAACTCGAATTCCCAATAAGCTGTGCCTACT■-GAAGTA■GTGAAAAGGAATACC--CACTAGGCAGGTCAAATCAATA- TTATATTCTTATTTTCTTGACATAAGAAGCCTTCTAGTGAGTACTACTATCCACTCACGA
-1783

•AGTAGTAGGCAAAGAGGGTCCAGCT-GCCATCATGAGGCTATTCC TTTGTTTATCTAGCTAAAAGAGCTGTTAGCTTACTGTATTATGCCTATTTCTCTGCATGTAA- ATTATTTTTCCATCCACTCACGAATTATTATA • ■TATTTCTAA------TTCAACTGATT: : ::::: : : ::: : : :: ::::: : :AAGGGTAAAAAGAGTAGTAGTAGGCAAAGAGGGTCCAGCTTGCCATCATGAGACTATTCC TTTGTTTATCTAGCTGAAAGAGCTGTTAGCTTAGTGTATTATGCCTATTTCTCTGCATGTATTATATATTATCGTACTTCGTGGTCTTAATTGGGGGTATTTTTTAGATTTCAACTGATT
-1705-1744

GACATATGTGAAAGAAAACAAAAAAA-------------- GACCCATTTCTCATTTTTTTTACTCCT TGTGACTTCTTAGTTATATTAGTACGTAGTTGAAATATCTATTTTACACATATGCCACCTGTAGTTATTGTAGACCTGGAGGACAAATCAAGAATCAGGGTTATGCTAATTTTGGGGTGC:::::: : : ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :
TGTGACTTCTTTATTATATTAGTACATAGTTGAAATATCTATTTTGCACATATGCAACCTGGCATATGGGAAAGAAAACAAAAAAAAGAAGAAGACCCATTTCTCATTTTG-----ACTCCT

-1648____
GTCTCCAATTAAATTTTCAATGAATGATTTTAGATTGGTTGTACAAAT-GGCCAAAAAAG

ATAATTATTGTAGACCTGGAGGACAAATCAAGAATAAGGGTTATGCTAATTTTGGGGTAC
-1667-1685

CCTTGCTGCTTTTTGTTTTGCAAAGTATGTTGATTGTTTGGGGGTTTTGGGGGGTATATTATCAACTGAAACCATCAAACTATGTTTGGAAAGAGAACAACCGGGCAACTCACTGCTTTC:::::::: : ::::
■TTCAATGAATGATTTTAGATTGGTTGGTTCAAACGGCCAAAACAG CCTTCCTGCTTTTTGTTTTGCAGAGTATGTTGATTGTTTGGGGGTTTTGGGGGGTATATTGCTC- ATCAATTGACACCATCAAACTATGTTTGGAAAGAGAACAACTGGGCAACTCACTGCTT-C

-1625
AAAATAGTA-----AAAACTTGTAAGCAGCAATTTCATAGTCACCGGCTACATCTGGGAATC CTCAAGTGGATGTGAGATTTTATGCTGCAAAATGGGGATGTGATATTCATATTGATAAAATAGTAAAGTCTCTCACCTTCCTATTCCCTATTTATAGAAACGCGTATCCTACTATGGCTA

::::::: i::::::::: :::: :AAATTAGCAGTCAAAACTTGTA-GCAGCAATTTCATAGTCACCACGTACATCTGGGAATC CTTAAGTGGATGT-AGATTCTATGCTGCAAAATGGGGGTGTGATATTCATATTGATAAAATAGTAAAGTCTCTCTCACTT • ■CCTATTTATAGAAACGCGTATC-TACTATGGCTA*
■ACTTCTC GGTGGAGACTCTAGAATGAATCCTTGCCTGCTAAGTTGCTGATACAAAAAGTTAACAACTAGATGCA-CCTCAACTTGATTGGTTAACTGAATTTTGATCGTTTTTT- TTTGTGTAGAGTTGTCT-GCATGAACTTTGACAAGTGTGTGTTTTAATGAATCTTTTAAA::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: : : ::::::::::

AGATGCAACCTCAACTTGATTGGTTAACTGAATCTTGATAGTTTTTTTATTTTACTTCCC TGTGGAGACTCTAGAATGAATCCTTGCCTGCTAAGTTGCTGATACAAAAAGTTAACAACTTTTGTGTAGAGTTGTCTTGCATGAACTTTCACAAGTGTGTGTTTTAATGAATCTTTTAAA

CCCTTGGCTGCTACCAGCTCAGCTCAGCTCAGAGTTTCAGTCCTTAATTCTCTCAAAATT TTGTTATGAAGATTTTGACAGTGCCTGACCGTGACGGTTCCTA- •TTATAATTTGGG—TTAAGTACTTCTATTGAGTTGGAAGC-TGCGGTCCCCTTTTTTCATCCTTGGAAG ::::: ::::::::: :: :::::::::::: —:::::::::::: ::::::::
ACCTTGGCTCCTTAC--------CAGCTCAGCTCAGAGTTTCAGTCCTTAATTCTCTCAAAAT- CTGTTCT--------ATTTTGACAGTGCCTGACCGTGACGGTTCCTAACTTCCTATTATAATTTGGG--TTAAGTACTTCTCTTGAGTTG-AAGC-TG-

CTGACATCCTTTTCTCTCAATCTGAAAGATAAGGAAAGGATGATGTCTTCACGTGATGTC TGTTTTTGTTAATCATCGGTGGTAATTGCTTTTGATGTTCTATTTCAGATTTGAGTCGAATTTCAGAGGAGGCGGTGATCGATACCTT-GGGAACAATGGCTGTTGAGCTTTTGTTGGCA

TGTTTTTGTTGATCATCGGTGGTAATTGCTTTTGATGTTCTATTTCAGATTTGAGTCGAA•CTGAAAGATAAGGAAAGGATGATGTCTCCACGTGATGTC ■TGATCGATACCTT-GG- •CTGTTGAGCTTTTGTTGGCC

CATA—ACCTTTTGGCTTTGCTGGTAACTTGCTATTCGAGGTATGGTCTCTCTGTTCCAC ATGTAAGGAAGGACCAGCTTTGTTATACATTTCTTTGCTTTTGAAGCTGTCTCAGATTCAGAC:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::
CATATAACCTTTTGGCCTTGCTGGTTACTTGCTATTCGAGGTATGGTCTCTCTGTTCCAC ATGTAAGGAAGGACCAGTTTTGTTATACATTTCTTTGCTTT- ■CAGATTCAGAC

4. ábra A Nt-phyA 1 és Nt-phyA2 gén promoterek nukleotid sorrendjének összehasonlítása. 
A bejelölt részek a DNáz I "footprint" kísérletekben védettnek talált régiók.
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5. ábra Southern hibridizációs analízis.
A dohány (SRI) DNS-t ВатШ (В), Xhol (X) és EcoRI (E) enzimekkel 
emésztettem. Hibridizációs próbaként phyAl cDNS-t használtam. A 
molekulasúlyok kbp-ban vannak megadva.
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4.3. A dohány fitokróm A gének transzkripciós regulációja

4.3.1. A dohány phyA mRNS-ek kimutatása Northern

hibridizációval

Nicotiana tabacum SRI magokat csíráztattunk sötétben és

folyamatos fényben. 12 nap elteltével a csíranövényekból ossz 

RNS-t izoláltunk a guanidin-tiocianátos módszerrel. Ezután 

oligo-dT cellulóz oszlopon tisztítottuk a poli(A)+ RNS-t. Ebből 

a preparátumból 5-5 цд mennyiséget frakcionáltunk formaldehides 

agaróz gélen. A nylon membránhoz kötött RNS-eket különböző 

fitokróm próbákkal hibridizáltuk. A 6.A ábrán látható, hogy a 

gén a legmagasabb szinten csíranövényben fejeződik ki. A 

folyamatos fénnyel való megvilágítás kb. 3-4-szeres csökkenést 

okoz a mRNS szintben csíranövényben és fejlettebb állapotban 

a növény levelében egyaránt. A kísérletek egy részében fitokróm 

A cDNS-t használtunk hibridizációs próbaként (6.A ábra), máskor 

pedig a gén 5' nem transzlálódó régiójának megfelelő különböző 

szintetikus oligonukleotidokat használtuk próbaként (6.В ábra) . 

A próbák elhelyezkedését az 6. В magyarázó ábrán tüntettem fel.

4.3.2. A dohány phyA mRNS-ek szintjének meghatározása 

ribonukleázokkal szembeni védettség alapján

A módszer előnye a nagy érzékenység, ezért az alacsonyabb

szinten kifejeződő mRNS-ek is detektálhatok ossz RNS

preparátumban. A 7. ábrán bemutatott kísérletben egy olyan 

radioaktív RNS próbát hibridizáltam különböző RNS mintákkal,
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6. ábra Northern hibridizációs analízis.
Sötétben (s) és folyamatos fényen (f) nevelt csíranövényekből (cs) és levélből (1) 
készített polyA+ mRNS-hez hibridizáltunk phyA kódoló régiót tartalmazó (A) és 
a promoter régióval homológ oligonukleotid (B) próbákat. А В rész magyarázó 
ábráján a számok az oligonukleotid próbákat jelölik.
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amely a phyAl gén 5' irányból első intronjában kezdődő és az 

ATG transzlációs iniciációs kodontól 3' irányban végzódó Xbal- 

HindIII restrikciós helyek által határolt fragmentuma. Hossza 

267 bázispár. Ez 96 bp hosszúságú kódoló részt és 12 bp 

hosszúságú nem transzlálódó mRNS szekvenciát hordoz, amely 

védett maradt az RNáz emésztéssel szemben. A két fitokróm A gén 

szekvenciája olyan nagy mértékben homológ, hogy próbánk mind 

a két génről átírt mRNS-ekhez hibridizál, így a két A-típusú 

fitokróm génről átírt ossz mRNS szintet detektáljuk 

kísérleteinkben. Ugyanakkor az Arabidopsis phyB és C, valamint 

a burgonya phyB szekvenciák ismeretében nem valószínű, hogy az 

A-n kívül más típusú dohány fitokróm szekvenciákat is 

felismerne ez a próba. A phyA mRNS legmagasabb szinten etiolált 

csíranövényekben fejeződik ki, kb. 3-szor kevesebb mRNS 

észlelhető a folyamatos fényen nevelt csíranövényekben. Ezek 

az eredmények azt mutatják, hogy a dohány phyA gének 

kifejeződését a fény kis mértékben ugyan, de szabályozza. Sötét 

adaptált (egy hétig sötétben tartott) virágzó dohány növényben 

alacsonyabb szinten fejeződik ki a gén, mint csíranövény 

korban. Ilyen fejlettségi állapotban a legmagasabb mRNS szintet 

levélből és virágból származó mintákban mértük, 

legalacsonyabb expresszió pedig gyökérben tapasztalható. A 

virág egyes részeit vizsgálva a termőben és a porzóban

a

tapasztaltunk magasabb génexpressziót.

Annak kiderítésére, hogy a fény szabályozó szerepe 

transzkripciós szinten nyilvánul-e meg és a gén mely

szekvenciaelemei közvetítik a regulációt, a promoter 5'

rövidülő delécióit fuzionáltuk bakteriálisirányból
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RNáz protekciós analízis.
A: A kísérletben sötétben (s) és folyamatos fényen (f) nevelt dohány 
csíranövényekből (cs) és sötét adaptált virágzó növények leveléből (1), szárából 
(sz), gyökeréből (gy) és virágából (v) készítettünk ossz RNS-t. Hibridizációs 
próbaként olyan génszakaszt használtunk, amely kódoló és 5’ nem transzlálódó 
régiót hordoz.
B: A virágrészeket külön is vizsgáltuk: csészelevél (csé), termő (t), porzó (p)

7. ábra
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riportergénekkel, amelyek kifejeződése jól követhető a 

transzgenikus növényekben.

4.4. PhyAl promoter/riportergén kimérák kifejeződésének 

vizsgálata transzgenikus dohány növényekben.

4.4.1. PhyAl promoter/riportergén konstrukciók létrehozása

A 8. ábrán Iáható, hogy a phyAl gén promoter régiójának 

mely szakaszait építettük össze a bakteriális kloramfenikol-

acetil-transzferáz (CAT) ill. a B-glükuronidáz (GUS) gének 

kódoló szekvenciáival és a nopalin-szintáz (NOS) gén 3' 

végével. A GUS enzimaktivitás nagy érzékenységű hisztokémiai 

detektálást tesz lehetővé, ezáltal a gén kifejeződése egyes 

sejtekben követhető. egyszerűen

kivitelezhető, nagy érzékenységű és megbízható. Ezért ezt a két

enzimreakcióA CAT

riportergént használják leggyakrabban a magasabbrendű növények 

génexpresszlójának tanulmányozására. A phyAl gén transzlációs 

iniciációs ATG kodonja előtt közvetlenül elhelyezkedő Tagi 

restrikciós hely felhasználásával hoztunk létre 11 kimérás 

gént, amelyeket a pMON40 és pMON50 bináris plazmid vektorokba 

építettünk be (8. ábra). A pMON40 plazmidon a GUS referencia 

gén található, amelynek kifejeződését a búza Cabl gén promotere 

biztosítja. A pMON50 plazmidon a búza Cabl a referencia gén. 

Az ábrán is feltüntetett módon a CAT riportergént hordozó 

konstrukciókat a pMON40-be, a GUS riportengénes kimérákat pedig 

a pMON50-be építettük be, majd mindegyiket Agrobacterium 

tumefaciens közvetítésével dohány SRI gazdanövénybe
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8. ábra Nt-PhyAl promoter/riportergén fúziókelőállítása.
A: a Nt-phyAl gén promoter régiója néhány restrikciós enzim hasítóhely 
feltüntetésével.
B: Az egyes fúziók szerkezete. A bázispárban feltüntetett számozás az ATG 
transzlációs iniciációs kodon A nukleotidjánál kezdődik (+1). A két felhasznált 
riportergén a kloramfenikol-acetiltranszferáz (CAT) és a |5-glükuronidáz (GUS). 
C: A transzformációhoz használt bináris plazmid vektorok.
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transzformáltuk. Ennek a kísérleti elrendezésnek két előnye

volt:

1. Lehetővé tette, hogy ugyanazon a transzgenikus növényen 

vizsgáljuk a dohány fitokróm A és a búza Cabl promoter 

működését.

2. A CAT gént hordozó transzformáns növények könnyen

azonosíthatók a GUS referencia gén egyszerűen mérhető

aktivitása alapján.

A várt fenotípusú elsődleges transzformáns növényeken 

önbeporzást végeztünk, majd magot gyűjtöttünk.

4.4.2. A CAT mRNS szintjének meghatározása transzgenikus dohány

növényben

A Nt-phyAl/CAT gént hordozó transzgenikus növények magjait 

sötétben csíráztattuk. 10-12 napos korukban a csíranövények 

felét 1 napig folyamatosan megvilágítottuk, majd mindegyik 

mintából ossz RNS-t izoláltunk. Az RNS minták 50 /xg-jához a CAT 

kódoló régió radioaktív komplementer szálát hibridizáltuk. Az 

RNázokkal szemben védett RNS-t gélen elválasztottuk és 

autoradiográfiát végeztünk. A 9.A ábrán az első három deléciót 

hordozó mintával kapott eredmények láthatók. Az ennél rövidebb 

phyAl promotert hordozó konstrukciókban már nem tudtuk 

detektálni a CAT mRNS-t. Az egy napos megvilágítás minden 

esetben a CAT mRNS szintjének csökkenését okozta. Hasonló 

eredményt kaptunk, amikor a leghosszabb phyAl promoter szakaszt 

hordozó etiolált csíranövényeket vörös fénnyel világítottuk meg

(9.A ábra).
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9. ábra A phyA 1/CAT mRNS szint meghatározása RNáz protekcióval.
A: Sötétben (s) tartott dohány csíranövények egy részét 1 napig folyamatosan 
megvilágítottuk (f) vagy vörös fénnyel besugároztuk (v), majd ossz RNS-t 
készítettünk. Hibridizációs próbaként CAT kódoló régiót jelöltünk. A kísérlethez 
a három leghosszabb phyAl promoter szakaszt hordozó transzgenikus növényeket 
használtuk (a=470()bp, b = 1764bp, c=1227bp).
B: Az "a" konstrukciót hordozó transzgenikus csíranövényekben detektálható, a 
referenciagénről átíródott búza Cab 1 mRNS szint.
C: A dohány Cab génekről átíródott mRNS szint.
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Ugyanezekben az RNS mintákban meghatároztuk az általunk 

bevitt referenciagén, a Cabl/GUS mRNS szintjét is GUS 

specifikus próba segítségével (9.В ábra). Megfigyelhető a két 

promoter fényre adott ellentétes válasza. A búza Cabl promoter 

sötétben alig fejezi ki a GUS gént, 1 napos megvilágítás után 

a GUS mRNS szint magasra emelkedik. Ugyanezt a tendenciát 

tapasztaltuk az endogén dohány Cab gének kifejeződésének 

vizsgálatakor is, amelyet Northern hibridizációval végeztünk

(9.C ábra).

4.4.3. Transzgenikus csíranövények phyAl/CAT mRNS szintjének 

meghatározása az egyedfejlődés első napjaiban

Felmerült az a kérdés, hogy a csíranövény fejlődésének 

kezdeti szakaszában változik-e a phyAl gén expressziós 

mintázata, vagyis van-e valamilyen egyedfejlődési regulációja 

is a gén kifejeződésének.

A két jól kifejeződő phyAl/CAT gént hordozó magokat 

(a 9.ábrán a és b jelű konstrukciók) folyamatos fényben és

párhuzamosan sötétben csíráztattuk. A kísérlethez 5-6 olyan 

növény magjainak keverékét használtuk, amelyek a CAT enzimet 

kifejezték. A csírázás során az első naptól kezdve folyamatosan

szedtünk mintát 7 napon át. A csíranövényekből RNS-t

készítettünk és CAT specifikus próba segítségével, RNázokkal 

szembeni védettség alapján határoztuk meg a CAT mRNS 

mennyiségét. A két phyAl/CAT konstrukció hasonló kifejeződési 

mintázatot adott (10. ábra). A csírázás első három napján a 

fény nagyon jelentős mértékben gátolta a transzkripciót. A
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10. ábra A phyAl/CAT és phyA mRNS szint meghatározása az egyedfejlődés kezdeti 
szakaszán.
Az 1764 bp phyAl promoter szakaszt hordozó konstrukció magjait sötétben (s) és 
folyamatos fényen (f) csíráztattuk. A naponta (1-7) vett mintákból ossz RNS-t 
készítettünk és RNáz protekcióval meghatároztuk a CAT és phyA mRNS szintet.
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későbbiekben a fény gátló hatása csökkent és beállt arra a 

szintre, amelyet pl. a Northern hibridizációs kísérletekben is

detektáltunk (6. ábra).

Ugyanezekben az RNS mintákban megmértük az endogén 

fitokróm A génekről átíródott mRNS szintet is. A transzgénnel 

megegyező kifejeződési mintázatot láthatunk a 10. ábra alsó

részén.

4.5. A bakteriális riportergének által kódolt enzimek 

aktivitásának vizsgálata transzgenikus dohány növényekben

4.5.1. CAT aktivitás meghatározása

Nt-phyAl/CAT transzgént hordozó növények magjait 

sötétben illetve folyamatos megvilágítás alatt csíráztattuk. 

12 napos korban végeztük el a csíranövényekből készített 

kivonattal a CAT enzimaktivitás mérést. Csak a két leghosszabb

A

phyAl promoter darabot hordozó növényekben volt kimutatható a

reakció lejátszódása (11.A ábra). A sötétben tartott

csíranövényekben kb. 3-szor magasabb volt a CAT aktivitás .

Egy jól kifejeződő, 4700 bp phyAl promoter szakaszt

hordozó növény magjait illetve folyamatossötétben

megvilágítással csíráztattuk. 12 napos korban a csíranövények 

levél, szár és gyökér részét külön izoláltuk. A teljes 

csíranövényből és a különböző részekből kapott CAT enzimreakció 

eredményét mutatom be a 11.В ábrán. A levélben és szárban

magasabb a CAT aktivitás, mint gyökérben. A levél és a szár 

esetében a sötét és világos minták CAT aktivitásának aránya
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11. ábra A CAT gént hordozó transzgenikus csíranövényekben mérhető CAT enzimaktivitás 
kimutatása vékonyréteg kromatográfiával.
A: Folyamatos fényen (f) és sötétben (s) nevelt csíranövények CAT aktivitása.
(a=4700bp, b = 1764bp,c = 1227bpphyAl promoterszakaszt hordozó konstrukciók) 
B: Az "a" konstrukciót hordozó transzgenikus csíranövények különböző részeiben 
detektált CAT aktivitás. cs:egész csíranövény, 1:levél, sz:szár, gy:gyökér 
A csíranövényeket folyamatos fényen (f) illetve sötétben (s) neveltük.
Az enzimaktivitásra ajelölt kloramfenikolból (alsó foltok) képződő kloramfenikol- 
3-acetát és kloramfenikol-l-acetát (felső foltok) termékek megjelenése utal.
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megfelel a teljes csíranövénynél tapasztaltnak. A sötét és 

világos gyökér mintákban a CAT aktivitás alacsony szintű, közel

azonos.

4.5.2. GUS enzimaktivitás kimutatása

A Nt-phyAl/GUS transzgéneket hordozó növények FI 

csíranövényeiben figyeltük meg a GUS enzim működését. Az 1764 

bp fitokróm A1 promoter szakasz magas szintű GUS expressziót 

biztosít az etiolált csíranövény minden részében (12. ábra A, 

B). Ha a phyAl promoterbol 5' irányból eltávolítunk egy 570 bp

hosszúságú szakaszt, akkor a maradék csonka promoter szakasz 

már csak a gyökércsúcsban fejezi ki a GUS enzimet (12.ábra C, 

D) . A harmadik, legrövidebb deléciót hordozó konstrukció 

esetében már nem detektáltunk GUS aktivitást (12. ábra E, F).

A következő kísérletben a leghosszabb phyAl/GUS 

konstrukciót hordozó transzgenikus dohány növények magjait 

négyféle módon csíráztattuk;

1. Sötétben (13. ábra A, B)

2. Sötétben, de a kísérlet előtt egy napig folyamatos 

megvilágítást kaptak (13. ábra C, D)

3. 16 óra fény - 8 óra sötét ciklusban (13. ábra E, F)

4. Folyamatos fényben (13. ábra G, H)

A GUS enzim magas szinten fejeződött ki a csíranövények

minden részében. Ez a kép a csírázás alatt alkalmazott

fényviszonyoktól függetlenül minden esetben látható (13. ábra). 

Kis különbség a GUS kifejeződés mértékében mutatkozik. 

Leggyengébb festódést azokban a csíranövényekben kaptunk,



12. ábra A phyAl promoter szakaszok által biztosított GUS enzimaktivitás hisztokémiai 
analízise transzgenikus dohány csíranövényekben.
(A, B: 1764 bp C, D: 1227 bp E, F: 428 bp phyAl promoter szakasz)



13, ábra Az 1764 bp hosszúságú phyAl promoter szakaszt hordozó csíranövényekben 
detektált GUS aktivitás különböző fényviszonyok között,
A, B: sötét
C, D: sötét után 1 nap folyamatos fény 
E, F: fény/sötét ciklus 
G, H: folyamatos fény
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amelyek folyamatos fényen csíráztak.

Annak bizonyítására, hogy a phyA2 gén is kifejeződik, a 

promoterének 4400 bp hosszúságú szakaszát fuzionáltuk a GUS

riportergénnel. Az ilyen konstrukciót hordozó csíranövények 

fény-sötét ciklusban és sötétben csíráztatva egyaránt mutatnak 

GUS aktivitást. Sötétben a festődés intenzitása erősebb a

csíranövény levelében és gyökerében is (14. ábra). A phyA2 

promoter aktivitása közel azonos a phyAl gén tapasztalataink 

szerint teljes értékű 1700 bp hosszúságú promoterével.

Felmerült az a kérdés, hogy vajon a GUS enzim kifejeződik- 

e a száraz magban lévő embrióban, vagy csak a mag duzzadása 

során válik a génexpresszió aktívvá. Arra is kíváncsiak 

voltunk, hogy a phyAl/GUS konstrukció kifejeződésének van-e a 

phyAl/САТ konstrukciókéhoz hasonló egyedfejlődési regulációja. 

Ezért a két megnyilvánuló Nt-phyAl/GUS konstrukciót hordozó 

magokat sötétben csíráztattuk. A csíranövényekből 12 napig 

naponta mintát vettünk és X-gluc szubsztráttal egy éjszakán át 

inkubáltuk 37°C-on. A száraz magokból preparált embriókban 

ugyanígy vizsgáltuk az enzim aktivitását. A kapott eredményeket 

a 15. és 16. ábrán mutatom be. A festődés mintázata az első 12

nap során nem változik egyik konstrukció esetében sem. A 15. 

ábrán megfigyelhető, hogy a színreakció az áztatást követő első 

két-három nap nagyon erős, a későbbiekben gyengébb a festődés. 

Ha ugyanezt a konstrukciót hordozó magokat folyamatos fényen 

csíráztattuk és ismét naponta követtük bennük a GUS aktivitást, 

az első három nap nem tapasztaltunk olyan mértékű festődést, 

mint a sötétben nevelt csíranövényeknél (17. ábra). A nagyobb 

csíranövényeknél sokkal kisebb a különbség a folyamatos fényen
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15. ábra Az 1764 bp phyAl promoter/GUS fúziós gén kifejeződése sötétben a csírázás 
kezdetén.
A: száraz mag, В: 1. nap, C: 2. nap, D: 4. nap, E: 6. nap, F: 8. nap



16. ábra Az 1227 bp phyAl promoter/GUS fúziós gén kifejeződése sötétben a csírázás 
kezdetén,
A: 1. nap, B: 2. nap, C: 3, nap, D: 5, nap, E: 7. nap, F: 8. nap



17. ábra Az 1764 bp phyAl promoter/GUS fúziós gén kifejeződése folyamatos fényben a 
csírázás kezdetén.
A: 1. nap, B: 2. nap, C: 4. nap, D: 6. nap, E: 7. nap, F: 8. nap
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illetve sötétben neveltek festődése között.

A fitokróm A gének szövetspecifikus kifejeződésére jó 

indikáció lehet az, hogy ha a GUS enzimnek a fitokróm A 

promoter által irányított kifejeződését vizsgáljuk különböző 

szövetekben. Ezáltal a fitokróm promoternek az egyes 

sejttípusokban kifejtett transzkripciós aktivitásáról kaphatunk 

információt. Erre a GUS enzim különösen alkalmas, a fehérje 

nagyon stabil. Mivel a fitokróm fehérje ezzel szemben nagyon 

labilis,

lokalizációjának időbeli lefutását nem mindig tükrözi híven. 

Ezért a promoter/GUS fúziók szövetspecifikus kifejeződéséből 

nem következtethetünk egyértelműen a fitokróm fehérje 

lokalizációjára, az viszont biztos, hogy ahol nem látunk GUS 

kifejeződést, ott a fitokróm fehérje sem fordul elő.

4 leveles fejlettségű, 3 hónapig sterilen fenntartott 

phyAl/GUS növény leveléből, szárából és gyökeréből 

keresztmetszeteket készítettünk és GUS-szubsztráttal inkubáltuk

festődés fitokrómhisztokémiaiGUS aa

a szövetdarabokat. Hogy a kifejeződés magasabb szintű legyen, 

a kísérlet előtt a növényt egy hétig sötétben tartottuk. Az 

eredmények a 18. ábrán láthatók. Levélben az epidermisz 

kivételével minden szövettípusban látható kék festődés. A 

levélereknél különösen erős az enzimreakció (18. ábra A, B) . 

A levél főér és a szár keresztmetszetén nagyon hasonló az enzim 

kifejeződése; a festődés a szállító szövetek háncs elemeiben 

jelenik meg (18. ábra C, D, E, F). A faelemekben, a kéreg- és 

bélszöveti parenchimában, valamint az epidermisz sejtekben 

egyáltalán nincs festődés. A gyökér keresztmetszetén szintén 

a szállító szövetekben erős a festődés (18. ábra G).
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18. ábra Az 1764 bp phyAl promoter/GUS konstrukció szövetcpecifikus kifejeződése. 
A, B: L,evél keresztmetszet (20x-os és 60x-os nagyítás)
C, D: Levélnyél keresztmetszet "
E, F: Szár keresztmetszet "
G: Gyökér keresztmetszet (30x-os nagyítás)
A nyilak az erősen festődő szállítószövet elemeket mutatják.



60

4.6. A Nt-phyAl gén kifejeződésének szabályozásában szerepet 

játszó cisz-DNS szekvencia eleinek azonosítása

A három leghosszabb phyAl/CAT deléciós mutánsban mért CAT 

enzimaktivitás, ill. a CAT mRNS mennyiségének a mérése ezekben 

a transzgenikus növényekben már adott némi tájékoztatást arra

nézve, hogy a phyAl promoter mely szakasza szükséges a 

szabályozott génexpresszióhoz. A fitokróm A1 promoter ezen

szakaszát 150-250 bp hosszúságú darabokban építettem be pKS 

plazmid vektorba. A klónozott DNS szakaszokat Pl, P2, P3, P4 

és P5 jelzéssel láttam el. A 8. ábrán látható, hogy a 

szubklónok hogyan helyezkednek el az 5' deléciós sorhoz képest. 

Ezeket a promoter részeket használtam fel DNáz I "footprint" 

analízisben és gélretardációs kísérletekben próbaként. Ez a két 

módszer a legalkalmasabb az in vitro DNS-fehérje kölcsönhatás

tanulmányozására.

Fehérjekötő helyek azonosítása a phyAl promoteren in4.6.1.

vitro módszerekkel

4.6.1.1. Gélretardációs vizsgálatok

A gélretardáció lényege, hogy a fehérje 

lassabban mozog nem denaturáló gélben történő elektroforézis 

során, mint a szabad DNS. Radioaktiv próba segítségével a 

komplexek könnyen láthatóvá tehetők.

DNS komplex

A 19. ábrán bemutatott kísérlethez zöld ill. etiolált

dohány leveléből készítettem sejtmagi fehérje kivonatot. A
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19. ábra А P3 fragmentum gélretardációs vizsgálata.
A próba elhelyezkedését a phyAl promoteren az ábra alján feketével jelöltük. A 
reakció adott mennyiségű fehérje kivonat és próba mellett emelkedő mennyiségű 
nem specifikus kompetitor DNS jelenlétében játszódott.
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kétféle kivonatot inkubáltam a fitokróm promoter radioaktívan 

jelölt P3 szakaszával. Az inkubáció egy adott fehérjemennyiség 

mellett (25 £ig) emelkedő mennyiségű homogén (poli[dl-dC]) vagy 

heterogén (csirkevér DNS) általános kompétitor jelenlétében 

történt. A nem-specifikus kompetitor hiányában nagy 

molekulasúlyú aggregátumok képződnek, amelyek nem tudnak

belépni a gélbe (19. ábra, 2. sáv). A két kompetitor

összehasonlításából kiderül, hogy a csirkevér DNS heterogén 

szekvencia összetételénél fogva hatékonyabb a nem specifikus

háttér csökkentésében.

Az általunk használt P3 próbához mindkét kivonatból 

kötődnek fehérjék. A megjelenő kisebb mobilitású komplexek 

mintázata hasonló, függetlenül attól, hogy " világos” vagy 

" sötét” sejtmagi kivonatot használtunk. Más phyAl promoter 

szakaszokat használva próbaként nem jelentek meg kisebb 

mobilitású termékek a gélben.

Ahhoz, hogy pontosabban meghatározzam, hogy a próba mely 

részei vesznek részt a fehérje-DNS kölcsönhatásban, DNáz I

"footprint” kísérleteket végeztem.

4.6.1.2. DNáz I "footprint" kísérletek

A gélretardációban már használt P3 jelű szakaszt 

használtam próbaként. A kettős szálú DNS fragmentumot mindkét 

szál végén külön-külön radioaktívan megjelöltem. A sejtmagi 

fehérje kivonatokkal való inkubálás után a jelzett próbákon 

részleges DNáz I emésztést végeztem. Azok a DNS régiók, 

amelyekhez fehérje kötődik, védettek a DNáz-zal szemben, tehát
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az ezeknek a részeknek megfelelő parciális hasítási termékek 

hiányoznak az olyan kontrolihoz képest, ahol a próbát fehérje 

kivonat adása nélkül emésztettem. A P3 jelű fragmentumon több 

védett régió figyelhető meg (20. ábra). A kódoló szálon három

(-1158 -1221, -1260 - -1280), az antiszensz-1179, -1189

szálon pedig két (-1187 -1320) védett

szekvencia-szakaszt tudtunk detektálni (Ezeket a helyeket a 4. 

ábrán jelöltem be.). Ezt a kísérletet elvégeztem világos és 

sötét sejtmagi kivonattal is; a védett régiók elhelyezkedése

-1225, -1300

mindkét kísérletben azonos volt. A 20. ábrán bemutatott

kísérletben világos sejtmagi kivonattal inkubáltam a próbát, 

nem-specifikus kompetitorként pedig ultrahanggal fragmentáit

csirkevér DNS-t használtam.

Más promoterszakaszokon végzett DNáz I "footprint" 

kísérletek közül csak a Pl jelű próbán láttam védett régiókat 

(21. ábra). A kísérletet teljesen megegyező módon végeztem az 

előző kísérletnél leírtakkal. A védett szakaszok pontos 

elhelyezkedését a 4. ábrán tüntettem fel.

fehérje-DNS specifitásánakkölcsönhatás4.6.1.3 . A

meghatározása kompeticióval

A 19. ábrán bemutatott kísérlet alapján szerettük volna 

kideríteni, hogy a kapott kölcsönhatást valamely fitokróm 

szekvencia specifikusan alakitja-e ki. Ennek a kérdésnek az 

eldöntésére különböző szintetikus oligonukleotid duplexeket 

használtunk kompetitorként a gélretardációs kísérletben. A P3

próba kódoló szálán azonosított három védett szakasz
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szekvenciáját szintetizáltattuk meg kétszeres tandem kópiában. 

Ezeken kívül az irodalomból már ismert, a fényregulációban 

szerepet játszó transzkripciós faktorok kötőhelyének 

szekvenciáit használtuk szintén kétszeres kópiában. A 22. ábrán 

látható a kompetíciós kísérlet eredménye. Ha a jelölt P3 próbát 

nem jelölt P3 fragmentum 100-szoros moláris feleslege mellett 

inkubáltuk a világos sejtmagi kivonattal, a nem jelölt DNS 

kiszorította a kötésből a jelölt próbát. Ugyanezt az eredményt 

a szintén 100-szoros moláris feleslegben alkalmazott 

oligonukleotidok közül egyedül a P3b jelű adta. Ezek alapján 

úgy tűnik, hogy a térképezett footprintek közül a P3b az a 

szekvencia, amely kialakítja a gélretardációs kísérletben 

detektált DNS-fehérje komplexet. Az irodalomból ismert G-box 

és GT-1 szekvenciák nem tudták kiszorítani a P3 próbát a 

komplexből. így nem valószínűsíthető, hogy a kötésben résztvevő 

fehérje egy már mások által detektált faktor, a G-boxhoz ill. 

a GT-1 elemhez is kötődő fehérje lenne.
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1. phyAl P3 fragmentum
2. phyAl P2 fragmentum
3. GT-1 kötőhely (box II) (GTGTGTGGTTAATAT)4x
4. GAF kötőhely (I-box) TCGAGATATAGATACTCCAAGGATAAGA

(TGTTTCTTTTTTTAAGACC)2X5. phyAl P3a
6. phyAl P3b
7. phyAl P3c

IX
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22. ábra A P3 fragmentummal detektált fehérje kötések specifitásának vizsgálata 
kompeticióval.
A: A gélretardációban a feketével jelölt P3 szakaszt használtuk próbaként. Az 
általános kompetitor csirkevér DNS volt.
B: A kompetálásban szereplő DNS fragmentumokat és oligonukleotidokat tüntettük
fel.
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5. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

A növények élete során sok olyan, fény által szabályozott 

folyamat játszódik le, amelyről ismert, hogy vörös/távoli vörös 

fénykezeléssel reverzibilisen megfordítható. Ezek közé tartozik 

pl. a fényindukálta magcsírázás, a hipokotil és a szár 

megnyúlásának gátlása, a kloroplasztisz és levél fejlődésének 

indukciója és bizonyos fotoszintetikus gének kifejeződése. A 

vörös/távoli vörös fényt érzékelő fotoreceptor a fitokróm. 

Arabidopsis-ban legalább ötféle fitokróm gén létezését mutatták 

ki. Azt azonban, hogy a fent felsorolt fitokróm kontroll alatt 

álló folyamatok közül melyiket melyik fitokróm típus 

szabályozza, vagy hogy a különböző fitokróm molekuláknak lehet- 

e átfedő funkciója, ma még nem tudjuk. Még az sem ismert, hogy 

mikor és milyen szövetekben aktívak a különböző fitokróm

molekulák.

Az egy- és kétszikű fitokróm gének fény által szabályozott 

kifejeződését 

Általánosan elfogadott, hogy

1. Fény hatására csökken a fitokróm mRNS koncentrációja a 

növényekben.

2. Az egyszikű phyA gének promoterében egyetlen transzkripciós 

starthely található, amelyről egy transzkriptum íródik át. A 

kétszikű növények phyA génjeinek transzkripciója ennél sokkal 

összetettebbnek tűnik.

laboratóriumban is tanulmányozták.több

Csoportunk célul tűzte ki a dohány fitokróm géncsalád 

kifejeződésének vizsgálatát. Dolgozatomban a dohány fitokróm 

A génjeivel kapcsolatos kísérleti eredményeket ismertetem.



65

5.1. A dohányban kétféle fitokróm A gén található

A Southern hibridizációs analízissel kapott eredmény 

alapján feltételezzük, hogy a Nicotiana tabacum genomjában két 

A típusú fitokróm gén fordul eló. A dohány allotetraploid faj 

(152) , így valószínűleg a két gén a két szülófajból (N. 

Sylvestris x N. tomentosiformis) ered. Az irodalomból eddig 

ismert adatok alapján a cukkini (36), a borsó (39), a rizs 

(51), az Arabidopsis (42) és a burgonya (150) haploid 

genomjában csak egyetlen A típusú fitokróm gént tudtak 

kimutatni. A hexaploid zabban azonban legalább négyféle 

fitokróm A gént találtak, amelyek szinte azonos polipeptideket

kódolnak (153).

A kétféle A típusú dohány fitokróm gén meglétére további 

bizonyítékok is vannak. A New York-i Rockefeller Egyetem 

Növényi Molekuláris Biológiai Intézetében két különböző A 

típusú dohány cDNS-t azonosítottak. Az ezeknek megfelelő 

genomikus kiónokat sikerült izolálnunk dohány génkönyvtárbői. 

A két gén promoter régiója egymással 89%-os homológiát mutat. 

Kísérleteinkben azt tapasztaltuk, hogy a Nt-phyAl/GUS és Nt- 

phyA2/GUS kimérás gének kifejeződése a transzgenikus 

csíranövényekben közel azonos. Ennek alapján feltételezzük, 

hogy az A1 és A2 gén a fitokróm A mRNS készlet kialakításához 

hasonló mértékben járul hozzá.

Az általunk izolált teljes hosszúságú fitokróm A1 gén 

nukleotid sorrendjét meghatároztuk. Az ebből adódó 

aminosavsorrendet összevetve az irodalomból ismert adatokkal,

az egyszikűekkel ~65, a kétszikűekkel pedig -80%-os azonosság
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mutatható ki. A dohány phyAl gén más kétszikű fitokróm génekhez 

hasonlóan öt exont és négy intront tartalmaz. Az exon-intron

határokat a borsó fitokróm A gén szerkezetével való

összehasonlítás alapján állapítottuk meg. Erre a két gén 

nagyfokú hasonlósága adott lehetőséget.

5.2. Szabályozza-e a fény, és ha igen, milyen szinten a dohány 

fitokróm A gének kifejeződését?

Jól ismert az a jelenség, hogy a fitokróm több szinten is 

befolyásolja jónéhány gén működését. A fitokróm saját 

génexpresszióját negatív módon szabályozza, azaz a vörös fény 

hatására megjelenő Pfr izomer az A típusú fitokróm génekről 

átírt mRNS mennyiségének csökkenését váltja ki. Egyszikű 

növényekben kimutatták, hogy a phyA mRNS mennyisége gyorsan és 

nagy mértékben csökken fény hatására és ezt a folyamatot maga 

a fitokróm közvetíti. A mRNS mennyiségében tapasztalt 

különbséget két mechanizmus is létrehozhatja: a. változás a 

transzkripciós rátában (sebességében) b. változás a mRNS

stabilitásában.

Lissemore és mtsi. (52) valamint Kay és mtsi. (51) zab és 

rizs esetében in vitro "run on" transzkripciós kísérletekkel 

bizonyították, hogy a fény a transzkripciós iniciáció szintjén 

gátolja az A típusú fitokróm gének expresszióját. Ezt a gátlást 

mindkét esetben egyetlen vörös fényinpulzus is kiváltotta és

a hatás távoli vörös besugárzással csak részben volt

visszafordítható. Kis mértékű gátlást távoli vörös besugárzás 

is előidézett. Ezek alapján ezt a fitokróm válaszreakciót a
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nagyon alacsony fényintenzitásra érzékeny reakciók közé 

sorolták be. A leírt adatok nem zárják ki azt a lehetőséget, 

hogy poszttranszkripciós szinten is befolyásolja valamilyen 

mechanizmus a fitokróm génexpressziót.

Sokkal kevésbé világos, hogy a kétszikű növények A típusú 

fitokróm génjeinek kifejeződését milyen szinten szabályozza a 

fény és hogy a regulációt milyen fotoreceptor közvetíti.

egyetlen kópiában jelenlévő phyA gén 

fotoregulációja meglehetősen komplex. A génről átíródó 

háromféle transzkriptum mennyiségét különböző módon 

befolyásolja a fény. A cukkiniben megjelenő kétféle 

transzkriptum egyformán szabályozódik. Burgonya esetében a fény 

kis mértékű csökkenést okoz a phyA mRNS szintben. Mi is 

megkíséreltük meghatározni a dohány fitokróm A1 génről átíródó 

transzkriptum típusok számát és a transzkripciós iniciáció 

helyét (helyeit). Azonban az a tény, hogy a két dohány fitokróm 

A gén >90%-os homológiát mutat egymással, nagyon megnehezíti 

ennek vizsgálatát. Az RNáz protekciós kísérletekben jónéhány

Borsónál az

(>5) védett fragmentumot kaptunk. A védett fragmentumok 

bonyolult mintázata nem teszi lehetővé a transzkriptumok 

számának meghatározását. Az viszont valószínűnek látszik, hogy 

egy transzkripciós starthely az első introntól 30-40 bp-ra 

helyezkedik el 5' irányban. Egy ennél jóval hosszabb

transzkriptum átíródását a fény negatív módon szabályozza, 

sötétben kb. 3-4-szer több mRNS íródik át, mint fényen. A 

különböző transzkriptumok hozzájárulását az ossz mRNS szinthez 

még nem ismerjük. Azt azonban tudjuk, hogy az egyedfejlődés 

első napjaiban sokkal jobban érvényesül a fény transzkripciót
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gátló hatása, mint a későbbiekben. Elképzelhetőnek tartjuk, 

hogy az egyedfejlődés során változik az egyes transzkriptumok 

aránya. Egy másik lehetséges szabályozási mód lehet, hogy a 

különböző transzkriptumok átíródását a fény nem egyformán 

szabályozza az egyedfejlődés során. Ezekre a kérdésekre 

szeretnénk a közeljövőben választ kapni. Azt tervezzük, hogy 

RNáz protekciós kísérletekben össehasonlítjuk a különböző 

transzkriptumok mennyiségét 2 napos, 8 napos és 14 napos korú, 

folyamatos fényen és sötétben nevelt csíranövényekben. így 

kimutatható lesz, hogy ezekben az időpontokban van-e változás 

a különböző hosszúságú mRNS-ek mennyiségében és a fény 

transzkripciót gátló hatásában.

Kísérleteinkkel arra a kérdésre is választ kívántunk

kapni, hogy a dohány fitokróm A gének kifejeződését a fény 

milyen szinten (szinteken) szabályozza. A Northern 

hibridizációval és RNázokkal szembeni védettség alapján kapott

etioláltmutatják,egyaránteredmények

csíranövényekben kb. 3-4-szer több phyA mRNS detektálható, mint 

folyamatos fényben nőtt csíranövényekben. Ez a megállapítás 

igaz, akár phyA kódoló részből származó fragmentumot, akár

hogyazt

promoter régióval homológ oligonukleotidot használtunk 

hibridizációs próbaként. Csíranövény korban jóval magasabb a 

génexpresszió szintje, mint fejlett növényben. Ezek az adatok 

arra utalnak, hogy abban a fejlődési stádiumban, amikor a fény 

kiváltja a heterotróf életmódról az autotróf életmódra való 

áttérést, az A típusú fitokróm a legfontosabb szabályozó 

fotoreceptor a fotomorfogenikus folyamatok kiváltásában. Ezután 

a fitokróm A fehérje gyorsan degradálódik. Más fitokróm típusok
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a növény fejlődésének későbbi szakaszaiban játszhatnak fontos

szerepet.

Annak eldöntésére, hogy a fény a transzkripció szintjén 

szabályozza-e a dohány fitokróm A gének kifejeződését, a 

PhyAl/CAT konstrukciókról átírt mRNS mennyiségben fény hatására 

bekövetkezett változást is mértük. Sötétben csíráztatott, 

valamint a sötétperiódus után 1 napig folyamatos fénnyel 

megvilágított csíranövényekből készítettünk ossz RNS-t. CAT 

specifikus próba segítségével RNáz protekcióval határoztuk meg 

a Nt-PhyAl/CAT kimérás génről átírt mRNS mennyiséget. A 

háromféle hosszúságú phyAl promoter szakaszt hordozó 

konstrukció egyformán viselkedett, 1 napos megvilágítás 

hatására kb. 3-4-szeresére csökkent a CAT mRNS mennyisége a 

sötétben tartott csíranövényekben mérthez képest. A három 

konstrukció közül a legrövidebb phyAl promoter szakaszt hordozó 

transzgenikus növényekben volt a legalacsonyabb a CAT mRNS 

szint: ezekben a növényekben már nem tudtunk CAT 

enzimaktivitást kimutatni. Az endogén dohány fitokróm A 

génekről és a Nt-phyAl/CAT transzgénről átírt mRNS szint 

hasonló módon változik különböző fényviszonyok között. Ezek az 

eredmények arra utalnak, hogy:

1. A dohány fitokróm A mRNS szintet befolyásoló tényezők 

elsősorban a transzkripció szintjén hatnak.

2. A Nt-phyAl gén promoter szakasza hordozza azokat a cisz 

regulációs elemeket, amelyek szükségesek a fényreguláit 

expresszió fenntartásához.

A Nt-phyAl/CAT fúziókat hordozó, különböző fényviszonyok 

között nevelt csíranövényeken elvégeztük a CAT enzimaktivitás
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mérést. A mérhető enzimaktivitást produkáló konstrukciókat 

hordozó, sötétben nevelt csíranövényekben kb.3-4-szer magasabb 

a CAT-szint, mint az állandó megvilágítás alatt csíráztatott

növénykékben.

A Nt-phyAl/GUS konstrukciót hordozó csíranövényeket 

különböző fényviszonyok között neveltük és GUS hisztokémiai

módszerrel mutattuk ki az enzim kifejeződését. Legnagyobb

mértékű GUS aktivitást a sötétben nevelt csíranövényeken

figyeltünk meg. A folyamatos fényen tartott csíranövények 

festódése gyengébb, de a GUS kifejeződés mintázatát a fény nem 

befolyásolja. A sötétből fényre, illetve fényről sötétbe tett 

csíranövények festódése átmeneti erősségű. Ezek az adatok is 

megerősítik , hogy a fény szabályozó szerepe transzkripciós 

szinten nyilvánul meg.

5.3. A dohány fitokróm A1 génjének szövetspecifikus 

kifejeződése

A fitokróm gének kifejeződését szabályozó mechanizmusok 

tanulmányozásának egy másik megközelítési módja lehet, ha 

ezeket a folyamatokat a növény különböző szerveiben, 

szöveteiben vizsgáljuk. Még nagyon kevés adat áll a 

rendelkezésünkre arról, hogy milyen szinten van jelen a 

fitokróm A mRNS különböző növényi részekben. Kay és mtsi. (51) 

Northern hibridizációval kimutatták, hogy rizs növény 

gyökerében is detektálható egy kevés fitokróm A mRNS, de ennek 

mennyisége fényben nő, ellentétben a levélnél tapasztalttal. 

Hasonló tendenciát figyeltek meg Heyer és mtsai (150) burgonya
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gyökerében. Burgonyagumóban nem volt detektálható a phyA mRNS, 

levélben pedig a csiranövényhez hasonló a reguláció, de a mRNS 

szint alacsonyabb.

Kísérleteinkben virágzó dohány növény különböző részeiből 

készített ossz RNS preparátumot használtunk a fitokróm A mRNS 

mennyiségének meghatározásához az RNáz protekció módszerével. 

A legalacsonyabb kifejeződést a gyökérben tapasztaltuk. A 

virágrészek közül a porzóban és a termőben magas a fitokróm A 

mRNS szint. A fitokróm A fehérje jelenlétéről a virágban eddig

nem közöltek adatokat.

kiméráslétrehozottáltalunk Nt-phyAl/GUSAz

konstrukciókat hordozó transzgenikus növényekben még

részletesebben tudtuk tanulmányozni a fitokróm promoter 

szövetspecifikus működését. A növény különböző részeiből

készített keresztmetszeteken jól látható, hogy a GUS enzim 

milyen sejttípusokban fejeződik ki. Legkifejezettebb 

enzimreakciót a növény szállítószöveteiben tapasztaltunk, a

levélfőér és a szár háncselemeiben, valamint a gyökér

szállítóelemeiben. Jellemző, hogy az epidermisz sejtekben soha

nincs festődés.

A csíranövények minden része jól festődik, legerősebb a 

reakció a gyökércsúcsban és a hipokotil kampóban.

Komeda és mtsi. (154) vizsgálták a borsó phyA/GUS kimérás 

gén szövetspecifikus kifejeződését Petúniában. Fluorimetriás 

mérési módszerrel a transzgenikus növények gyökerében nem 

tudtak GUS-aktivitást kimutatni. Legnagyobb aktivitást a virág 

egyes részeiben találtak. Kiemelkedően magas értéket mértek a 

sziromlevélben. A mi adataink több ponton eltérnek ezektől az
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eredményektől. Minden általunk alkalmazott módszerrel ki tudtuk 

mutatni a fitokróm A gén kifejeződését a gyökérben. Detektáltuk 

a phyA mRNS jelenlétét RNázokkal szembeni védettség alapján, 

a transzgenikus növények gyökér keresztmetszetén pedig GUS 

hisztokémiai módszerrel. A virágrészek GUS hisztokémiai 

analízise és a fluorimetriás GUS-aktivitás mérés egyaránt csak 

a portokban és a termőben mutatta az enzim jelenlétét. A phyA 

mRNS szint is a termőben és a porzóban a legmagasabb, ezzel a 

módszerrel azonban a sziromlevélben is kimutatható a phyA mRNS 

jelenléte. Arról, hogy milyen biológiai funkciója lehet a 

fitokrómnak a virágban, még nincsen adatunk. Lehetséges, hogy 

a porzó és a termő morfogenezisében van szerepe. 

Előkísérléteinkben azt tapasztaltuk, hogy a porzóban és a

elsősorbantermőben aktivitásdetektált GUS a

szállítószövetekben jelenik meg. A növény egyéb részeiben is 

mindig szembeötlő a szállítóelemek erős festődése. Jefferson 

és mtsi. figyelték meg, hogy a karfiolmozaik vírus 35S 

promoter/GUS konstrukciót hordozó növények szárkeresztmetszetén 

nem volt egyenletes a GUS aktivitás. Ez az eredmény tükrözheti 

azt, hogy a különböző sejttípusokban valóban eltérő a 35S 

promoter - esetünkben a fitokróm A promoter - aktivitása. Egy 

alternatív lehetőség, hogy mivel a háncs sejtek keresztmetszete 

sokkal kisebb, mint pl. a parenchima sejteké, az intenzívebb 

festődés a területegységre eső nagyobb sejtszámból adódik.

A Nt-phyAl/CAT konstrukciót hordozó transzgenikus 

csíranövények különböző részeiben mérve a CAT enzimaktivitást 

azt tapasztaltuk, hogy levélben és szárban hasonló mértékű, 

gyökérben jóval alacsonyabb, de azért jól detektálható
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kifejeződést biztosít a fitokróm promoter a riportergénnek. Ez 

az eredmény megerősíti a Nt-phyAl/GUS fúzióval kapott adatokat. 

A fitokróm szerepe a gyökérben ma még nem világos. Néhány 

fiziológiai vizsgálat eredménye arra utal, hogy a fitokróm 

szerepet játszik az auxin transzportban, illetve a 

geotropizmusban (155).

A fitokróm A1 gén kifejeződése az egyedfejlődés korai5.4.

szakaszában.

Konomi és mtsi. (156) borsó magokban már 3 órával az 

áztatás megkezdése után tudtak fitokróm A fehérjét detektálni. 

A mi kísérleteink azt mutatják, hogy a phyAl/GUS transzgént 

hordozó dohány növény száraz magjaiban is kimutatható már egy 

igen alacsony szintű GUS aktivitás. A festődés a sötétben 

történő áztatás során erősödik és két-három nap elteltével 

maximumot ér el. Ezután némi hanyatlás következik be az 

enzimaktivitásban és beáll a csíranövényre jellemző szint. A 

folyamatos fényen csíráztatott magok esetében az első két-három 

nap alatt sem jelentősen erősebb az embrióban detektálható GUS 

aktivitás, mint később. A gén kifejeződése általában gyengébb, 

mint sötétben. Az expresszió szervspecifikus mintázata az első 

12 nap során nem változik. Ezalatt a periódus alatt 

legintenzívebb festődést a gyökércsúcsban és a hipokotil 

kampóban találtuk. Érdekes megjegyezni, hogy sötétben nevelt 

dohány csíranövényekben a Cab mRNS hasonló akkumulációt mutat, 

de a maximum értéket kb.16-24 órával később éri el. Ezzel az

maximálisgénekidőponttal esik egybe Caba
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fényindukálhatóságának kialakulása is. (Nagy F. szóbeli 

közlés.) Nagyon érdekesek azok az eredményeink, amelyek a 

phyAl/CAT mRNS mennyiségének a változását mutatják különböző 

fényviszonyok között az egyedfejlődés korai szakaszában. A 

csírázás első három napjában a fény még nagyon jelentős 

mértékben gátolja a phyAl/CAT gén transzkripcióját. Ez a gátlás 

megközelíti az egyszikű fitokróm A génekre jellemző szintet. 

A negyedik naptól kezdve kiegyenlítettebb a mRNS szint fényben 

ill. sötétben. A különbség ezután már nem haladja meg a három

négyszeres értéket. Ugyanezeket tapasztaltuk az endogén 

fitokróm A gének kifejeződésének vizsgálatakor is. Ezt a 

jelenséget még eddig sehol nem írták le. Azt még nem tudjuk, 

hogy mi lehet ennek a szabályozásnak a funkciója. Lehetséges, 

hogy a fitokróm A génekről átíródó különböző hosszúságú 

transzkriptumokat a fény nem egyformán szabályozza az 

egyedfejlődés során. Erre a hipotézisre azonban még nincs 

kísérleti bizonyítékunk. Mindezek alapján elképzelhetőnek 

tartjuk, hogy a fitokróm A gének szerepet játszanak a 

fényindukált gének ún. kompetens állapotának kialakulásában.

5.5. A dohány fitokróm A gének szabályozott expressziójáért

felelős cisz-szekvencia elemek

A Nt-PhyAl/CAT és Nt-PhyAl/GUS fúziók kifejeződésének 

vizsgálata során nyertünk olyan információkat, amelyek utaltak 

a fitokróm A1 gén szabályozott működéséért felelős cisz- 

promoter elemek elhelyezkedésére. A Nt-PhyAl/CAT deléciós sor 

tagjai közül az első háromról átírt mRNS volt detektálható, CAT
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enzimaktivitást pedig csak a két leghosszabb promoter régiót 

hordozó transzgenikus csíranövényekben tudtunk mérni. Ha az 

1764 bp hosszúságú promoterszakaszból 537 bp-t eltávolítottunk, 

expressziócsökkenés következett be, de a fény negatív 

szabályozó hatása még megmaradt. További 95 bp deletálása a 

génexpresszió elvesztéséhez vezetett.

Nt—PhyAl/GUS fúziók közül az 1227 bp hosszúságú 

promoter szakaszt hordozó konstrukció már csak a gyökércsúcsban 

biztosította a GUS enzim kifejeződését. Az 1764 bp hosszúságú 

phyAl promoter irányítása alá helyezett GUS gén a csíranövények 

minden részében kifejeződött. Ebből az eredményből arra

A

35S promoterhez hasonlóankövetkeztetünk,

szövetspecifikus kifejeződést ebben a promoterben is különböző 

cisz-elemek biztosítják. A 35S promoteren elhelyezkedő elemek

hogy aa

együttes hatásának eredménye a konstitutív, minden sejttípusban 

magas szinten megnyilvánuló génexpresszió.

A Gilmartin és mtsi. (157) közleményében összefoglalt, 

fényindukált és szövetspecifikus génműködésért felelős 

szekvencia elemek közül az A típusú dohány fitokróm promoterek 

kettővel mutattak homológiát. A borsó rbcS-3A promoterén leírt 

ún. box-II elem, amelynek központi szekvencia motívuma GGTTAA, 

más fényreguláit gének promoterén is megtalálható. Az elemhez 

kötődő GT-1 fehérjefaktor a borsó rbcS-3A promoterén más 

szekvencia motívumokhoz is kötődik, ezeket GT-1 boxoknak 

nevezik. Annak, hogy a GT-1 faktor egymástól eltérő szekvencia 

elemekhez is képes kötődni, egyik magyarázata lehet, hogy 

többféle GT-1 fehérje létezik. A fehérje-család egyes tagjai

in vitro körülmények között nem tesznek különbséget az egyes
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kötőhelyek között, in vivo azonban felismerik specifikus 

kötőhelyüket. Többen kísérletileg bizonyították, hogy a GT-1 

kötésnek szerepe van a fényreguláit transzkripcióban (103, 61) .

Egy jellegzetes GATA-elem, az ATGATAAGG minden ismert rbcS 

és Cab gén promoterén megtalálható. Giuliano és mtsi. (158) I- 

elemnek nevezik ezt a szekvencia motívumot. A közelmúltban

azonosítottak dohány sejtmagi fehérje kivonatban egy ehhez a 

szekvenciához specifikusan kötődő faktort, amelyet GAF-l-nek 

neveznek (157). Zöld növényből készített kivonatban a GAF-1 

nagyobb arányban található meg, mint a sötét-adaptált növényből 

készített kivonatban. Ma még nem ismert, hogy ennek az elemnek 

van-e szerepe a fényreguláit génexpresszióban.

Az in vitro DNáz I footprinting vizsgálatokban sem a GT-1, 

sem a GAF fehérjét kötő szekvencia motívum nem volt védett, 

vagyis kivonatainkból feltételezhetően nem kötődött fehérje 

ezeken a helyeken a DNS-hez. Ismert, hogy a GT-1 fehérjefaktor 

kötődik a rizs fitokróm A promoterhez. Dehesh és mtsi. (57) 

egy, a Box-II szekvenciájához nagyon hasonló elemhez kötődő 

faktort is detektáltak rizs sejtmagi fehérje kivonatban, ezt 

GT-II-nek nevezték el. Mindezek alapján valószínű, hogy az 

egyszikűek А-típusú fitokróm génjeinek kifejeződésében szerepet 

játszik a GT-1 és GT-2 faktor. Kétszikúeknél ez a kérdés még 

nyitott. A dohány phyA génjeinek promoterén megtalálható a box- 

II szekvencia elem, de hozzá kötődő fehérjét nem tudtunk 

detektálni. A gélretardációs kísérletben megjelenő kisebb 

mobilitású fehérje-DNS komplex kialakításában sem a GT-1 faktor 

vett részt, ugyanis a borsó box-II eleme kétszeres kópiában nem 

képes ezt a kötést kompetálni (22. ábra). Ezekből a negatív
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eredményekből azonban még nem vonhatjuk le azt a 

következtetést, hogy a GT-1 faktor nem játszik szerepet a 

dohány phyA gének kifejeződésében. Elképzelhető, hogy ez a 

faktor nagyon alacsony szinten van jelen abban a szövetben, 

amelyből kivonatainkat készítettük vagy a sejtmagból történő 

fehérje kivonás hatékonysága volt rossz, illetve, hogy a faktor 

instabil a fehérje kivonatban. Ezen okok mind eredményezhetik

azt, hogy nem tudunk az alkalmazott módszerekkel detektálni

valamilyen fontos szabályozó fehérjét. Ha a kötőelemeket

négyszeres tandem kópiában használnánk gélretardációs

vizsgálatokban, nagyobb eséllyel detektálhatnánk ezeket a

fehérjéket.

Az egyszikűek fitokróm A génjének promoterében ismert egy 

konzervatív szekvencia motívum (CATGGGCGCGG, 56) . Ez a negatív 

elem felelős a phyA gének transzkripciójának represszálásáért, 

amelyet a Pfr koncentráció emelkedése vált ki. A dohány 

fitokróm A gének promoterén nem találtunk a negatív elemmel 

homológ szekvenciát. Ebből is az következik, hogy a kétszikűek 

fitokróm A génjeinek regulációja az egyszikűekétől eltérő módon 

valósul meg.

A P3 jelű próbán a DNáz I enzimmel szembeni védettség 

alapján detektált védett régiók közül hármat használtunk fel 

kompetíciós kísérletekben. Közülük csak a P3b tudta a P3 próbát 

kiszorítani a fehérje-DNS komplexből. Ezért ezt a szekvenciát 

tekintjük a specifikus kölcsönhatás kialakításáért felelősnek. 

A P3b DNS szakasz nagyon AT-gazdag. Hasonló szekvencia 

elemeknek az A típusú fitokróm gének kifejeződésében játszott 

szerepéről még nincs semmilyen adat. Mivel ez az elem abban a
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95 bp promoter régióban helyezkedik el, amelynek deletálásával 

megszűnik a phyAl/CAT fúzió expressziója, feltételezhetjük, 

hogy hozzájárul a fitokróm A gének kifejeződéséhez. Bár az in 

vitro eredmények nem szükségszerűen tükrözik az in vivo működő 

mechanizmusokat, a funkcionális szempontból fontos promoter 

elemekkel kapcsolatos eddigi adataink további kísérletek 

kiindulásául szolgálhatnak. Annak megállapítására, hogy egy in

vitro sejtmagi faktornakdetektált van-e szerepe a

génexpresszió szabályozásában, mutációkat kell létrehozni a

faktor által felismert szekvencia elemekben. A mutáns

promoterek működése transzgenikus növényekben in vivo

elemek biológiaitanulmányozható, így funkciójaaz

megismerhető.
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6. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A dolgozatban ismertetett eredmények az alábbiakban

foglalhatók össze:

1. Bizonyítottuk, hogy a Nicotiana tabacum L. SRI növény 

genomjában két A típusú fitokróm gén található.

2. Meghatároztuk a NT-PhyAl gén teljes nukleotid 

sorrendjét és a Nt-PhyA2 gén promoter régiójának 

bázissorrendjét .

3. Megállapítottuk, hogy a Nt-PhyAl gén kifejeződése 

elsődlegesen a transzkripció szintjén szabályozott.

4. Legalább háromféle regulációs mechanizmus vesz részt a 

génexpresszió szabályozásában, amelyek működése a 

következő kifejeződési mintázatot eredményezi:

a/ Fény által gátolt 

b/ Szövetspecifikus

с/ Az egyedfejlődés kezdeti szakaszán gyors aktiválódás 

következik be.

5. Megkezdtük a génexpresszió szabályozásában résztvevő 

cisz-szekvenciaelemek azonosítását. Detektáltunk egy, a 

promoter régióhoz specifikusan kötődő fehérjét. 

Kimutattuk, hogy a fehérjét kötő DNS-régió deletálása a 

génexpresszió megszűnéséhez vezet.
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