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BEVEZETÉS1.

1.1. Általános bevezetés

A növényi sejtben a sejtmagon kivül a kloroplasztisz és 

a mitokondrium is tartalmaz örökitoanyagot. Az evolúció so

rán a sejtmag és a sejtorganellumok között mélyreható, jól 

szabályozott együttműködés alakult ki /Wettstein, 1980/. A

sejtorganellumok gazdasági jelentőségű genetikai tulajdonsá

gokat is hordozhatnak, mint pl. a nagyüzemi hibriaelőáilitás- 

ban jelentős himsterilitás /Leaver, 1980/, kártevő gombák 

toxinjával /Gegenbach és mtsai, 1977/ vagy herbicidekkel 

/Darr és mtsai, 1981/ szembeni rezisztencia.

A sejt szabályozási folyamatainak megismerése és a 

növénynemesités szempontjából egyaránt hasznos lenne a külön

böző fajokhoz tartozó sejtmagok és sejtorganellumok kombiná

lása. A legtöbb virágos növénynél a citoplazmatikus tulajdon

ságok azonban anyai utón öröklődnek /Sears, 1980/, ezért Or

gane 11 urnát vitelt idegen sejtmag környezetébe ivaros utón csak 

úgy érhetünk el, ha a hibridet többször visszakeresztezzük az 

apanövénnyel, amig az anyanövény kromoszómái el nem vesznek 

/Gerstel, 1980/.

Az elmúlt évtizedben kidolgozott protoplasztfuziós mód

szerek uj lehetőségeket hoztak e területre is. A szülői pro- 

toplasztok - sejtfalnélküli növényi sejtek - fúziójával lét

rejövő heterokariocita kevert organellumpopulációt tartalmaz.
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A heterokariocita osztódása során a szülői sejtmagok és 

sejtorganellumok egymástól függetlenül külön utódsejtekbe 

kerülhetnek /szegregálhatnak/. Ez lehetővé teszi, hogy 

egy lépésben és nem keresztezhető fajok esetében is létre

hozhassunk uj organellum-sejtmag kombinációjú növényeket

/részletesen Id. 1.3.Ír1.3.3. / .

1.2. Célkitűzés

Kisérletünk során egy mutáns dohánynövény, a Niooti- 

ana tabaaum SRI sztreptomicinrezisztens kloroplasztiszait 

akartuk átvinni egy másik dohányfajba, 

ris-be. E célt protoplasztfuzió után spontán létrejövő uj 

organellum-sejtmag kombinációk izolálásával akartuk elérni.

A N.tabaaum SRI kloroplasztiszszegregánsokat a rezisz- 

tens sejtvonalak szelekciójával akartuk izolálni. A hetero- 

karionképzésben részt nem vevő rezisztens szülői protoplasz- 

tok osztódásának megakadályozására fúzió előtti, jód-ecetsavas 

inaktivációt próbáltunk ki. Feltételeztük, hogy a heteroka- 

riocitákban a kezeletlen szülői rész hatására ujraaktiváló- 

dik az inaktivált szülői rész,és igy egy uj, általánosan al

kalmazható módszert kapunk heterokarioneredetü sejtvonalak

Nicotiana sylvest-

protoplasztfuzió utáni izolálásához.

A rezisztens sejtvonalakból regeneráltatott növények 

közül a N. sylvestris sejtmagszegregánsokat izoenzimmintázat, 

morfológia és kromoszómaszám alapján akartuk kiválasztani.
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E vizsgálattal arra is választ vártunk, hogy ha kevert ci- 

toplazmáju sejtekből származó sejtvonalakat izolálunk,

kapunk-e sejtmaghibrideket is.

1.3. Irodalmi áttekintés

1.3.1. Protoplasztfuzió

Protoplasztokat mechanikai módszerekkel is lehet

izolálni /1.К.Vasil és V.Vasil, 1980/, de ezek munkaigé

nyesek és igen kevés protoplasztot eredményeznek. A növé

nyi sejtfal eltávolításának könnyű és hatékony módszerét 

gombákból előállított /tisztitatlan/ enzimpreparátumok

alkalmazása tecte lehetővé /Cocking, 1960, Takebe és mtsai,

1968/ .

Izolált növényi sejtekből történő növényregeneráció 

/V.Vasil és Hildebrandt, 1965/ után protoplasztokból törté

nő növényregenerációt is megvalósítottak /Takebe és mtsai, 

1971/, amit azóta számos növényfaj esetében ismételtek meg 

sikerrel /1.К.Vasil és V.Vasil, 1980/.

Protoplasztfuzió indukálására már a század elejétől 

kezdve használtak nitrátsókat /Schieder és I.K.Vasil, 1980/, 

de hatékony módszereket csak a 70-es években, Ca++ és magas 

pH /Keller és Melchers, 1973/, valamint polietilénglikol 

/Као és Michayluk, 1974; Wallin és mtsai, 1974/ alkalmazásá

val sikerült kidolgozni. Ma leggyakrabban ez utóbbiak kombi-
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nációját /Као és mtsai, 1974/ használják. Az e módszerrel 

elérhető fúziós gyakoriság /a heterokariociták aránya a 

túlélő sejtek között/ általában 10-20%. A PEG polivinilal- 

kohollal /Nagata, 1978/ és szintetikus foszfolipidveziku- 

lákkal - liposzómákkal - /Nagata és mtsai, 1979/ helyette

síthető. Uj irányt jelent az elektromos erőtér, ill. im

pulzusok segítségével történő protoplasztfuzió /Zimmermann 

és Scheurich, 1981; Zimmermann és mtsai, 1981/.

1.3.2. Szomatikus hibridizáció

Mint citológiai vizsgálatok kimutatták /Као és mtsai, 

1974; Constabel és mtsai, 1975; Dudits és mtsai, 1976/, a

szülői protoplasztok a fúzió során először un. heterokario- 

citát képeznek, melyben elkülönülten mindkét szülő sejtmag- 

ja/i/ megtalálható/к/. A heterokariocitában a szülői cito-

plazmák rövid idő alatt összekeverednek. A sejtmagok osztó

dása általában szinkron indul meg. Az osztódási orsók meg

felelő orientációja esetén a szülő kromatidák közös sejt

magba kerülnek,és hibrid utódsejtek jönnek létre. Kimutatták 

interfázisban lévő sejtmagok fúzióját is.

Hibridek szelekciójára leggyakrabban mutánsokat hasz

nálnak /Schieder és I.K.Vasil, 1980/. A hibridek azonosítá

sára a morfológia és a kromoszómák mellett leggyakrabban a

sejtmagban kódolt, azonos reakciót katalizáló, de kissé el

térő szerkezetű un. izoenzimek gélelektroforetikus mintáza

tát használják /Maliga, 1980/.
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Az első növényi szomatikus hibridek előállítását 

/Carlson, 1972; Melchers és Labib, 1974/ számos interspe- 

cifikus hibrid követte a Nicotiana, Petuniaл Caucus és

Datura nemzetségen belül /Schieder és I.K.Vasil, 1980/.

Intergenerikus hibrideket Solanum tuberosum+Lycopersicon 

esculentum /Melchers és mtsai, 1978/ és Arabidopsis thali- 

ana+Brassica campestris /Gleba és Hoffmann, 1980/ kombiná

cióban állítottak elő. Távolabbi növényfajok esetén a hibrid

sejtvonalakban kromoszómaelimináció léphet fel /Schieder és

I.K.Vasil, 1980/, ami azonban megengedhet tartós tulajdonság

átvitelt /Dudits és mtsai, 1979/.

1.3.3. Sejtmag- és organellumszegregáció

Ha a heterokariocita osztódásakor a szülői sejtmagok 

szeparált osztódási orsót képeznek, többszörös sejtfalkép

ződés történik /Као és mtsai, 1974/. Ilyenkor csak az egyik 

vagy a másik szülő sejtmagját, de kevert citoplazmát tartal

mazó citoplazmatikus hibrid /cibrid/ utódsejtek is létre

jönnek.

A sejtmagok szegregációjának akkor lett jelentősége, 

amikor kimutatták, hogy a heterokariocita osztódása során a 

sejtorganellumok szegregációja is bekövetkezik /Chen és 

mtsai, 1977; Belliard és mtsai, 1978; Aviv és mtsai, 1980;

Aviv és Galun, 1980; Poulsen és mtsai, 1980; Sidorov és

mtsai, 1981/. A kimutatás technikai alapja az volt, hogy
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lehetővé vált genetikai markereket nem hordozó sejtorga- 

nellumok azonosítása,pl. a kloroplasztisz esetében a DNS 

restrikciós mintázata alapján /Atchison és mtsai, 1976; 

Vedel és mtsai, 1976/, ill. a ribulóz-1,5-difoszfát-kar-

boxiláz nagy alegységének gélelektroforetikus mintázata

alapján /Rung, 1976/.

Az ezirányu vizsgálatok kimutatták, hogy protoplaszt- 

fuzióval biparentális kloroplasztiszátvitel érhető el /Gie

ba, 1978; 1979/, és hogy a kevert kloroplasztiszpopuláció 

véletlenszerűen és általában növényregenerációig teljesen 

szegregál /Chen és mtsai, 1977/, valamint, hogy a sejtmagok 

és a kloroplasztiszok szegregációja független jelenség, és 

igy uj organellum-sejtmag kombinációjú növények is létre

jönnek /Belliard és mtsai, 1978/.

Hibrid és szegregáns sejtek keletkezését protoplaszt- 

fuzió után az l.ábra foglalja össze.

1.3.4. Biokémiai inaktiváció

Szövettenyészetben is megnyilvánuló mutációk virá

gos növényeknél korlátozott számban állnak rendelkezésre 

/Maliga, 1980/, ezért a heterokarioneredetü sejtvonalak izo

lálásában igen jelentősek a fúziós partnerek tulajdonságaitól

független szelekciós módszerek.

Állati sejtfuziós rendszerben sikeresen használtak e 

célból biokémiai inaktivációt /Wright, 1978/. A két szülő

sejtjeit fúzió előtt egy-egy, eltérő hatású irreverzibilis
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biokémiai gátlóanyag letális koncentrációjával kezelték. 

Ilyen gátlóanyag pl. a jód-ecetsav, egy szulfhidrilreagens, 

melynek hatására a fehérjék SH-csoportjai alkileződnek. A 

túlélő sejtek 93%-a magfestéssel heterokariocitának bizo

nyult, tehát bennük a két, eltérően inaktivált anyagcsere

rész komplementálta egymást. A heterokariontenyészetből 

hibrid sejtvonalakat kaptak. Növényi sejtfuziós rendszerek

ben e módszerrel nem sikerült heterokarioneredetü sejtvona

lakat izolálni /Nehls, 1978; Nehls és Binding, 1979/.

1.3.5. A Niaotiana tabaaum SRI mutáns

A kloroplasztisz és a mitokondrium riboszómája bak

teriális tipusu, ezért fehérjeszintézis-gátló antibiotiku

mok, pl. sztreptomicin jelenlétében a növényi szövetek nem 

zöldülnek meg, ill. növekedésük is gátolt, az antibiotikum

koncentrációjától függően.

A N.tabaaum SRI mutánst laboratóriumunkban kallusz-

szinten izolálták, zöldülést gátló sztreptomicinkoncentráció

tehát rezisztens - kalluszból normális, 

fertilis növényt kaptak, mely sztreptomicinrezisztenciáját 

anyai utón örökítette. Elektronmikroszkópos vizsgálat szerint 

a mutáns kloroplasztiszok sztreptomicin jelenlétében megő

rizték normális ultrastrukturájukat /Maliga és mtsai, 1973; 

1975/. A kétdimenziós gélelektroforetikus mintázatok azt mu-

mellett. A zöld
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tatták, hogy a kloroplasztisz egy riboszomális fehérjéje 

megváltozott /Yurina és mtsai, 1978; Capel és mtsai, 1979/. 

Az antibiotikumkötési vizsgálat szerint a 30 S alegység

hez tizedannyi sztreptomicin kötődött, mint a vad tipus 

esetében /Bourque és mtsai, 1977/. Egy fúziós kisérlet 

során a heterokarioneredetü sejtvonalakban a N.tabacum SRI

szülő kloroplasztiszai és a sztreptomicinrezisztencia kap

csoltan szegregált /Menczel és mtsai, 1981/. Az N.tabacum

SRI mutáns sztreptomicinrezisztenciája tehát a kloroplasz- 

tiszgenomban bekövetkezett mutáció eredménye.
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK2.

2.1. Kísérleti növények

Nicotiana tabacum L.cv. Petit Havana SRI /2п=4Х=48/ 

és Nicotiana sylvestris Speg.et Сош. /2п=2Х=24/ cserépben, 

tőzeges talajon, üvegházban nevelve. A N. tabacum egy allo- 

tetraploid termesztett dohányfaj, melynek a N. sylvestris és 

a N. tomentosiformis Goodsp. /2п=2Х=24/ vad dohányfajok az 

ősei /Gray és mtsai, 1974/.

2.2. Sterilizálás

Fiatal, de már kifejlődött leveleket sterilizáltunk:

- öblités 1%-os detergensben /folyékony mosogatószerből hi- 

gitva/; 2-3 perc

- mosás csapvizzel

- öblités 70%-os etanolban; 1 perc

- öblités 0,5%-os NaOCl-ban /10%-os háztartási hipóból hi- 

gitva/; 3-4 perc

- mosás steril desztillált vizzel háromszor.

A kisérlet során használt oldatokat általában kuktában, 15- 

20 percig sterilizáltuk. A hőérzékeny oldatokat 0,45 jam pó- 

rusátmérőjü Millipore-filterrel sterilre szűrtük. Ettől kezd

ve minden lépés steril körülmények között történt.
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2.3. Protoplasztizolálás

A levelek alsó epidermiszét eltávolitottuk, majd 30- 

240 cm epidermiszmentes levéllemezrészt kivágtunk,és nyú

zott felével lefelé filterrel sterilizált enzimoldatra

/Nagy J. és Maliga, 1976; 1.táblázat/ helyeztük. Az emésztés 

26°C-on,15 órán át történt. A protoplasztok épségét inverz 

mikroszkóppal ellenőriztük, majd az enzimes protoplaszt- 

szuszpenziót 63 p.xa pórusátmérőjü nylonfilteren szűrtük. A 

szuszpenziót ezután Janetzki T32c centrifugán 1500 rpm-mel 

/275 g/ centrifugáltuk 3 percig, majd a meniszkuszban úszó 

protoplasztokat W5-mosóoldattal /Menczel és mtsai, 1981; 2. 

táblázat/ felszuszpendáltuk és 500 rpm-mel /30 g/ centrifu

gáltuk 2 percig. A leülepedett protoplasztokat a N. sylvestris 

esetében kb. 1 ml W5-oldattal felszuszpendáltuk.

2.4. Protoplasztinaktiválás

A N.tabaaum SRI protoplasztokat 10 mi, 10 mM /18,6 mg/ 

jód-ecetsavat tartalmazó, filterrel sterilizált W5-oldattal 

/рН=5,6; 1 N К0Н/ szuszpendáltuk fel,és időnként rázogatva, 

szobahőmérsékleten,30 percig inaktiváltuk. A kezelés után az 

SRI protoplasztokat W5-oldattal kétszer mostuk, majd kb.

1 ml-rel felszuszpendáltuk.
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1.táblázat. Az enzimoldat összetétele

100 ml

Cellulase "Onozuka" R-10 /celluláz/ 1,0 g

Macerozyme /pektináz/ 0,5 g

0,4 M szacterózos K^-oldatban, pH=5,6 /0,1 N KOH/

2. táblázat. A W5-oldat összetétele

100 ml

NaCl 0,90 g 0,15 M

CaCl2x2H20 1,84 g 0,1 M

KC1 0,04 g 5,3 mM

glükóz 0,10 g 5,0 mM

Cellulase "Onozuka" R-10 0,10 g

0,05 gMacerozyme

trideszt.vizben, pH=5,6 /0,1 N KOH/
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2.5. Protoplasztfuzió

A kétféle protoplasztszuszpenziót egyforma sűrűségűre 

hígítottuk, majd azonos térfogatukat összekevertük,és mik

roszkóp alatti ellenőrzés után a sűrűséget további centri- 

fugálással, ill. hígítással úgy állítottuk be, hogy kicsep

pentve a protoplasztok egy rétegben érintkezzenek egymással. 

Egy-egy, 3,5 cm átmérőjű műanyag Petricsésze aljára Pasteur-

pipettával három helyre két-két csepp keveréket cseppentet

tünk, majd hagytuk leülepedni /15-20 perc/. A fúzióhoz hasz

nált oldatokat Pasteur-pipettával rárétegeztük a proto-

plasztokra:

- 1 csepp PEG oldat /Као és mtsai, 1974; Maliga és mtsai,

1977; 3.cáblázat/; 10 perc

- 1 csepp filterrel sterilizált WlO-kihigitó-oldat /Keller 

és Melchers, 1973; Haydu és mtsai, 1977; Menczel és mtsai,

1981; 4.táblázat/; 20 perc

- 2 csepp WlO-oldat; 20 perc

- 2 csepp 0,4 M glükózt tartalmazó K^-tápoldat /Као és mtsai, 

1974; Nagy J. és Maliga, 1976; 5.táblázat/; 15 perc.

A Petri-csészéket végül feltöltöttük 1 ml tápoldattal.

2.6. Protoplaszttenyésztés

A fúzióhoz fel nem használt protoplasztkeveréket 5 cm 

átmérőjű üveg Petri-csészékben kontrollként tenyésztettük.

* а Щ
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3.táblázat. A PEG-oldat összetétele

100 ml

polietilénglikol /Ms=6000-
7500/ 40,00 g 67-53 mM

CaCl2x2H20

glükóz

0,735 g 50,0 mM

5,94 g 0,3 M

tridesztillált vizben, pH=5,6 /1 N KOH/

4.táblázat. A W10-oldat összetétele

100 ml

CaCl2x2H20

dimetil-szulfoxid

1,00 g 68,0 mM

1,4 M10,00 ml

glükóz 9,90 g 0,5 M

NaOH—glicin puffer /рН=10,5/ 0,12 g 30,0 mM

tridesztillált vizben
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A N. sylvestris protoplasztok egy részéből ugyancsak tenyé

szetet készítettünk. A protoplaszttenyészetek kezdeti sűrű

sége lxl05/ml volt. A protoplasztokat gyenge megvilágitás 

mellett,termosztátszobában /26°C, 50-150 

rel. páratart./ tenyésztettük. A fúziót követő napon a fú

ziós Petri-csészékből a tápoldatot leszívtuk és 1-1 ml,

N. sylvestris protoplaszttenyészetet tartalmazó tápoldatra 

cseréltük. A már jól osztódó /4 napos/ fúziós tenyészeteket 

átpipettáztuk egy-egy, 5 cm átmérőjű üveg Petrircsészébe - a 

Petri-csészék aljára tapadt kolóniákat rácsepegtetéssel távo- 

litva el - majd 2 ml 0,4 M G/K^-tápoldat hozzáadásával három

szorosára higitottuk. A továbbiakban két alkalommal /4 na

ponta/ összesen még 6-9-szeresére higitottuk. Amikor az osz

tódó sejtek már jól látható kolóniákat képeztek /4.hét/, a 

tenyészeteket 0,2 M G/K^“tápoldattal higitottuk tovább. Az 

egyes Petrircsészékhez Pasteur-pipettával napi 5, 10, majd 20 

csepp /összesen 80 csepp/ tápoldatot adtunk, végül is 0,1-del

lx/16 h, 60-70%

csökkentve a molaritást.

2.7. Rezisztens kolóniák szelekciója

A fúzió után 4 héttel a kolóniákat 1 mg/ml sztreptomi- 

cin-szulfátot /filterrel sterilizált törzsoldatból bemérve/ 

és 0,8% Bacto-agart tartalmazó, 0,3 M szcdrarózos RMO-táptalaj

ba /Linsmaier és Skoog, 1965; Maliga és mtsai, 1977; ő.tábl./
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5.táblázat. A K^-tápoldat összetétele

1000 ml

3,0 mM 

23,7 mM 

6,0 mM 

1,0 mM 

1,0 mM 

1,0 mM 

0,1 mM 

0,1 mM 

48,5 jm 

4 4,8 jj. M 

8,0 |iM 

4,5 ^iM 

1,0 yuM

0,24NH4N03 9

2,40 gKNO 3
0,88 gCaCl2x2H20

0,12 gMgS04

0,156 gNaH„P0.x2Ho0 2 4 2
№4/2so4 0,13 g

2 7,80FeS04x7H20

etilén-diamin-tetraacetátx2H„0

mg

37,224 mg2
3,00H3B03 mg

10,00MnS04x4H20 mg

2,30ZnS04x7H20 mg

0,75KI mg

0,24Na_Mo0.x2H~0 2 4 2 mg

0,125,00 jaMCuS04x5H20 Г9

24,00 0,1 yuM 

0,4 M 

1,66 mM 

0,55 mM 

29,6 ^iM

CoCl^x6H^0 Г2 2

79,27glükóz 9

0,25D-xilóz 9

0,10mezo-inozit g

tiamin-2 HCl/В-, / 10,00 mg1
8,1piridin-3-karbonsav /íiikotinsav/ 1,00 ^aMmg

4,86 jjMpiridoxin-HCl /B,/ 1,00 mg
6

5,41,00 mg1-naftil-ecetsav yuM
0,9 yuM 

0,45

0,206-benzil-amino-purin mg

0,10 JlM2,4-diklór-fenoxi-ecetsav mg

tridesztillált vizben, pH=5,6 /1 N К0Н/
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6.táblázat. Az RMO-táptalaj összetétele

1000 ml

20,0 mM1/65 gNH4N03

18,8 mM1,90 gKNO 3
0,44 g 3,0 mMCaCl2x2H20

0,18 g 1,5 mMMgS04

0,17 g 1,25 mMkh2po4
28,00 mg 0,1 mMFeS04x7H20

0,137,224 mg mMEDTAx2H„02
0,1 mM6,20H3BO3 mg

0,1 mM22,30MnS04x4H20 mg

36,810,59ZnS04x7H20 jjMmg

0,83 5,0 jjlM.KI mg

0,24 1/0Na2Mo04x2H20 yuMmg

0,12 5,00CuS04x5H20

0,12 4,00CoCl2x6H20 yaM
87,64 mM30,00szacharóz g

0,10 0,55 mMmezo-inozit g

2,96tiamin-2 HCl /B^/ 

3-indol-ecetsav

1,00 ^oMmg

11,42,00 mg jjM.
2,20,506-benzil-adenin jiMmg

tridesztillált vizben, pH=5,6 /1 N К0Н/
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szélesztettük. Egy, 10 cm átmérőjű üveg Petri-csészébe 25 ml 

50°C-os táptalajt mértünk, mely mintegy 1500 kolóniát tar

talmazott. A további tenyésztés erős megvilágitás mellett, 

termosztátszobában /28°C, 500-1500 

hónap múlva jelentek meg zöld kolóniák a barnás-fehérek kö

zött, melyeket kiemeltünk és azonos, de 3% /0,087 М/ szacha

rózt tartalmazó táptalajon, 4 hetenként átoltva növesztettünk.

lx/16 h/ történt. 2-5

2.8. Növények regeneráltatása és rezisztenciatesztje

A kalluszokon 1-2 átoltás után jelentek meg hajtások, 

melyeket 1% Bacto-agart tartalmazó, 3% szaharózos RM-alap- 

táptalajon /Murashige és Skoog, 1962; 6.táblázat hormonok 

és vitaminok nélkül/ gyökereztettünk. Az egyes sejtvonalak

ból átlagosan négy növényt regeneráltattunk. Az egyes növé

nyek rezisztenciáját levéldarabokkal teszteltük, melyeket 

1 mg/ml sztreptomicin-szulfátot és 0,8% 

mazó, 3% szacharózos RMO-táptalajra helyeztünk. Kontrollként 

a szülői növényeket használtuk.

Bacto-agart tartal-

2.9. Izoenzimvizsgálat

Az izoenzimvizsgálathoz 4-6 leveles, fiatal, sterilen

nevelt növényeket használtunk, melyeket észterázvizsgálat 

esetén kivonás előtt 24 órán át sötétben tartottunk. A levél

kivonatok készitése és a festés kezdetéig minden további lé-
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pés 0°C hőmérsékleten történt. Az egyes sejtvonalakból 

0,10 g levéllemezt lemértünk, majd 1-1 ml kivonópufferrel 

/H.Nagy és mtsai, 1973; Menczel és mtsai, 1981; 7.táblázat/ 

homogenizáltuk. A futtatáshoz 7,5 cm hosszú, 0,6 cm átmérő

jű poliakrilamidgéleket használtunk /Maurer, 1971; Menczel és 

mtsai, 1981; 9 .,10. táblázat /. Az alsó /2 ml/, majd a felső 

/0,2 ml/ gélek tetejére megszilárdulásig desztillált vizet 

rétegeztünk; a felső gél polimerizációja erős megvilágitás 

mellett /10000 lux/ történt. Az egyes mintákból a fúziós 

eredetű sejtvonalak esetében 200yal-t, a szülői növények 

esetében 100 yul-t mértünk az egyes géloszlopok tetejére. 

Futtatópufferrel /Maurer, 1971; Menczel és mtsai, 1981; 8. 

táblázat/ való feltöltés után csövenként 4 mA egyenáramot 

/200 V/ kapcsoltunk az elektroforéziskészülékre.

Futtatás után /1,5 óra/ a géleket észteráz-festékoldat- 

ban /Brewbaker és mtsai, 1968; 11.táblázat/, ill. az első, majd 

a második peroxidáz-festékoldatban /Brewbaker és mtsai, 1968; 

Hart és mtsai, 1971; 12.táblázat/, 37°C-os vízfürdőben inkubál- 

tuk. Festődés után a csikókat 1%-os ecetsavoldatban 15 percig 

fixáltuk, majd a géleket desztillált vizben, 4°C-on tároltuk.

2.10. Kromoszómaszámolás

Egy hete átoltott sterilen nevelt növények kb. 1 cm-es 

gyökérvégeit kolchicin 0,05%-os desztillált vizes oldatában, 

szobahőmérsékleten,3 órán át kezeltük. Ezután frissen készi-
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7.táblázat. A kivonópuffer összetétele

100 ml

etilén-diamin-tetraacetátx2H20

MgCl2x6H20

glicerin /87%/

2-merkapto-etanol

tri^-HCl puffer /рН=7,8/

0,074 g 2,0 mM

10,0 mM0,20 g

2,3 M20,00 ml

71,4 mM0,50 ml

0,484 g 40,0 mM

tridesztillált vizben

8.táblázat. A futtatópuffér összetétele

1000 ml

5,5'-dietil-barbitursav /Veronái/ 5,52 g 30,0 mM

trisz-/hidroximetil/-amino-metán 1,00 g 8,25 mM

tridesztillált vizben, pH=7,0
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9.táblázat. Az alsó gél összetétele

100 ml

7,50 g 1,0 Makrilamid

N ,N'-metilén-biszakrilamid 13,0 mM0,20 g

N,N,N'N,-tetrametil-etilén-diamin 57,50 p.1

35,00 mg 

0,876 g

3,8 mM

1,5 mM/™4/2S2°8

trisa-HCl puffer /рН=7,5/ 70,6 mM

tridesztillált vizben

10.táblázat. A felső gél összetétele

100 ml

akrilamid 6,00 g 0,84 M

N,N'-metilén—biszakrilamid 60,00 mg 3,9 mM

TMED 57,50 t1 3,8 mM

riboflavin /В2/ 

trisa-H3P04 puffer /рН=5,5/ 

tridesztillált vizben

0,50 mg 13,2 jiM

0,62 g 51,0 mM

4%
в #/*
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11.táblázat. Az észteráz-festékoldat összetétele

100 ml

4-benzoil-amino-3, 5-dimetoxi-anilin-ZnCl2 

/Fast Blue RR só/

a-naftil-асеtát

40,00 mg 1,4 mM

1,1 mM20,00 mg

/1 ml metil-celloszolvban feloldva/

Na^PO^xl^O—Ма2НРО^х12Н20 puffer 

/рН=б,0/

tridesztillált vizben

13,80 g 0,1 M

12.táblázat. A peroxidáz-festékoldat I összetétele

100 ml

8,3 mM0,09 mlguaj akol 

н2о2 /30%/

NaH^PO^xlB^O—Na2HPO^xl2H20 puffer 

/рН=7,0/

tridesztillált vizben

0,20 ml 24,6 mM

5,174 g 37,5 mM

A peroxidáz-festékoldat II összetétele

100 ml

3,3'-dimetoxi-benzidin-2 HC1 /о-dianizidin/ 0,10 g 3,15 mM 

/70 ml etanolban feloldva/

н2о2 /30%/
Na-acetát-ecetsav puffer /рН=4,8/

0,20 ml 19,7 mM

0,46 g 56,0 mM

tridesztillált vizben
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tett Carnoy-féle rögzitőkeverékben /abszolút etanol: tömény 

ecetsav=3:1/,4°C-on,24 órán át fixáltuk. Másnap 96, 75,ill. 

40%-os etanolban 5-5 percig mostuk, desztillált vizben öblí

tettük, majd 1 N HCl-ban,60°C-on,10 percig hidrolizáltuk és 

desztillált vizben újra öblítettük. Kárminecetsavban /5% 

kármin 45%-os ecetsavban/, szobahőmérsékleten festettük, majd 

a megfestődött gyökércsucsok dörzspreparátumait Zeiss NU2 

univerzális kutatómikroszkóp alatt vizsgáltuk.

Fgeneráció rezisztenciatesztje2.11.

A vizsgálandó növényeket üvegházba ültettük ki,és vi

rágzáskor /3-5 hónap/ egyrészt önbeporzást végeztünk, más

részt kétirányú keresztezést; a N. sylvestris szegregánsok 

esetében vad N.sylvestris-sel, a hibridek és a N.tabacum 

szegregánsok esetében pedig vad N.tabacum-mai. A magokat úgy 

sterilizáltuk, mint a leveleket, de detergenst nem használ

tunk, és az utolsó mosóvízben 30 percig áztattuk. A magokat 

1 mg/ml sztreptomicin-szulfátot és 0,6% Bacto-agart tartal

mazó, 3% szacbarózos RM-alaptáptalajon, termosztátszobában, 

erős megvilágitás mellett /500-1500 lx/16 h/ csiráztattuk.

Kontrollként vad N. sylvestris és N.tabacum SRI magokat hasz

náltunk. Az önbeporzásból sejtvonalanként 1000 magot, a ke

resztezésekből általában 50-50 magot csiráztattunk.
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EREDMÉNYEK3.

3.1. Inaktiváció

A N.tabaaum SRI protoplasztok inaktiválásához a

Wright /1978/ által használt gátlóanyagok közül könnyű ke

zelhetősége miatt a jód-ecetsavat választottuk. A jód-ecet-

sav letális koncentrációja függött a kezelt protoplaszt-

szuszpenzió sűrűségétől /13.táblázat/. Kísérletünkben az 

inaktiválás alatt a protoplasztszuszpenzió sűrűsége 

1-5x10^/ml volt, ezért a letális hatás biztosítására 10 mM

jód-ecetsav-koncentrációt használtunk. A kontroll tényé-
g

10 inaktivált N.tabaaum SRI proto-szetből, melyhez kb.

plasztot használtunk fel, nem kaptunk rezisztens sejtvonalat.

13.táblázat. Protoplasztok túlélése jód-ecetsav-kezelés utána

Jód-ecetsav-koncentráció /mM/

Sűrűség
/protoplaszt/ml/

2,5 5 10 200,62 1,25О

1 x 104 

1 x 105

+ +

+ ++ +

a+ = nincs osztódás= van osztódás;
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3.2. Protoplászttenyésztés

A protoplasztok /2.ábra/ a fúziós kezelés hatására

összetapadtak /3.ábra/, részben fuzionáltak, majd vissza

nyerték eredeti alakjukat. Az osztódás gyors, egyidejű meg

indulását /4.ábra/ a fúziós tenyészethez adott sűrű tápláló— 

/nurse/ tenyészettel értük el.

Az osztódás megindulása után a tenyészetekhez gyakran

kellett friss tápoldatot adni, különben az osztódás leállt

és erős polifenoltermelődés indult meg.

Az ozmotikus stabilizálás a sejtfal ujraszintézise után 

szükségtelen. A molaritás hirtelen csökkentésére viszont a 

kolóniák károsodtak, gyakran elpusztultak. Ezért szelekció 

előtt alacsony cukorkoncentrációju tápoldattal fokozatosan

higitottuk ki a tenyészeteket.

A K^-tápoldatban a kloroplasztiszok elvesztették zöld 

szinüket; barnás-fehér kolóniák jöttek létre /5.ábra/.

3.3. Rezisztens kolóniák szelekciója

A zöldülést indukáló RMO-táptalajban - a sztreptomicin 

gátló hatása miatt - csak a rezisztens kolóniák zöldültek meg. 

Három független fúziós tenyészetben összesen 1,79x10^ kolónia 

nőtt ki, melyek között 231 zöldet találtunk /6.ábra/. Közülük 

az első átoltás után 63, a második után pedig 13 kifehéredett.
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6.ábra. Rezisztens kolónia megjelenése sztreptomicintar- 

talmu táptalajban

Nyolc kallusz befertőződött. Végül 137 rezisztens kiónt 

kaptunk. A kevert tenyészetből, melyben l,69xl05 

nőtt ki, rezisztens kiónt nem kaptunk.

kolónia

3.4. A regeneráltatott növények rezisztenciája

A szelekciós táptalajon a N. sylvestris szülőből szár

mazó levélszelet fehér kalluszt képezett, a N.tabaeum SRI 

szülőből származó pedig zöld és hajtást regeneráló kalluszt 

/7.ábra/. A rezisztens kiónokból regeneráltatott növények
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mind a N.tabacum SRI szülővel megegyező mértékű reziszten

ciát mutattak.

7.ábra. Regeneránsok rezisztenciatesztje

/Ns= N. sylvestris szülő; Nt= N.tabacum SRI szülő; 
Rl' R2= sztreptcmicinrezisztens kolóniákból rege
nerálhatott növények/

3.5. Izoenzimmintázat

A szülői növényeket észteráz- és peroxidázfestés révén 

könnyen elkülöníthettük egymástól: mindkét szülő izoenzim- 

mintázatában találtunk jól felismerhető faj specifikus csikót
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a közös csik/ок/ mellett /3 9.ábra/. A szexuális hibrid• /

növény /2п=36/ egyaránt mutatta mind a két szülőre jellemző 

csikókat, mind a két festéssel. A festési eljárás viszony

lagos egyszerűsége és a mintázatok egyértelműsége miatt 

észteráz-izoenzimeket vizsgáltunk, a morfológiailag azonosít

hatatlan növények esetében szúrópróbaszerűen peroxidázfestést

is alkalmazva. A vizsgált 16 esetben a kétféle izoenzimmintá-

zat azonos eredményt adott. Az egyes vizsgált regeneránsok

izoenzimmintázata vagy a N. sylvestris szülőével vagy a

N. tabaaum szülőével vagy a szexuális hibridével egyezett meg 

/8.,9.ábra/. Sejtvonalanként legalább egy növényt vizsgáltunk

meg, ill. egy sejtvonalon belül minden morfológiai variánst.

I I‘ /
*

* m
«■* **

10 NtNs

8.ábra. Észteráz-izoenzimmintázatok

/Ns= N. sylvestris szülő; Nt= N. tabaaum SRI szülő; 
8,2,10= sztreptomicin-rezisztens sejtvonalak/

'* 0 *l-íW I 4 '
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mm
—

Ns 8 2 10 Nt

9.ábra. Peroxidáz-izoenzimmintázatok

/Ns= N. sylvestris szülő; Nt= N.tabaaum SRI szülő; 
8,2,10= sztreptomicinrezisztens sejtvonalak/

3.6. Morfológia

Az egyes kiónok tipusát igen korán megállapíthattuk,

mert a N. sylvestris sok apró hajtást regeneráló tömör, sö

tétzöld kalluszt, a N. tabaaum SRI pedig kevés nagy hajtást 

regeneráló laza, világoszöld kalluszt képezett.

A növények egy része jól elkülöníthető volt kifejletle-
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nül is /10.ábra/. A N. sylvestris tipusra a tőrózsás levél

állás, a N.tabacum tipusra a hosszú szártag volt jellemző.

A hibrid tipusuak erőteljes alkatukkal tűntek ki. E növények 

üvegházba kiültetve, levélmorfológia alapján is jól megkü

lönböztethetőek voltak /11.ábra/. A N. sylvestris tipusnál 

széles, lekerekített, a N.tabacum tipusnál keskenyebb, he

gyes, a hibrid tipusnál pedig átmeneti jellegű, nagy levele

ket találtunk. Jellegzetes volt a N. sylvestris tipus hosszú, 

fehér, a N. tabacum tipus rövid, vörös és a hibrid tipus át-

13.ábra/. E növények ese

tében a morfológia és az izoenzimmintázat alapján történő 

azonosítás ugyanazt az eredményt adta.

Morfológiailag azonosíthatatlan /kicsi és torz levelű/ 

növényeket kaptunk a sejtvonalak 80%-ából /ennek 21%-ában 

normális növények mellett/. E növények izoenzimmintázat alap

ján azonban egyértelműen azonosithatóak voltak és köztük 

mind a három tipust megtaláltuk /14.táblázat/.

meneti, rózsaszín virágja is /12 • /

3.7. Hibridek és sejtmagszegregánsok megoszlása

A rezisztens kolóniákból regeneráltatott növények mor

fológiája és izoenzimmintázata alapján nemcsak hibrid, N.ta

bacum és N. sylvestris sejtvonalakat találtunk, hanem olyano

kat is, ahol az ugyanabból a klónból regeneráltatott növények 

között hibrid és N. tabacumrill. hibrid és N. sylvestris, egy 

esetben pedig N.tabacum és N. sylvestris növény egyaránt elő

fordult /14.táblázat/.
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10.ábra. Sztreptomicinrezisztens kolóniákból regenerálhatott 

steril növények
/Ns=//. sy Ives tris szegregáns /2n=24 /; H=szomatikus 
hibrid /2n=72/; Nt=N.tabaoum szegregáns /2n=48//

11.ábra. Sztreptomicinrezisztens kolóniákból regenerálhatott 

üvegházi növények
/Felső sor: N. sylvestris szülő /2n=24/; N.tabaoum SRI 
szülő /2n=48/; alsó sor: N. sylvestris szegregáns 
/2n=24/; szomatikus hibrid /2n=72/; N.tabaoum szeg
regáns /2n=48//
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12.,13.ábra. Sztreptomicinrezisztens kolóniákból regenerál
hatott növények virágmorfológiája
I N. sylvestris szegregáns /2n=24/; szomatikus 
hibrid /2n=72/; N.tabaoum szegregáns /2n=48//
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14.táblázat. A sztreptomicinrezisztens sejtvonalak jellemzése
a regeneráltatott növények kromoszómaszáma és
morfológiája alapján

Kromoszómasz áxna

Morfológia
normális abnormális

50-60 /4/ 

72 /61 

- /Ю/

80-86 /1/ 

96 /5/ 

80-120/1/
- /83/

105Hibrid

N.tabaaum 108-130 /1/48 /1/3
/1/

N.syIvestris 24 /6/ 

48 /7/
96 /3/16

/3/
/3/

Hibrid 96 /4/
/2/

6+

48 /3/ 

50-60 /1/ 

66-86 /1/

/1//1/. tabaaum

96 /4/ 

86-120 /1/
Hibrid

/1/
6+

Л/. ez/ Ivestris 24 /1/ 

48 /5/

/7. tabaaum 48
1+

N. syIvestvis 48 96
£

Zárójelben a sejtvonalak száma
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3.8. Kromoszómaszám

A N. sylvestris szegregánsok stabil diploid /2п=24/, 

tetraploid vagy oktoploid kromoszómaszámot mutattak. А N. 

tabacum szegregánsok esetében viszont a stabil diploid /2n= 

48/ növények mellett csak instabil kromoszómaszámu növényeket 

kaptunk, melyek tetraploid vagy hexaploid sejtvonalakból 

származtak. A legtöbb vizsgált hibrid kromoszómaszáma 96 vagy

72 volt, de e két stabil értéknél kevesebb,ill. több 

stabil számú - kromoszómát tartalmazó növényeket is találtunk.

nem

Az abnormális morfológiáju növények kromoszómaszáma minden

vizsgált esetben magasabb volt a szegregánsok esetében a tet

raploid, a hibrideknél pedig az additiv kromoszómaszámnál 

/14.,15.,16.ábra/. A szegregánsokkal együtt megjelenő hibrid 

növényeknek 96 /egy esetben 86-120/ kromoszómájuk volt. A kro

moszómaszámokat a 14.táblázat foglalja össze.

14.ábra. N. sylvestris szegregáns növények 

/Kromoszómaszámok:24, 96/ V-
*
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15.ábra. N.tabaaum szegregáns növények
/Kromoszómaszámok: 48, 108-130/

16.ábra. Szomatikus hibrid növények
/Kromoszómaszámok: 72, 96, 80-120/
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3.9. A rezisztencia öröklődése

A vizsgált 6 diploid N. sylvestris és 3 diploid N.ta- 

Ъаоит sejtmagszegregáns, valamint 5 additiv kromoszómaszámu 

hibrid növény fertilis volt,és sztreptomicinrezisztenciáját 

anyai utón örökitette: ha vad tipusu növénnyel poroztunk

meg rezisztens növényt, az utódok rezisztensek lettek, akár

csak a N.tabaeum SRI szülő önbeporzásából nyert csiranövé

nyek; ha viszont rezisztens növénnyel poroztunk meg vad ti

pusu növényt, az utódok szenzitivek lettek, akárcsak a N. 

sylvestris szülő önbeporzásából kapott csiranövények /17. 

ábra/. Az önbeporzásökból és az anyai keresztezésekből ka

pott csiranövények között szenzitiv nem jelent meg /15.

táblázat/.

17.ábra. Csiranövények rezisztenciatesztje
/Felülről lefelé: N.sylvestris szülő £ x N.syl-
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vestris szegregáns d*; 
sylvestris szegregáns N. sylvestris szülő önbeporzás; 
N.tabacum SRI szülő önbeporzás/

N. sylvestris szülő d1 x N.

15.táblázat. A sztreptomicinrezisztens kolóniákból rege

neráltatok növények rezisztenciája

a,böröklésmenet“ Szegregáció

anyai /5/Hibrid nincs /5/

N.tab a a um anyai /3/ nincs /3/

N.sylvestris anyai /6/ nincs /6/

a Zárójelben a vizsgált sejtvonalak száma

k Sejtvonalanként 1000 önbeporzással nyert csiranövény 

között.
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MEGVITATÁS4.

4.1. Inaktiváció

A jód-ecetsavas inaktiváció növényi fúziós rendszerben 

is alkalmasnak bizonyult az egyik szülő protoplasztjainak

eliminálására, ill. csak a heterokariocitákon keresztüli át

mentésére. A módszer általános alkalmazhatósága számottevően

növeli a lehetséges fúziós rendszerek számát. Elsősorban szo

matikus hibridizációhoz alkalmas, mivel magas hibridképzési 

gyakoriságot enged meg, szemben pl. a besugárzással történő 

inaktivációval, mely jelentősen megnöveli a sejtmagszegre- 

gánsok arányát /Zelcer és mtsai, 1978; Aviv és Galun, 1980; 

Menczel és mtsai, 1982/. A jód-ecetsavas és a besugárzásos 

inaktiváció kombinálása a fúziós partnerek tulajdonságaitól

független szelekciós rendszert ad, mely különösen citoplazma-

átviteli kísérletekhez alkalmas /Sidorov és mtsai, 1981/.

Növényi fúziós rendszerben kettős inaktivációval, ahol kü

lönböző gátlóanyagokkal /jód-ecetsav ill. dietil-pirokarbo- 

nát/ mind a két szülő protoplasztjait inaktiválták, valamint 

csak az egyik szülő protoplasztjainak inaktiválásával,de egy 

rokon vegyületet, jód-acetamidot használva ezidáig nem sike

rült heterokarioneredetü sejtvonalakat szelektálni /Nehls, 

1978; Nehls és Binding, 1979; Lázár és mtsai, 1981/.
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4.2. A rezisztens kolóniák eredete

A fúziós tenyészettel azonos mennyiségű kontroll te

nyészetből, melyet N. sylvestris és inaktivált N.tabacum SRI 

protoplasztok nem fuzionáltatott keverékéből növesztettünk,

rezisztens sejtvonalat nem kaptunk. Ezért a fúziós tenyészet

ből kapott rezisztens sejtvonalak közül legfeljebb egyet-ket

tőt eredményezhetett spontán mutáció. Rezisztens sejtvonalaink 

tehát interspecifikus protoplasztfuzió eredményei. Ezt a

N.tabacum és a N. sylvestris regeneránsok esetében alátámaszt

ja az is, hogy 6-6 esetben ugyanabból a sejtvonalból hibrid 

növényt is kaptunk,ill. hogy egy esetben N.tabacum és N. syl

vestris regeneránsok ugyanabban a kiónban jelentek meg.

A fúziós tenyészetekben megjelenő zöld kolóniák 35%-a 

az átoltások során elvesztette rezisztenciáját. E szenzitiv

sejtvonalak létrejöhettek a kevert kloroplasztiszpopuláció 

kalluszszinten történő szegregációjával, emellett fiziológiás

okokból megzöldült kolóniák is lehettek, ui. a szilárd táp

talaj felszínére érő kolóniákban megindul a differenciáló

dás, mely szenzitiv kolóniák esetében időleges zöldülést okoz

szelektiv táptalajon is.

4.3. Kromoszómaszám

A sejtmagszegregánsok között a poliploidok nagy gya

koriságát I60%I a szövettenyésztési hatás /Bayliss, 1980/,
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ill. többszörös fúzió eredményezhette.

A hibrid növényeknél található két gyakori kromoszóma

számot egy N. sylvestris és egy N.tabaaum / 24 + 48=72/,ill. 

két N. sylvestris és egy N.tabaaum /2 4+2 4+4 8=9 6/ sejtmag fú

ziója eredményezhette. A két N.tabaaum és egy N. sylvestris 

sejtmag fúziójával létrejött hibrid sejtekből /48+48+24=120/ 

származhattak a 80-120 kromoszómáju növények.

Az abnormális morfológia megjelenése szorosan össze

függött a ploidiaszinttel, ill. a sejtmagösszetétellel. A

sejtmagszegregánsok esetében a tetraploid feletti kromoszó

maszám járt morfológiai deformációval /14 15.ábra/. A hib-• /

ridek esetében az abnormális morfológia enyhébb formája a

két N. sylvestris és egy N.tabaaum, az egészen drasztikus tor

zulás pedig a két N.tabaaum és egy N. sylvestris sejtmag fú

ziójára utaló kromoszómaszámu regeneránsokat jellemezte

/16.ábra/.

4.4. Hibridek és sejtmagszegregánsok képződése

A rezisztens sejtvonalak 85%-ából kaptunk hibrid nö

vényeket, ami arra mutat, hogy a szülői protoplasztok in

dukált fúzióját nagy gyakorisággal követte a sejtmagok spon

tán fúziója. Ezért kevert citoplazmáju sejtekből származó 

sejtvonalak szelekciója alkalmas volt hibridek előállítására 

is. A spontán sejtmagfuzió gyakoriságára ezideig csak izolált
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heterokariocitákból tenyésztett sejtvonalak vizsgálata 

utalt /Као, 1977; Gieba és Hoffmann, 1978; Menczel és mtsai,

1978/ .

A hibrid növények több mint 80%-a abnormális morfoló- 

giáju volt. Közülük a citológiailag megvizsgáltak kromo

szómaszáma minden esetben három szülői sejtmagból képződött 

sejtmagra utalt. Ez arra mutat, hogy a heterokariociták 

nagy része többszörös protoplasztfuzióval jött létre,és a 

sejtmagok fúziója során legfeljebb három szülői sejtmag volt 

képes hibrid sejtmagot alkotni. Protoplasztfuzió utáni sejt

magfestés is a 3-4 szülői sejtmagot tartalmazó heterokario- 

citák túlsúlyát mutatta /Constabel és mtsai, 1975; Kao, 1977/, 

és szomatikus hibrid sejtvonalak kromoszómaszámának vizsgá

latával szintén kimutatták néhány esetben a hexaploidok nagy 

arányát /Smith és mtsai, 1976; Schieder, 1977; 1978/.

A szegregáns sejtvonalak 37%-a hibriddel együtt jelent

meg, mely utóbbiak kromoszómaszáma minden esetben három szü

lői sejtmagból képződött sejtmagot jelzett. A szegregáns

sejtvonalak eszerint úgy jöhettek létre, hogy a többszörös

fúziót követően, a heterokariocita osztódásakor, külön utód

sejtbe került az a negyedik és esetleg ötödik szülői sejt

mag, amelyik már nem tudott részt venni a hibrid sejtmag 

képzésében. A többszörös protoplasztfuzió és az ezt követő

sejtmagfuzió nagy gyakorisága miatt volt kicsi az additiv 

kromoszómaszámu hibrid növényeket, ill. a N.tabaoum és N.
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sylvestris növényeket együtt tartalmazó sejtvonalak ará

nya. A tisztán N.tabacum, ill. N. sylvestris sejtvonalak ese

tében vagy nem minden tipus regenerált hajtást, vagy szélesz-

tés során szétesett kolóniákból eredtek.

4.5. Kloroplasztisztranszfér

A keresztezések során a sztreptomicinrezisztencia

minden vizsgált esetben anyai utón öröklődött, ami cito- 

plazmához kötöttségét bizonyltja. Eszerint a hibrid és a

N. sylvestris szegregáns növények sztreptomicinrezisztenci-

ájukat, mivel a kontroll tenyészetben rezisztens sejtvonal 

nem jelent meg, a N.tabaaum SRI kloroplasztiszaitól kapták.

Az önbeporzással nyert utódok között nem kaptunk szenzitivet,

ami arra mutat, hogy a hibrid és a N. sylvestris szegregáns 

növények csak N.tabaaum SRI kloroplasztiszokat tartalmaznak.

A rezisztens N. sylvestris sejtmagszegregánsok tehát uj Or

gane llum- se jtmag kombinációt jelentenek.

N. sylvestris és N.tabaaum /N.suaveolens citoplazmáju/ 

dohányfajok fúziójából, de eltérő szelekciós rendszerrel 

szintén kaptak interspecifikus kloroplasztisztranszfert 

/Aviv és mtsai, 1980; Aviv és Galun, 1980/. Kísérleteikben 

a N. tabaaum szülő protoplasztjait besugárzással inaktivál

ták, a N. sylvestris protoplasztjai pedig nem osztódtak az 

alkalmazott tápközegben. E módszerrel a heterokarioneredetü
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sejtvonalakat izolálták, melyek sejtmag szerinti azonosí

tása morfológia alapján történt. A N. sylvestris sejtmag-

szegregánsok között ribulóz-1,5-difoszfát-karboxiláz-izo- 

enzimmintázat, DNS-restrikciós mintázat és tentoxinszenzi-

tivitás alapján találtak N.suaveolens kloroplasztiszszegre-

gánsokat.

Kísérletünkben a N.tabaoum szülő protoplasztjait jód-

ecetsavval inaktiváltuk, majd szelektáltuk e szülő kloro- 

plasztiszait tartalmazó sejtvonalakat. E módszerrel a he- 

terokarioneredetü, N. tabacum SRI kloroplasztiszszegregáns 

sejtvonalakat izoláltuk, melyek közül a N. sylvestris sejt- 

magszegregánsok kiválasztása izoenzimek, morfológia és kro

moszómaszám alapján történt. Esetünkben a szülői növények

kloroplasztiszai ribulóz-1,5-difőszfát-karboxiláz-izoenzim- 

mintázat /Gray és mtsai, 1974/ és DNS-restrikciós mintázat 

/Nagy F nem közölt/ alapján nem különithetők el egymástól.

A kloroplasztiszmarker segítségével a kivánt kloroplasztisz

szegregáns kategóriát korai stádiumban izolálhattuk, a meg

felelő sejtmagszegregánsok aránya a jód-ecetsavas inaktiváció

• t

miatt viszont alacsony volt.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérletünkben protoplasztfuzió utján transzferáltuk 

egy mutáns dohánynövény, a Nicotiana tabacum SRI sztrepto- 

micinrezisztens kloroplasztiszait egy másik dohányfajba,

Nicotiana sylvestris-Ъе.

A N. tabacum SRI szülő protoplasztjait fúzió előtt 

jód-ecetsav-kezeléssel inaktiváltuk, ezért fúzió után 

sztreptomicinrezisztens sejtvonalakat szelektálva izolál

hattuk a heterokarioneredetü,/!/. tabacum SRI kloroplasztiszo

kat tartalmazó sejtvonalakat. A jód-ecetsavas inaktiváció

1.

uj, általánosan alkalmazható módszer heterokarioneredetü 

sejtvonalak izolálásához növényi fúziós rendszerben.

Izoenzimmintázat, morfológia és kromoszómaszám 

alapján a rezisztens sejtvonalakból regeneráltatott növények 

nagy többsége hibridnek bizonyult, vagyis a szülői proto- 

plasztok indukált fúzióját nagy gyakorisággal követte a szü

lői sejtmagok spontán fúziója. Kevert citoplazmáju sejtekből 

származó sejtvonalak szelekciója tehát alkalmas volt hibri

dek előállitására is.

2.

A sejtmagok és a sejtorganellumok független szeg

regációja, célkitűzésűnknek megfelelően, csak a N. sylvestris 

szülő sejtmagját és a N. tabacum SRI szülő kloroplasztiszait 

tartalmazó növényeket, azaz interspecifikus kloroplasztisz- 

transzfert is eredményezett.

3.

■'
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