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ELŐSZÓ

Dolgozatom az MTA SZBK Növényélettani Intézetének Evolúciós Élettani 
Csoportjában 1989 és 1993 között végzett munkám eredményeiről szól, a kudarcok 

és vakvágányok említése nélkül. Hogy ilyenek azért voltak, azt jelezze csupán 

annyi, hogy az itt szereplő legrégebbi molekuláris biológiai adat is olyan kísérlet 
eredményéből származik, melynek kezdési időpontja 1992. január 6. volt.

Köszönettel tartozom Dr Solymosy Ferencnek és Dr Dudits Dénesnek, az 

intézet volt és jelenlegi igazgatójának, amiért a téma elvi támogatásán túl lehetővé 

tették számomra az általuk vezetett csoportok laboratóriumi berendezéseinek 

használatát is.
Munkám anyagi feltételeit csoportunk vezetője, Dr Horváth Gábor biz

tosította, aki a téma gazdájaként szervezője és összehangolója a különböző in
tézetekben dolgozó, eltérő szakmájú munkatársainkkal való együttműködésnek. 
Elsősorban az eredmények értelmezésében nyújtott segítségéért, munkatársaimat 
pedig türelmükért és bizalmukért illeti köszönet.

Dr Fodor Katalinnak a segítségével megszerzett bakteriológiai laboratóriumi 
alapismeretekért vagyok hálás.

Sokat köszönhetek Györgyey Jánosnak és Jakab Gábornak, akiktől a 

molekuláris biológia laboratóriumi gyakorlatának alapjait tanultam, s akiknek el
méleti és gyakorlati támogatására munkám bármelyik fázisában bizton szá
míthattam.

A steril eszközökért és oldatokért Nyerges Zoltánnét illeti köszönet. 
Köszönöm Dr Neil Huntemek és Dr Mike Jonesnak (The University of 

Sheffield, Krebs Institute) a rendelkezésemre bocsátott kiónt, amelyből hibridizációs 

próbámat izoláltam.
Végül pedig családomnak és barátaimnak az életformámmal szemben 

tanúsított megértő türelmét köszönöm.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

American Type Culture Collection
2- etilamino-4-kloro-6-izopropilamino-1,3,5-triazin 

bakterioklorofill
bázispár
bakteriofeofitin
citokróm
dezoxi-adenozin-trifoszfát
3- (3,4,-diklórfenil)-l, 1-dimetil-urea 

dezoxi-guanozin-trifoszfát 
dimetil-szulfoxid
duplaszálú (DNS) 
etilén-diamino-tetra-ecetsav 

elektronspin-rezonancia 

etídium-bromid 

fluoreszcencia plató 

"gene transfer agent"
50% -os gátlást okozó herbicid-koncentráció 

izopropil-ß-D-tiogalaktopiranozid 

2' -dezoxi-inozin-5' -trifoszfát 
nikotinamid-adenin-dinukleotid 

nitrilo-triecetsav (SelectonA)
N-metil-N' -nitro-N-nitrozoguanidin 

para-amino-benzoesav 

poliakrilamid gélelektroforézis 

polietilén-glikol
A cyt5c-komplex és a Rieske-féle Fe-S fehérje poli- 

peptidjeit kódoló operon (korábban "fbc").
"plack forming unit"
"proton motive force": a bíborbakteriális fotoszinte
tikus RC működésének eredményeként létrejövő, 
kémiai folyamatokban felhasználódó energia 

második fotokémiai rendszer 

a bíborbaktériális reakciócentrum L és M alegységét 
kódoló géneket tartalmazó operon 

elsődleges kinon-akceptor

ATCC
ATZ
BChl
bp
BPh
cyt

. dATP 

DCMU 

dGTP 

DMSO
ds
EDTA
ESR
Et-Br
Fpl
GTA
I50

IPTG
ITP
NAD 

NT A 

NTG 

PABA 

PAGE
PEG
pet

pfu
pmf

PSII
puf

Qa
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másodlagos kinon-akceptor
Rhodobacter
reakciócentrum
Rhodopseudomonas
Rhodospirillum
ribulóz-1,5-biszfoszfát karboxiláz/oxigenáz
nátrium-lauril-szulfát
egyszálű /"single strand" (DNS)
N-N-N' -N' -tetrametil-etilén-diamin 

terbutrin
Trisz-(hidroximetil)-amino-metán
5-bromo-4-kloro-3-indolil-ß-D-galaktopiranozid

Qb
Rb.
RC
Rps.
Rsp.
RubisCO
SDS
SS

TEMED
TRB
Tris
X-Gal
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1. BEVEZETÉS

A szántóföldi gyomnövények vegyszeres irtása a XIX. század végén a - 
szelektív, kontakt - rézgálic és vasgálic permetezéssel kezdődött, és századunk '40- 

es éveiben, a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (2,4D) - szelektív, szisztematikus - gyomirtó 

hatásának felfedezése után teijedt el általánosan. A gyomnövények elleni kémiai 
védekezés eszközei a herbicidek (gyomirtó szerek). Egyes területek teljes nö
vényállományának megsemmisítésére a totális gyomirtó szerek szolgálnak, míg a 

szelektív gyomirtók a kultúrnövények károsítása nélkül pusztítják el a közöttük 

megjelenő gyomokat. A kontakt gyomirtók a vegyszerrel érintkező növényi szö
veteket roncsolják. A növényekbe felszívódva élettani zavarokat okozó szisz- 

tematikus (transzlokális) szerek egy csoportja a fotoszintézist gátolja.
A fotoszintézist gátló herbicidek tárgyai, és egyben eszközei is a fotoszin

tézis-kutatásnak. Hatásmódjuk részletes ismeretének fontosságát jelzi, hogy a gya
korlatban alkalmazott herbicidek több, mint fele a fotoszintézis gátlásán keresztül 
fejti ki hatását (Pfister és Amtzen, 1979). Egy ismert hatóhelyű és hatás
mechanizmusú herbicid ezért hasznos segédanyag a fotoszintézis még felderítetlen 

részfolyamatainak vizsgálatában.
A jelen munkában előforduló urea (diuron=DCMU) és triazin (atrazin=ATZ és 

terbutrin ='TRB) típusú herbicidek szerkezete az 1. ábrán látható.

CH3

Cl

CH, CH3

СН,- C — N 
I H

N — CH--CIH, 
H 2 3

H — C — N N —CH2—CH3 
H

CH3 CH,

terbutrin atrazin

diuron

l.ábra A dolgozatban előforduló triazin és urea típusú herbicidek szerkezete
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A két fotokémiai rendszerrel működő magasabbrendű növényekben és 

cianobaktériumokban a herbicid-gátlás egyik helye a második fotokémiai rendszer 

(PSII), módja pedig az elektrontranszport megszakítása az elsődleges és a 

másodlagos kinon-akceptor (QA és QB) között (Pfister és Amtzen, 1979; Wraight, 
1981). Az oxigént nem fejlesztő bíborbaktériumokban csak egy fotokémiai rendszer 

található, melynek reakciócentruma (RC) a PSII-höz hasonló szerkezetű (Trebst, 
1987; Michel és Deisenhofer, 1986). Úgy a magasabbrendű növényekben mint a 

bíborbaktériumokban a triazin típusú herbicidek a másodlagos kinon kötőhelyének 

kompetitiv inhibitorai (Paddock és mtsai, 1988). A PSII-t szintén gátló, urea típusú 

DCMU-nak viszont a bíborbaktériumokban csak növekedést gátló hatása volt 
kimutatható; sem támadáspontját, sem hatásmódját nem ismerjük (Sutton és mtsai, 
1984; Sinning és mtsai, 1989/a). Nem tévesztve szem elől a két rendszer 

különbségeit, a bakteriális RC a PSII természetes modelljének tekinthető (Barber, 
1987), és a rajta szerzett tapasztalatok útmutatóul szolgálhatnak a magasabbrendű 

növények fotokémiai folyamatainak - így például az egyes herbicidekkel szembeni 
viselkedésüknek - megismerésében.

A hatásmechanizmus-vizsgálatok fontos kellékei a ható anyaggal szemben 

különböző mértékben rezisztens mutánsok. A PSII-herbicidek kutatásában a 

bakteriális modellnek kitüntetett szerep jut ezen a területen, mert:
a) Bíborbaktériumokból nagyszámú mutáns izolálható és tartható fenn a 

magasabbrendű növényekhez képest rövidebb idő alatt, kisebb anyag-, eszköz- és 

helyigénnyel.
b) Reakciócentrumuk izolálása, élettani, biokémiai és biofizikai vizsgálata is 

egyszerűbb, mint a magasabbrendű növényeké.
c) Az egyes polipeptideket kódoló gének egymáshoz viszonyított helyzete miatt 
könnyebb a mutánsok molekuláris vizsgálata is: míg a magasabbrendű növények 

kloroplasztisz-genomjában a Drpolipeptid psbA génje a D2 psbD génjétől távol, 
különböző szálon kódolt, az L-alegység pufL génjét vagy közvetlenül követi (pl. 
Rps. viridis-ben), vagy azzal átfedve, a leolvasási keret elcsúszásával kezdődik (pl. 
Rb. sphaeroides-ben) az M-alegységet kódoló pufM gén.

A fotoszintézist gátló herbicidek hatásmechanizmusának vizsgálatára 

természetes, indukált és géntechnológiai úton előállított mutánsok egyaránt 
használatosak. A különböző munkacsoportok által eltérő fajokból és törzsekből más
más herbicidek jelenlétében izolált mutánsoknál az alapkutatás már hatékonyabb 

rendszereket is igényel. Ezek előfeltételét, a hatékony géntranszfer rendszert Rb. 
capsulatus-on Bylina és Youvan (1987), Rb. sphaeroides-en Hunter és Turner 

(1988), Rps. viridis-en pedig Lang és Oesterhelt (1989) dolgozta ki..
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A szabadföldi körülmények között lejátszódó folyamatok modellezésére a 

természetes mutánsok a legalkalmasabbak. Izolálásuk és vizsgálatuk viszonylag nagy 

munkaigényét ellensúlyozza a belőlük nyerhető gyakorlati hasznú információ. A 

herbicidek hatásmechanizmusának tanulmányozására ezért választottuk a természetes 

rezisztens bíborbaktérium mutánsok izolálásával jelzett hagyományos utat.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1984 őszén Sutton és munkatársai a Weed Science hasábjain elsőként 
számoltak be egy nem célzott élőlénycsoport genetikai összetételének herbicidek 

okozta megváltozásáról (Sutton és mtsai, 1984). A vizsgált csoport a nem-kén 

bíborbaktériumok Rhodospirillum és Rhodopseudomonas nemzetsége volt. Izo- 

látumaik két természetes ökoszisztémából származtak: egy herbicidektől védett 
arborétum tóparti iszapjából, illetve egy évek óta (10-15 év) ATZ-nal rendszeresen 

kezelt kukoricaföld szomszédságában lévő mesterséges tó parti iszapjából. Mintáikat 
100/xM ATZ-nal kezelve megállapították, hogy a herbicid-hatásnak kitett élőhelyről 
származóak rezisztenciafoka magasabb, mint az arborétum-tóból származóké, 
előfordulnak közöttük teljesen rezisztens izolátumok, és hogy a megfelelő fajok 

törzsgyűjteményből (ATCC) származó vad típusai közül egy sem mutatja a 

mesterséges tó izolátumaira jellemző magas rezisztencia-szintet. A törzs- 

gyűjteményből származó vad típusokon mérhető növekedés-gátlást az ATZ 10/xM, 
míg a DCMU 5/xM. koncentráció felett okozott - az utóbbi DMSO jelenlétében. 
ATZ-on szelektált Rb. sphaeroides mutánsaik az ATZ-nal szemben tapasztalthoz 

hasonló fokú rezisztenciát mutattak a DCMU-val szemben is, míg magasabbrendű 

növények triazin-rezisztens kloroplasztiszainak ilyen kereszt-rezisztenciáját nem 

tapasztalták.
A törzsgyűjtemény vad típusú Rhodospirillaceae fajai közül 100/xM ATZ-nal 
szemben mindössze a Rsp. tenue 25093 mutatott emelkedett, s a Rps. viridis 19567 

teljes rezisztenciát.
Bár a bíborbaktériumokra általában jellemző a fotoszintetikus herbicidekkel - 

elsősorban a triazinokkal - szembeni érzékenység, a herbicidek hatásmecha
nizmusára és az ellenük kialakult rezisztenciára vonatkozó irodalmi adatok főleg 

nem-kén bíborbaktériumokból származnak.

2.1. A nem-kén bíborbaktériumok

A Földet napjainkban benépesítő élőlények túlnyomó többsége vagy a 

fényenergiát oxigén fejlődése kíséretében kémiai energiává alakító, széndioxid 

redukálására képes fototróf, vagy bonyolult szerves vegyületeket oxigén felhasználás 

és széndioxid fejlődés mellett lebontó heterotróf szervezet. Az előző földtörténeti 
korokhoz képest kisebb mennyiségben, és az energiaforgalomban csökkent szereppel 
ma is előforduló kivételek valamennyien prokarióták. Egyik csoportjuk az
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eubaktériumok közé tartozó bíborbaktériumok. A hagyományos felosztást követve a 

csoport a kénhidrogént elektronakceptorként hasznosítani tudó bíbor kénbak
tériumokból, s az erre képtelen nem-kén bíborbaktériumokból áll (Ormerod, 1992). 
Ez utóbbiak közé tartozik a dolgozatban szereplő valamennyi bíborbaktérium faj. A 

másik, főleg nukleinsav szekvencia (16S rRNS) adatok alapján készült csoportosítás 

szerint a Rsp. rubrum a bíborbaktériumok а-l, a Rps. viridis az a-2 míg a Rb. 
capsulatus és Rb. sphaeroides az a-3 csoport képviselője (Woese, 1987).

A bíborbaktériumok növekedésükhöz általában mindössze egy vagy két B- 

vitamint, egyszerű nitrogén- és szénforrást, vagy széndioxidot és egy elektron- 

donort igényelnek. A nem-kén bíborbaktériumok gyors növekedésre képesek 

fényben, szerves szubsztrátok - így pl. mono- és dikarbonsavak, alkoholok és 

cukrok - felhasználásával. A sejt anyagánál redukáltabb szerves szubsztrátok asz- 

szimilációjából származó elektronok a Calvin-ciklus útján széndioxid redukálására 

használódnak, míg a sejt anyagánál oxidáltabbak széndioxid termelést okoznak 

(Ormerod, 1992). Az oxigén jelenléte néhány faj növekedését gátolja, de nem 

okozza a sejtek pusztulását. Legtöbbjük aerob és mikroaerofil körülmények között is 

növekszik sötétben, oxigént használva elektron-akceptorként a szerves szubsztrátok 

oxidálására. Néhány faj képes lassú növekedésre piruvát anaerob fermentációjával is 

(Uffen, 1978). Gyorsabb növekedés érhető el ilyen módon cukrokon, mesterséges 

elektron-akceptorok - pl. DMSO vagy trimetilamin oxid - jelenlétében (Yen és 

Marrs, 1976; Madigen és Gest, 1978). Szemben az aerob, sötétben nevelt sejtekkel, 
amelyek nem tartalmaznak BChl-t, az anaerobak teljesen pigmentáltak. A BChl 
részben antennapigment, részben a fotoszintetikus RC kulcsfontosságú komponense.

2.2. A bíborbaktériumok fotoszintetikus reakciócentruma

A RC a fajra jellemző betűrődésekkel rendelkező sejtmembránba ágyazott 
protein komplex. Izolált RC-ot először Rb. sphaeroides-ből sikerült előállítani (Reed 

és Clayton, 1968), majd röviddel ezután Rps. viridis-bői is (Thomber és mtsai, 
1969).

2.2.1. Szerkezet

A membránba épült fehéijevázat mindkét fajban három polipeptid, az L-, M- 

és H-alegység alkotja, melyhez négy BChl, két BPh, két kinon és egy nem-hem vas 

kapcsolódik kofaktorként. A H-alegység eltávolítása az egyensúlyi abszorpciós 

spektrumok látható tartományában változást nem okoz, de a két kinon közötti
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elektronáramlást befolyásolja (Barber, 1987): kromofór nem kapcsolódik hozzá, de 

a polipeptid a RC része. Szemben a H-alegységet jellemző egy a-hélix szakasszal, 
az L és M öt-öt, a membránt átszelő hélixet tartalmaz. (2,ábra)

a.

c

MEMBRÁN

H-alegyseg
I------i 10 A (Inm)

2.ábra A Rps. viridis RC vázlata [Andreasson és Wánngárd, (1988); Ormerod, (1992)]
a) A membránba ágyazott polipeptidekhez a fotokémiai reakciók elsődleges donora, egy BChlj-, 
"speciális pár" (P), két molekula BChlj, (M), két BPh (F), kínon (Q), egy vas atom (Fe) és a 
membrán külső oldalán a négy hem csoportot tartalmazó citokróm с (C) komplex kapcsolódik.
b) Az elektron szállításában résztvevő komponensek elrendeződése.

Általános vonásaik hasonlósága mellett a két faj RC-a néhány lényeges eltérést is 

mutat:
a) A BChl a Rb. sphaeroides-ben a, a Rps. viridis-ben b típusú.
b) Az oxidált BChl dimer redukciója Rb. sphaeroides-ben egy vízoldékony citokróm 

c, Rps. viridis-ben pedig egy négy hem csoportot tartalmazó citokróm rendszer se
gítségével történik. A citokróm rendszer a Rps. viridis RC-ához szorosan kötött, így 

a preparátumokban a három alegység mellett mint negyedik komponens jelenik 

meg.
c) A Rps. viridis M-alegysége a Rb. sphaeroides-éné\ 17 aminosavval - a citokróm 

komplex kötőhelyével - hosszabb, L-alegysége viszont 8 aminosavval rövidebb 

(Michel és mtsai, 1986).
d) Míg a Rb. sphaeroides mindkét kinon-akceptora ubikinon-10, a Rps. viridis Од- 
ja egy menakinon molekula.
A későbbiekben vizsgált, BChla -t tartalmazó két további faj, a Rb. capsulatus 

(Youvan és mtsai, 1984) és Rsp. rubrum (Bélanger és mtsai, 1988) RC-ának 

szerkezete megegyezett a Rb. sphaeroides-évél. Egyes karotinoid hiányos mutánsok
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(pl. Rb. sphaeroides R26) kivételével a bíborbaktériumok RC-ához egy karotinoid, 
vagy - a Rsp. rubrum esetében - egy spirilloxantin molekula is kapcsolódik.

2.2.2. Működés

A Bchl fényelnyelésekor keletkező geij esztett elektron által a bíbor
baktériumok RC-ában bejárható útvonalakat, s az egyes lépésekhez szükséges idők 

nagyságrendjeit foglalja össze a 3.ábra.

1.5

E
i.on

g
i
a 0.5

(eV)

о

3.ábra Elektron-átadás a bíborbaktériumok RC-ában [Fehér,G. és mtsai, 1989]

Egy foton elnyelése után a gerjesztett elektron energiája az ábrán jobbra mutató 

nyilakkal jelzett folyamatokban hasznosul, vagy a balra mutató nyilakkal jelöl
tekben a fotoszintézis számára elveszik. A gerjesztett elektron a Bchl-ról BPh-re, 
innen pedig az elsődleges kinon-akceptorra (QA) jut. (Az első lépés megtételéhez 

három, a másodikéhoz pedig két nagyságrenddel van szükség rövidebb időre , mint 
a gerjesztett molekula energiájának rekombinációs utakon való elvesztéséhez.) A re
dukált QA-tól a másodlagos kinon-akceptor veszi át a gerjesztett elektront. (A 

transzport sebessége itt három nagyságrenddel haladja meg a lecsengését.) Két 
elektron után a QB két protont vesz fel, majd - újabb oxidált kinon molekulának 

adva át a helyét - leválik a RC-ról. A bíborbaktériumok fotoszintetikus 

membránjában lejátszódó reakciók magas kvantumhatásfokát jelzi, hogy bennük 

100-1000-szer annyi elektron energiája hasznosul, mint amennyi a töltésrekom
binációs utakon elveszik (Fehér és mtsai, 1989).
A korábbi elképzelésekkel ellentétben a bíborbakteriális RC nem redukál NAD+-t. 
Kialakul viszont egy elektron-körforgás, melyben az elektron a redukált kinonról 
ubikinolon és egy citokróm Ь-q komplexen keresztül a membrán külső oldalán
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elhelyezkedő - a Rps. viridis-ben a RC-hoz szorosan kapcsolt - citokróm c-hez, s 

onnan vissza az elsődleges donorhoz kerül (Ormerod, 1992). Ez a körforgás 

protonokat juttat a periplazmatikus térbe, s az így kialakuló proton grádiens által 
képviselt energia (pmf) a bíborbakteriális RC hozzájárulása a baktérium metabolikus 

folyamataihoz (Knaff, 1978). A pmf az ATP szintézis és transzport folyamataiban 

hasznosul közvetlenül.

2.3. Herbicid-gátlás bíborbaktériumokban és magasabbrendű növényekben

Sutton és munkatársainak közlése idején az ATZ és DCMU magasabbrendű 

növényekre gyakorolt hatását már meglehetős pontossággal ismerték. Az ATZ 

kötődése plasztokinonnal és egy plasztokinon analóggal egyaránt gátolható volt, s az 

utóbbi segítségével a gátlás helyét a QB-kötőhellyel azonosították (Vermaas és 

mtsai, 1983). A DCMU kötőhelyét egy analógjának felhasználásával úgy határozták 

meg, hogy az vagy a QA-kötőhely része, vagy legalábbis annak közvetlen 

környezetében található (Siderer és mtsai, 1984; Kyle, 1985).
Ugyanekkor a bíborbaktériumokról még csak egymásnak ellentmondó adatokat 
közöltek: egy ubikinon analóg kötődésének vizsgálata, valamint immunológiai 
kísérletek alapján az M-alegység tűnt a gátlás helyének (Marinetti és mtsai, 1979; 
Debus és mtsai, 1982), a 14C-azidoatrazin viszont csak az L-alegységbe épült be (de 

Vitry és Diner, 1984; Brown és mtsai, 1984). A kérdést a bakteriális RC 

kristályosítását (Michel, 1982) követő Röntgen-diffrakciós vizsgálatok döntötték el 
egyértelműen, az L-alegység javára (Michel és mtsai, 1986/a; Allen és mtsai, 
1987).

Kínon kötődésekor a 
megvilágított RC-ban 
egy citokróm oxidáci
ójával és a bekötött 
kinon redukciójával 
járó katalitikus cik
lus zajlik le. Miután 
a bekötődött kinon 
két elektron, majd két 
proton felvételével 
teljesen redukálódott, 
helyére egy újabb oxi
dált kinon molekula 
lép. A RC-on áthala
dó minden egyes e- 
lektron egy molekula 
cytc2+ cytc3+-vá oxi- 
dálódását eredmé
nyezi. Ha a Qb helyét 
inhibitor foglalja el, a 
QA'-ról az elektron 
továbblépni nem tud, 
s a cytc2+ foto-oxi- 
dációja leáll.

4.ábra Elektron-átadás a bakteriális RC-ban kinon 
és inhibitor kötődésekor [Paddock és mtsai, 1988]
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A 4.ábrán a bakteriális RC elektron-átadása látható kinon és kompetitiv inhibitor 

(pl. herbicid) kötődésekor, az 5.ábra pedig a QB és a terbutrin (TRB) bakteriális 

RC-hoz kötődésének módját vázolja (Paddock és mtsai, 1988).

(a)

Tyr222
(Gly)

Ser223
(Pro)

5.ábra A kinon (a), és inhibitor (b) kötődésének Röntgen-diffrakciós vizsgálatok alapján készült 
vázlata [Paddock és mtsai, 1988] Az L-alegység D és E hélixeinek kapcsolódásánál található hurok 
H-híd kialakítására alkalmas távolságban lévő oldalláncaihoz feltételezhetően a szaggatott vonallal 
jelzett helyeken kapcsolódik a kinon (a), illetve a TRB (b) molekula. A 222Tyr, 223Ser és 229Ile a Rb. 
sphaeroides, Rb. capsulatus és Rps. viridis fajokban megőrződött. A zárójelekben herbicid-rezisztens 
Rb. sphaeroides mutánsoknak a megfelelő pontokon előforduló aminosavait tüntették fel.

A bakteriális RC részletes ismeretében rejlő lehetőségek előtérbe állították a 

magasabbrendű növények és cianobaktériumok PSII-jével való összehasonlító vizs
gálatokat (Barber, 1987/a; Evans, 1987; Trebst, 1987). Az L- és M- alegység va
lamint a PSII Dj- és D2- polipeptidjeinek összehasonlítása a 6.ábrán látható 

eredményre vezetett.
A D^L és D2/M megfeleltetése nagyrészt az egyes polipeptidek aminosav-szekven- 

ciáinak összevetéséből származott (Williams és mtsai, 1984; Youvan és mtsai, 1984; 
Michel és mtsai, 1986/b; Williams és mtsai, 1986; Trebst, 1986). Az elképzelés 

kísérletes alátámasztására egy olyan aktív PSII RC izolálása adott lehetőséget, amely 

csak egy Dpés Df polipeptidet, valamint a citokróm b559 két alegységét tartalmazta 

(Nanba és Satoh, 1987; Okamura és mtsai, 1987). További érv az analógia mellett, 
hogy a bíborbaktériumokból izolált ATZ- és TRB-rezisztens mutánsok a vad 

típusétól eltérő szekvenciájű L-alegységet, míg a rezisztens magasabbrendű 

mutánsok a szenzitívétől eltérő szekvenciájű Dj-proteint tartalmaznak (Trebst, 
1987). A rezisztenciát biztosító mutációk a két fehérje megfelelő régióiban 

fordulnak elő, jelezve ezzel, hogy a kinon-, illetve herbicid-kötőhely szerkezete 

hasonló a két RC-ban (6.ábra).
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A 6.ábra felső felén a Rps. viridis RC szerveződésének Röntgen-krisztallográfiás 

adatok alapján készült vázlata látható (Deisenhofer és mtsai, 1985; Barber, 1987/b). 
Az A-E hélixeket az I-V téglalapok jelképezik, a Rb. sphaeroides és Rps. viridis 

herbicid-rezisztens mutánsainak a szenzitívtól eltérő aminosavait a megfelelő 

helyekre futó szaggatott vonalak jelzik.

•217 Arg-His 
-222 Tyr-Gly 
•223 Ser— Pro/Ala 
:-229 Ile-Met

Trp Phenh2 nh2CITOPLAZMA 250 216

4 :Glu
■ 232.

199 
.His 
-190"

115 112 3252 о: 225
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139 225259 Рл142t
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HiS .ТВM 230264E
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GiyS3

Giylll 
Giyiid------ 15378 170 251 140167 285 1S7 55Í.. ":""
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36"i 36
M
E
M
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—-glylOS-56 164 286 192 289192 164 56—
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LUMEN

His 337 С00Н
353 COOH Kis 332 His 337

D2-PROTEIN Dl-PROTEIN

6.ábra A bakteriális RC és a magasabbrendu növények Dj- és D2- proteinjének elrendeződése a 
fotoszintetikus membránban

A 6. ábra alsó fele a Dr és D2- polipeptideknek a bakteriális L-és M-alegység fenti 
képéhez hasonló ábrázolása. Az eredendően Trebst (1986/b) által javasolt modell 
részben nedvesedési (hidropátia) - térkép és a bakteriális RC-mal való analógiák, 
részben a Dj szerkezetére vonatkozó immunológiai vizsgálatok (Sayre és mtsai,
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1986) alapján készült. A herbicid-rezisztenciát eredményező ismert mutációkat 
(Hirschberg és mtsai, 1985; Erickson és mtsai, 1985; Johanningmeier és mtsai,
1987) itt is a megfelelő pozíciókból induló szaggatott vonalakkal jelezték. (Barber, 
1987/b). A két RC közötti további hasonlóság - melyre Barber külön felhívja a 

figyelmet - az is, hogy mind a négy esetben а В (az ábrákon II-vel jelölt) hélix 

membránon belüli része egy glicin párral kezdődik.
A 2. és 6. ábra alapján feltűnő a két RC szerkezeti szimmetriája, ugyanakkor 

a 6.ábrán a herbicid-rezisztenciát okozó pontok elhelyezkedése kiemeli a működés 

aszimmetriáját. A szerkezet és működés eltérő szimmetriaviszonyai közötti össze
függés tisztázása jelenleg a bakteriális RC kutatás fő irányainak egyike (Taguchi és 

mtsai, 1992).
A fotoszintézis fényreakcióinak molekuláris szintű vizsgálatában a nem-kén 

bíborbaktériumok számára kiemelt helyet biztosít, hogy fotoszintetikus apparátusuk 

alapos ismerete egy a manipulálásukra alkalmas genetikai eszköztárral párosul. 
Fotokémiai rendszereik ugyanakkor nemcsak a fotoszintézis, hanem a memb- 

ránfehéijék kutatása területén is az érdeklődés középpontjában állnak. Meg
ismerésükben az első lépéseket a ma "fotoszintetikus génklaszter" néven számontar- 

tott kromoszómaszakasz feltérképezése jelentette, kísérleti rendszerként való alkal
mazásuk pedig a különböző fajaikban kidolgozott hatékony géntranszfer módszerek 

megjelenéséhez köthető.

2.4. A bíborbaktériumok genetikája

Ismereteink mélysége ezen a területen nagyon változatos. A dohány kloroplasztisz 

genom teljes szekvenciájának meghatározását (Shinozaki és mtsai, 1986) követő 

évben mindössze ötven klónozott fotoszintetikus baktérium gén volt ismert, melyek 

közül tíznek - különböző fajokból származó - tizennégy teljes és öt részleges 

szekvenciáját közölték. A vizsgált gének kevés kivétellel a fotoszintézis és a 

nitrogénkötés rendszereihez kapcsolódtak. Napjainkban az ismert szekvenciájű 

gének számának gyarapodása már csak az adatbankok statisztikái alapján követhető, 
ugyanakkor egyes fajok genetikai folyamatairól ma sem tudunk többet, mint egy 

évtizeddel ezelőtt. Tekintettel a felhalmozott ismeretek mennyiségére és jelzett 
aszimmetrikus eloszlására, csak a dolgozat tárgya szempontjából szükséges genetikai 
vonatkozások áttekintésére vállalkozunk.
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2.4.1. A bíborbaktériumok herbicid-rezisztenciájának genetikai vizsgálata

2.4.1.1. Természetes és indukált mutánsok

A bíborbaktérium populációk genetikai összetételének herbicidek okozta meg
változásáról beszámoló cikk (Sutton és mtsai, 1984) megjelenésekor már ismerték a 

Rb. sphaeroides 2.4.1. (Williams és mtsai, 1983; Williams és mtsai 1984) és a Rb. 
capsulatus (Youvan és mtsai, 1984) pufL és pufM szekvenciáját, s mire megjelent a 

Rps. viridis-é (Michel és mtsai, 1986/b), már közlés előtt állt a Rsp. rubrum-é is 

(Bélanger és mtsai, 1988). A triazin-gátlás helyének a RC L-alegységével való 

azonosítása idejére (Michel és mtsai, 1986; Allen és mtsai, 1987) tehát a labo
ratóriumi vizsgálatokban leggyakrabban használt négy nem-kén bíborbaktérium faj 
természetes, illetve mutagén kezeléssel előállított mutánsaiból az L - alegységükön 

létrejött mutációk meghatározásához szükséges technikák (genomi DNS izolálása, 
klónozás, DNS szekvencia-analízis) kidolgozása már megtörtént.

1988-ban Paddock és munkatársai három, terbutrin jelenlétében izolált Rb. 
sphaeroides mutáns fizikai és szekvenciális jellemzését közölték. Mindhárom ke- 

resztrezisztens volt orto-fenantrolinra, és ügy kinon-kötésük, mint herbicid-kötésük 

alapján különböztek egymástól. Összhangban azzal a feltételezéssel, amely szerint a 

terbutrin a QB-kötőhely kompetitiv inhibitora, mindhárom mutáns pufL és pufM 

szekvenciáiban az L- alegység D és E hélixei közötti régiót - a QB-kötőhelyet - 
kódoló szakaszon találtak a vad típusétól eltérő pontokat. A mutációk mindhárom 

esetben a Rb. sphaeroides (Williams és mtsai, 1984), Rb. capsulatus (Youvan és 

mtsai, 1984) és Rps. viridis (Michel és mtsai, 1986/b) fajokban megegyező 

aminosavakat érintettek; a szerzők a mutánsokat a bennük talált aminosavcserék 

alapján IM229-nek (L229Ile/Met), SP223-mk (L223Ser/Pro) és 7G222-nek 

(L222Tyr/Gly) nevezték el. Saját vizsgálataik, valamint Allen és munkatársainak 

(1987) Röntgen-diffrakciós adatai alapján készítették el a kinon és a terbutrin 

(5.ábrái, valamint az orto-fenantrolin kötődésének modelljét, amely Michel és 

munkatársainak (1986/a) időközben Rps. viridis-en végzett hasonló vizsgálataival is 

összhangban volt. Modelljükben az L223Ser oldallánca a kinonnal H-hidat létesítő 

kötőcsoport, így érthető az SP223 mutánsnak a másik kettőénél kisebb kinon-kötő 

képessége. A kötőhely konformációjának kialakításában látták az L229Ile és az 

L222Tyr SZerepét, amelynek pontos meghatározásához további mutánsok vizsgálatát 
tartották szükségesnek.

Egy évvel később már négy, szintén terbutrinon izolált Rps. viridis mutáns 

teljes analízisét olvashattuk (Sinning és mtsai, 1989/b), közöttük két kettős mutánsét
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Ti jelű L223Ser/Alá+L217Arg/His, a T3 pedig L2i6Phe/Ser+M263Val/Phe ami- 

nosavcseréket tartalmazott. А T4 jelű egyszeres mutáns L222Tyr/Phe cseréjével a 

YG222 pácaként további forrást jelentett az L222 pozíció konformációs szerepének 

meghatározásához. Érdekessége, hogy ESR spektruma ügy a vad típusétól mint a 

többi mutánsétól különbözött, s a Rsp. rubrum és a PSII ESR spektrumához hason
lított. A Tó-ban a L216Phe/Ser cserével - a 77-hez és az SP223-hoz hasonlóan - 
kinon-kötő csoport változott. Túl azon, hogy kettős mutáns, а T3 tartalmazta az első 

ismert QA-kötőhely mutációt.
A két munkában közölt adatok lehetővé tették a kínon, illetve terbutrin és orto- 

fenantrolin kötődésének módjára vonatkozó hipotézis felállítását. Ennek bizonyí
tására, cáfolatára vagy éppen finomítására viszont további mutánsok előállítása és 

vizsgálata látszott szükségesnek. Hasonló következtetésre jutottak Sinning és mun
katársai akkor is, amikor az oxigént fejlesztő fotoszintetizáló szervezetek herbicid- 

rezisztenciájáról rendelkezésükre álló ismereteket a baktériumokon szerzett 
tapasztalatokkal vetették össze (Sinning és mtsai, 1989/b).

A Rsp. rubrum - mindössze néhány hónappal a Rps. viridis mutánsok 

közlését megelőzően meghatározott - pufL és pufM szekvenciáját a már ismert 
három faj megfelelő génjeivel összehasonlítva Bélanger és munkatársai (1988) 

megállapították, hogy a pufM fajok közötti eltérése nagyobb, mint a pufL-é. 
Elfogadva azt a feltételezést, hogy a két gén közös őstől származik, szerintük ez azt 
jelzi, hogy az L-alegységre nagyobb evolúciós nyomás nehezedik, mint az M-re, 
mely megállapításuk a RC aszimmetrikus működésének ismeretében nem meglepő. 
Ugyanezen összehasonlításokból következtettek arra is, hogy a vizsgált bíbor
baktériumok közül a Rsp. rubrum áll legközelebb a Rps. viridis-hez. A Rsp. 
rubrum-ból puf operon mutáns az általunk ismert irodalomban nem fordul elő.

is: a

2.4.1.2. Genetikai/géntechnológiai rendszerek

A RC és az antenna szerkezetének és működésének mind pontosabb megismerése 

érdekében a bíborbaktériumokkal dolgozó néhány laboratórium speciális rendsze
reket is kifejlesztett. Ezek hatékonysága és az alapul szolgáló genetikai eszköz az 

alkalmazott baktérium fajtól függően változott. A PSII herbicidek kutatásában Rb. 
capsulatus-on Bylina és munkatársai által kiépített rendszerek eredményessége máig 

a legnagyobb, de a mesterséges voltukból származó hátrányokra éppen megalkotóik 

figyelmeztettek. Hasonló rendszerek más fajokban való kialakítása időközben szin
tén lehetségessé vált (Hunter és Turner, 1988; Lang és Oesterhelt, 1989/b).
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Rb. capsulatus

Az első fototróf baktérium faj volt, amelyre használható genetikai rendszert dolgoz
tak ki (Marrs, 1974), s egészen a '80-as évek közepéig az egyedüli is. A genetiku
sok ezen faj iránti érdeklődését - tenyésztési körülményekkel szemben mutatott i- 

génytelensége mellett - valószínűleg a kapszdukciónak elnevezett egyedülálló gene
tikai folyamata keltette fel. Ez, mint neve is jelzi, egy transzdukció-szerű folyamat, 
amelyben a donor genom 5 kb körüli szakaszokra darabolódik, s fragmentjei vélet
lenszerűen pakolódnak. A keletkezett részecske (GTA) által szállított donor DNS 

szakasz a recipiens citoplazmájában önállóan nem replikálódik, így fennmara
dásának előfeltétele, hogy homológ rekombinációval a recipiens kromoszómájába 

épüljön (Scolnik és Haselkom, 1984; Youvan és mtsai, 1985). A donor DNS 

kapszdukcióval történő recipiensbe juttatása így feltételezi, hogy a homológ 

rekombinációhoz elegendő hosszúságú, és arra alkalmas régió is belefér a GTA 

fejbe. Noha a folyamatot részleteiben nem ismeijük, az interpozonok recipiensbe 

juttatásának egyszerű módjaként használatban van.
A Rb. capsulatus genetikai vizsgálatára alkalmas folyamatnak bizonyult a 

konjugáció is. Az RP4 plazmid egy származékát használták Willison és mtsai (1985) 

a genom mobilizálására és cirkuláris genetikai térképének elkészítésére, Klug és 

Drews génbankja (1984) pedig már a molekuláris genetikai vizsgálatokat alapozta 

meg.
Bylina és munkatársai 1986-ban olyan módszer kidolgozásáról számoltak be 

("site-saturation mutagenesis"), amely fehéijék egy bizonyos szakaszának 

vizsgálatára alkalmas az összes lehetséges aminosavaknak az adott pontra történő 

egyenkénti behelyettesítésével. Az alapul szolgáló helyspecifikus mutagenézissel 
készülnek a napjaink RC és antenna kutatásában használatos tervezett mutánsok 

(Murchison és mtsai, 1993; Wachtveitl és mtsai, 1993; Williams és mtsai, 1992; 
Grey és mtsai, 1992; Rongey és mtsai, 1993 Fowler és mtsai, 1993; Hunter és 

mtsai, 1993). A cserék létrehozására plazmid eredetű gének oligonukleotid köz
vetítette mutagenézisét használták, a megváltozott géntermék működését pedig a vad 

típusú génre nézve deléciós mutánsokon vizsgálták (Youvan és mtsai, 1985). Két 
évvel később már a RC L-alegysége 229(Ue) helyének ilyen módon elvégzett teljes 

analíziséről számoltak be (Bylina és Youvan, 1987).
Tovább finomított rendszerükön a kinon-kötóhely kompetitiv inhibitoraként működő 

herbicidekkel végzett kísérleteikben a - már évek óta használt - helyspecifikus muta- 

genézis mellett a mutánsok előállítására egy deléciós mutáns/konjugatív plazmid 

komplementációs rendszert alkalmaztak (Bylina és mtsai, 1989). A plazmid 

(pU2922) pBR322 és pRK290 származékok fúziós terméke, amely tartalmazza a Rb.
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capsulatus puf operonját, és E. coli-ból konjugációval juttatható a puf operonra 

nézve deléciós U43 Rb. capsulatus mutánsba. A pU2922-t tartalmazó U43 egyedi 
kolóniáiból nyert előtenyészeteket herbicid tartalmú táptalajra szélesztették, s a foto
szintetizáló kolóniákat izolálva nyerték a herbicid-rezisztens mutánsokat. Az atrazin 

a többi általuk vizsgált triazin herbicidíől eltérően viselkedett: a más triazinokra 

érzékeny egyes mutánsok ATZ-rezisztensnek bizonyultak. A szerzők ebből arra kö
vetkeztettek, hogy ATZ-on történő szelekcióval a herbicid-kötést befolyásoló ami- 

nosav-cserék szélesebb spektrumát hordozó mutáns populáció volna szelektálható. 
Öt triazin típusú herbicid, és az urea típusú DCMU hatásmechanizmusának vizsgá
latára felhasznált összes mutánsaikat foglalja össze az I.táblázat.

I. táblázat A Bylina és munkatársai által vizsgált herbicid-rezisztens Rb. capsulatus mutánsok 
(Bylina és mtsai, 1989) Jelölések: T = telítési mutagenézissel előállított; К = komplementációs 
rendszerből származó; * = az előzőtől kodonhasználatában különbözik: CGG/AGG; FN = foto
szintetikus növekedésre képes/nem képes

Pozíció eredetmutáns FNaminosav 
régi uj✓ •

TL216
L216
L216
L216
L223
L223
L226
L226
L228
L228
L228
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229
L229

FL216T
FL216L
FL216V
FL216P
SL223A
SL223N
TL226A
TL226M
GL228V
GL228R
GL228R*
IL229G
IL229A
IL229S
1L229C
IL229T
IL229V
IL229L
IL229M
IL229Y
IL229W
IL229H
1L229N
IL229D
IL229Q
IL229E
IL229K
IL229R

Phe Thr +
TPhe Leu

Val
+

Phe T+
Phe TPro +

Alá TSer
TSer Asn +

Thr Alá К+
Thr Met К+
Gly Val К+
Gly КArg +
Gly КArg +
Ile Gly T
Ile Ala T+
Ile Ser T+
Ile Cys T+
Ile Thr T+

Val
Leu

Ile T+
Ile T+
Ile Met T+
Ile Tyr T
Ile Trp T
Ile His T
Ile TAsn

AspIle T
Ile Gin T
Ile Glu T
Ile Lys T
Ile TArg

Huszonnyolc mutánsukban az L-alegység öt pontján történt aminosav-csere. 
Közülük kettő volt korábbról nem ismert pozíció: az L226, és az L228 (a'vad

/ '7
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típusban treonin, illetve glicin). Tizenegy mutánsuk volt képtelen fotoszintetikus 

növekedésre, ebből tíz esetben az 229Ile-t egyben pedig a 223Ser-t cserélték más 

aminosavra. A komplementációs rendszerből visszanyert tizenhárom - rezisztenciát 
kódoló - plazmidban ötféle nukleotid-cserét találtak, amelyek négyféle aminosav- 

cserét okoztak. Ezeket a számokat összevetve például a Rps. viridis mutánsokéval 
(Sinning és mtsai, 1989/b), ahol a hat izolátum négyféle mutációt hordozott, és - az 

izolálás módjából adódóan - mindegyik fotoszintetizált, láthatjuk, hogy a telítési 
mutagenézis a természetes, vagy a komplementációs rendszerben szelektált mu
tánsok által jelzett "forró pontok" feltérképezésének hatékony eszköze.

Hogy napjainkra a fotoszintetikus rendszert kódoló génjeinek szabályozása is 

meglehetős pontossággal ismert (Bauer és mtsai, 1993), SB 1003 törzséről pedig 

nagyfelbontású genetikai térkép is rendelkezésünkre áll (Fonstein és Haselkom, 
1992), továbbra is biztosítja a Rb. capsulatus-nak a bíborbaktériumokon folyó ge
netikai kutatásban kezdettől meglévő vezető szerepét.

Rb. sphaeroides

Az a-3 csoportba tartozó másik kedvelt laboratóriumi faj genetikai vizsgálata bár jó
val később kezdődött, megismerésében a Rb. capsulatus-on szerzett tapasztalatok a 

két faj közeli rokonsága miatt lehetővé tették a gyors előrehaladást, így a '80-as é- 

vek végére a Rb. sphaeroides genetikája utolérte a Rb. capsulatus-ét. Az egyetlen 

genetikai eszköz, amelyet a Rb. sphaeroides-ben kezdettől fogva nagyobb sikerrel 
alkalmaztak, a transzformáció. Fomari és Kaplan már 1982-ben olyan módszert 
közölt, amellyel a klónozásra használható nem-konjugatív kis plazmidok l(F5-es 

transzformációs gyakorisággal juttathatóak be ebbe a fajba. (A Rb. capsulatus-on 

tapasztalt legnagyobb transzformációs gyakoriság is csak 10_9-en körüli érték volt; 
Jasper és mtsai, 1987) Hogy Hunter és Turner (1988) - Bylina-t és munkatársait 
megelőzve - mégis konjugációs rendszereket használtak a Rb. sphaeroides fotoszin
tetikus RC-ának és antennarendszerének vizsgálatára, annak az elérhető 10‘2-os 

transzkonjugáns gyakoriság lehetett az oka. Recipiensként a saját laboratóriumukban 

NTG-mutagenézissel előállított deléciós mutánsaik szolgáltak. (RC-hiányos mutáns 

törzset már korábban is leírtak: pl. a PM8 jelűt Sistrom és Clayton 1964-ben.)

Rps. viridis

A Hunter és Tumer (1988) által Rb. sphaeroides-en mért konjugációs gyakoriságot 
sikerült elérnie Rps. viridis-sei Lángnak és Oesterheltnek (1989/b), amikor a 

korábbi kísérletektől eltérve a pBR322 származék pKVSl vektorral próbálkoztak. A
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RC genomi szerkezetére és a Rhizobium meliloti konjugációs donorként való al
kalmazhatóságára vonatkozó megállapításaik mellett beszámoltak egy a pKVl-be 

klónozott terbutrin-rezisztenciát hordozó pufL-nek a vad típusú recipiensben történő 

kifejeződéséről is.

Rsp. rubrum

Az előzőekhez hasonló génátviteli rendszert ebből a fajból az általunk ismert iroda
lom nem közölt. A Rsp. rubrum-on végzett vizsgálatok eltérő irányát jelzi, hogy a 

RubisCO nagy alegységét kódoló rbcL gén nemcsak a faj első ismert szekvenciája 

génje, de egyben az első ismert szekvenciájú bíborbakteriális rbc gén volt (Nargang 

és mtsai, 1984; Somerville és Somerville, 1984). A pet gének és termékeik (Rieske- 

féle fehérje, cyt b és cyt c{) szekvenciáinak vizsgálatából nyert adatok (Majewski és 

Trebst, 1990) az ezen fehérjék érési folyamatairól, képződésük mennyiségi viszo
nyainak szabályozásáról és a membránon belüli elhelyezkedésük módjáról (orientá
ciójukról) kialakított elképzeléseket vitte közelebb a valóság megismeréséhez.
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3. CÉLKITŰZÉS

Távlati célunk a herbicidek fotoszintézist gátló hatásának többszintű 

vizsgálata volt bíborbaktériumokon, mint (PSII) modelleken. Terveztük különböző 

rezisztencia-fokokat képviselő természetes mutánsok izolálását, s ezek összeha
sonlítását a baktérium-tenyészetek növekedési sebességétől a kromatofórák és RC-ok 

biofizikai vizsgálatán át a pufL szekvenciák meghatározásáig teijedő vizsgálati 
szinteken. Ezen fázisok rám háruló része a bakteriális és molekuláris genetikai 
vizsgálatok metodikai feltételeinek kialakítása volt.

Munkánk kezdetekor a közvetlen cél a Moszkvai Állami Egyetem törzs
gyűjteményéből származó, az SZBK Biofizikai Intézetében fenntartó tenyésztésben 

lévő Rhodobacter capsulatus B-10, Khodopseudomonas viridis IV és Rhodospirillum 

rubrum I törzsek felhasználásával herbicidek gyors tipizálására alkalmas módszer 

kidolgozása volt. Mutánsaink szelektálására (távlati céljaink szem előtt tartásával) a 

többi triazin herbicidtől eltérő viselkedésű atrazint választottuk (Bylinna és mtsai, 
1989). A természetes mutánsok használatát közvetlen célunk, a fotoszintetizáló 

mutánsok izolálásának és a szabadföldi körülmények mind jobb megközelítésének 

szándéka indokolta.

Feladatom

- a JATE Biofizika Tanszékén dr Nagy László által Rb. sphaeroides R26-ból izolált 
R89 jelű atrazin-rezisztens mutáns pufL szekvenciájának meghatározása és a szen- 

zitívével való összehasonlítása
- herbicid-rezisztens mutánsok izolálása a fenti Rb. capsulatus, Rps. viridis és Rsp. 
rubrum törzsekből, valamint
- az ezek közül munkacsoportunk más tagjai által biofizikai módszerekkel 
kiválasztott reakciócentrum-mutánsok herbicidek okozta növekedés-gátlásának és 

pufL szekvenciájának a megfelelő szezitív izolátuméval való összehasonlítása volt.
A feladatok jellegének megfelelően a dolgozat két részből áll: az első a herbicid- 

rezisztens mutánsok izolálásával és növekedés-gátlásuk vizsgálatával, a második 

pedig a pufL szekvenciák meghatározásával foglalkozik.
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

4.1. HERBICID-REZISZTENS MUTÁNSOK IZOLÁLÁSA NEM-KÉN
BÍBORBAKTÉRIUMOKBÓL

4.1.1. Anyagok

A tápoldatok és táptalajok készítéséhez használt anyagok a következő forrásokból 
származtak:
DIFCO (Detroit): agar-agar, élesztőkivonat, kazaminosav
Északmagyarországi Vegyiművek (Sajóbábony): ATZ, DCMU
Fluka (Buchs): NT A
Merck (Darmstadt): CASO-Agar
Oxoid (London): bakto-pepton
Serva (Heidelberg): borostyánkősav-Na2
Valamennyi további anyagunk a Reanal (Budapest) által forgalmazott vegyszer volt.

4.1.2. Tápoldatok, tenyésztés

A tenyésztési körülmények kialakításakor arra törekedtünk, hogy valamennyi fajt le
hetőleg egységesen tudjuk kezelni. Mivel a kipróbált tápoldatok közül erre legalkal
masabbnak az intézetünkben hagyományosan alkalmazott szukcinát tápoldat bizo
nyult (Függ.), a továbbiakban ezt használtuk fenntartó tenyésztésre és mutáns-izolá
lásra egyaránt.

Rb. sphaeroides R26-ot és R89-&t csak a DNS-izoláláshoz szükséges kis 

mennyiségben tenyésztettünk. Mindkettőt a JATE Biofizika Tanszékéről kapott 
inokulumról eredeti tápoldatán (Függ.), 6-12 órás sötétben történő előtenyésztés 

után a saját nevelő szekrényünkben, fényen növesztettük telítésig.
A mutánsok izolálásakor és tenyésztésekor a tápoldatokhoz a megfelelő 

herbicidet annak 50 mM-os etanolos törzsoldatából adtuk a kívánt végkon
centrációban. A tenyészeteket a szükséges mennyiségtől függő térfogatú, színültig 

töltött és légmentesen lezárt csavaros tetejű, vagy csiszolt dugós tenyészedényekben 

neveltük.
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Szilárd táptalajon részben a BBL GasPak Plus anaerob rendszerben, részben 

a bioMérieux hasonló C02 + H2-fejlesztő rendszerében tartott műanyag Petri csé
székben tenyésztettünk. A táptalajok készítésekor a megfelelő tápoldathoz 1.5 % 

végkoncentrációban, fedőagar készítésekor 0.7-0.8 % végkoncentrációban adtunk
agar-agart.

A nevelő szekrény hőmérséklete 25-32°C volt, a -1 mW/cm2 erősségű meg
világítás 40 W-os wolfram égőkkel történt.

Fenntartó tenyésztéskor masszív oltást (15-30 % v/v) alkalmaztunk, 
növekedési és gátlási görbék felvételekor, valamint preparatív célú tenyésztésekhez 

1-5 % (v/v) inokulumot használtunk, mutáns-izoláláskor pedig egyedi kolóniáról 
indított tenyészettel dolgoztunk.

4.1.3. Mutáns-izolálás

A mutánsokat a mutagén kezelés nélkül előforduló rezisztens sejtek fel
dúsításával nyertük:
(i) Korai logaritmikus fázisban lévő folyadékkultúrához 200 /xM végkoncentrációban 

herbicidet adtunk. A tenyészet növekedése ekkor megállt, majd - hosszabb-rövidebb 

idő után - újra indult.
(ii) A telítésig nőtt tenyészetet herbicid tartalmú táptalajra szélesztettük, és anaero- 

boxban, fotoheterotróf körülmények között tartottuk.
(in) A színes, egyedi kolóniákat herbicid tartalmú tápoldatba oltva nyertük a to
vábbi vizsgálatra alkalmas mutáns folyadékkultúrákat.

4.1.4. Növekedés-gátlás mértékének meghatározása

Az ATZ és DCMU növekedést gátló hatását a Sutton és mtsai (1984) által 
alkalmazott módon határoztuk meg.

A korai logaritmikus fázisú ( OD680 = 0.15 - 0.35 ) fototróf tenyészeteket 
három csoportra osztottuk. Egyik csoportjukhoz 100 /xM végkoncentrációban ATZ- 

t, másik csoportjukhoz 100 /xM végkoncentrációban DCMU-t és 0.5 % (v/v) 

DMSO-t adtunk. A herbicid-hatásnak kitett mintákat a kezeletlen harmadik 

csoporttal együtt 24 órán át hagytuk növekedni, majd mértük az OD680 értéküket. A 

herbicid-hatásnak kitett kultúrák növekedését a kezeletlenek növekedésének szá
zalékában adtuk meg.
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4.2. ATRAZIN-REZISZTENS BÍBORBAKTÉRIUM MUTÁNSOK pufL 

SZEKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA

4.2.1.Kísérleti anyagok

4.2.1.1.Finomvegyszerek és enzimek

A géntechnológiai eljárások során felhasznált finomvegyszerek és enzimek a 

következő forrásokból származtak:
Amersham (Aylesbury): M13 DNS szekvenáló kit, Taq DNS polimeráz, T4 DNS
ligáz, Multiprime DNS jelölő kit, restrikciós endonukleázok
New England Biolabs (Beverly): Restrikciós endonukleázok, lambda fág DNS
Bio-Rad Laboratories (Richmond): Ionmentesítő gyanta
Boehringer (Mannheim): dATP, dGTP
Fermentas (Vilnius): Restrikciós endonukleázok
Lóba Feinchemie (Fischamend): Fenol
Merck (Darmstadt): Formamid
Pharmacia (Uppsala): T7 DNS szekvenáló kit
Promega (Madison): LambdaGEMll genomi klónozó kit, Packagene Lambda fág 

pakoló rendszer
Serva (Heidelberg): Akrilamid, bis-akrilamid, ammónium-perszulfát 
Sigma (St.Luis): Agaróz, ampicillin, kanamicin, IPTG, X-Gal, proteináz К 

Stratagene (LaJolla): T4 DNS ligáz, X-Gal
A fentiek kivételével valamennyi vegyszerünk a Reanal (Budapest) által 
forgalmazott, analitikai minőségű volt.

4.2.1.2. Egyéb anyagok

Szintetikus oligonukleotid belső primer: 5'- GCCCTCTGCATGATCATTACC -3', 
készült az MTA SZBK Biokémiai Intézetében, Cyclone Plus (Milligene/Biosearch) 

rendszerben
Amersham (Aylesbury): Hybond-N nylon membrán 

Union Carbide (Chicago): Dialízis membrán

4.2.1.4. Radioaktív vegyültetek

Amersham (Aylesbury): (a-35S)dATP
Izinta (Budapest): (a-35S)dATP, (gamma-32P)ATP
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4.2.1.З. Escherichia coli törzsek, bakteriofágok, plazmidok

A klónozásos munkák során alkalmazott gazdabaktériumokat és vektorokat 
foglalja össze a 3 .táblázat.

3.táblázat

HivatkozásElnevezés Jellemzők

E.coli törzsek 

DH-5 a Woodcock és mtsai, 
(1989)

F',4>80d/acZdM15, 
recAlendAlgyrA%,thi-l, 
hsdR 17, (r^m^+)rsupE44 
relAl,deoR, 
A(/acZYA-a/gF)U169 
F',/wdR574(r]c',mjc+), 
5upE44rsupF58,/ßcYl vagy 

A(/acIZY)6.ga/K2, 
garT22,metB l,trpR55 
recAl,endAlgyrA96,thi-1 

hsdRll jupE44,relA\,lac, 
[F'pro AB,/ízcI9Za M15, 
TnlO(tetr)]

Murray,(1977)LE392

Bullock és mtsai, 
(1987)

XLl-Blue

Bakteriofágok 

M13 mpl8/19 Norrander és mtsai 
(1983)
Stratagene,U S A

egyszálú fág vektor

pBS + /- helper fágja, 
kanamicinr 

félig feltöltött Xhol 
karok; alkalmasak Bell, 
BglII,MboI,BamHI vagy 
Sau3AI enzimekkel emész
tett, 9-23kb méretű genomi 
DNS fragmentek klónozására

VCS M13

Promega,USAx.GEM-11

Plazmidok 

pBS + /- 

"Sheffield" 

(Függ.)

ampicillinr 

Rb. sphaeroides 2.4kb 

EcoRI-Sall fragment 
pUC18-ban

Stratagene,USA 

Dr Mike Jones, 
The University 

of Sheffield, 
Krebs Institute
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4.2.2. Kísérleti módszerek

A molekuláris biológiai munkák rutin eljárásainak zömét általánosan használt 
laboratóriumi kézikönyvek (Maniatis és mtsai, 1982; Sambrook és mtsai, 1989) leí
rásai alapján végeztük. Ezek rövid összefoglalását, valamint a több munkafázisban 

is felhasznált oldatok összetételét a függelék tartalmazza. Az egyes részfeladatok 

megoldására kereskedelmi forgalomban lévő egységcsomagok (kitek), valamint az 

enzimek és finomvegyszerek használatakor a gyártó cégek utasításait követtük. A 

továbbiakban csak a fenti kézikönyvekben nem szereplő, vagy általunk lényegesen 

módosított formában alkalmazott eljárásokat ismertetem részletesen.

4.2.2.1. Mikrobiológiai eljárások

Az E.coli törzseket 2xTY vagy LB alapú tápoldatban (Függ.) illetve táptalajon 

tenyésztettünk. Az alap tápoldatot és táptalajt XLl-Blue tenyésztésekor 15 Mg/ml 
végkoncentrációban tetraciklinnel, DH-5 a tenyésztésekor 0.2 % végkoncentrá
cióban glükózzal, az LE392 esetében pedig 0.2 % maltózzal és 10 mM/1 vég
koncentrációban MgS04-tal egészítettük ki.
Kompetens sejteket Chung és mtsai (1989) módszerével preparáltunk, tároltunk és 

transzformáltunk. (Függ.)
Lambda bakteriofágot a Promega protokolt (1991) követve, M13 fágot pedig az 

Amersham (1984) kézikönyv alapján tenyésztettünk. (Függ.)
Bluescribe kiónokról egyszálú DNS kópia izolálásához az alábbi módon készítettünk 

lizátumot:
a. ) XL1-BIpBS egyedi kolóniát 6 órán át növesztettünk 37°C-os vízfürdőn 300 rpm- 

mel rázatva, 3 ml 50 Mg/ml ampicillint tartalmazó 2xTY tápoldaton.
b. ) A tenyészet 1.5 ml-ét 15 /xl VCS M13-mal fertőztük, majd 1 órán át rázattuk az 

előbbi vízfürdőben.
c. ) A fertőzött tenyészet 150 ^l-ével 3 ml 50 Mg/ml ampicillint és 70 jug/ml kana- 

micint tartalmazó 2xTY tápoldatot oltottunk be, majd 16 - 18 órán át rázattuk a 

fenti vízfürdőben.
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4.2.2.2. DNS izolálást és analitikai módszerek

4.2.2.2.1. Genomi DNS izolálása bíborbaktériumokból

A rekombináns DNS technikákhoz fotoheterotróf körülmények között tartott 
tenyészetekből, Fomari és Kaplan (1983) fagyasztva töréses feltáró módszerét alkal
mazva a következő módon izoláltunk genomi DNS-t:

Egy liter korai stacioner fázisú tenyészet sejtjeit gyűjtöttük össze centrifugá- 

lással (JANETZKI K23, 10 perc, 4000 rpm, 4°C). Az üledéket legalább 3 órán át 
-20°C-on tartottuk, majd szobahőmérsékletre tettük. A felolvadt üledéket 10 ml TE 

[pH = 8.0] (Függ.) pufferben felszuszpendáltuk, majd újabb egy órára -20°C-ra 

helyeztük. Az ezt követő szobahőmérsékleten való felolvasztás után a 

szuszpenzióhoz 0.03 Mg/ml végkoncentrációban lizozimot adtunk, majd 30 percig 

37°C hőmérsékletű vízfürdőben 60 rpm-mel rázattuk. A 30 perc letelte után az 

elegyhez 0.1% végkoncentrációban SDS-t adtunk, majd további 30 percig rázattuk 

a fenti vízfürdőben. Az ilyen módon meggyengített sejtfalakat aztán mechanikus 

törésnek vetettük alá a szuszpenziónak egy 18G injekciós tűn való többszöri 
átszívásával, majd 5 M K-acetátot adtunk hozzá 0.5 M végkoncentrációban, s egy 

órára jégre tettük. A keletkezett csapadékot centrifugálással eltávolítottuk (10 perc, 
4000 rpm, 4°C), majd újra extraháltuk 3 ml TE [pH=8.0] pufferrel. Centrifugálás 

után a második extrakció felülúszóját hozzáadtuk az elsőhöz, s az egyesített frakciók 

DNS-tartalmát 2.5 térfogat -20°C hőmérsékletű etanol hozzáadásával kicsaptuk. Az 

alkoholos rendszert legalább 4 órán át hagytuk állni -20°C-on, majd centrifugáltuk 

(30 perc, 4000 rpm, 4°C). A csapadékot szobahőmérsékleten szárítottuk, 10 ml TE 

[pH = 8.0] pufferben újra oldottuk, hozzáadtunk 50mg előemésztett proteináz-K-t 
(Sigma Type XI-S crude proteáz 500 pl TE [pH = 8.0] pufferben 37°C-on 30 percig 

előemésztve) és 37°C-os vízfürdőben 60 rpm-mel rázattuk 30 percig. Ekkor 10 mg 

DN-áz mentes RN-ázt adtunk az oldathoz (Reanal, 100 mg/ml-es, 90°C-on DN-áz 

mentesített vizes törzsoldatból), s további 30 percig folytattuk az emésztést. Az 

emésztőelegyet fenolos extrakcióval (Maniatis és mtsai, 1982) tisztítottuk, majd 2.5 

térfogat -20°C-os etanollal kicsaptuk. A csapadék összegyűjtése, szárítása és 

újraoldása után vizsgáltuk a preparátum DNS-tartalmát, annak tisztasági fokát és 

méret szerinti homogenitását fotometriásan és agaróz gélelektroforézissel. Az első 

néhány preparátumot tovább tisztítottuk CsCl grádiens centrifugálással (Függ.), de 

ez a lépés a későbbiekben elhagyhatónak bizonyult.
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4.2.2.2.2. Plazmid és bakteriofág DNS izolálása

Nagy mennyiségű, dupla szálú plazmid preparátumokat Bimbóim és Doly 

(1979) módszerének Ish-Horowitz-féle módosítása alapján készítettünk (Függ.).
Kis mennyiségű plazmidot 1.5-3 ml-es tenyészetekből részben forralásos 

módszerrel (Függ.), részben közvetlen fenolozással nyertünk:
0.9 ml 12-16 órás tenyészethez 0.5 ml (TE pH=8.0-cal telített) fenolt adtunk, a két 
fázist kémcsőkeverőn összekevertük, majd centrifugálással azonnal szétválasztottuk 

(Hettich Mikroliter centrifuga, 3 perc). A vizes fázist kloroform:izoamilalkohol = 

24:1 arányú keverékének 0.5 ml-ével extraháltuk, majd a fázisokat 5 perc 

centrifugálással elválasztottuk. Ismételt kloroformos extrakció után a vizes fázist két 
eppendorf centrifuga csőbe szétosztva 2.5 térfogat -20°C-os etanollal kicsaptuk, a 

csapadékot 15 perc centrifugálással összegyűjtöttük, majd szobahőmérsékleten 

szárítottuk.
Lambda fág DNS-t a Promega (1991) útmutatója alapján preparáltunk, M13 

fágból pedig dupla szálú DNS preparátumokat a plazmidokkal azonos módokon ké
szítettünk (Függ.).

Egyes szálú DNS preparátumaink úgy M13 fágból mint a pBS + helper fág 

redszerekből az Amersham M13 klónozó és szekvenáló kit kézikönyvének (1984) a- 

jánlása szerint készültek (Függ.).

4.2.2.2.3. A DNS agaróz gélelektroforézise

A DNS fragmentumokat horizontális agaróz géleken (0.5 - 2 %), alacsony 

feszültségen (0.5 - 2 V/cm) Tris-borát pufferben (TBE; Függ.), rendszerint 0.5 

Mg/ml etidium-bromid jelenlétében választottuk el, és UV fényben fotóztuk.
Egyszálú DNS minta vizsgálatakor 1 ptg/ml volt az etidium-bromid koncent

rációja, fragment méret meghatározásakor pedig a géleket az elektroforézist követő
en festettük.

4.2.2.2.4. DNS fragmentumok izolálása agaróz gélből

Az elektroforézist követően a kiválasztott DNS fragmentumokat - illetve ge~ 

nomi emésztések elválasztásakor a kívánt mérettartományokat - a gélből szikével 
kivágtuk, és DNS-tartalmukat dializáló hártyában elektroeluáltuk. A géldarab mére
tétől, valamint DNS-tartalmának mennyiségétől és méretétől függően az eluáló fe
szültség 30-120 V, az elúció időtartama pedig 0.5 és 3 óra között változott.
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4.2.2.2.5. DNS szekvencia meghatározása

A DNS szekvenciák meghatározására a Sanger és mtsai (1977) által kidolgo
zott módszeren alapuló Amersham M13 és Pharmacia T7 DNS szekvenáló kiteket 
használtuk, az utóbbit néhány esetben a USB (Cleveland) azonos rendszerű Seque- 

nase version 2. kitjének Mn pufferével (0.15 M Na-izocitrát + 0.1 M MnCU) kie
gészítve, a USB kit útmutatója szerint. Egyes kompressziókat szintén a USB kithez 

tartozó ITP mixek használatával sikerült feloldanunk. Templátként a megfelelő frag
mentumokat tartalmazó egyes szálú M13 fág DNS vagy plazmid (Bluescribe) kió
nokról helper fág segítségével készült egyszálú DNS preparátum szolgált. A reak
ciók eredményeként kapott jelölt DNS fragmenteket 5-6 %-os denaturáló poliak- 

rilamid géleken választottuk el (Sanger és Coulson, 1978), és autoradiográfiával 
tettük láthatóvá (Függ.).

4.2.2.3. Rekombináns DNS technikák

4.2.2.3.1. Génkönyvtár készítése Lambda GEM-11 bakteriofágba

A génkönyvtárak a 4.2.2.2.1. pontban leírtak szerint izolált genomi DNS 

felhasználásával Promega genomi klónozó rendszerben készültek.

a)
--iiím iiiliisTsjo^

bal
° 5s

központi rész (14kb) jobb kar (9kb)bal kar (2Ckb)

LambdaGEM-11

— GATC
— CrAG
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-CTAG
| Sau3 AI vagy Mbol részleges 

emésztés 
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GAGCTAG

GATCGAG 
■CTAGCTC ■

7.ábra Klónozás LambdaGem-11 vektorba (Promega, 1991) 
a) a vektor szerkezete, b) a klónozás vázlata
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Az egyes herbicid- érzékeny, és a belőle származó rezisztens izolátum klónozása 

egy időben, párhuzamosan történt. Mivel az első ilyen pár, a Rb. capsulatus B-10 és 

a belőle származó ATZR201-ts jelű atrazin-rezisztens mutáns esetében a ligálási 
körülmények optimalizálására készült reakciókból kicsi, de elégséges méretű 

könyvtárakat nyertünk, további (nagy mennyiségű) reakciók ezekből nem készültek. 
A Rb. sphaeroides R26 és R89 esetében az előzőekben szerzett tapasztalatok alapján 

megválasztott mennyiségi viszonyok és körülmények között dolgoztunk.
A LambdaGEM-11 vektor szerkezete és az Xhol félig feltöltött karokkal történő 

klónozás vázlata látható a 7.ábrán.
Az egyes könyvtárak készítése során a Promega kézikönyv (Promega Proto

cols and Applications Guide, 1991) ajánlásaitól (1. ábra b) a következő pontokon 

tértünk el:
a) A genomi DNS Sau3AI-gyel történő részleges emésztése helyett - a Biolabs út
mutatója szerinti - BamHI emésztést végeztünk.
b) A BamHI fragmentek részleges feltöltése Taq DNS polimerázzal történt az alábbi 
reakciókban:

Rb. sphaeroides 

R26 és R89
Rb. capsulatus 

B-10 és ATZr201
-200 pg -200 Mggenomi DNS

100 mM dATP (Boehringer)
100 mM dGTP (Boehringer) 

lOx Taq puffer (Amersham)
Taq DNS polimeráz 

végtérfogat 
inkubálási idő 

hőmérséklet
c) A fragmentek ligálhatóságát feltöltés előtt és után a teszt-ligátumok gélelektrofo- 

rézisével ellenőriztük.
d) A félig feltöltött Rb. capsulatus fragmenteket 0.5 %-os agaróz gélen 2 V/cm-rel, 
a Rb. sphaeroides fragmenteket pedig 0.7 %-os agaróz gélen 1.2 V/cm feszültségen 

elektroforetizáltuk, majd a 9-23 kb közötti mérettartományokat elektroeluáltuk.
e) A ligáló elegyek DNS-tartalma a Rb. capsulatus-ok esetében 1 pg (2 pl) félig 

feltöltött LambdaGEM-11 Xhol kar + -10 Mg félig feltöltött 9-23 kb BamHI ge
nomi fragment volt 10 pl végtérfogatban. A Rb. sphaeroides-ek esetében a 

LambdaGEM-11 karok mennyiségét 1.5 pg-тг., a reakcióelegyek végtérfogatait 
pedig 60 м1-ге növeltük.
f) A pakoláshoz 25 pl Packagene (Promega) extraktumot használtunk ligálásonként, 
ami - 16 kb-os átlagos in szert-mérettel számolva - a Rb. capsulatus-ok esetében

10 m!1 pl
1 m! 10 pl
io mi 30 mi

0.5 U/Mg DNS 

300 m1 
1 óra

0.1 U/Mg DNS 

100 m!
2 óra
72°C 72°C
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-1.5 fig, a Rb. sphaeroides-e,kében pedig -2.5 ng rekombináns LambdaGEM-11- 

nek felel meg.
A könyvtárakat jellemző adataik (5.EREDMÉNYEK) meghatározása után lemez 

módszerrel (Függ.) amplifikáltuk, és 4°C-on tároljuk.

4.2.2.3.2. Klónozásplazmidba és M13 fágba

Valamennyi klónozáshoz házilag izolált és tisztított (Függ.) plazmidot illetve 

dupla szálú M13 fágot használtunk vektorként, melyeket a restrikciós endonukleázt 
forgalmazó cég ajánlása szerint hasítottunk.
A vektor és az inszert ugyanazon egy enzimmel való emésztését általában egy 

reakcióban végeztük.
Kettős emésztés után a vektort agaróz gélből tisztítva adtuk a ligáló elegyhez. 
Ragadós végek ligálása előtt a vektor + inszert keveréket 10 percre vízfürdőn 60 - 
80°C-ra melegítettük, majd a vízfürdővel együtt hagytuk szobahőmérsékletűre 

hűlni.
A ligálásokat 12-16 órán át tartottuk -I- 4°C-on jeges vízfürdőben, függetlenül a 

ligálandó végek minőségétől.
Izolált fragmentek klónozásakor -80°C-on tárolt kompetens sejteket transz
formáltunk, genomi emésztések izolált fragment-tartományainak klónozásakor 

viszont minden esetben frissen preparáltakat használtunk.

4.2.2.3.3. A pufL szekvenciát tartalmazó kiónok izolálása

Lambda GEM-11 klánok

A pufL gént tartalmazó rekombimánsokat a Hybond-N protokol (Amersham) 

ajánlása szerint elkészített tarfolt hibridizációval választottuk ki (Függ.). A fág- 

DNS-t UV-keresztkötéssel (3-5 perc) rögzítettük a nylon membránhoz, és 37°C-on 

16-24 órán át, lassan mozgatva (Himba) hibridizáltuk. Hibridizációs próbánk a 

"Sheffield" klón (Függ.) -850 bázispár hosszúságú Xbal-Sall fragmentje volt. A 

próbát Multiprime jelölő kit segítségével, s annak utasításait követve jelöltük 32P-vel 
(Függ.). Az autoradiogramok alapján kiválasztott pozitív tarfoltokat az alaplemezről 
izoláltuk, és folyadékkultűrában felszaporítottuk (Függ.).
A lizátumokból tisztított bakteriofág DNS-t alkalmas restrikciós endonukleázzal ha
sítottuk, a termékeket agaróz gélen elválasztottuk, s a szárított gél hibridizációs képe 

alapján (Függ.) kiválasztottuk a pufL szekvenciát tartalmazó fragmenteket. Ezeket 
elektroeluáltuk, majd pBS-be vagy M13-ba klónoztuk.
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pBS és M13 klánok

A színreakció alapján kiválasztott rekombinánsok további vizsgálata kolónia 

illetve tarfolt hibridizációval, vagy "dot blot"-on történt.
Nagy számú M13 kiónt tarfolt hibridizációval vizsgáltunk, nagy számú pBS klón 

közül pedig kolónia hibridizációval választottuk ki a hasznos rekombinánsokat.
Kis számú kolónia illetve tarfolt vizsgálatakor a rekombinánsokból kis térfogatú 

kultúrákat, ezekből pedig kis mennyiségű DNS-preparátumokat készítettünk 

(Függ.). A preparátumok 10 - 20 %-nyi mennyiségeit a Hybond-N útmutatója sze
rint egy MINIFOLD (Schleicher & Schuell Inc.) blottoló készülék segítségével vit
tük fel a nylon membránra. A minták DNS-tartalmának denaturálása, neutraüzálása 

és membránhoz kötése (UV) a Hybond-N útmutatója szerint, a hibridizálás, mosás 

és autoradiográfia pedig a kolónia illetve tarfolt filterekkel azonos módon történt 
(Függ.).

Ha ez szükséges volt, újrahibridizálás előtt a filtereket 0.1 %-os forró SDS- 

sel regeneráltuk.
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5. EREDMÉNYEK

5.1. REZISZTENS MUTÁNSOK IZOLÁLÁSA

A 4.1.3. pontban leírt módon elsőként Rb. capsulatus-ból sikerült ATZ-re- 

zisztens mutánsokat izolálnuk. A Rps. viridis-ből csak néhány alkalommal tudtunk 

pigmentált mutáns kolóniákat, s ezekből színes folyadékkultúrát nyerni. Tapasztala
taink a fajjal dolgozó más csoportokéival összhangban vannak, okukat pedig részben 

a Rps. viridis 02-érzékenységében (Lang,F.S. és Oesterhelt,D. 1989/a), másrészt 
elnyelési maximumának hullámhosszában (1010 nm) látjuk keresendőnek.
A Rsp. rubrum vad típusú izolátumáról kromatofórán mért P+-kinetika alapján 

megállapítottuk, hogy DCMU-érzékeny (Nagy és mtsai, 1991). DCMU-rezisztens 

mutánsok izolálása ebből a fajból az ATZ-rezisztens Rb. capsulatus mutánsokénál 
lassabban, de a Rps. viridis mutánsokénál egyszerűbben megoldható feladatnak 

bizonyult.
A rezisztens izolátumok közül a RC mutánsokat kromatofórán mért P+- 

kinetika (Nagy és mtsai, 1991) illetve fluoreszcencia-indukció (Horváth és mtsai, 
1990) alapján választottuk ki. Mivel a vizsgálatokat munkacsoportunk más tagjai 
végezték, így ezeket a módszereket nem ismertetem részletesen.

Első RC mutánsunk az ATZR201 jelű Rb. capsulatus B-10 izolátum volt 
(Horváth és mtsai, 1990). A szintén ATZ-rezisztens Rps. viridis izolátumok közül 
kiválasztott hat RC mutáns kromatofórán mért P+ kinetikája alapján három típust 
képviselt:
a) ATZ-ra TRB-ra és DCMU-ra is nagy mértékben rezisztens.
b) ATZ-ra erősen, kisebb mértékben TRB-ra és DCMU-ra is rezisztens.
c) ATZ-rezisztenciája TRB-érzékenységgel és kis mértékű DCMU-rezisztenciával 
járt együtt (Nagy és mtsai, 1991). Az eddig megvizsgált tizenöt DCMU-rezisztens 

Rsp. rubrum izolátum közül - szintén kromatofórán mért P+ kinetika alapján - egy 

sem volt RC mutáns.

+* P - kinetika:
A foto-oxidált elsődleges donor (P + ) sötétben а (Зд-ról (t{/2~100 ms) és a Qg-ről (t^-l s) történő 
töltésrekombinációval re-redukálódik (3. ábra). A folyamat a 430 nm-en mért abszorpció-változás 
kinetikája alapján mérhető. (Brown és mtsai, 1984).

** fluoreszcencia-indukció:
A fotoszintetikus elektrontranszport láncban nem hasznosuló, fluoreszcencia formájában távozó 
gerjesztési energia mérésén alapuló módszer.
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A közölt RC mutánsok fenti biofizikai módszerekkel meghatározott I50 

értékeit foglalja össze a 4. táblázat.

4. táblázat A RC mutáns bíborbaktérium izolátumok P+ kinetika illetve fluoreszcencia- 

indukció alapján meghatározott I50 értékei:

ATZ (ixM) TRB (цМ) DCMU (jiM)
*

/?£. capsulatus wt 
Rb. capsulatus ATZR201*

1-1
(csökkent)100-100

2711R/w. viridis wt 
Rps. viridis ATZR7 

Rps. viridis ATZR19 

Rps. viridis ATZR11 

Rps. viridis ATZR13 

Rps. viridis ATZR14 

Rps. viridis ATZR16

1
»1000
>500

86 40
225

-5006 1
-5006 1
-5006 1
-5006 1

R^mSL
RWTRSS

100-100
-100 100

A csak szigorúan anaerob feltételek között, és az általunk tenyésztett összes 

többi fajnál lassabban növő Rps. viridis mutánsok - az ATZR11 és ATZR19 jelű
9|C die

kivételével - egy náluknál gyorsabban növő fajjal fertőződtek és elpusztultak. 
Mivel az I50 értékeik alapján mindkét túlélőtől különböző ATZR7 jelű mutáns 

rezisztenciáját okozó mutáció meghatározásáról nem akartunk lemondani, pufL 

génjét a korábbiakban izolált genomi DNS-ből kíséreltük meg klónozni, 
kiónok között a "Sheffield" (Rb. sphaeroides) próbával hibridizálva találtunk egy

A

**: A tenyésztés és mutáns-izolálás során szerzett tapasztalataink szerint a különböző fajok, valamint 
a herbicid-érzékeny és herbicid-rezisztens vonalak egymás melletti biztonságos fenntartása vagy 
elkülönített tenyészedények használatával, vagy a bakteriális munkában általában szokásosnál 
szigorúbb tisztasági és sterilitási fokon oldható meg. Mivel az elkülönített edények fenntartására nem 
volt módunk, a felülfertőzés veszélyét legalább 4 órán keresztül 180°C-on sterilizált tenyészedények 
használatával, a herbicid-nyomok okozta nemkívánatos szelekciót pedig a tenyészedények 
sterilizálását megelőző etanolos mosással sikerült csökkentenünk.
Szemben az általánosan használt szűrt és szélesztett tenyészetekkel, melyekről csak hosszú idő alatt és 
nehézkesen nyerhetőek folyadékkultúrák, a 4°C-on sötétben tárolt logaritmikus fázisú 
folyadéktenyészetek évek múlva is kiváló inokulumnak bizonyultak. .így szükségtelenné vált a 
folyadékkultúrák - munkánk zavartalansága érdekében korábban folyamatosan elvégzett - passzálása, 
s ezzel tovább csökkent úgy a fertőződés, mint a nemkívánatos szelekció valószínűsége.

***:A mutáns genomi DNS-ének izolálásakor a felhasznált tenyészet karakterisztikus spektrumában 
(Függ.) fertőzés még nem volt észlelhető.
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kiugróan erősen pozitívat. Szekvenciájának (Függ.) részleges vizsgálatából 
megállapítottuk, hogy az Rb. sphaeroides szekvencia, s hogy az olvasott terület az 

L-alegység QB-kötőhelyét kódoló szakasz. Az ATZR7-et túlnövő faj spektruma 

alapján feltételeztük, hogy a klón a spektrumban még nem látható, de a 

tenyészetben már jelenlévő fertőzésből származik, az olvasott - vad típusú - QB- 
kötőhely szekvencia pedig arra utalt, hogy az izolátumot újonnan szelektálódott 
ATZ-rezisztens mutáns nőtte túl. Az ATZR7 jelű mutáns fertőzött tenyészetét 
szélesztve kétféle, egymástól morfológiailag különböző nem Rps. viridis kolónia 

jelent meg, ami alátámasztotta az új szelekcióra vonatkozó feltételezést. Mindkettőt 
izoláltuk, és RVR7RS-nek neveztük el. [Valódi fajnevük rövidítése (RS) előtt 
származásukra utalva hagytuk meg a túlnőtt izolátum nevének rövidítését (RVR7) is.] 

A telepek szembetűnő méretkülönbsége alapján az izolátumokat L (nagy) illetve S 

(kicsi) megkülönböztető jelöléssel láttuk el. Kromatofórán mért P+ kinetikája 

alapján mindkét izolátumot RC mutánsnak találtuk, s az ezen mérések eredményei 
alapján számított I50 értékeket összehasonlítva a Rb. capsulatus ATZR201-en 

mértekkel (4.táblázat) a három izolátum RC-a egyformának tűnik, ami a 

telepmorfológiai különbségeknek nem feltétlenül mond ellent. A három ATZ- 

rezisztens izolátum növekedés-gátlás alapján való megkülönböztetésére tett 
kísérletünkben (tekintettel a herbicid-gátlás mértékének a kezelt tenyészet 
növekedési fázisától való függésére) a mutánsok herbicid-kezelés utáni növekedését

5. táblázat 100/xM ATZ és 100/iM DCMU növekedést gátló hatása logaritmikus fázisú Rb. 
sphaeroides tenyészetekre. Aggg: a kezelt tenyészet 680 nm-en mért fényelnyelése; 
ATZ(%)/DCMU(%): az ATZ-nal/DCMU-val kezelt tenyészetek növekedése 24 óra alatt a kezeletlen 
tenyészetek növekedésének %-ában.

ATZ(%) DCMU (%)Аб80

Rb. capsulatus wt 0.151
0.182
0.250
0.355
0.457
0.527

673
6523

25 66
6646
6946
6946

Rb. capsulatus ATZ^201 0.186
0.243

6077
5593

RV^7RS L 0.239
0.250

5385
6181

Rifimss 0.169
0.339

5289
5589
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a vad típus azonos fázisában történt herbicid-kezelésekor tapasztalt növekedésével 
hasonlítottuk össze (5.táblázati. Bár módszerünk így sem volt elég érzékeny a 

három mutáns egymástól való megkülönböztetéséhez, adatainkból megállapítható, 
hogy
i. ) az izolált kromatofórák DCMU-rezisztenciája ellenére a baktérium-tenyészetek 

növekedését a herbicid gátolta.
ii. ) a DCMU gátló hatása kevésbbé függött a kezelt tenyészet növekedési fázisától, 
mint az ATZ-gátlás mértéke.
iii. ) mindhárom ATZ-rezisztens izolátumunkban a DCMU-rezisztencia mértéke az 

ATZ-szenzitív törzshöz képest enyhén csökkent. Ugyanilyen csökkenést tapasztal
tunk a kromatofórán végzett biofizikai vizsgálatok során is (4. táblázati. Míg ott a 

csökkenés számszerű meghatározását a herbicid oldhatósági határa tette lehetetlenné, 
a növekedés-gátlások összehasonlításából további következtetések levonásához a 

módszer érzékenysége nem elégséges.
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5.2. ATZ-REZISZTENS BÍBORBAKTÉRIUM MUTÁNSOK pufL 

SZEKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA

Rb. sphaeroides R89

CsCl gradiens centrifugálással tisztított genomi DNS-t emésztettünk Pstl-gyel, s a 

nyert fragmenteket 0.8 %-os agaróz gélen elválasztottuk. A gél "Sheffield" próbával 
mutatott Southern hibridizációs képéről 18.ábrái megállapítható, hogy a Rb. 
sphaeroides 2.4.7.-hez hasonlóan (Williams és mtsai, 1984) a pufL szekvenciát az 

7?&9-ben is egy -4.5 kb méretű PstI fragment tartalmazza. Az emésztés termékeinek
-4-6 kb közötti tartományát 0.8 %-os 

preparatív agaróz gélből elektroeluáltuk, 
és Pstl-gyel línearizált pBS + plazmidba 

klónoztuk. A színreakció alapján azono
sított rekombinánsok közül véletlensze
rűen kiválasztott 200 kolóniát vizsgál
tunk meg kolónia hibridizációval. A ta
lált két pozitív klón közül azonban csak 

az egyik, a #23 jelű tartalmazta a kere
sett -4.5 kb-os inszertet. A #23 klón in- 

szertjét elektroeluáltuk, és hasítottuk 

PvuII-vel. A nyert fragmentek mérete 

- -1.2 kb és -3.3 kb - szintén egyezett a 

Rb. sphaeroides 2.4.1. esetében közölt
tel (Williams és mtsai, 1984). Mindkét 
fragmentet és a klón egy -1.7 kb-os 

Smal-I-PstI szakaszát Pstl-gyel és Smal- 

gyel hasított pBS -I- vektorba szubkló- 

noztuk. A három szubklónból a 9.ábrán

R26 R89 Lambda/HindlII

■ 23.13 kb

- 9.416 kb

- 6.557 kb

- 4.361 kb

- 2.322 kb

- 2.027 kb

8. ábra. Rb. sphaeroides R26 és R89 

genomi DNS PstI emésztési terméke
inek a "Sheffield" próbával készült- 
Southem hibridizációs képe

látható szekvenálási stratégiával határoz
tuk meg a pufL teljes bázissorrendjét 
(Függ.). A szekvenciát összehasonlítva 

a Rb. sphaeroides 2.4.1. valamint a 

korábban közölt mutáns szekvenciákkal (Paddock és mtsai, 1988) megállapítottuk, 
hogy

a) az R89 pufL bázissorrendje mindössze egy ponton tér el a Rb. sphaeroides
2.4.7.-étől
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b) ez a pont egy C- nak G-ra cserélődése a nem-kódoló szálon, ami az 229Ile 

helyére Met beépülését eredményezi a mutáns fotoszintetikus RC L-alegységének 

kinon-kötőhelyén
c) a mutáció megegyezik a Rb. sphaeroides 2.4.1.-ből izolált IM(229) jelű 

mutánséval (Paddock és mtsai, 1988), így az R89 az IM(229) karotinoid hiányos 

megfelelőjének tekinthető.

3 „О ’Г2 =3
> E cu on uy тзя

сое-
w *—»
CJ со
И CU

У I I

/
pufL

3=lf—

PstI,PvuII - 
PstI,SmaI 

* belső primerról

9.ábra A pufL gén elhelyezkedése a #23 klón -4.5 kb-os PstI inszertjén, és a szekvenált 
szakaszok

Mivel az R89 a fotoszintézis-kutatásban világszerte általánosan használt Rb. sphae
roides 2.4.1. (ATCC) R26 jelű - magas kataláz aktivitású, karotinoid hiányos - mu
tánsából mutagén-kezelés nélkül szelektált ATZ-rezisztens izolátum, az R26 pufL 

szekvenciájának meghatározását szükségtelennek tartottuk. Ugyanakkor célszerűnek 

látszott genomi klóntárat készíteni mindkettőből. A klóntárak CsCl grádiensen tisztí
tott genomi DNS felhasználásával Promega LambdaGEM-11 genomi klónozó rend
szerben készültek az 5.2.3.3. pontban leírtak szerint. A kiónok átlagos inszertmére- 

te 16 kb, így az R26 könyvtár 2.5xl04 és az R89 könyvtár 3.5xl04 kiónja egyaránt 
több, mint 0.999 valószínűséggel tartalmazza a 4.4xl06kb-os Rb. sphaeroides ge
nom tetszőlegesen kiválasztott szakaszát.

Rb. capsulatus B-10 és Rb. capsulatus ATZR201

Mivel a herbicid-érzékeny alaptörzsről sem a Moszkvai Állami Egyetem sem pedig 

a - minket inokulummal ellátó - MTA SZBK Biofizikai Intézet nukleinsav-szekven- 

cia adatot nem közölt, célszerűnek látszott a herbicid-érzékeny törzs pufL génjét a 

rezisztens mutánséval párhuzamosan klónozni és szekvenálni.
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A CsCl-os tisztítási lépés nélkül prepa
rált genomi DNS-eket a Rb. capsula- 

tus-ról rendelkezésünkre álló irodalmi 
adatok ismeretében Sall-gyel emésztet
tük, s a keletkezett termékeket 0.8 %-os 

agaróz gélen elválasztottuk. A gél Sou
thern hibridizálásának eredményét mu
tatja a 10. ábra.
Az autoradiogramon látható, hogy a 

pufL gént tartalmazó fragment mérete a 

vad típusban és a mutánsban megegye
zik, de eltér az irodalmi adatok alapján 

várható -1.7 kb-tól (Youvan és mtsai, 
1985) , és túl nagy ahhoz, hogy a plaz- 

midba való közvetlen klónozásával érde
mes lenne próbálkozni. Hasonló ered
ményre vezetett a BamHI-emésztés is, 
ezért a pufL klónozását két különböző 

úton párhuzamosan dolgozva kísérel
tük meg:
i) A BamHI emésztés termékeinek rész
leges feltöltése után méret szerinti elvá
lasztást végeztünk, elektroeluáltuk a 9 

és 23 kb közötti fragmenteket, majd 

LambdaGEM-11 félig feltöltött Xhol 
karok felhasználásával klónoztunk.
ii) A Sáli emésztés termékeit méret 
szerinti elválasztás után három frakció
ban elektroeluáltuk, majd az agaróz gél
ben pozitív hibridizációt mutató (közép
ső) frakciót EcoRI-gyel tovább emész
tettük, s a keletkezett termékeket pBS- 
EcoRI és Sáli helyére klónoztuk.

A vad típusból a lambda rekombinánsok közül sikerült az első pozitív kiónt 
kiválasztani tarfolt hibridizációval. Az ebből izolált bakteriofág DNS Sáli részleges 

emésztésének valamennyi pozitív hibridizációt mutató termékét elektroeluáltuk, 
majd az első - legnagyobb méretű és legnagyobb mennyiségű - frakciót emésztettük 

EcoRI-gyel. A kettős emésztés eredményeként kapott fragmenteket pBS- Sáli és

RC RC Lambda/HindlII 
wt ATZr201

■ 23.13 kb

- 9.416 kb

- 6.557 kb

- 4.361 kb

- 2.322 kb

- 2.027 kb

10. ábra A Rb. capsulatus-B10 és Rb. cap- 
sulaíus ATZr201 genomi DNS-ek Sáli 
hasítási termékeinek Southern hibridi

zációs képe
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EcoRI helyére klónoztuk. A harmichat véletlenszerűen kiválasztott, színreakció 

alapján rekombináns kolónia közül kettő bizonyult pozitívnak a belőlük izolált kis 

mennyiségű plazmid DNS "dot blot"-on elvégzett hibridizálásakor (#2 és #3 klón).
A rezisztens mutáns esetében a Sáli és EcoRI emésztés termékeiből származó

pBS- (színreakció alapján rekombináns) kiónok közül véletlenszerűen kiválasztott 
hatvan kolóniából izoláltunk kis mennyiségű plazmid DNS-t. Ezen minták "dot 
blot"-on elvégzett hibridizálásával találtuk a mutánsból származó első pozitív kiónt 
(#37).

A #3-as és # 37-es kiónok inszertjeit párhuzamosan szekvenáltuk. Az első 

futásból leolvasott -280 bázisnyi szekvenciák egymástól csak két ponton különböz
tek egyértelműen, a Rb. capsulatus adatbanki szekvenciájával (Burke és mtsai, 
1992) viszont csak 70 % körüli homológiát mutattak. A vad típusból olvasott szek
venciát az adatbank Rb. sphaeroides Y pufL szekvenciájával (Amoux és mtsai, 
1990) összehasonlítva viszont az 6. táblázatban összefoglalt eredményre jutottunk.

6. táblázat A Rb. capsulatus B-10 és a Rb. sphaeroides Y pufL szekvenciáinak összehasonlítása

homolőgiaelső és utolsó bázis bázisok száma 
egyezői összes

szakasz
Rb. capsulatus B-10 Rb. sphaeroides Y %

1. 1-49 531-579
580-640
654-694
691-802

47 49 96
2. 49-109

127-167
165-276

58 61 95
3. 9840 41
4. 110 112 98

A táblázatban foglaltak ismeretében megállapítottuk, hogy
a) a Rb. capsulatus-ként kezelt törzsünk - és így a belőle izolált ATZR201 jelű 

mutáns is -, pufL szekvenciája alapján Rb. sphaeroides. (Az irodalomban nem ez az 

első eset, hogy a két faj hasonlósága miatt a korábbi meghatározás nukleinsav- 

szekvencia adatok alapján módosításra szorult [pl. a Gabellini és mtsai /1985/ által 
Rb. sphaeroides-ként közölt törzsről Davidson és Daldal kimutatta, hogy az 

valójában Rb. capsulatus /Marrs, 1987/]).
b) az általunk olvasott szekvencia-részletek tartalmazzák az L-alegység QB-kötőhe- 

lyének megfelelő pufL szekvenciát.
A Rb. capsulatus B-10 -ként kezelt törzs (a továbbiakban Rb. sphaeroides) 

bakteriológiai módszerekkel való újrahatározására nem vállalkoztunk, ehelyett a 

mutánsnak az adatbanki vad típusokétól eltérő szekvenciájú területein meghatároztuk 

a szenzitív párjából származó pufL szekvenciát is.



43

Az ATZR201 mutánsban a kinon-kötőhely területén két mutáció található: mindkét 
esetben egy A cserélődött G-ra a nem-kódoló szálon, ami a 218Asp Gly-nel és a 

222Tyr Cys-nel való helyettesítését eredményezi a mutáns L-alegységének ezen 

szakaszán.
Összehasonlítva a régió különböző fajokból származó szekvenciáit (11. ábra) 

láthatjuk, hogy a mutációk mind a négy fajban megőrződött (erősen konzervált) 

aminosavak kicserélődését okozták: oldalláncaik jellegét tekintve a 218-as helyen 

savas helyett kisebb térigényű nem poláros, míg a 222-es helyen nagy térigényű 

poláros helyett kisebb térigényű poláros épült be.

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
Thr Tyr Phe Arg Asp Leu Met Gly Tyr Ser Val Gly Thr Leu Gly Ile His
Thr Phe Phe Arg Asp Leu Val Gly Tyr Ser Ile Gly Thr Leu Gly Ile His
Thr Tyr Phe Glu Asp Thr Ile Gly Tyr Ser Val Gly Thr Leu Gly Ile His
Glu Tyr Phe Arg Asp Val Val Gly Tyr Ser Пе Gly Ala Leu Ser Ile His

Rb. capsulatus 
Rb. sphaeroides 
Rsp. rubrum 
Rps. viridis

11. ábra Nem-kén bíborbaktériumok Qg-kötőhelyet kódoló pufL szekvenciáinak össze
hasonlítása

A Paddock és munkatársai (1988) által Rb. sphaeroides 2.4.7.-ből izolált és jel
lemzett YG(222) jelű mutánsban a 222Tyr Gly-re cserélődése, Sinning és munka
társainak (1989/b) T4 jelű Rps. viridis mutánsában pedig a 222Tyr Phe-ra cserélő
dése okozott triazin-rezisztenciát. 222Tyr/Cys illetve 218Asp/Gly cserét viszont az 

általunk ismert irodalomban nem közöltek, így kívánatos volt a mutáns teljes pufL 

szekvenciájának meghatározása. Ennek előfeltétele a gén Rb. sphaeroides restrikciós 

térkép szerinti ismételt klónozása volt, mivel a Rb. capsulatus restrikciós térképe 

alapján készült klónjainkról a pufL géneknek ugyanazon szakasza hiányzott, amelyet 
a hibridizációs próbánk sem tartalmazott.

Mindenekelőtt azonban tudni szerettük volna, hogy az általunk Rb. capsu
latus B-10-ként kezelt törzs megegyezik -e az MTA SZBK Biofizikai Intézetében 

azonos megjelöléssel fenntartottál. A kérdés eldöntése érdekében a Biofizikai Inté
zetből kapott újabb inokulumról - a mutáns izolálását megelőző egyedi kolóniáról 
indított tenyészetek helyett - masszív oltással nyert kultúrából izoláltunk genomi 
DNS-t. Ezt Pstl-gyel illetve Sall-gyel emésztettük, s elválasztás után a 0.8 %-os 

agaróz gélben közvetlenül hibridizáltuk (12. ábra4). Az autoradiogramon látható, 
hogy a Rb. capsulatus esetében várható 1.93 kb-os és 2.47 kb-os PstI fragmentek 

illetve 1.73 kb-os Sail fragment (Youvan és mtsai, 1985) helyett ez esetben is a Rb. 
sphaeroides-re jellemző -4.5 kb-os PstI (Williams és mtsai, 1984) és a 10. ábrán is 

látott 9.6 kb-nál nagyobb Sail fragment adott pozitív jelet.
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■ 23.13 kb
- 9.416 kb
- 6.557 kb
- 4.361 kb

- 2.322 kb
- 2.027 kb

SailPstI

12. ábra Az MTA SZBK Biofizikai Intézetéből származó Rb. capsulatus B-10 inokulumról 
masszív oltással nyert tenyészet Pstl-gyel illetve Sall-gyel emésztett genomi DNS-ének a 
"Sheffield" próbával agaróz gélben mutatott hibridizációs képe (Kalibráció: Lambda/HindlII)

A hibridizálás eredménye így igazolta, hogy a nálunk lévő Rhodobacter törzs a Bio
fizikai Intézetben Rb. capsulatus ß-70-ként fenntartottál megegyezik, és megerősí
tette a szekvencia-részlet alapján kialakított azon feltételezésünket, hogy az valójá
ban Rb. sphaeroides.

A rezisztens mutáns további vizsgálatához a korábbiakban elkészített, de 

használatba nem vett LambdaGEM-11 könyvtárból tarfolt hibridizálással 
választottunk ki huszonkét pozitív kiónt. Közülük kettőnek 4.5 kb körüli méretű 

PstI emésztési termékeit klónoztuk pBS-t- PstI helyére. A - színreakció alapján - 
rekombináns kolóniák közül véletlenszerűen kiválasztott húszból izoláltunk kis 

mennyiségű plazmidot, s a "Sheffield" próbával "dot blot" -on hibridizálva pozitív 

(#71 jelű) kiónnal dolgoztunk tovább az R89 #23 kiónjánál leírttal azonos módon. A 

szubklónokról készült egyszálű kópiákat a 13. ábrán bemutatott szekvenálási 
stratégia szerint analizáltuk. A mutáns pufL szekvenciáját összehasonlítva a Rb. 
sphaeroides 2.4.1. és a Rb. sphaeroides Y vad típusainak megfelelő adatbanki 
szekvenciáival hat ponton találtunk eltérést. Mivel valamennyi az L-alegység 

századik és kétszázhatvanadik aminosava közötti területét kódoló szakaszra esett, a 

saját vad típusunk megfelelő szekvenciájának hiányzó részét két, az eredeti #3 jelű 

kiónból készített Pstl+PvuII szubkiónról határoztuk meg. (14. ábra)
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13. ábra A #37-es és #71-es pBS kiónok inszertjeinek elhelyezkedése a -13 kb-os Bamffl frag- 
menten (LambdaGEM-11), és a szekvenált fragmentek
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14. ábra A vad típusú pufL génnek a #3 kiónról meghatározott szakaszai

A 7. táblázat a három vad típus és az ATZ-rezisztens mutánsunk pufL szek
venciáiban talált eltéréseket foglalja össze.

7. táblázat. Rb. sphaeroides 2.4.1., Rb. sphaeroides К és a Rb. sphaeroides vad típusai, valamint 
a Rb. sphaeroides ATZR201 pufL szekvenciáinak különbségei

Rhodobacter sphaeroidaes 

2.4.1.
GGC /Gly/ GGC /Gly/ 
GAT /Asp/ GAC /Asp/ 
GAT /Asp/ GAT /Asp/ 
TAC /Туг/ TAC /Туг/ 
ATT /Не/ АТС /Не/

Rhodobacter sphaeroides 

ATZR201 

GGT /Gly/ GGT /Gly/ 
GAC /Asp/' GAC /Asp/ 
GAT /Asp/ GGT /Glv/ 
TAC /Туг/ TGC /Cvs/ 
АТС /Не/ АТС /Не/

У
L143
L213
L218
L222
L250
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Figyelembe véve az L143-as helyen tapasztalt eltéréseket is, az L213-as és L250-es 

helyek kodonhasználata alapján a vizsgálatainkban szereplő Rb. sphaeroides egy, a 

Rb. sphaeroides Y-hoz hasonló törzs.

Rps. viridis

Mivel nukleinsav szekvencia adatunk a Rps. viridis herbicid-érzékeny 

alaptörzséről sem volt, a mutánsokkal párhuzamosan ezt is vizsgáltuk.
A fajról rendelkezésünkre álló irodalmi 
adatok alapján a (CsCl-os tisztítási lé
pés nélkül preparált) genomi DNS-eket 
Sall-gyel emésztettük, s a keletkezett 
termékeket 0.8%-os agaróz gélen elvá
lasztottuk. A vad típus és a két élő mu
táns "Sheffield" (heterológ) próbával 
készült Southern hibridizálásának ered
ményét láthatjuk a 15. ábrán. A megfe
lelő méretű Sáli fragmenteket preparatív 

agaróz gélből elektroeluáltuk, és EcoRI- 

gyel tovább emésztettük. Az emésztés 

termékeit pBS- EcoRI és Sáli helyére 

ligáltuk. A színreakció alapján rekom- 

bináns transzformánsok közül véletlen
szerűen kiválasztott első 200 kolóniából 
izolált kis menyyiségű plazmid mintákat 
"dot blof'-on, a "Sheffield" próbával 
hibridizáltuk. A gyenge pozitív jelet adó 

kiónok további vizsgálata alapján belát
tuk, hogy a próba - a megfelelő szaka
szon 60% körüli - homológiája a pufL-t 
tartalmazó Rps. viridis kiónok kiválasz
tásához kevés, ezért az időközben elké
szített további -800 preparátumot egy 

homológ próbával a későbbiekben el
végzendő vizsgálatig fagyasztva tárol
juk.

RV RV RV Lambda/HindlII 
wt ATZR11ATZK19

■ 23.13 kb

- 9.416 kb

- 6.557 kb

- 4.361 kb

- 2.322 kb

- 2.027 kb

15. ábra A Rps. viridis IV vad típus, vala

mint az ATZR11 és ATZR19 jelű mutáns ge

nomi DNS Sáli emésztési termékeinek 

Southern hibridizációs képe
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A heterológ próbával megvizsgált első 200 kolónia között találtunk egy 

kiugróan erősen pozitívat (#10), amely - a spektrum alapján - Rb. sphaeroides vagy 

Rb. capsulatus fertőzés következtében addigra már elpusztult RVATZR7-es izolátum- 

ból származott. A klón Sáli és PstI emésztésével nyert inszert darabot Cl6. ábra! 

M13 mp 18-ból szekvenálva megállapítottuk, hogy az egy Rb. sphaeroides pufL 

génnek a másodlagos kinon kötőhelyét és annak környezetét kódoló részlete 

(Függ.).

cü I

75 tS cop_
3 Д > 73со

о с 
о viс2 с*

I I

pufL

«—

EcoRI.Sall

16. ábra А #10 klón szekvenált szakasza

A Sáli hasítás következtében - a Rb. sphaeroides esetéhez hasonlóan - ez a klón sem 

tartalmazza az L260 utáni területet. Az első futásból leolvasott 150 bázisnyi szakaszt 
a Rb. sphaeroides adatbanki pufL szekvenciákkal összehasonlítva mindössze a Rb. 
sphaeroides wt és ATZR201 esetén is látott két, kodonhasználatbeli eltérést találtuk 

Í8. táblázati. A spektrum és a fenti szekvencia ismeretében megállapítottuk, hogy az 

RVATZR7 izolátumot valószínűleg a Rb. sphaeroides wr-ból származó, a passzálások 

során kiszelektálódott ATZ-rezisztens mutáns nőtte túl.

8. táblázat A Rb. sphaeroides 2.4.1., Rb. sphaeroides У és az RVr7RS pufL szekvenciáinak 

különbségei
Rhodobacter sphaeroides 

2.4.1.
GAT /Asp/ GAC /Asp/ 
ATT /Не/ АТС /Не/

RVr7RS
Y

L213
L250

GAC /Asp/ 
АТС /Не/

A fertőzött tenyészet szélesztésekor kétféle, telepmorfológiailag. különböző nem 

Rps. viridis kolónia jelent meg, melyeket izoláltunk, és genomi Southern
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hibridizációs képük alapján Rb. sphaeroides-nek találtunk. Az izolátumok (R\^7RS 

L és S) azonban P+ kinetikájuk valamint az ATZ és DCMU okozta növekedés
gátlás alapján sem egymástól sem a Rb. sphaeroides ATZR201-től nem különböz- 

tethetőek meg.
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6. MEGVITATÁS

A JATE Biofizika Tanszékén izolált R89 jelű ATZ-rezisztens Rb. 
sphaeroides mutáns pufL szekvenciájában a szenzitív alaptörzstől való egyetlen 

eltérés - egy C/G csere a nem-kódoló szálon - az L229Ile helyére Met beépülését 
okozta (17.ábra). Az ATZ jelenlétében szelektált mutáns így - az első három közölt 
triazin-rezisztens Rb. sphaeroides mutáns egyikének - a terbutrinon szelektált 
IM229-nék karotinoid hiányos párja (Paddock és mtsai, 1988).

L-alegység

Fe —(250)i—Q(Р870} Fe В
216 223 230

I I I
NPAHMIAISFFFTNALALALHGALVLSAANPEKGKEMRTPOHEDTFFRDLVGYSIGTLGIHRLGL

190173 1 '

r-oroPO
PO

VűГОCD

NIVAAHGYFGR S SRSLHFFLA- 
1 L AFN '
i IFQY FN

HPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLIRE
YT 255215198 TT

264EE
1EN FeQBFeSpeciális

pár
EE
QS
GA(P ) NEQYRF680

D-^-polipeptid

17. ábra Az Rb. sphaeroides L-alegység és a spenót Djpolipeptid kinon-kötó' helyének homológ 
pontjai (Barber,1987/a valamint Williams és mtsai,1984 nyomán) és az általunk meghatározott 
ATZ-rezisztenciát okozó mutációk elhelyezkedése

Az L229 helyet elfoglaló aminosavnak a RC működésében játszott kulcsszerepét 
jelzi, hogy Bylina és mtsai (1987) Rb. capsulatus azonos pozíciójára készített 17 

mutánsa közül mindössze hét volt képes fotoszintetikus növekedésre. A Rb. 
capsulatus fotoszintetizáló L229 mutánsai közül az ezen a ponton Met-t vagy Leu-t 
tartalmazó izolátumok mutatták a legnagyobb fokú terbutrin-rezisztenciát, külön
böző triazinokkal szemben pedig rezisztenciájuk mértéke jelentősen eltért. A Rb. 
sphaeroides R26 általunk vizsgált R89 jelű ATZ-rezisztens mutánsa P+-kinetika 

alapján ugyancsak nagy mértékben rezisztens volt TRB-nal és ATZ-nal szemben is. 
Paddock és munkatársai (1988, 1991) a Rb. sphaeroides 2.4.1. wt. és 1M(L229)

X
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TRB-rezisztens mutánsból izolált RC-ok összehasonlító vizsgálatából megál
lapították, hogy a mutánsban a QB mennyisége erősen redukált, és hogy a töltés
rekombináció sebessége jelentősen megnövekedett. A fentiekkel összhangban az R89 

jelű mutánsban a szenzitív R26-hoz képest a QB mennyiségének 20 %-ra 

csökkenését és a P+ lecsengési kinetika jelentős gyorsulását tapasztaltuk. Allen és 

munkatársai (1988) Rb. sphaeroides 2.4.1.-еn és az IM229 mutánson végzett 
vizsgálataik során megállapították, hogy az L229Ile van dér Waals-féle erőkkel 
kapcsolódik a Fe2+ közelében a kinon fej csoportjához. Szerintük a QB és a Fe2+ 

között a Qa és Fe2+ közöttihez képest kisebb távolság okozza a D+QAQB" 
állapotnak a D+QAQB állapoténál nagyobb stabilitását, s ezzel az elektron- 

transzport egyirányúságát (3. és 4.ábra4). Az 1M229 mutánsban az Ile helyén álló 

Met hosszabb oldallánca sztérikus akadályt képezve megnöveli a QB és a Fe2+ 

távolságát. A D+QaQb- állapot stabilitásának csökkenésével a D+QAQB' és a 

D+Qa Qb állapotok azonos energiaszintre kerülnek, s a kinonok egyszeres re
dukcióját követően a RC-ok fele fotokémiailag inaktív egyensúlyi állapotba jut. Az 

IM229 mutánsban így valószínűleg a fotokémiailag inaktív állapotú RC-ok 

arányának növekedése okozza a tapasztalt kvantum-hatásfok csökkenést, vagyis a 

RC működésének lelassulását.
A magasabbrendű növények - a bakteriális L-alegységgel homológ - D^poli- 

peptidjén (Rochaix és Erickson, 1988) az L229Ile megfelelője a Di271Leu (Williams 

és mtsai, 1986). Bár Di271Leu mutánst nem ismerünk, az ettől a pozíciótól pontosan 

egy helikális elfordulásnyira lévő Di275Leu Phe-ra cserélődése Chlamydomonas-Ъап 

herbicid-rezisztenciát okozott (Erickson és mtsai, 1989). A QB-kötőhely tér- 

szerkezeti vizsgálata alapján valószínű, hogy az L229Ile és a Di275Leu homológ 

mutációnak tekinthető (Paddock és mtsai, 1988), így az L-alegység és a Drpo- 

lipeptid ezen mutációs homológiája további bizonyíték a PSII és a bakteriális RC 

szerkezeti és működésbeli hasonlóságára (Michel és mtsai, 1986/a; Trebst, 1986/a).
A Moszkvai Állami Egyetem törzsgyűjteményéből származó két nem-kén 

bíborbaktérium fajból összesen kilenc RC-mutánst izoláltunk és vizsgáltunk.
Hat Rps. viridis mutánsunk kromatofórán mért P+-kinetika alapján számított 

I50 értéke szerint három típust képviselt: egyikük nagyfokú rezisztenciát mutatott 
úgy az ATZ-nal mint a TRB-nal és DCMU-val szemben, egy az előzőnél kisebb 

mértékben volt rezisztens mindhárom herbiciddel szemben, míg a legnagyobb 

gyakorisággal a TRB-ra érzékeny, s az ATZ-nal és DCMU-val szemben is az 

előzőeknél kevésbbé ellenálló mutánsok fordultak elő. Bylina és munkatársainak 

(1989) azt a feltételezését, hogy ATZ-on a már ismert, TRB jelenlétében sze- 
lektáltaktól eltérő mutánsokhoz is juthatnánk, Rps. viridis izolátumaink alá
támasztották. Mivel a rezisztenciát okozó mutációk a RC eddig ismeretlen "forró
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pontjait" jelezhetik, meghatározásuk a bakteriális RC működésének kutatása és a Cl- 

szubsztituált triazin herbicidek hatásmódjának megismerése szempontjából egyaránt 
kívánatos.

Megállapítottuk, hogy a Rb. capsulatus B-10 -ként kapott törzs valójában 

Rb. sphaeroides, és - az általunk meghatározott, valamint az adatbankból származó 

pufL szekvenciák kodonhasználatában talált eltérések alapján - a Rb. sphaeroides Y- 
hoz hasonlít.
Az ebből származó három ATZ-rezisztens RC-mutáns (ATZR201, L és
RVKJRS S) ATZ és DCMU okozta növekedés-gátlásuk, valamint kromatofórán mért 
P+~ kinetikájuk alapján nem volt megkülönböztethető egymástól. A DCMU 

növekedést gátló hatásának vizsgálatából ugyanakkor megállapítottuk, hogy a 

kromatofórák teljes DCMU-rezisztenciájával szemben a herbicid Sutton és mun
katársainak (1984) tapasztalataival összhangban valamennyi baktérium-tenyészet nö
vekedését gátolta, s hogy ez a gátló hatás - az ATZ hatásával ellentétben - a loga
ritmikus szakaszon belül függetlennek látszik a kezelt tenyészet növekedési 
fázisától. A DCMU-rezisztenciának az ATZ-rezisztens tenyészeteken és az ezekből 
izolált kromatofórákon egyaránt meglévő, a vad típushoz képest enyhe csökkenése 

mégis arra utal, hogy a DCMU hatása sem teljesen független a fotoszintetikus RC- 

tól. Az L222(Tyr) helyen mutáns Rps viridis-e.n tapasztalt hasonló jelenség (Sinning 

és mtsai, 1989/a) és saját ATZR201 mutánsunk alapján valószínűnek látszik, hogy az 

L222 helyet elfoglaló aminosav a bakteriális RC és a DCMU kapcsolatának kulcsa. 
Az ATZR201 jelű izolátum QB-kötőhelyének megfelelő pufL szekvencián két 
pontmutációt találtunk: mindkét esetben egy A cserélődött G-ra a nem-kódoló 

szálon, ami az L218Asp Gly-nel és az L222Tyr Cys-nel való helyettesítését e- 

redményezi. A Paddock és munkatársai (1988) által Rb. sphaeroides 2.4.1.-bői 
izolált és jellemzett YG(222) jelű mutánsban az L222jyr Gly-re cserélődése triazin- 

rezisztenciát okozott, Sinning és munkatársainak (1989/b) T4 jelű Rps. viridis 

mutánsában pedig az L222Tyr helyét Phe foglalta el. A T4 - hasonlóan a mi 
ATZR201 mutánsunkhoz - triazin-rezisztenciája mellett a vad típushoz képest 
emelkedett DCMU-érzékenységet mutatott.
Az L222Tyr Ugyan a - kinonnal H-híd kötést kialakító - L223Ser szomszédja, a kinon 

gyűrűvel mégsem lép közvetlenül kapcsolatba. A fenolos csoport H-hidat képez az 

M44Asn amid karbonil csoportjával (Paddock és mtsai, 1991.), így valószínűleg a 

kinon-kötő hurok térszerkezetének stabilizálásában vesz részt. Sinning és 

munkatársai (1989) a Rps. viridis T4 mutánson végzett vizsgálatai alapján a két 
alegység fenti pozíciójában lévő aminosavak között a H-híd kialakulásának bármely 

akadálya elég a QB-kötőhely térszerkezetének átrendeződéséhez. (A Rps. viridis-ben 

az M44Asn megfelelője az M43Asp.) Konformációs szerepén kívül az L222 helyet
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elfoglaló aminosav közvetlen hatással is lehet a QB kötődésére: mivel az L222Tyr a 

kinon töltést hordozó fejcsoportjától távol, az izoprenoil oldallánc közelében 

helyzkedik el, mutációja egyformán befolyásolhatja az oxidált és a redukált forma 

kötődését. Feltételezik, hogy az YG222 mutánsban a QB a vad típustól eltérő 

helyzetben kötődik a RC-hoz. A mutánsunkéval azonos és attól eltérő fajból 
származó fenti példák alapján a herbicid-reisztencia kialakításához az erősen 

konzervált L222Tyr más aminosavra cserélődése önmagában is elég. Kérdés viszont, 
hogy az L222Tyr Cys-re cserélődése az ATZR201 mutánsban a T4 mutánséhoz 

hasonló mely további tulajdonságok kialakulásához volna elégséges.
A bakteriális L222Tyr szomszédságában lévő L223Ser-nek algákban és ma- 

gasabbrendű növényekben a Di264Ser felel meg (Michel és mtsai, 1986/a). A her- 

bicidekkel H-híd kötést kialakító L223Ser és Di264Ser (Paddock és mtsai, 1988) más 

aminosavra cserélődése minden esetben nagyfokú herbicid-rezisztenciát okozott 
(Hirschberg és McIntosh, 1983; Erickson és mtsai, 1984; Goloubinoff és mtsai, 
1984; Golden és Haselkom, 1985; Paddock és mtsai, 1988; Paddock és mtsai, 
1991; Bylina és mtsai, 1989; Sinning és Michel,1987). Érdekes viszont, hogy míg 

az L222(Tyr) több, herbicid-rezisztenciát okozó mutációját is leírták (Sinning és 

mtsai, 1989; Bylina és mtsai, 1989; Paddock és mtsai, 1988), az ezzel homológ 

D1262(Tyr) helyen bekövetkezett mutációt nem ismerünk.
Az általunk leírt ATZR201 izolátum második, szintén konzervatív aminosavat érintő 

mutációja az L218Asp/Gly csere helyén mutáns baktérium mindeddig nem volt 
ismert. Herbicid-rezisztens Chlamydomonas reinhardtii D l -polipeptidj ének homológ 

pozíciójában ugyanakkor éppen fordított irányú cserét találtak: a vad típus Di256Gly- 

je cserélődött a mutánsban Asp-ra (Erickson és mtsai, 1989). A Di256Gly/Asp cserét 
okozó mutációt hordozó Ar204 és Br24 jelű izolátumaikban a herbicidekkel 
szembeni rezisztencia megnövekedett, és a fluoreszcencia-indukció a vad típushoz 

képest emelkedett Fpl értéket mutatott (Erickson és mtsai, 1989). Az általunk izolált 
Rb. sphaeroides ATZR201 ugyancsak fokozott rezisztenciát mutatott triazin 

herbicidekkel szemben, és - hasonlóan a Chlamydomonas mutánsokon tapasztal
takhoz - a mutánson mért fluoreszcencia-indukció Fpl szintje is jelentősen megnőtt 
(Horváth és mtsai, 1990). A DCMU-rezisztencia szintjének mutáns izolátumunkban 

tapasztalt csökkenése viszont a Chlamydomonas mutánsokon nem volt kimutatható, 
így a Rps. viridis T4-hez hasonlóan (Sinning és mtsai, 1989) az ATZR201 enyhe 

DCMU-érzékenységéért is valószínűleg az L222 helyen bekövetkezett mutációja 

(L222lyr/Cys) a felelős.
Az általunk izolált mutánsok sajátságait az algákból és magasabbrendű 

növényekből izolált mutánsokéival összehasonlítva nyert adataink igazolták, hogy a 

bakteriális RC-ban létrejött herbicid-rezisztencia jó modellje lehet a második
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fotokémiai rendszer hasonló változásainak. A fotoszintetikus RC-ok szerkezete és 

működése közötti összefüggések tanulmányozására a mutánsaink működésében 

bekövetkezett változások további vizsgálata RC-aik Röntgen-diffrakciós analízisével 
kiegészítve bizonyulhat kiváló eszköznek.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

Közvetlen célunknak megfelelően létrehoztunk egy, a PSII herbicidek ha
tásmechanizmusának nem-kén bíborbaktériumokon való vizsgálatára alkalmas rend
szert:

1.

Kidolgoztuk a tenyésztés és mutáns-izolálás olyan módját, amely adott 
körülményeink között teszi lehetővé több bíborbaktérium faj vad és mutáns vo
nalainak párhuzamos kezelését.

Az általunk kipróbált fajok közül herbicidek hatásmódjának gyors vizs
gálatára a Rb. sphaeroid.es-1 találtuk a legalkalmasabbnak.

Herbicid-rezisztens mutánsaink közül a RC-mutánsok kiválasztására a kro- 

matofórán mért P+-kinetika és a fluoreszcencia-indukció egyaránt megbízható 

módszernek bizonyult.
Kialakítottuk a bíborbaktérium mutánsok pufL szekvenciája labora

tóriumunkban való meghatározásának feltételeit. A nehézkes plazmid-klónozásos 

kísérletek után a részlegesen feltöltött lambda fág karokkal történő klónozásban 

találtuk meg nagyszámú mutáns gyors vizsgálatának ideális módszerét.
Bár rendszerünk PSII herbicidek vizsgálatára készült, változatlan formában 

alkalmazható az összes olyan anyag esetében, melynek hatásával szemben a 

baktérium fotokémiai rendszerének a vad típusútól genetikailag eltérő módosulata 

ellenálló.
Meghatároztuk a Rb. sphaeroides R26 ATZ-rezisztens R89 jelű mutánsának 

teljes pufL, és az M-alegység első 40 aminosavát kódoló pufM szakasz bá
zissorrendjét. Az izolátum az L-alegység legalaposabban vizsgált pozícióján hordoz 

az irodalomból ismert mutációt (L229Ile/Met). Értékét az adja, hogy a triazin- 

rezisztenciát okozó aminosav-csere itt karotinoid mentes RC-on található. Az R89 

így az analitikai vizsgálatok új lehetőségét kínálja: kristályosítható mutáns Rb. 
sphaeroides RC-ot. A mutáns RC működésével kapcsolatos jelenleg folyó és tervbe 

vett kísérletek során a fotoszintetikus apparátust kódoló további gének, és a 

herbicid-érzékeny alaptörzsből származó megfelelőik izolálását szolgálja a két 
LambdaGEM-11 genomi klóntár.

A Moszkvai Állami Egyetem törzsgyűjteményéből származó két fajból 
összesen kilenc ATZ-rezisztens RC mutánst izoláltunk:
A hat Rps. viridis mutáns közül négy volt TRB-érzékeny, vagyis hordozott az 

irodalomból ismert, TRB jelenlétében szelektáltaktól szükségszerűen eltérő mu
tációt. A két további izolátumról csak azt állíthatjuk biztosan, hogy egymástól és az

2.

3.
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előző négytől eltérőek. Bár a hat izolátumból négy egy náluknál gyorsabban növő 

fertőzés következtében elpusztult, a belőlük korábban készült genomi DNS 

preparátumok lehetőséget nyújtanak pufL szekvenciáik vizsgálatára.
A Rb. capsulatus B-10 -ként kapott törzsről megállapítottuk, hogy az Rb. 
sphaeroides, s hogy kodonhasználata alapján az adatbankban szereplő 2.4.1. és Y 

jelű törzsek közül az utóbbihoz hasonlít jobban. A továbbiakban Rb. sphaeroides wt 
megjelölésű törzsből származó három ATZ-rezisztens izolátum között kromatofórán 

végzett vizsgálatok és növekedés-gátlás alapján szignifikáns különbséget nem 

találtunk.
A vad típusú tenyészetek növekedését a DCMU Sutton és munkatársai (1984) 

tapasztalataival összhangban gátolta, az izolált kromatofórák viszont Stein és 

munkatársainak (1984) eredményeit igazolva rezisztensek voltak. A DCMU- 

rezisztencia fokának midhárom mutánsban mindkét vizsgálati szinten tapasztalt 
enyhe csökkenése mégis arra utalt, hogy a herbicid hatása nem teljesen független a 

fotoszintetikus RC-tól.
Meghatároztuk az ATZR201 jelű izolátum teljes pufL szekvenciáját, és benne a Rb. 
sphaeroides wt-hoz képest két erősen konzervált aminosav megváltozását találtuk: 
Az L218Asp Gly-re cserélődésével olyan helyen következett be változás, amelyen 

mutációt eddig nem írtak le. Az L222Tyr helyére a Gly vagy a Phe beépüléséről már 

ismert, hogy triazin-rezisztenciát eredményez, sőt, az utóbbi esetben az ATZR201 - 
en tapasztalthoz hasonlóan DCMU-érzékenységet is megfigyeltek (Sinning és mtsai, 
1989/a). L222Tyr/Cys csere viszont az általunk ismert irodalomban nem fordult elő.
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FÜGGELÉK
A. OLDATOK
Tápoldatok

Szukcinát-tápoldat Rb. capsulatus, Rps. viridis és Rsp. rubrum tenyésztéséhez 

("RR")
Összetétele 1000 ml-re:
MgS04 0.2 g A mikroelem oldat 100 ml-ében 

CaCl2 0.075 g 

EDTA-Na2 0.0118 g 

KH2P04 0.6 g 

K2HP04 0.9 g

0.024 g ZnS04x7H20 

0.210 g MnS04x4H20 

0.280 g H3BO3 

0.075 g Na2Mo04x2H20 és 

(NH4)2S04 1.25 g 

élesztőkivonat 0.1 g 

borostyánkősav-Na2 5.3 g 

mikroelem oldat 1 ml

0.004 g Cu(N03)2x3H20 volt.

[pH=6.8]
Az eredeti leírástól eltérően az oldat 2x tömény koncéntrátumát készítettük el, ezt 
membránszűrés helyett kuktáztuk vagy autoklávoztuk, és inokulálás előtt hígítottuk 

használati koncentrációra.

Tápoldat Rb. sphaeroides R26 és R89 tenyésztéséhez ("RB.") 

(Cohen-Bazire és mtsai, 1957) 
kazaminosav 

növekedési faktorok 

koncentrált bázis 

K-szukcinát 
foszfát puffer 

ammónium-szulfát 
Törzsoldatai:
foszfát puffer: 1 M [pH=7.0] 

koncentrált bázis:

1 g
1 ml
20 ml 
10 ml 
20 ml
5 ml literenként [pH=7.0]

104.4 g K2HP04 + 68 g KH2P04 literenként 
KOH 

10 g NTA 

29 g MgS04x7H20 

3.4 g CaCl2x2H20 

100 mg FeS04x7H20 

9.2 mg ammónium-molibdenát 
50 ml "METALS 44"

6g
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200 mg EDTA 

1.1 g ZnS04x7H20 

500 mg FeS04x7H20 

150 mg MnS04xH20 

40 mg CuS04x5H20 

20 mg CoCl2 

12 mg H3BO3 

150 ml H2S04 6 N

"METALS 44" 100 ml-re

K-szukcinát: 20 %-os (m/v) oldat, borostyánkősavból és szilárd KOH-ból készítve. 
Ammónium-szulfát: 10 %-os (m/v) oldat [pH=7.0]
Növekedési faktorok 100 ml-re: 2 mg biotin 

50 mg NaHC03 

100 mg nikotinsav 

50 mg thiamin 

100 mg PABA

LB [Luria-Bertani] (Maniatis és mtsai, 1982) 
10 g bakto-tripton 

5 g élesztőkivonat 
10 g NaCl literenként [pH=7.5]

2xTY (Amersham, 1984) 

bakto-tripton 

élesztőkivonat 
NaCl literenként

16 g
10 g
5 g

H táptalaj (Amersham, 1984) 
bakto-tripton 

NaCl
agar-agar literenként

10 g
8g
8 g

Herbicid törzsoldatok

ATZ
10.785 g/l - es etanolos oldat 
DCMU
11.655 g/l - es etanolos oldat
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Antibiotikum törzsoldatok

Ampicillin
50 mg/ml-es vizes oldat, steril szűrés után 200-400 /Д-es részletekben -20°C-on 

tárolva.
Kanamicin
25 mg/ml-es vizes oldat, steril szűrés után -20°C-on tárolva.
Tetracikün
12.5 mg/ml tetraciklin-hidroklorid, etanol:víz=l:l arányú keverékében oldva. 
Alufóliába csomagolva, -20°C-on tároltuk.

Egyéb tápoldat-adalékok

IPTG
500 mM (119 mg/ml) vizes oldat (8 /Д/lemez)
X-Gal
2 %-os (m/v) dimetil-formamidos oldat (40 /Д/lemez)

Egyéb oldatok

Fág-puffer (Promega, 1991) 
20 mM TrisCl [pH=7.4]
100 mM NaCl 
10m M MgS04

TE (Maniatis és mtsai, 1982) 
1 mM EDTA 

10 mM Tris [pH=8.0]

Hibridizáló oldat
Összetétele 100 ml-re 20xSSC 

10 %-os sovány 

tejpor oldat 
1 M Tris pH=7.4 

10 %-os SDS 

0.5 M EDTA 

desztillált víz 

formamid

15 ml 
2.5 ml

5.0 ml 
5.0 ml 
1.0 ml 
21.5 ml 
50.0 ml
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20xSSC (Maniatis és mtsai, 1982)
175.3 g NaCl
88.2 g Na-citrát literenként [pH =7.0]
A különböző töménységű SSC oldatokat 20xSSC-ből hígítottuk.

Denaturáló oldat (Maniatis és mtsai, 1982) 
0.5 M NaOH 

1.5 M NaCl

Neutralizáló oldat (Maniatis és mtsai, 1982) 
1.5 M NaCl
0.5 M TrisCl [pH=8.0]

20xTBE (Amersham, 1984)
216 g 

110 g
9.3 g

Tris
bórsav
Na2EDTAx2H20 literenként. [pH=8.3]

SM (Maniatis és mtsai, 1982) 
5.8 g NaCl
2g MgS04x7H20 

50 ml 1M TrisCl [pH=7.5]
2 %-os zselatin literenként.5 ml

B. MÓDSZEREK

Kompetens E. coli sejtek preparálása, tárolása és transzformálása (Chung és 

mtsai, 1989)

10 ml 2xTY tápoldatot oltottunk be egy izolált teleppel, majd 37°C-on 12-16 órán át 
300 rpm-mel rázatva tenyésztettük. Erről 1 %-os inokulummal újabb tenyészetet 
indítottunk, amelyet az előtenyészettel azonos körülmények között tartottunk 2.5-3 

órán át (OD600=0.3-0.4), majd 10 percig 4°C-on 3000 rpm-mel (JANETZKY K23) 

centrifugáltuk. Az összegyűjtött sejteket 0.1 térfogat TSS oldatban óvatosan 

felszuszpendáltuk, és vagy azonnal felhasználtuk, vagy 100-1000 jul-es részletekben 

-80°C-on tároltuk.
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Transzformálás:
100 ^1 kompetens sejt + 100 pg DNS (1 /xl-ben), legalább 30 percig 4°C-on tartjuk. 
+ 0.9 ml 2xTY + 20 mM glükóz, és egy órán át 37°C-on rázatjuk 300 rpm-mel, 
majd szélesztjük, és a lemezeket 17-20 órán át 37°C-on tartjuk.

TSS oldat
+10 % PEG 3350 vagy 8000 (m/v)
+5 % DMSO (v/v)
+20-25 mM Mg2+ (MgS04 vagy MgCl2) [pH=6.5]

LB

DNS izolálás és tisztítás

Nagy mennyiségű, ds plazmid (Maniatis és mtsai, 1982)

200 ml 12-16 órás tenyészet sejtjeit lecentrifugáltuk (JANETZKY K23 4000rpm, 
4°C, 10 perc), majd az üledéket 10 ml, 5 mg/ml lizozimot tartalmazó I-es oldatban 

felszuszpendáltuk. A szuszpenziót 5 percig szobahón állni hagytuk, majd 20 ml 
frissen készített П-es oldatot adtunk hozzá, összekevertük, és 10 percre jégre tettük. 
Ezután 15 ml jéghideg 5 M-os K-acetát [pH=4.8] oldattal kevertük össze, majd 

újabb 10 percre jégre tettük. A keletkezett csapadékot lecentrifugáltuk (4000 rpm, 
4°C, 30 perc), a felülúszót óvatosan leszívtuk, és 0.6 térfogat izopropanollal 
alaposan összekevertük, majd 15 percig szobahőmérsékleten állni hagytuk. A 

kicsapódott DNS-t centrifugálással összegyűjtöttük (4000 rpm, 25°C, 30 perc), 80 

%-os etanollal alaposan megmostuk, majd szárítás után kis térfogatú TE [pH=8.0] 

pufferben újra oldottuk. (1-5 ml) A további tisztítási lépéseket (pl. RN-áz kezelés, 
fenolos extrakció) a felhasználástól függően, általában etanolos kicsapással tovább 

koncentrált preparátummal végeztük.

les oldat:
50 mM glükóz 

25 mMTrisCl [pH = 8.0] 

10 mM EDTA

II-es oldat: 

0.2 N NaOH 

1 % SDS
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5M K-acetát [pH=4.8J:

11.5 ml jégecet
60 ml 5 M-os K-acetát oldat
28.5 ml H20
(Az oldat ekkor 3 M K-ot és 5 M acetátot tartalmaz.)

Kis mennyiségű, ds plazmid (Schuler és Zielinsky, 1989)

1.5 ml 12-16 órás tenyészet sejtjeit gyűjtöttük össze centrifugálással (Hettich Mik
roliter centrifuga, 1 perc). Az üledéket 100 /xl lizáló pufferben felszuszpendáltuk, és 

hozzáadtunk 10 jul 10 mg/ml-es, frissen készült lizozim oldatot. Az elegyet keverés 

után 1 percre forró vízfürdőbe tettük, majd 15 percig centrifugáltuk. Az üledéket 
steril fogpiszkálóval eltávolítottuk, a plazmidot tartalmazó felülúszót pedig a további 
felhasználástól függően tisztítottuk. A Rb. sphaeroides R89 pufL szekvenciáját 
tartalmazó pBS klónokból forralásos és közvetlen fenolozással készült preparátumok 

szárított agaróz gélben a "Sheffield" próbával mutatott hibridizációs képének 

összehasonlítása látható a 17.ábrán.

Lizáló puffer:
50 mM Tris
50 mM Na2EDTA [pH = 8.0]
Autoklávozás után: + 8 % szacharóz és 5 % Triton X-100

a b c d

и I-«м|

Az a és c jelű minták 3 ml-es minikultű- 
rák 1.5 ml-eiből forralásos módszerrel készült 
minipreparátumok, míg a b és d jelűek ugyane
zen minikultúrák másik feléből közvetlen feno
lozással készült minipreparátumok arányos 
mennyiségei. Hibridizációs képük alapján a to
vábbiakban közvetlen fenolozással csak anali
tikai célokra szánt preparátumokat készítettünk, 
preparatív célokra pedig a jobb kitermelésű for
ralásos módszert használtuk.

17.ábra Forralásos módszerrel és 
közvetlen fenolozással készült mi
nipreparátumok összehasonlítása
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Lambda fág (Promega, 1991)

a) fág lizátum készítése lemez módszerrel

Lemezenként (82 mm-es) -lxlO5 pfu bakteriofágot 0.1 ml friss, 12-16 órás 

E.coli LE 392-vel keverünk össze, és 37°C-on 20 percig inkubáljuk. Ezután 2.5 ml 
fedőagarral összekeverve alaplemezre rétegezzük, és 6-12 órán át inkubáljuk 37°C- 

on. A teljes lízis elérése után a lemezre 2-3 ml SM puffert rétegeztünk, s a fedőa- 

gart a pufferrel együtt egy 50 ml-es centrifuga csőbe vittük át. A fedőagart spatulá
val összetörtük, és szobahőmérsékleten esetenként megkeverve 30 percig állni 
hagytuk. A fágoknak a pufferbe diffundálása után a fedőagar maradványokat 
centrifugálással eltávolítottuk (JANETZKY K23, 4000 rpm, 4°C, 10 perc). A 

lizátumot a kiült fedőagar maradványokról óvatosan leszívtuk, s vagy közvetlenül 
felhasználtuk, vagy 3 % kloroform hozzáadásával 4°C-on tároltuk.

b) fág lizátum készítése folyadék-kultúrában

12-16 órás LE 392 tenyészet 100x-os hígításának 1.5 ml-ét fertőztük steril 
fogpiszkálóval kiszúrt lambda tarfolttal, és rázattuk 37°C-on a teljes lízis eléréséig. 
Vagy:
A kiválasztott tarfoltot tartalmazó fedőagar darabkát 100 fú fág-pufferben áztattuk 

12-16 órán át 4°C-on. A tarfolt izolálásával egyidőben indítottunk egy LE 392 te
nyészetet 10 ml LB-n, amelyet 100 fú 1 M-os MgS04-tal és 100 fú 20 % (v/v) -os 

maltózzal egészítettünk ki. A 12-16 órán át 37°C-on 300 rpm-mel rázatott tenyészet 
0.5 ml-ét a fág-pufferbe áztatott agar-darabhoz adtuk, s 20 percig 37°C-on tartottuk. 
A fertőzött tenyészettel aztán 250 ml LB-t oltottunk be, amelyhez előzőleg 1 M-os 

MgS04 1 ml-ét adtuk. 37°C-on 300 rpm-mel rázattuk a teljes lízis eléréséig. A 

sejttörmeléket a lizátumból centrifugálással kiülepítettük (JANETZKY K23, 4000 

rpm, 4°C, 10 perc), s a felülűszót vagy közvetlenül felhasználtuk, vagy 0.3 % (v/v) 

kloroform hozzáadása után 4°C-on tároltuk.

A fenti módszerekkel készült lambda fág lizátumokhoz 1 fig/ml végkoncentrációban 

RN-áz А-t és DN-áz I-et adtunk, és 37°C-on 30 percig inkubáltuk. Az elegyet eztán 

azonos térfogatú PEG-oldattal kevertük össze, s egy órára jeges vízfürdőbe tettük. 
A kicsapódott fág DNS-t centrifugálással összegyűjtöttük, szántás után az eredeti 
lizátum 0.1 térfogatának megfelelő fág-pufferben újraoldottuk, és szükség szerint 
tovább tisztítottuk.
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PEG-oldat:

20 % (m/v) PEG 8000 

2 M NaCl

M13 és pBS+VCSM13 ss (Amersham, 1984)

1.5 ml lizátumot centrifugáltunk 5 percig (Hettich, Mikroliter), majd a fe- 

lülűszót óvatosan leszívtuk, s egy tiszta csőben újabb öt percig centrifugáltuk. A 

felülúszó felső 1.2 ml-ét 0.3 ml PEG-oldattal alaposan összekevertük majd 15 

percig szobahőmérsékleten állni hagytuk. A kicsapódott fág- részecskéket centri- 

fugálással összegyűjtöttük (Hettich, 10 perc), s a felülúszót leöntöttük. Az eppen- 

dorf cső falán maradt folyadékot egy újabb, 2 perces centrifugálással gyűjtöttük 

össze, s mikropipettával maradéktalanul eltávolítottuk. A fág-csapadékot 100 /Д TE 

[pH = 8.0] pufferben oldottuk, és 50 yl - TE [pH=8.0] pufferrel telített - fenollal 
extraháltuk. A centrifugálással elválasztott vizes fázist kloroform :izo-amilalkohol = 

24:1 arányú keverékének 50 /Д-ével extraháltuk, majd DNS-tartalmát 8-10 térfogat - 
20°C-os etanollal kicsaptuk (-20°C, 12-16 óra). A csapadékot centrifugálással 
összegyűjtöttük (Hettich, 15 perc), szárítottuk, és 40 /Л TE [pH=8.0] pufferben 

újraoldottuk. A preparátum minőségét 5-10 %-ának 1 %-os agaróz 

gélelektroforézisével ellenőriztük.

PEG-oldat:

20 % (m/v) PEG 6000 

2.5 M NaCl

Egyensúlyi centrifugálás CsCl/Et-Br gradiensen

1-3 mg DNS-t oldottunk 4 ml TE [pH=8.0] pufferben, majd 200 /Д 10 

mg/ml-es Et-Br oldatot és - a DNS méretétől függően - 4.0-4.2 g szilárd CsCl-ot 
adtunk hozzá. Az oldatot egyszer használatos centrifugacsövekben (Beckman, 
polyallomer quick-seel) 20°C-on 45000 rpm-mel 36 órán át centrifugáltuk. A kívánt 
frakciót tartalmazó réteget egy 18G injekciós tűvel leszívtuk, Et-Br tartalmát 
(20xSSC-vel telített) i-amilalkohollal történő extrakcióval eltávolítottuk, majd a 

DNS-t 2.5 térfogat -20°C-os etanollal kicsaptuk.
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A DNS vizsgálata

A pufL szekvenciát tartalmazó DNS fragmentek és kiónok kiválasztása 

("screening")

A minták előkészítése és hordozóhoz kötése

a. tarfolt (Amersham)

A vizsgálandó tarfoltokat tartalmazó fedőagar felszínére Hybond-N korongot 
helyeztünk, majd - a membrán eredeti helyzetének későbbi azonosíthatósága 

érdekében - jelöltük a filtert és a lemezt három-három egymásnak megfelelő 

pontjukon. A filtert legalább egy percig hagytuk a fedőagar felszínén, majd 

óvatosan leemeltük és - a tarfoltok lenyomatait hordozó oldalával felfelé - 7 percre 

denaturáló oldattal átitatott szűrőpapírra helyeztük. Ezután 3 percre neutralizáló 

oldattal átitatott szűrőpapírra került, végül pedig 2xSSC-ben mostuk. A filtert 
ezután két Folpack fólia réteg közé helyeztük, s az adszorbeálódott DNS-t UV fény 

hatására (3-5 perc) kialakuló keresztkötésekkel rögzítettük a felszínén. Fixálás után - 
elkerülendő a kiszáradást - a filtert azonnal előhibridizáló oldatba helyeztük.

b. kolónia (Amersham)

A rekombináns kolóniákat olyan agar lemez párok azonos pozícióira oltot
tuk, melyek egyikére előzőleg steril Hybond-N membránt helyeztünk. A lemez
párokat nyolc-tizenkét órán át inkubáltuk 37°C-on, majd a membrán nélküli 
lemezeket (master) 4°C-ra helyeztük. Páljaikról a membránokat öt percre denaturáló 

oldattal, majd öt percre neutralizáló oldattal átitatott szűrőpapírra helyeztük. A 

neutralizálás után a membránokat alaposan megmostuk 2xSSC-ben, majd két 
Folpack réteg közé helyezve három-öt percig világítottuk meg UV fénnyel. Fixálás 

után a bakteriális törmelékek maradékainak eltávolítása érdekében a membránokat 
három-hat órán át mostuk nagy mennyiségű 2xSSC-ben, 45-60°C-on. 
Hibridizálásuk, mosásuk és autoradiografálásuk a tarfolt filterekkel azonos módon 

történt.
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c. "dot blot" (Amersham)

A DNS mintákat hődenaturáltuk (-1 perc 90-95°C-os vízfürdőn ) majd pedig 

azonnal jeges vízfürdőbe tettük, s azonos térfogatú 20xSSC-t adtunk hozzájuk. A 

blottoló készülékbe egy réteg 10xSSC-vel átitatott szűrőpapírt, annak felszínére 

pedig desztillált vízzel nedvesített Hybond-N filtert helyeztünk. A blottoláshoz 

szükséges vákuumot vízlégszivattyűval biztosítottuk. A minták felvitele után a 

készüléket felnyitva elláttuk a filtert a szükséges jelölésekkel, majd 5 percre 

denaturáló oldattal átitatott szűrőpapír felszínére helyeztük. Innen 1 percre egy 

neutraüzáló oldattal átitatott szűrőpapírra vittük. A DNS minták membránhoz kötése 

vagy a tarfolt filterekkel azonos módon UV besugárzással történt, vagy 

hőkezeléssel: a szobahőn megszá-rított membránt két szűrőpapír réteg közé 

helyeztük, és 2 órára 80°C-ra tettük. A hőkezelt filtereket alufóliába csomagolva, 
szobahőmérsékleten tartottuk a hibridizálásig.

d. szárított gél (Tsao és mtsai, 1983)

A minták elektroforetikus elválasztása után eltávolítottuk a DNS-t nem 

tartalmazó széli területeket, a megmaradt részt pedig UV fényben fotóztuk. A gélt 
ezután egy nálánál minden oldalon legalább egy-két cm-rel nagyobb Whatman 3MM 

papír darabkára helyeztük, és Folpack fóliával lefedtük. BioRad 1125 В gélszárító 

készüléken, 60-80°C-on teljesen megszárítottuk, s hibridizálásig újabb folpack 

rétegbe csomagolva tároltuk. Hibridizálás előtt a Whatman 3MM papírt 
megnedvesítettük, s a róla leváló szárított gélt 10 percre denaturáló, majd 10 percre 

neutralizáló oldatba helyeztük. A szárított gél hibridizálása, mosása és 

autoradiografálása a Hybond-N filterekkel azonos módon történt.

e. "Southern biot" (Amersham)

A vizsgálandó minták elektroforetikus elválasztása után a gélt 15-20 percre 

0.25 M HCl-ba tettük, majd desztillált vízzel lemostuk. Ezután 30 percig denaturáló 

oldatban tartottuk, majd újabb desztillált vizes öblítés után 30 percig neutralizáló 

oldatban. Egy a gél méreténél minden irányban 1-2 cm-rel nagyobb plexi lapra két 
réteg 2xSSC-vel nedvesített Whatman 3MM papírt helyeztünk: közvetlenül a lapra 

egy nálánál hosszabbat, ennek közepére pedig a gélnél minden irányban 1-1 cm-rel 
nagyobbat. Az utóbbira helyeztük a neutralizált gélt, amit egy azonos méretű 

Hybond-N membránnal fedtünk be. A membránra újabb Whatman 3MM papírt, 
erre 15-20 cm rétegvastagságban vele egyező méretűre vágott papírtörülközőt
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helyeztünk, a papíroszlop tetejére pedig alkalmasan megválasztott nehezéket. A 

plexilapnál hosszabb szűrőpapír végeket 2xSSC-t tartalmazó edényhez 

csatlakoztattuk, s 16-24 órán át transzferáltunk. A filterhez kötődött DNS minták 

rögzítése, hibridizálása és autoradiografálása a többi Hybond-N filterrel azonos 

módon történt.

A próba előkészítése és jelölése

Próbaként a "Sheffield" klón -850 bázisos Xbal-Sall szakaszát használtuk. 
Az agaróz gélből izolált fragmentet tisztítás és alkoholos kicsapás után 20-25 /ig/ml 
közötti koncentrációjúra visszaoldva fagyasztva tároltuk, és alkalmanként 3-5 /Л-es 

részleteit jelöltük Multiprime DNS jelölő kittel (Amersham), a kit ajánlásai szerint. 
A reakcióelegyet, vagy annak elválasztás és tisztítás nélküli részletét adtuk hődena- 

turálás (90°C, 1-3 perc) után az előhibridizáló oldathoz. Néhány esetben Sephadex 

G-50 minioszlopon történő frakcionálás után a legaktívabb frakciókkal dolgoztunk.

Hibridizálás

Az előhibridizálás a hibridizálással azonos körülmények között, próbát nem 

tartalmazó hibridizáló oldattal történt. Időtartama általában a próba előkészítéséhez 

szükséges idő (10-15 perc) volt. A hibridizálás 37°C-on, lassú billegő mozgatással 
(Himba), 16-24 órán át tartott.

Mosás, autoradiográfia

A hibridizálást követően a filtereket illetve géleket 3x30 percig mostuk elő
ször 3xSSC + 0.1 % SDS, majd 0.5xSSC + 0.1 % SDS, végül O.lxSSC + 0.1 % 

SDS a hibridizáló oldaténál 5-10x nagyobb térfogataiban, a hibridizálással azonos 

körülmények között. A mosott filtereket Folpack rétegek közé helyezve 

autoradiografáltuk -80°C-on, erősítő fóliával.
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DNS szekvencia meghatározása

Templát: Minden esetben egyszálú DNS volt.
Primer: -20 és reverz univerzális primer (Amersham), -40 univerzális primer 

(USB) illetve egy belső primer, amely a Rb. sphaeroides 2.4.1. pufL nem-kódoló 

szálának 732-753 bázisával megegyező szekvenciájú.

Elválasztás:
A szekvenáló reakciókban keletkezett fragmentek méret szerinti 

elválasztása 0.025 x 30 x 40 cm-es, 5 vagy 6 %-os denaturáló poliakrilamid 

géleken történt. A gélek összetétele 50 ml-re:

APS TEMED H2020xTBE akriamidurea
törzs

0*1) (Ml) (ml)(ml)(g) (ml)

250 50
250 50

24.55% 21
6% 21

2.5 5.25
22.252.5 7.5

40 %-os akrilamid törzsoldat:
Elkészítése után legalább 30 percig kevertettük ionmentesítő gyantával 

(BioRad), majd baktérium-szűrőn leszűrtük, és 4°C-on tartottuk.

10 %-os APS oldat:
5-10 ml oldatot készítettünk, és 4°C-on tároltuk.

Futtató puffer: TBE

Elektroforézis:
A gél előfuttatása általában 50-60 W-on történt, s addig tartott, míg a hűtő

lemez külső felszínén mérhető hőmérséklet el nem érte a 42°C-t. A futtatás során a 

teljesítményt (feszültséget) úgy szabályoztuk, hogy ez a hőmérséklet 42-45°C 

között maradjon.

Fixálás:
A fixáló oldat 10 % metanolt és 10 % ecetsavat tartalmazott, a fixálás ideje 

legalább 20 perc volt.
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Szántás:
A szárítás egy BioRad 1125 В gélszárító készüléken, 80°C-on történt; a vá

kuumot vízlégszivattyúval biztosítottuk.

Autoradiográfia:
A géleket szobahőmérsékleten, Medifort RP 90 (Forte) filmek felhasználá

sával autoradiografáltuk.

C. TÉRKÉPEK
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AatU 2617,
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' Nar\ {EheI) 235
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4,Xmn I 2294 Polylinker
396-454
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< Ш
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2686 bpGsul 1784^ 
CfrIOI 1779- 
Eco31l1766

S'О Ail III 806

Eam1105! 1694

AlwM 1217

"Sheffield"

Rb. sphaeroides DNS 2.4kb-os EcoRI-Sall fragmentje pUC18-ban, amelyből hibri
dizációs próbaként egy -850 bp hosszú Xbal-Sall szakaszt használtunk. A próba tar
talmazza a pufL 51 végét megelőző 55 bázist, a gén 31 végének utolsó 60 bázisát vi
szont nem.
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D. SZEKVENCIÁK

Rhodobacter sphaeroides R89 pufL
504020 3010

CGACTGCAAGCGGAGAGGGAAGCATGGCACTGCTCAGCTTCGAGCGAAAATATCGCGTG
Met Ala Leu Leu Ser Phe Glu Arg Lys Tyr Arg Val

1101008070 9060
CCGGGGGGCACGCTGGTCGGCGGAAACCTGTTCGACTTCTGGGTCGGCCCTTTCTATGTC 
Pro Gly Gly Thr Leu Val Gly Gly Asn Leu Phe Asp Phe Trp Val Gly Pro Phe Tyr Val

150 170160120 130 140
GGCTTCTTCGGGGTTGCGACGTTTTTCTTCGCGGCCCTGGGTATCATTCTGATTGCCTGG 
Gly Phe Phe Gly Val Ala Thr Phe Phe Phe Ala Ala Leu Gly Ile Ile Leu Ile Ala Trp

220 230200 210180 190
AGTGCCGTACTCCAGGGTACCTGGAACCCCCAACTCATCTCTGTCTACCCGCCGGCCCTT 
Ser Ala Val Leu Gin Gly Thr Trp Asn Pro Gin Leu Ile Ser Val Tyr Pro Pro Ala Leu

290250 270 280240 260
GAATATGGCCTGGGAGGTGCACCCCTCGCAAAAGGCGGGCTGTGGCAGATCATCACGATC 
Glu Tyr Gly Leu Gly Gly Ala Pro Leu Ala Lys Gly Gly Leu Trp Gin Ile Ile Thr Ile

350340320 330300 310
TGCGCCACTGGTGCCTTCGTCAGCTGGGCGCTGCGCGAAGTCGAAATCTGCCGTAAGCTG 
"Cys Ala Thr Gly Ala Phe Val Ser Trp Ala Leu Arg Glu Val Glu Ile Cys Arg Lys Leu

410360 370 380 390 400
GGCATCGGGTACCACATCCCGTTCGCCTTCGCGTTCGCCATCCTGGCCTACCTGACGCTG 
Gly Ile Gly Tyr His Ile Pro Phe Ala Phe Ala Phe Ala Ile Leu Ala Tyr Leu Thr Leu

450 470420 430 440 460
GTGCTGTTCCGCCCGGTGATGATGGGCGCCTGGGGCTATGCCTTCCCCTACGGGATCTGG  
Val Leu Phe Arg Pro Val Met Met Gly Ala Trp Gly Tyr Ala Phe Pro Tyr Gly Ile Trp

510 520 530480 490 500
ACGCACCTCGACTGGGTGTCGAACACGGGCTACACCTACGGCAACTTCCACTACAACCCT 
Thr His Leu Asp Trp Val Ser Asn Thr Gly Tyr Thr Tyr Gly Asn Phe His Tyr Asn Pro

540 580 590550 560 570
GCCCACATGATCGCCATCTCGTTCTTCTTCACGAACGCGCTGGCTCTGGCGCTGCACGGC 
Ala His Met Ile Ala Ile Ser Phe Phe Phe Thr Asn Ala Leu Ala Leu Ala Leu His Gly

600 650610 620 630 640
GCCCTTGTGCTCTCCGCGGCCAACCCCGAGAAGGGCAAGGAAATGCGGACGCCGGATCAC 
Ala Leu Val Leu Ser Ala Ala Asn Pro Glu Lys Gly Lys Glu Met Arg Thr Pro Asp His

660 680 690 700 710670
GAGGATACGTTCTTCCGCGATCTGGTCGGCTACTCGATCGGGACGCTCGGCATGCACCGC 
Glu Asp Thr Phe Phe Arg Asp Leu Val Gly Tyr Ser Ile Gly Thr Leu Gly Met His Arg

720 730 740 750 760 770
CTCGGCCTGCTGCTCTCGCTGAGCGCCGTCTTCTTCAGCGCCCTCTGCATGATCATTACC 
Leu Gly Leu Leu Leu Ser Leu Ser Ala Val Phe Phe Ser Ala Leu Cys Met Ile Ile Thr

780 790 800 810 820 830
GGCACCATCTGGTTCGATCAGTGGGTCGACTGGTGGCAATGGTGGGTGAAGCTGCCGTGG 
Gly Thr Ile Trp Phe Asp Gin Trp Val Asp Trp Trp Gin Trp Trp Val Lys Leu Pro Trp

850 860840 870 890880
TGGGCGAACATCCCGGGAGGCATCAATGGCTGAGTATCAGAACATCTTCTCCCAGGTCCA 
Trp Ala Asn Ile Pro Gly Gly Ile Asn Gly End

950900 910 920 930 940
GGTCCGCGGACCGGCCGACCTGGGGATGACCGAAGACGTCAACCTGGCCAACCGTTCGGG

980960 970 1000 1010990
GGTCGGTCCCTTCTCGACCCTGCTCGGCTGGTTCGGCAACGCCCAGCTCGGCCCGATCTA

1050 1060 10701030 10401020
TCTCGGCTCGCTCGGCGTCCTGTCCCTCTTCTCGGGCCTGATGTGGTTCTTCACCATCGG

1080
GATCTG
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n
Rhodobacter sphaeroides ATZ 201 pufL

60504020 3010
ACTGCAAGCGGAGAGGGAAGCATGGCACTGCTCAGCTTCGAGCGAAAATATCGCGTGCCG

Met Ala Leu Leu Ser Phe Glu Arg Lys Tyr Arg Val Pro

12011010070 80 90
GGGGGCACGCTGGTCGGCGGAAACCTGTTCGACTTCTGGGTCGGCCCTTTCTATGTCGGC 
Gly Gly Thr Leu Val Gly Gly Asn Leu Phe Asp Phe Trp Val Gly Pro Phe Tyr Val Gly

180170150 160130 140
TTCTTCGGGGTTGCGACGTTTTTCTTCGCGGCCCTGGGTATCATTCTGATTGCCTGGAGT 
Phe Phe Gly Val Ala Thr Phe Phe Phe Ala Ala Leu Gly Ile Ile Leu Ile Ala Trp Ser

230 240210 220190 200
GCCGTACTCCAGGGTACCTGGAACCCCCAACTCATCTCTGTCTACCCGCCGGCCCTTGAA 
Ala Val Leu Gin Gly Thr Trp Asn Pro Gin Leu Ile Ser Val Tyr Pro Pro Ala Leu Glu

300290250 270 280260
TATGGCCTGGGAGGTGCACCCCTCGCAAAAGGCGGGCTGTGGCAGATCATCACGATCTGC 
Tyr Gly Leu Gly Gly Ala Pro Leu Ala Lys Gly Gly Leu Trp Gin Ile Ile Thr Ile Cys

350 360340310 320 330
GCCACTGGTGCCTTCGTCAGCTGGGCGCTGCGCGAAGTCGAAATCTGCCGTAAGCTGGGC 
Ala Thr Gly Ala Phe Val Ser Trp Ala Leu Arg Glu Val Glu Ile Cys Arg Lys Leu Gly

420410390 400370 380
ATCGGGTACCACATCCCGTTCGCCTTCGCGTTCGCCATCCTGGCCTACCTGACGCTGGTG 
Ile Gly Tyr His Ile Pro Phe Ala Phe Ala Phe Ala Ile Leu Ala Tyr Leu Thr Leu Val

480460 470430 440 450
CTGTTCCGCCCGGTGATGATGGGCGCCTGGGG7TATGCCTTCCCCTACGGGATCTGGACG 
Leu Phe Arg Pro Val Met Met Gly Ala Trp G/у Tyr Ala Phe Pro Tyr Gly Ile Trp Thr

540530510 520490 500
CACCTCGACTGGGTGTCGAACACGGGCTACACCTACGGCAACTTCCACTACAACCCTGCC 
His Leu Asp Trp Val Ser Asn Thr Gly Tyr Thr Tyr Gly Asn Phe His Tyr Asn Pro Ala

590 600570 580550 560
CACATGATCGCCATCTCGTTCTTCTTCACGAACGCGCTGGCTCTGGCGCTGCACGGCGCC 
His Met Ile Ala Ile Ser Phe Phe Phe Thr Asn Ala Leu Ala Leu Ala Leu His Gly Ala

650 660640610 620 630
CTTGTGCTCTCCGCGGCCAACCCCGAGAAGGGCAAGGAAATGCGGACGCCGGATCACGAG 
Leu Val Leu Ser Ala Ala Asn Pro Glu Lys Gly Lys Glu Met Arg Thr Pro Asp His Glu

720700 710670 680 690
G/4CACGTTCTTCCGCGGrCTGGTCGGCrGCTCGATCGGGACGCTCGGCATCCACCGCCTC 
Asp Thr Phe Phe Arg Gly Leu Val Gly Cys Ser Ile Gly Thr Leu Gly Ile His Arg Leu

780770730 740 750 760
GGCCTGCTGCTCTCGCTGAGCGCCGTCTTCTTCAGCGCCCTCTGCATGATC/4TCACCGGC 
Gly Leu Leu Leu Ser Leu Ser Ala Val Phe Phe Ser Ala Leu Cys Met Ile Пе Thr Gly

840790 800 830820810
ACCATCTGGTTCGATCAGTGGGTCGACTGGTGGCAATGGTGGGTGAAGCTGCCGTGGTGG 
Thr Ile Trp Phe Asp Gin Trp Val Asp Trp Trp Gin Trp Trp Val Lys Leu Pro Trp Trp

850 900860 870 890880
GCGAACATCCCGGGAGGCATCAATGGCTGAGTATCAGAACATCTTCTCCCAGGTCCAGGT 
Ala Asn Ile Pro Gly Gly Ile Asn Gly End

950 960910 920 930 940
CCGCGGACCGGCCGACCTGGGGATGACCGAAGACGTCAACCTGGCCAACCGTTCGGGCGT

CGGTCC
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Rhodobacter sphaeroides wt

60504010 20 30
TGGGCGCTGCGCGAAGTCGAAATCTGCCGTAAGCTGGGCATCGGGTACCACATCCCGTTC 
Tip Ala Leu Arg Glu Val Glu Ile Cys Arg Lys Leu Gly Ile Gly Tyr His Ile Pro Phe

110 12010070 9080
GCCTTCGCGTTCGCCATCCTGGCCTACCTGACGCTGGTGCTGTTCCGCCCGGTGATGATG 
Ala Phe Ala Phe Ala Ile Leu Ala Tyr Leu Thr Leu Val Leu Phe Arg Pro Val Met Met

180150 160 170130 140
GGCGCCTGGGG7TATGCCTTCCCCTACGGGATCTGGACGCACCTCGACTGGGTGTCGAAC 
Gly Ala Trp Gtv Tyr Ala Phe Pro Tyr Gly Ile Trp Thr His Leu Asp Trp Val Ser Asn

240230210 220190 200
ACGGGCTACACCTACGGCAACTTCCACTACAACCCTGCCCACATGATCGCCATCTCGTTC 
Thr Gly Tyr Thr Tyr Gly Asn Phe His Tyr Asn Pro Ala His Met Ile Ala Ile Ser Phe

300290250 280260 270
TTCTTCACGAACGCGCTGGCTCTGGCGCTGCACGGCGCCCTTGTGCTCTCCGCGGCCAAC 
Phe Phe Thr Asn Ala Leu Ala Leu Ala Leu His Gly Ala Leu Val Leu Ser Ala Ala Asn

350 360340310 320 330
CCCGAGAAGGGCAAGGAAATGCGGACGCCGGATCACGAGG4CACGTTCTTCCGCGATCTG 
Pro Glu Lys Gly Lys Glu Met Arg Thr Pro Asp His Glu Asp Thr Phe Phe Arg Asp Leu

420410400370 380 390
GTCGGCTACTCGATCGGGACGCTCGGCATCCACCGCCTCGGCCTGCTGCTCTCGCTGAGC 
Val Gly Tyr Ser Ile Gly Thr Leu Gly Ile His Arg Leu Gly Leu Leu Leu Ser Leu Ser

470 480450 460430 440
GCCGTCTTCTTCAGCGCCCTCTGCATGATC/irCACCGGCACCATCTGGTTCGATCAGTGG 
Ala Val Phe Phe Ser Ala Leu Cys Met Ile Ile Thr Gly Thr Ile Trp Phe Asp Gin Trp

490
GTCGAC 
Val Asp

#10

605010 20 4030
GATCACGAGG4CACGTTCTTCCGCGATCTGGTCGGCTACTCGATCGGGACGCTCGGCATC 
Asp His Glu Asp Thr Phe Phe Arg Asp Leu Val Gly Tyr Ser Ile Gly Thr Leu Gly Ile

70 80 110 12010090
CACCGCCTCGGCCTGCTGCTCTCGCTGAGCGCCGTCTTCTTCAGCGCCCTCTGCATGATC 
His Arg Leu Gly Leu Leu Leu Ser Leu Ser Ala Val Phe Phe Ser Ala Leu Cys Met Ile

130 140 150
ATCACCGGCACCATCTGGTTCGATCAGTGGTGCGAC 
Ile Thr Gly Thr Ile Trp Phe Asp Gin Trp Cys Asp
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E. SPEKTRUMOK

A herbicid-érzékeny törzsek spektrumait Shimadzu UV 160 spektrofotométer 

közeli mérőhelyén, 1 cm-es rétegvastagságon, levegővel szemben vettük fel. A faj- 

név után zárójelben a spektrum felvételéhez használt tenyészet 680 nm-es fényelnye
lését adtuk meg.
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