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1. BEVEZETÉS

1. Általános bevezetés

A magasabbrendü növények tulajdonságaikat két, 

egymástól jól megkülönböztethető módon örökitik ivaros 

keresztezés során. A sejtmag kromoszómáin kódolt tulaj

donságok mendeli szabályok szerint, az extrakromoszó- 

málisan kódolt jellegek uniparentális vagy biparentális, 

de a mendeli öröklődésmenettől eltérő módon öröklődnek.

Az extrakromoszómális genetikai elemek létezését 

már 70 évvel ezelőtt igazolták Mirabilis és Pelargonium 

fajokkal végzett kísérletek során /1,2/. A kísérletek 

eredményei alapján feltételezték, hogy a fehér-zöld va- 

riegációt meghatározó faktor az egyik sejtorganellumban 

a kloroplasztiszban lokalizált.

A dezoxiribonukleinsavnak, a DNS-nek, mint az örök

lődés anyagi meghatározójának megismerését követően intenziv 

kutatómunka kezdődött a növényi nukleinsavak után /3/. A 

hatvanas évek elejére általánosan ismertté és elfogadottá

vált, hogy a növényi sejtben a sejtmagon kivül még legalább

két organellumban, a kloroplasztiszban és a mitokondriumban
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mutatható ki DNS /4,5/. Jelenleg e két organellum genom- 

jat alkotó DNS-t tekintjük az extrakromoszómális öröklő

anyagi hordozójának.

A gazdaságilag kiemelkedő fontosságú - igy legjob

ban tanulmányozott -.élelmiszer növények a kukorica, rizs, 

rozs, búza kloroplasztiszaikat és mitokondriumaikat uni- 

parentális /anyai/ utón örökitik. Ivaros keresztezéskor az 

anyai öröklődés következtében kevert citoplazma nem alakul 

ki, igy nincs lehetőség a kloroplasztisz és mitokondrium 

gének ujrakombinálódására, az organellumok nemesítésére.

dés

1.2. Szomatikus hibridizáció

A szomatikus sejthibridizáció során a protoplasztok

fúzióját minden esetben citoplazma keveredés követi. A 

szomatikus hibridizáció igy megteremti a fizikai felté

teleit a kloroplasztisz és mitokondrium genom rekombiná

ciójának, uj tipusu "nemesitett" organellumok előállításá

nak a magasabbrendü növényekben is. A kloroplasztisz DNS 

rekombinációja zöld al.gákkal /6/ a mitokondrium DNS re

kombinációja gombákkal /7/ végzett kísérletek során is

mertté vált ás általánosan elfogadott.

A szomatikus sejthibridizáció technikai feltételeit
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/protoplaszt izolálás, fúzió, növény regeneráció/ a 

hetvenes évek elején viszonylag rövid idő alatt megte

remtik /9/. 1972-ben Carlson /10/, majd 1974-ben Mel

chers /11/ az első szomatikus hibrid növények előállítá

sát közli, dohány protoplasztok fúziója után. A szoma

tikus hibridizáció az elmúlt 10 év során jelentős fejlő

désen ment keresztül, Azon növényfajok száma, amelyekből 

osztódó protoplaszt készíthető és a növény regeneráció 

is lehetséges, nagy mértékben kibővült. Jelenleg kb. 30- 

ra tehető az ismert, különböző kísérletekből származó

szomatikus hibridek száma, amelyek között távoli fajok hib

ridjei is megtalálhatók /8/.

1.3. Citoplazmás mutációk, felhasználásuk és a mutáció

helyének lokalizálása

Az organellumok rekombinációjának vizsgálata felté

telezi az egyes orqanellum tipusok azonosítását. Erre a 

célra felhasználhatók egyrészt a kloroplasztisz és mito- 

kondrium ismert, biokémiailag és genetikailag jól jellem

tulajdonságai /kloroplasztisz és mito-ze tt

kondrium DNS restrikciós mintázata, RUDP enzim nagy alegy

sége, tentoxin rezisztencia/, másrészt az anyai öröklődés

menetet mutató organellum mutációk.

Az anyai öröklődésmenetü organellum mutációk izolá-
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lása megnöveli az organellum azonosításra használható 

jellegek számát, és lehetőséget nyújt a kivánt kombi

nációk kiválogatására. Ez a jelenleg azonosításra hasz

nált más tulajdonságok /pl. restrikciós mintázat/ alapján 

nem lehetséges.
*

Anyai öröklődésmenetü, antibiotikum rezisztens or

ganellum mutációk felhasználhatók ilyen tipusu kísérle

tekben. Maliga és mtsai /12,13/ Nicotiana tabacum sztrep- 

tomicin rezisztens anyai öröklődésmenetü mutánst izolál

nak. A mutáns biokémiailag jól jellemzett, de az, hogy a 

sztreptomicin rezisztencia faktor a Nicotiana tabacum SRI 

mutáns melyik organellumában lokalizált, nem ismert.

A szomatikus hibridek organellum szegregációja, az

esetleges rekombináció vizsgálatán túlmenően, lehetőséget

teremt az egyes anyai öröklődésmenetü tulajdonságok loka

lizálására /14/. Az organellumok független szegregációja

révén meghatározható, hogy a sztreptomicin rezisztencia a

Nicotiana tabacum SRl mutáns kloroplasztisz vagy mito-

kondrium DNS-en kódolt-e.
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CÉLKITŰZÉS2.

Nicotiana knightiana /sztreptomicin szenzitiv/ és

Nicotiana tabaoum SRl /sztreptomicin rezisztens/ dohány
♦

fajok protoplaszt fúzió után izolált szomatikus hibrid

jeinek a vizsgálatával a következő kérdésekre kivántam

választ kapni:

1/ Az anyai öröklődésmenetet mutató sztreptomicin re

zisztencia faktor a Nicotiana tabacum SRl. mutáns

melyik organellumában lokalizált?

2/ Előfordul-e ebben a fajkombinációban a mitokondrium

vagy a kloroplasztisz DNS rekombinációja?

Az egyes hibrid növények kloroplasztisz és mitokondrium 

populáció tipusának, ill. a hibrid növények sztreptomicin

rezisztens vagy sztreptomicin szenzitiv fenotipusának is

meretében a rezisztencia faktor lokalizálható. A hibrid

növények kloroplasztisz és mitokondrium populációját az or- 

ganellumok DNS-álek faj specifikus restrikciós mintázata 

alapján kivántam azonosítani.

Az esetleges rekombinációs eseményeket a restrikciós

mintázat megváltozásával és DNS-DNS hibridizációs kísérle

tekkel terveztem kimutatni.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

3.1. Kloroplasztisz genom szerkezete, és funkciója

A kloroplasztisz DNS duplaszálu, nagy molekulasulyu, 

átlagos sűrűsége a magasabbrendü növényekben 1,694-1,698
3

g/cm , G-C tartalma átlagosan 37-38%. A kloroplasztisz

dalton molekulasulyu cirkuláris, zárt gyűrű, 

mérete 45 um körüli. A kloroplasztisz DNS kódkapacitása
4

kb. 150-300, 4,0x10 molekulasúly protein, az rRNS-ek 

és tRNS-ek kódolására elegendő. Egy kloroplasztiszban 

30-100 azonos méretű és szekvenciáju gyűrű alakú DNS mo-

8DNS kb. 10

lekula található /15/.

A kloroplasztisz DNS restrikciós endonukleázokkal 

történő emésztése diszkrét molekulasulyu fragmenteket 

eredményez /16,17/.

A kloroplasztisz DNS-t különböző restrikciós endo

nukleázokkal kezelve, a fragmentek méreteloszlása, átfe

dése alapján a kloroplasztisz DNS fizikai térképe elké

szíthető. A magasabbrendü növények közül jelenleg a kuko-

és a spenót /20/ 

kloroplasztisz DNS fizikai térképe ismert. A kloroplasztisz 

rRNS-ek, igy a 23S rRNS, 16S rRNS, 5S rRNS és a 4,5S rRNS 

pozicióját és fizikai szerveződését, valamint a 20 féle

rica /18/, a dohány /19/,
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tRNS helyét DNS-RNS hibridizációs kísérletekkel 

határozták./21,22/.

meg-

A kloroplasztisz önálló transzkripciós, transzlá

ciós szisztémával rendelkezik. Riboszómái 70S bakteriá

lis tipusuak /23/. Izolált kloroplasztiszok fény jelen

létében kb. 90 diszkrét molekulasulyu polipeptidet szin

tetizálnak /24/. A 90 polipeptid közül csak néhány funk

ciója ismert. Ezek a ribulóz-1,5 biszfoszfát karboxiláz 

/RUDP/ enzim nagy alegysége /25/, a kloroplasztisz coupl

ing factor /CF-j-/ 5 alegysége közül három /26/, a citokróm f 

/27/, továbbá a kloroplasztisz fehérjeszintézis elongá- 

ciós faktorai /28/. A RUDP enzim nagy alegysége anyai 

öröklödésmenetet mutat, kis alegysége mendeli szabályok 

szerint öröklődik /29/. Az alegységeket kódoló kloroplasz

tisz, ill. sejtmag DNS fragmenteket izolálták és klónozták 

/30,31/ és in vitro fehérjeszintetizáló rendszerben be

bizonyították, hogy a klónozott DNS fragmentek a kis, ill. 

nagy alegység polipeptidjeit kódolják. A nagy alegység 

teljes DNS és aminosav szekvenciája ismert /32/.

A kloroplasztisz DNS kódolt és a kloroplasztisz ribo- 

szómákon szintetizált polipeptidek közül számos fehérje 

a kloroplasztisz működésében fontos szerepet játszó muíti- 

enzim-komplexek alegységeit képezik. Az enzimkomplexek más 

alegységei a sejtmag DNS által kódoltak és a citoplazmában 

szintetizálódnak. Az egyes enzimkomplexek kialakulása és
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működése tehát szoros, jól szabályozott kloroplasztisz- 

-sejtmag együttműködést tételez fel.

3.2. Mitokondrium genom szerkezete és funkciója

A magasabbrendü virágos növények mitokondriális 

genomja kb. 3-5-ször nagyobb molekulasulyu DNS-t tartal

maz, mint az állati és élesztő mitokondrium genom 

/MS 9x10^ ill. 5x10^/ /33,34/. A növényi mitokondriális 

DNS sűrűsége 1,705-1,706 g/cm^, 

ellentétben az élesztő mtDNS 18%-os G-C arányával. Az 

mtDNS in vivo zárt, cirkuláris gyűrűk formájában található. 

A gyűrűk méretei különbözőek és a méreteik alapján ezek a 

DNS molekulák diszkrét osztályokat képeznek. Részletes 

elektronmikroszkópos analizis szerint a gyűrűk mérete 

néhány um-tői 40 um-ig terjed a megvizsgált növényi mito-

átlagos G-C tartalma 48%,

kondrium genomokban /35,36/. A mtDNS restrikciós endonuk-

leázokkal történő emésztése a kloroplasztisz DNS restrik

ciós mintázatánál lényegesen bonyolultabb, igen nagy számú 

és különböző molekulasulyu fragmentet eredményez. A re

strikciós mintázat egyes fragmentjeinek molekulasúlyát
8összeadva a mtDNS molekulasúlya 15-40x10 , mig az elektro-

670x10 molakulasuly várható.mikroszkópos adatok alapján kb.

A magasabbrendü növények mtDNS-е különböző diszkrét méretű 

gyűrűk halmaza, az egyes gyűrűk bázissorendje valószinüleg
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különböző és ez eredményezi a restrikciós mintázat 

bonyolultságát /37/. A növényi mtDNS ilyen tipusu szer

veződésének magyarázata jelenleg nem ismert.

A növényi mitokondrium - hasonlóan a kloroplasz- 

tiszhoz és az állati ill. élesztő mitokondriumhoz ön

álló transzkripciós és transzlációs szisztémával ren

delkezik. A mitokondriumok bakteriális tipusu riboszómá-

kat tartalmaznak. Búza mitokondriumból izolált rRNS és

mtDNS hibridizációját vizsgálva kimutatták, hogy a mtDNS 

kódolja a 26rRNS-t, a 18rRNS-t és a kis molekulasulyu 

5rRNS-t /38/, amely utóbbi csak a növényi mitokondriumra

jellemző /39/.

Izolált mitokondriumok in vitro számos diszkrét mo

lekulasulyu polipeptidet szintetizálnak /40/. A szinte-
3

tizált polipeptidek molekulasúlya 8-54x10 között változik.

Az állati és élesztő mitokondriumok 8-10 ismert molekula

sulyu és funkciójú fehérjét szintetizálnak. Ezek a poli

peptidek a mitokondriumban lokalizált légzési lánc enzim

komplexeinek alegységei /41/. Az enzimkomplexek más al

egységei a sejtmag DNS-en kódoltak, a citoplazmába szinte-

tizálódnak és ezt követően transzferálódnak a mitokondriu-

mokba. Ez a folyamat a mitokondrium és sejtmag szoros

együttműködését mutatja.

A növényi mitokondrium és sejtmag ilyen jellegű köl

csönhatása alig ismert, a mitokondriumok által in vitro
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szintetizált polipeptidek identitásáról és funkciójáról 

alig tudunk valamit.

Ha feltételezzük, hogy a növényi mtDNS a három 

rRNS és a 20-féle tRNS egy-egy 

és figyelembe vesszük az in vitro szintetizált fehérjék

génjét tartalmazza,

összmolekulasulyát, akkor az ehhez szükséges kódkapaci

tás 15xl06-nak vehető. Ez az érték csak mintegy 10-20%-a 

a növényi mtDNS 1,5-3,OxlO^-ra becsült kódkapacitásnak.

A maradék 80-90% funkciója nem ismert. A növényi mtDNS 

lényegesen nagyobb az állati és élesztő mtDNS-nél, igy a 

következő kérdések logikusan felvetődnek: miért szükséges 

az alapjában véve azonos metabolikus és energiatermelő 

funkció ellátásához 20-40-szer nagyobb genom? Kódol-e a 

növényi mtDNS esetleg olyan információkat, amelyeket más 

organizmusokban nem? Mi a szerepe a növényi mtDNS külön

leges szerveződésének, stb.?

3.3. Sztreptomicin rezisztencia

A bakteriális 70S riboszómákon a fehérjeszintézist a

különböző antibiotikumok, igy a sztreptomicin is gátolják. 

/42/. A sztreptomicin a baktériumok 70S riboszómájának 30S 

alegységéhez kötődve, helyi konformációs változást okozva, 

destabilizálja a 70S iniciációs komplexet, gátolva a poli-
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peptid lánc elongációját /43,44/.

A növények kloroplasztiszai és mitokondriumai 

bakteriális tipusu 70S riboszómákat tartalmaznak, igy 

lehetőség nyilik sztreptomicin rezisztens mutánsok izo

lálására növényi rendszerekben is. Chlamydomonas rein- 

hard'ii / zöld alga/ sztreptomicin rezisztens mutánsait 

izolálva kimutatták, hogy a rezisztencia lehet citoplaz- 

más, ill. nukleáris faktorok által kontrollált /45/. Ezt 

követően magasabbrendü virágos növényekben is sikerült 

sztreptomicin rezisztens mutánsokat izolálni. Maliga és 

mtsai /13, 14/, Umiel és mtsai /46/ Nicotiana tabacum

anyai öröklődésmenetet mutató sztreptomicin rezisztens mu

tánsait izolálják.

A Maliga és mtsai által izolált SRI citoplazmás

sztreptomicin rezisztens mutáns biokémiailag jól jellem

zett. A kloroplasztisz riboszómafehérjék kétdimenziós

gélelektroforézise legalább egy riboszóma fehérje megvál

tozását mutatta a mutáns növényben /47,48/. Bourque és 

mtsai az SRI mutáns riboszómák sztreptomicin kötőképessé

gét vizsgálva kimutatták, hogy a mutáns kloroplasztisz 

riboszómáihoz csak tizedannyi sztreptomicin kötődik azonos 

kisérleti feltételek között, mint a vadtipuséhoz./49/. Ezek

az eredmények arra utalnak, hogy a sztreptomicin reziszten

cia a kloroplasztisz DNS által kódolt.
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3.4. Qrqanellum szegregáció és rekombináció vizsgálata

szomatikus hibridizációval

A szomatikus sejthibridizáció kinálta lehetőségekre 

a citoplazmás qenetika szempontjából először Gleba mu

tatott rá, és kísérleteiben anyai öröklődésmenetet mutató 

citoplazmás albinizmus biparentális transzmisszióját mu

tatta ki protoplaszt fúziót követően izolált szomatikus

hibridekben /50/. 1977-ben Chen és mtsai /51/ Nicotiana

glanca és Nicotiana langsdorffii Smith és mtsa /52/ által 

izolált szomatikus hibridek kloroplasztisz populációját 

analizálta a kloroplasztisz DNS által kódolt RUDP enzim

nagy alegységének faj specifikus polipeptid összetétele

alapján. 17 szomatikus hibrid növényt megvizsgálva, 8 nö

vényben csak Nicotiana längs dor ffiit 6 növényben csak 

Nicotiana glauca3 1 növényben pedig kevert kloroplasztisz

populációt mutattak ki. Azon túlmenően, hogy a kloroplasz

tisz DNS által kódolt tulajdonság /RUDP nagy alegység/

biparentális transzmissziója ismét bizonyítást nyert, ezek 

az eredmények egy érdekes uj jelenségre hivták fel a fi

gyelmet. Az a tény, hogy csak egyetlen növény tartalmazta

a szülői kloroplasztiszok keverékét, a kloroplasztiszok 

gyors szegregációját jelenti. A gyors szegregáció oka

nem ismert.
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A mag és a kromoszóma szegregáció, ill. a Chen és

mtsai által leirt gyors kloroplasztisz /organellum/ szeg

regáció egy lépésben lehetővé teszi uj citoplazma-mag 

variációk izolálását. A szegregációs folyamatok eredménye

képpen nyerhető elméletileg lehetséges összes kombinációt 

az 1. ábra mutatja be.

fúzió

/ О e •
Q heterokaryon

° S •
\ ^ sejtmag i

T x ” szegregáció
(W~o\

•3-
\ O4______ /

■о / »#•
1° ~ oj

organellum szegregáció 

C° C' 

szüléi típusú organellumok

l.ábra. Mag és organellum szegregáció protoplaszt fúzió 

után szomatikus hibridekben.

I о I

Az első kísérletet, amely figyelembe vette a kromo

szóma és organellum szegregációs folyamatok kinálta lehe

tőségeket, Belliard és mtsai követték /53/ 1978-ban. Kísér

leti rendszerükben a Nicotiana tabacum két olyan fajtáját 

használták fel, amelyek jól jellemzett citoplazmával és 

maggal rendelkeztek. Az egyik szülő a Nicotiana tabacum
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cv.Xanthi fertilis, normális virágmorfológiájával 

/citoplazmás marker/ és lemez nyélre futó /magmarker/ 

levélalakkal, mig a másik szülő a Nicotiana tabacum v.

virágmorfológiával és "nyeles" levél

formával rendelkezett. A protoplaszt fúziót követően a 

szerzők növényeket regeneráltak és virágzáskor az egyik 

vagy másik szülőre jellemző levélformáju, de intermedier 

virágmorfológiáju /citoplazmás hibridek/ egyedeket kivá

logatták. Az ily módon szelektált növényekben az organel- 

lumokat a kloroplasztisz és a mitokondrium DNS fajspeci

fikus restrikciós mintázata alapján azonosították. A re-

Techne himsteril

strikciós analizis a kloroplasztiszok gyors szegregációját 

mutatta megerősítve Chen és mtsa /51/ eredményét. A vizs

gált növények ugyanis csak az egyik, vagy csak a másik 

szülő kloroplasztiszait tartalmazták. Az analizis során

kevert kloroplasztisz populációra vagy a kloroplasztisz

rekombinációjára utaló jeleket nem találtak. Mivel az ösz-

szes intermedier virágmorfológiáju növény himsteril volt, 

a kloroplasztisz DNS nem játszhat szerepet a citoplazmás 

himsterilitás kialakulásában. Az intermedier virágmorfoló-

giáju növények mtDNS-úiek restrikciós mintázata rekombi- 

nánsnak bizonyult, mivel különbözött mindkét szülői típus

tól és azok keverékétől, és uj, az egyik szülőre sem jel

lemző molekulasúly fragmenteket tartalmazott /54/. Az 

egyes növények virágmorfológiája és a restrikciós mintázat

/
-ií a- }
N

* »
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változása szoros korrelációt mutatott. Ezek az eredmé

nyek valószinüsitik, hogy a dohánynál a kukoricához ha

sonlóan /55/ a citoplazmás himsterilitás oka a mag-mito-

kondrium kölcsönhatásban keresendő.

Hasonló kísérleteket közöl Aviv és Galun 1980-ban.

Első kísérletükben Nicotiana tabaaum himsteril és Nico-

tiana sylvestris fertilis fajok protoplasztjainak fúzió

ját követően, a szelektált szomatikus növények kloroplasz- 

tisz populációját analizálják. A szülői kloroplasztisz 

tipusok eltérő tentoxin rezisztenciája, RUDP nagy alegység 

polipeptid összetétele és DNS restrikciós mintázata alap

ján megerősítik a kloroplasztisz szegregáció tényét /56/. 

Másik munkájukban himsteril, tentoxin szenzitiv Nicotiana

sylvestris /CMS/ és Nicotiana tabacum fertilis, tentoxin re-

zisztens fajok protoplasztjainak fúziója után növényeket

regenerálnak. A regenerált növények egy része Nicotiana

sylvestris sejtmagot és részlegesen vagy teljesen Nicotiana

tabacum eredetű citoplazmát tartalmazott. A Nicotiana syl

vestris sejtmagot tartalmazó regeneránsok egy része ugyanis 

tentoxin szenzitiv /CMS citoplazma/ és fertilis /tabacum 

citoplazma/, más regeneránsok tentoxin rezisztensek /taba

cum citoplazma/ és himsterilek /CMS citoplazma/ voltak. Né

hány esetben fertilis, tentoxin rezisztens növényeket de

tektáltak. A tentoxin rezisztencia /kloroplasztisz marker/
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és a himsterilitás független szegregációja megerősíti 

Belliard és mtsai eredményét, s kizárja azt a lehetősé

get, hogy a himsterilitás kloroplasztisz DNS kódolt./57/. 

A regenerált növények mitokondrium analízisével kapcso

latos kísérletek adatai még nem ismeretesek.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER

4.1. Kísérleti növények

Hicotiana kn-ightiana /2п=2х=24/, Nicotiana tabacum

/SRI/ /2п=2х-48/ dohányfajok protoplaszt fúziót követően

izolált szomatikus hibridjei /58/.

4.2. Kloroplasztisz izolálás:

A növényeket a kloroplasztisz izolálás előtt 48 órát

etioláltam. Az etiolált leveleket mostam, a legvastagabb 

levélereket kivágtam és kb. 5-10 gr levelet dörzsmozsárban

20-30 ml kloroplasztisz izoláló puffer /0,33 M sorbitol,

0,05 M Tris-HCl, pH 8,0, 2 mM EDTA, 1 mM 2-ß МЕР 0,1% BSA/

hozzáadása után elhomogenizáltam. Az intakt levélrészeket,

sejteket 4 rétegű gézen és 30 um pórusu nylon hálóval ki

szűrtem, majd a sejtmagokat centrifugálással eltávolítottam

/100 g x 1 perc/. A felüluszót ismét centrifugáltam /1200 g

x 5 perc/ és a kiülepitett kloroplasztokát 1 ml izoláló

pufferben ecsettel szuszpendáltani. Valamennyi műveletet 

0°C-on végeztem.

4.3. Kloroplasztisz tisztítás

A differenciál centrifugálással nyert kloroplasztisz

preparátumot cukor grádiensen tisztítottam /59/. A cukor
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grádiens összetétele: 30, 45, 60%-os szaharóz sorbitolt

nem tartalmazó kloroplasztisz izoláló pufferben. A grá

diens elkészítése után a kloroplasztisz szuszpenziót 

óvatosan a 30%-os cukorra rétegeztem, majd ultracentri

fugáltam /Sorwall 0TD-50SN 27 rotor lOO.OOOg x 45 perc/.

Az ultracentrifugálás után a kloroplasztisz tartalmú ré

teget /30-45%-os fázishatáron/ Pasteur-pipettával néhány 

ml térfogatban frakcionáltam. Kb. 10 ml kloroplasztisz 

izoláló puffert hozzáadtam és I020g x 5 perc centrifugá- 

lással a kloroplasztiszokat ülepítettem.

4.4. Klorofill koncentráció meghatározás

A tisztított kloroplasztisz preparátumot 2 ml 

/0.2 M NaCl, 0.05 M Tris-HCl, pH 7,8, 10 mM MgCl2/ EcoRI 

pufferben szuszpendáltam és 0,2 ml aliquot klorofill

jét acetonnal, majd éterrel extraháltam és mértem az

extraktum abszorpcióját /662 nm, 644 nm/ és kiszámítottam

az oldat klorofill koncentrációját /60/ /ug klorofill/ml/.

A maradék 1,8 ml kloroplaszt szuszpenzióból 1600 ug

klorofill/ml koncentrációjú szuszpenziót készítettem. Az

1600 ug klorofill/ml kb. 6-8 ug DNS/ml koncentrációt je

lent.

A kloroplasztisz DNS restrikcióját Atchison és mtsai

módszere alapján végeztem /17/.
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4.5. Kloroplasztisz DNS restrikciója

Az EcoRI pufferben /lásd 4.4./ szuszpendált ismert 

/1600 ug/ml/ klorofill tartalmú kloroplasztisz szusz

penzió 0,5 ml-ét 40 unit EcoRI restrikciós endonukleáz-

zal szobahőmérsékleten 6-8 órát emésztettem. Az emésztés

befejezése után 60 ul 20%-os DNS-sel a kloroplasztiszokat 

lizáltam, majd 0,7 g CsCl hozzáadása után 2 percig 50°C-on 

hőkezeltem. A CsCl precipitált fehérje - klorofill komp

lexet centrifugálással eltávolitottam /1500g x 5 perc/.

A felüluszóból a fragmentált kloroplasztisz DNS-t 2 tér

fogat jéghideg 96%-os alkohollal /24 óra, -20°C/ preci- 

pitáltam, a csapadékot centrifugálással összegyűjtöttem, 

vákumban szárítottam. A csapadékot 25 ul 10% glicerin-tar- 

talrtiu elektroforézis pufferben /lásd 4.6./ szuszpendáltam, 

2 ul /1 mg/ml hőkezelt/ RNS-ase oldatot hozzáadva 5 percig 

37°C-on inkubáltam, 5 ml stopp-pufferrel /2% SDS, 50 mM

szaharóz, 0,2 M EDTA, 0,1 brómfenolkék/ az RN-ase reakciót

leállítottam. A kisérlet során használt EcoRI restrikciós

endonukleázt Sümegi és mtsai által leirt módszerrel izolál

tam /61/. Az EcoRI preparátum aktivitását A DNS-en tesz

teltem. Az EcoRI preparátum 3 unit/ ul aktivitású volt.

1 U = azzal az enzim mennyiséggel, amely 1 óra alatt 37°C- 

on 1 у * DNS-t tökéletesen megemészt.



21

4.6. Agaróz gélelektroforézis, foto

Az RNS-mentes, emésztett kloroplasztisz DNS-t

tartalmazó mintákat 2%-os 40x20x0,3 cm-es horizontális

agaróz slab gélen eiektroforetizáltam, az egyes fragmen- 

teket molekulasúlyuk szerint elválasztottam. Molekula

súly standard a Hind III restrikciós enzimmel emésztett

Л DNS volt. A gélelektroforézis során használt puffer

0,05 M Tris-HCl pH 8,05, 0,02 M Na acetát, 0,002 M EDTA 

összetételű volt. A futtatást 4°C-on 17 órát végeztem

/100 mA - 120 V/.

A gélelektroforézis után a géleket 0,5 ug/ml ethi-

dium-bromidot tartalmazó gélelektroforézis pufferben 30

percet festettem. A nem specifikusan adszorbeálódott fes

téket 30 perces gélelektroforézis pufferben való ázt&tás-

sal eltávolitottam, majd a géleket UV fényben fényképeztem.

4.7. Mitokondrium izolálás

A mitokondrium és a mtDNS izolálását, restrikcióját

Belliard és mtsai /54/ által leirt módon végeztem.

Üvegházban nevelt növényekről 100-150 g közepes

nagyságú levelet gyűjtöttem. A leveleket mostam, a leg

vastagabb levélereket kivágtam és 300 ml A puffer /0,33 M
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sorbitol, 0,1% BSA, 0,001 M EDTA, 0,05 M Tris-HCl 

pH 8,0/ hozzáadása után 2x5 másodpercig ’ETA-21 mixerben 

homogenizáltam. Az ép levélrészecskéket, sejteket 4 ré

tegű géz és 30 um pórusu nylonhálóval kiszűrtem. A filt- 

rátumból a sejtmagvakat és kloroplasztiszokat centrifugá- 

lással /1200g x 10 perc/ eltávolitottam, majd a felül- 

uszóból a mitokondriumokat 10.000g x 20 perc centrifugá- 

lással ülepitettem. Ezt a lépést kétszer megismételtem.

A kiülepitett mitokondriumokat tartalmazó csapadékot óva

tosan 10 ml A puffer hozzáadása után szuszpendáltam. Az 

esetleges sejtmag és kloroplasztisz DNS szennyeződés el

távolítása céljából a szuszpenzióhoz 10 mM MgC^ és 100 ug/ml 

DNA-ase I /Worthington 1600 ul/ml protein/ enzimet adtam 

és egy órát 4°C-on inkubáltam. A DNA-ase enzimet három

szoros térfogatú В puffer /0,2 M EDTA, 0,3 M szaharóz,

0,05 M Tris-HCl pH 8,0/ hozzáadásával gátoltam és 10.000g

x 20 perc centrifugálás után á felüluszóval eltávolitottam.

Ezt háromszor megismételtem. A sejtmag és kloroplasztisz

DNS mentes mitokondrium preparátumot lépcsős cukor grá- 

diensen tovább tisztítottam. A grádiens 30 és 60%-os ré

teget tartalmazott. Ultracentrifugálás után /Sorwall OTD

50, SW 27 rotor, lOO.OOOg x 45 perc/ a mitokondrium a 

30-60%-os réteg határán éles sávot képez, a kloroplaszt 

és sejtfaltörmelék a 30%-os rétegben marad. A grádienst
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Pasteur pipettával frakcionáltam, az 5-6 ml térfogatú 

mitokondrium frakciót В pufferrel lassan, kb. 15 perc 

alatt 4-5-szörösre higitottam, és a mitokondriumot cent- 

rifugálással/10.OOOg x 20 perc/kiülepitettem.

4.8. Mitokondrium DNS izolálás

100 g levélből izolált mitokondriumot 4,в ml C 

pufferben /0,1 M Tris-HCl, 0,15 NaCl pH 8,0/ szuszpen- 

dáltam, majd 1,2 ml 10%-os sarkosyl és 0,5 ml Pronase В 

/37°С-оп 1 órát önemésztett 10 ug/ml törzsoldat/ hozzá

adása után 30 percig 37°C-on inkubáltam. A lizátumhoz 

1,4 g CsCl-ot adtam és éjszakán át 4°C-on tartottam. A 

lizátumot 8000g x 30 perc centrifugáltam, a csapadékot 

eltávolitottam /keményitő, fehérjék, stb./. A felüluszó- 

hoz 6 ml CsCl oldatot /1,5 g CsCsl/ml C puffer/ és 0,2 ml 

ethidium-bromidot /EtBr/ /10 mg/ml/ adtam. Az oldat törés

mutatója 1,392 volt.

Az igy előkészített mintákat Ti-50-s rotorban 38.000

rpm-mel 48 órát centrifugáltam. Az ultracentrifugálás után

a hosszúhullám UV fényben fluoreszkáló mtDNS-t tartalmazó 

sávot vékonyra húzott Pasteur pipettával összegyűjtöttem.

Az EtBr-t izopropanollal telitett C pufferrel extraháltam.

A CsCl-t 10-szeres térfogatú TEN pufferben /0,01 M Tris,

0,05 NaCl, 0,005 M EDTA pH 8,0/ kidializáltam és a mtDNS
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alkohollal precipitáltam. A csapadékot centrifugáltam, 

vákumban szárítottam és kis térfogatú steril H20-ban 

vagy TEN pufferben oldva 4°C-on tároltam.

4.9. Izolált mtDNS restrikciós analízise

A kb. 5 ug mtDNS-t tartalmazó mintákat 10 unit 

BamH.1 ill. Sali restrikciós enzimekkel 10 órát 37°C-on

0,15 M NaCl 0,05 M Tris, 0,05 M MgCl, 6 mM merkaptoete-

nol pH 7,4 pufferben emésztettem. A Sáli és BamHI enzi

meket Roberts és mtsai /62/ által közölt módon preparál

tam. A BamHI enzim aktivitása 2,5 unit/ul, a Sáli készít

ményé 1 unit/ul volt Л DNS-en tesztelve /lásd 4.5./. Az

enzimreakciót 5 ul stopp pufferrel /lásd kloroplaszt 

restrikció/ blokkoltam és a mintákat 0,7 %-os agaróz gé

len analizáltam. /А gélelektroforézis festés, fényképezés 

körülményeit lásd 4.6.pont./

4.10. DNS—DNS hibridizáció autoradiográfia

A BamHI emésztett mtDNS fragmenteket 0,7%-os agaróz 

gélen elválasztottam, festettem és fényképet készitettem./4.6./ 

A géleket 30 percig 0,5 NaOH, majd 1 M Tris, 1,5 M NaCl 

pH 7,5 oldatban ismét 30 percig, és ezt követően 20 SSC-ben
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1 órát inkubáltam. Az ily módon előkezelt gélekből az

mtDNS fragmenteket Southern és mtsai /63/ eljárása sze

rint 2 SSC-ben inkubált nitrocellulóz /Schleicher-Schull/

filterre transzferáltam. A transzferációt a 2.ábra mu-

tatja.

papir törölköző

—Whatmann papir 
-nitrocellulóz filter 
-gél

Whatmann papir
szivacs
szűrőpapírJb mtrii'iVit'rfrriitiiij i^íiVihl i^Yíй Mártiiiirtrtri'iiii'i»rnTH

20ssc

2.ábra. mtDNS fragmentek transzferje agaróz gélből 
nitrocellulóz filterre.

öA transzfer után a nitrocellulóz filtereket 80 C-on 

2 óráig vákumban szárítottam, majd -20°C-on tároltam. A 

hibridizációs kisérletek során próbaként a pBR 313 plazmid 

egy származékát a 2/12 jelű plazmid DNS-t használtam, amely 

az Escherichia coli 16 S rRNS és 23 S rRNS génjeit tartal

mazza /64/. 5 ug 2/12 plazmid DNS-t nick-transzlációval 
3 2 PdATP-t használva jelöltem. A nick-transzlációt a követ-
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kező módon végeztem: a plazmid DNS-t /50 mM Tris pH 7,9,

10 mM MgCl, 10 mM merkaptoetanol oldatban/ 50 ul térfo

gatban szuszpendáltam. 4 uM dnTP-t 0,2 nM DNA-ase I-t 

/Worthington/, 1-2 unit E.coli DNS polimeráz I-t és 1-3 uM 

pdATP-t /100-300 С/mM hozzáadtam, majd 6 órát 14°C-on 

inkubáltam. Az inkubáció után az oldatot fenollal extra

háltam, . a vizes fázist Sephadex G-50 oszlopon frakcionál- 

tam és a kizárási térfogatban eluált jelölt plazmid DNS-t 

használtam /65/.

A nick-transzlációval jelzett 2/12 plazmid DNS 

106 c.p.m/ug aktivitású volt.

A hibridizáció előtt a mitokondrium DNS fragmentjeit 

tartalmazó nitrocellulóz filtereket 4 óráig 67°C-on egy

szeres Denhardt reagensben /0,02% BSA, 0,02% PVP, 0,02% 

Ficoll/ előkezeltem. A jelölt próbát denaturáltam 100°C 

10 perc/ és 5SSC + 1 x Denhardt reagens megfelelő térfo

gatú oldatával összekevertem. A nylonzacskóba helyezett

előkezelt nitrocellulóz filtereket ezzel a keverékkel 

67°C-on 16 órát inkubáltam. A hibridizáció befejeztével 

a nitrocellulóz filtereket 5 SSC-vel mostam, majd vákumban

szárítottam. A szárított filterekre Kodak XRI ÓMAT röntgen

filmet és intenzitás növelő Dupont screent helyeztem és 

10 napon át -70°C-on exponáltam, majd a lemezeket előhív

tam és az autoradiogrammokat fényképeztem.
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EREDMÉNYEK5.

5.1. Kloroplasztisz azonosítás

5.1.1. Szülői kloroplasztisz DNS azonosítása

A Nicotiana tabacum SRI kloroplasztisz DNS EcoRI

restrikciós mintázata 40 diszkrét fragmentet tartalmaz.

A fragmentek molekulasúlyát összeadva a N.tabacum SRI
7kloroplasztisz DNS molekulasúly 5x10 /3.ábra с/.

v W

II I i: ]] :
19 11ШШ1301 3и i ш mu :

c

b

a

3.ábra. Szülői kloroplasztisz DNS EcoRI restrikciós min
tázata a/ N.knightiana, b/ keverék, с/ N. tabacum SRI.
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A Nicotiana tabaoum SRI mutáns kloroplasztisz és 

a vad tipusu Nicotiana tabacum kloroplasztisz

DNS restrikciós mintázata egyforma.

A Nicotiana knightiana kloroplasztisz DNS EcoRI re

strikciós vizsgálata 37 jól megkülönböztethető fragmen-
7

tét eredményez. A fragmentek összmolekulasuly 4,5x10

/3.ábra a/.

A két szülői kloroplasztisz DNS EcoRI restrikciós

mintázata jól megkülönböztethető. A restrikciós mintá

zatokban a szülői kloroplasztisz tipusokra jellemző frag-

menteket, amelyeket az azonosításra használtam, * -al

jelöltem /3.ábra/. A restrikciós mintázatok alapján a hib

rid növényekben esetleg előforduló kevert kloroplasztisz 

populáció is detektálható, amennyiben az egyik szülő klo- 

roplasztis^i Jegalább 5%-át képviselik a hibrid növényben 

lévő kloroplasztisz populációnak. A 3.ábra b oszlopa

azonos mennyiségű /2ug/ Nicotiana tabacum SRI kloroplasz

tisz DNS és Nicotiana knightiana kloroplasztisz DNS EcoRI

emésztés utáni mesterséges keverékének restrikciós mintá

zatát mutatja.

5.1.2. Szomatikus hibridek kloroplasztisz DNS^-ének

azonosítása

26 szomatikus hibrid növény kloroplasztisz DNS-ót 

vizsgáltam EcoRI restrikciós analízissel. A növények 4
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kiónból, ill. 5 szubklónból lettek regeneráltatva.

Egyes esetekben 1 kiónból több növényt is regenerál

tunk és ezeket külön-külön vizsgáltam. A szomatikus

hibrid növények kloroplasztisz DNS-nek EcoRI restrik

ciós mintázata alapján megállapítottam, hogy az egyes 

növények csak Nicotiana tabacum SRI, vagy csak Nicotiana 

knightiana tipusu kloroplasztiszokat tartalmaznak 

/1.táblázat/.

1.táblázat. Sztreptomicin rezisztencia, kloroplasztisz 

tipus és kromoszóma szám a szomatikus 

hibrid növényekben

a, b Kloroplasztisz Kromoszóma 

tipusa'c
Sztreptomicin rezisztencia

szám.

R / 3 / 
R /5/ 
S /7/ 

R /1/ 
S /4/
R /6/ 
s /4/ 

R /2/ 

S /2/ 

R /1/ 
s /4/

NT /1/ 

NT / 5 / 
• NK /7/ 

NT /1/ 

NK /3/ 

NT /6/ 

NK / 1/ 
NT /1/ 

NK /1/

tk 5 72
tk 7 72
tk 9 72
tk 15R 72
tk 15S 66
tk 17R 72
tk 20 68
tk 2 6 R 120

104-115tk 26S

NK /1/tk 33S 72

a Zárójelben a vizsgált növények száma
k R, sztreptomicin rezisztens; S sztreptomicin szenzitiv 

c NT, N. tabacum SRI tipus; NK, N.knightiana tipus.
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Az egy kiónból regenerált növények /tk 9, tk 7 stb./ 

azonos kloroplasztisz populációt tartalmaztak. A re

strikciós analizis alapján kevert kloroplasztisz po

pulációra, ill. kloroplasztisz DNS rekombinációra utaló 

jeleket nem találtam.

A 4.ábra a, oszlopa egy sztreptomicin szenzitiv 

/tk 9/, э oszlopa egy sztreptomicin rezisztens hibrid/tk 17R/ 

növény és a szülői kloroplasztisz DNS-ek, ill. azok 

mesterséges keverékének EcoRI restrikciós mintázatát

mutatja.
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4.ábra. Szomatikus hibridek kloroplasztisz DNS-ének EcoRI 
restrikciós mintázata.
a/ tk 9, b/ N.knightianaj c/keverék, d/N.tabacum SRI,

с/ tk 17R.
Az egyes növények kloroplasztisz analízisét legalább

3 független kísérletben megismételtem. Az egyes kísérle

tek során 3-5 paralellt használtam. A részleges emésztés-
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bői származó esetleges félreértéseket feleslegben hasz

nált /20-40 U/EcoRI enzim/4 ug DNA és az emésztési idő 

/4-8 óra/ egy kísérleten belüli változtatásával biztosan 

kizártam. Azt a restrikciós mintázatot fogadtam el, 

amely több restrikciós enzim hozzáadása, és az emésztési 

idő megnövelése után sem változott.

5.2. Mitokondrium azonosítás

5.2.1. Szülői mitokondrium DNS azonosítása

A Nicotiana tabacum SRI mitokondrium DNS-t Sáli

és BamHI restrikciós enzimekkel vizsgáltam. Sáli rest

enzimes emésztés után 30 diszkrét fragmentet 

detektáltam. A fragmentek összmolekulasulya kb. 2x10 

/5.ábra/. BamHI emésztés után 36 fragment volt elválaszt

ható, összemolekulasuly kb. azonos a Sáli emésztés után 

megállapította! /6.ábra/.

rikciós
8

A Niaotiana knightiana mitokondrium DNS-nek Sáli 

emésztése 25 fragmentet eredményezett, a fragmentek össz

molekulasulya 2,2x10 8 • /5.ábra/. BamHI emésztés után 40
8fragmentet mutattam ki, hasonló 2,2x10 összmolekulasulyt 

megállapítva /6.ábra/.
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5.ábra. Szülői mtDNS Sail restrikciós mintázata
a/ Nknightianáb / keverék, с/ N.tabacum SRI

6.ábra. Szülői mtDNS BamHI restrikciós mintázata 

a/ N.knightiana, b/ N.tabacum SRI
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A két szülői tipusu mtDNS Sali és BamHX restrik

ciós mintázatuk alapján jól megkülönböztethető. Mindkét 

restrikciós enzim által kapott restrikciós mintázat al

kalmas a hibrid növényekben található mtDNS azonosítá

sára, az esetleges rekombináció, ill. keverék mtDNS 

populáció detektálására.

5.2.2. Szomatikus hibridek mtDNS-óiek vizsgálata

Az azonosított kloroplasztisz populációval és kro

moszómaszámmal rendelkező, sztreptomicin rezisztenciára 

tesztelt szomatikus hibrid növények mtDNS-t vizsgáltam

/58/.

A tk 153 szubklónból 3, a többi kiónból és szub-

klónból /1.táblázat/ 1-1 növényt vegetative szaporítot

tunk. Ily módon 10 egymástól független hibrid növényt 

reprezentáló mintát nyertünk, ami a növényregenerálásra 

használt összes kalluszt képviseli.

A hibrid növények mtDNS-пек Sáli és BamlII restrikci

ós mintázata alapján tisztán szülői, vagy a szülői mito-

kondriumok keverékét hordozó hibridet nem találtam. Az

Összes vizsgált hibrid növény mtDNS Sáli és BamHI rest

rikciós mintázata különbözött mindkét szülőtől, ill. azok

keverékétől. A 7.ábra 3 hibrid növény /tk 15 R, tk 17 R,

tk 9/ és a két szülői mtDNS Sáli restrikciós mintázatát,
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a 8.ábra ugyanezen növények BamHI restrikciós mintázatát 

mutatja.
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7.ábra. Szomatikus hibridek mtDNS-ének Sáli restrikciós 

mintázata.
a/ tk 9, b/ tk 17R, с/ N. knightiana, d/ keverék, 
e/ N.tabacum SRI, f/ tk 15R.
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8. ábra. Szomatikus hibridek mt-DNS-ének BamHI restrikciós 

mintázata.
a/ Nk 9, b/ tk 17R, с/ tk 5, d/ N.knightiana, 
e/ N.tabacum SRI.
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A 9.ábrán a megvizsgált összes hibrid növény

mtDNS-nek Sáli restrikciós mintázatának sematikus dia

gramja látható. Az egyik szülői mtDNS restrikciós min

tázatában sem szereplő, uj fragmenteket x-el jelöltem.

U II

tk 15S

tk 26R

] tk 33 S

I tk 15R

tk 9

tk 5R

tk17R

tk 7R

N.kn

SR1

6
15.1 1.4 1.2 mw(x10 )6.2 4.2 2.7

9.ábra. Szomatikus hibrid növények mtDNS-ének Sáli 
restrikciós mintázatának diagramja.

Az egyes hibrid növények restrikciós mintázata, 

mint az a sematikus diagrammon és a fotókon is látható, 

egymástól jól megkülönböztethető, individuális, kivéve a 

tk 15 S szubklónból izolált 15 S/l, 15 S/2, 15 S/4-hib-

rideket. Az utóbbi 3 hibrid növény mtDNS-пек restrikciós
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mintázatában szereplő uj fragmentek azonosak.

A részleges emésztést az 5.1.2. pontban használt 

módszerrel kizártam. Az egyes hibrid növények mtDNS-nek 

restrikciós analizisét legalább 3 független kísérletben 

megismételtem. Az eredmények minden esetben azonosak 

voltak, a restrikciós mintázat nem változott.

5.2.3. Szomatikus hibrid növények mtDNS-nek DNS-DNS

hibridizációs vizsgálata

A DNS-DNS hibridizáció lehetőséget ad a próba DNS- 

sel homológ szekvenciák detektálására és ezen szekven

ciák pozíciójának a meghatározására. Ha feltételezzük, 

hogy a restrikciós mintázat változása a hibrid növények 

mtDNS-ben bizonyos szekvenciák kicserélődésének eredménye, 

akkor ez DNS-DNS hibridizációs kísérletekkel a homológ 

szekvenciák pozíciójának megváltozásának alapján bizonyít

ható .

Kísérleteinkben próba DNS-ként a pBR 313 plazmid egy 

származékát, a 2/12 plazmidot /64/ használtam, amely az

Escherichia coli 16 rRNS és 23 rRNS génjeit hordozza. A

kukorica mtDNS és a 2/12 plazmid hibridizációjának vizsgá

lata, a 16 rRNS és 23 rRNS szekvenciákkal homológ régiókat

mutatott a kukorica mtDNS-ben /66/. Ismerve az rRNS szek

venciák nagyfokú konzervativizmusát /67/, hasonló eredmény
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volt várható a dohány mtDNS vizsgálata során is.

A Nicotiana knightiana és a Nicotiana tabacum SRI 

BamHI enzimes emésztése után a 2/12 plazmiddal 

hibridizáltam. Mindkét dohányfaj mtDNS-ben a 2/12 plaz-

mtDNS

mid szekvenciákkal homológ, hibridizáló régiókat detek

táltam. A Nicotiana knightiana mtDNS 6, a Nicotiana 

tabacum SRI mtDNS 4, a 2/12 plazmiddal homológ fragmentet 

tartalmaz. A pBR 313 plazmidot használva próbaként 

hibridizációt nem tapasztaltam.

Ezek az eredmények lehetővé tették a 2/12 plazmidot 

használva mint próbát, a szomatikus hibrid növények 

mtDNS-ének DNS-DNS hibridizációs analizisét. A hibridizá

ciós kisérletek során kapott autoradiogrammok azt mutat

ják, hogy a hibrid növények mtDNS-ének hibridizációs min

tázata különbözik mindkét szülőtől és azok keverékétől.

A hibrid növények mtDNS-ének BamHI restrikciós és hibri

dizációs mintázatának összehasonlitása világosan mutatja 

a 2/12 plazmiddal homológ mtDNS szekvenciák poziciójának 

megváltozását, a mtDNS rekombinációját /10.ábra/.
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10. ábra. Szomatikus hibridek mtDNS-ének Baml-II restrik
ciós és DNS-DNS hibridizációs mintázata, 

a/ tk 9, Ы tk 17R, с/ tk 5, d/ N.knightiana, 
e/ N.tabacum SRI /restrikciós mintázat/, 

f/ g/ h/ j/ k/ /hibridizációs mintázat/ sorrend 

ugyanaz.
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6. DISZKUSSZIÓ

6.1. Sztreptomicin rezisztens faktor lokalizációja

Disszertációmban Niootiana knightiana /sztreptomi- 

cin szenzitiv/ és Niootiana tabacum SRI /sztreptomicin 

rezisztens/ dohányfajok protoplaszt fúziót követően izo

lált sztreptomicin rezisztens és sztreptomicin szenzitiv

szomatikus hibridjeinek kloroplasztisz populációját vizs

gáltam. A szomatikus hibrid növények vagy csak az egyik, 

vagy csak a másik szülői kloroplasztisz populációt hor

dozták. A sztreptomicin rezisztens növényekben csak 

Niootiana tabaoum tipusu kloroplasztiszokat, a sztrepto

micin szenzitivekben csak Niootiana knightiana kloroplasz- 

tiszokat találtam a kloroplasztisz DNS EcoRI restrikciós

mintázat alapján. A sztreptomicin rezisztencia és a

Niootiana tabacum SRI tipusu kloroplasztiszok, ill. a 

sztreptomicin szenzitivitás és a Niootiana knightiana 

tipusu kloroplasztiszok korrelációja igen szigorú volt, 

kivételt nem találtunk.

A sztreptomicin rezisztencia és a Niootiana tabacum

SRI kloroplasztisz szigorú korrelációja elégséges annak a 

ténynek a bizonyításához, hogy a sztreptomicin rezisztencia 

faktor az SRI mutáns kloroplasztiszában lokalizált, ha 

nagy számú független kiónt vizsgálunk meg.
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Az adott esetben azonban - mivel a megvizsgált 

növények 3 osztódó heterokariocitából származnak - a 

minta szám kevés. így a kisérletünkben megállapított 

szigorú korreláció csak akkor bizonyitó értékű, ha a hib

rid növényekben talált kloroplasztisz megoszlás függet

len szegregációs folyamatok eredménye. Mi úgy véljük, 

hogy ez a feltétel biztosan teljesült. A növény regene

ráció előtt a kalluszokban a kevert organellum populáció 

viszonylag hosszú ideig fennállt, amit 34 kimérás 

/sztreptomicin rezisztens és sztreptomicin szenzitiv 

sejteket tartalmazó/ kallusz észlelése bizonyit. Emellett 

a mitokondriális DNS restrikciós mintázata minden növény

ben különböző, függetlenül a kloroplasztisz populáció 

tipusától. Mindkét megfigyelés azt indikálja, hogy a hib

rid növényekben létrejött organellum populációk független 

szegregációs folyamatok eredményei.

Zöld algákon végzett kísérletek során felmerült az 

a lehetőség, hogy az antibiotikum rezisztencia faktor a

mitokondriumban lokalizált, a kloroplasztisz antibiotikum

rezisztenciájának kialakulása pedig a mitokondrium DNS ál

tal kódolt, a citoplazmában szintetizálódott proteinek 

kloroplasztiszba történő transzferálódásának és beépülé

sének következménye /68,69/. Magasabbrendü növényekben

ilyen organellumok közötti transzport folyamatok nem isme

retesek. A mitokondrium szerepét véglegesen kizárni a
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sztreptomicin rezisztencia kialakulásában azonban csak

az organellumok bizonyos kombinációjának detektálásával

lehet. Kísérleteink során azonban az összes hibrid nö

vényben a szülői mtDNS-töl eltérő mtDNS populációt talál

tunk, változatlan szülői mitokondrium populációt hordozó 

növényt nem. A restrikciós mintázat és a sztreptomicin

rezisztencia között korreláció nem volt kimutatható.

A kísérletek befejezése után Aviv és Galun személyes 

információja révén megtudtuk, hogy az SRI mutánst, sztrep- 

tomicin szenzitiv, citoplazmás himsteril dohány partner

rel fuzionálva, a citoplazmás himsterilitás és a sztrepto-

micin rezisztencia független szegregációt mutat. Mivel a

citoplazmás himsterilitás nem kloroplasztisz DNS kódolt 

/53,57/, a két citoplazmás tulajdonság független szegregá

ciója alátámasztja a kísérleti eredményeinket, nevezetesen 

azt, hogy a sztreptomicin rezisztencia az SRI mutánsban a

kloroplasztiszban lokalizált.

A sztreptomicin rezisztencia faktor lokalizációját

illetően levont következtetéseink helyességét megerősítik

a laboratóriumunkban az utóbbi időben végzett kísérletek

eredményei is. Menczel és mtsai /60/ Nicotiana tabacum SRI
60-al kezelt protoplasztjait Nicotiana plumbaginifolia 

protoplasztokkal fuzionálva, nagy számú független kiónt izo

láltak és növényt regeneráltak. A megvizsgált összes növény-

Co

ben a sztreptomicin rezisztencia és a Nicotiana tabacum SRI

kloroplasztisz tipus szigorú korrelációt mutatott, kivételt 

itt sem találtunk. Hasonló eredményeket kaptak Maliga és
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mtsai /71/ Nicotiana plumbaginifolia protoplasztok 

Nicotiana tabacum SRI citoplasztok fúzióját követően 

izolált növényekben.

A Nicotiana tabacum SRI kloroplasztisz DNS rész

letes restrikciós analizise során a vad tipusu Nicotiana 

tabacum kloroplasztiszhoz viszonyitva különbséget nem 

találtunk. Ez azt jelenti, hogy az SRI mutáns kloroplasz

tisz DNS nem hordoz deléciót, a mutáns valószinüleg pont

mutáció eredménye.

6.2. Kloroplasztisz DNS rekombináció

A szülei tipusu kloroplasztiszok DNS-e EcoRI restrik

ciós analizissel azonosítható. A Nicotiana tabacum SRI

EcoRI restrikciós mintázata megegyezik a Nicotiana tabacum

Belliard és mtsai /53/ által közölt restrikciós mintázat

tal. A Nicotiana knightiana EcoRI restrikciós mintázata

eddig nem volt ismert. A különböző restrikciós mintázatok

alapján az esetleges kloroplasztisz DNS rekombináció ki

mutatható .

A kísérletünkben megvizsgált hibrid növényekben a ko

rábban mások által /51,53/ leirt gyors kloroplasztisz 

szegregációt tapasztaltunk, kloroplasztisz DNS rekombiná

ciót kimutatni nem tudtunk. A hibrid növények csak szülői 

tipusu, változatlan restrikciós mintázatú kloroplasztisz
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populációt tartalmaztak.

6.3. Mitokondrium DNS, rekombináció a szomatikus

hibridekben

A szülői tipusu mtDNS-ek restrikciós mintázata jól 

megkülönböztethető. A Nicotiana tabacum /SRI/ mtDNS 

Sáli, és BamHI restrikciós mintázata megegyezik a mutáns 

izolálására használt vad tipusu Nicotiana tabacnm dohány 

faj restrikciós mintázatával. A Nicotiana tabacum általam 

megállapított restrikciós mintázata azonos a Belliard és 

mtsai által közölt restrikciós mintázattal /54/. A 

Nicotiana knightiana mtDNS restrikciós analízisével kap

csolatos adatok idáig nem voltak ismertek. Az eltérő szü

lői mtDNS restrikciós mintázatok alapján a hibrid növények 

mitokondrium populációja azonosítható, és az esetleges 

mtDNS rekombináció kimutatható.

A szomatikus hibrid növények mtDNS-пек Sáli és BamHI

restrikciós mintázata különbözött mindkét szülőtől és

azok keverékétől. A restrikciós mintázatokban uj, egyik 

szülő mtDNS-ének restrikciós mintázatában sem szereplő 

fragmentek voltak kimutathatók.

Munkánk során a restrikciós analizis eredményeit

DNS-DNS hibridizációval is megerősítettük. A hibrid nö-
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vények mtDNS-t az Escherichia coli 16 rRNS és 23 rRNS

szekvenciáit hordozó 2/12 plazmiddal hibridizáltűk. A 

hibridizációs kisérletek eredményei az rRNS-sel homológ 

mitokondriális szekvenciák pozíciójának megváltozását 

mutatják, utalva relative nagy fragmentek kicserélődésére, 

rekombinációjára.

Az irodalomban ezideig csak egyetlen hasonló jel

legű kisérlet adatai ismertek /54/. Belliard és mtsai

protoplaszt fúziót követően, dohány citoplazmás hibri

deket izoláltak, majd a hibrid növények mtDNS-ét restrik

ciós analízissel vizsgálták. A növények mtDNS-ének re

strikciós mintázata ebben az esetben is különbözött a

szülőitől, ill. azok keverékétől. A hibrid növények mtDNS 

restrikciós mintázata ezenfelül uj, az egyik szülői min

tázatban sem szereplő fragmenteket is tartalmazott. Bel

liard és mtsai a jelenséget a mtDNS rekombinációjával 

magyarázták.

A növényi mitokondriális genom különleges szerve

ződésének ismétlésében azonban több alternativ magyará

zat is lehetséges. A növényi mitokondriális genom ugyanis 

különböző méretű, és szekvenciáju cirkuláris gyűrűk hal

maza /37,38/. Az egyes diszkrét gyűrűk stabilitásáról, 

ill. a gyűrűk egymásba történő átalakulásáról kísérleti 

adatok nem ismertek, de a növények mtDNS-ének restrikciós

mintázata állandó, változások az ivaros szaporodás során

nem detektálhatok.
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E tények figyelembevételével a mtDNS restrikciós 

mintázatában kimutatott uj fragmentek megjelenése és az 

rRNS szekvenciák poziciójának megváltozása a restrikciós 

mintázaton belül a következő módon is magyarázható:

A mitokondriális genom esetleg tartalmaz olyan kis 

kópia számú gyűrűket, amelyek a restrikciós mintázat 

kialakulásában nem játszanak szerepet. Ezen gyűrűk kópia 

száma "normális" körülmények között állandó. A protoplaszt 

izolálás, fúzió, szövettenyésztés és növény regeneráció 

azonban kiválthatja e kis kópia számú gyűrűk felszaporo

dását, és más, korábban nagy kópia számú gyűrűk elimi

nációját. Az uj gyűrűk eltérő szekvenciája a restrikciós 

mintázat megváltozását okozza, bár rekombináció nem ját

szódik le. E feltevés ellen szól az a tény, hogy az SRI 

mutáns mtDNS-ének restrikciós mintázata megegyezik a vad 

tipusu N-Lcotiana tabacum mtDNS-ének restrikciós mintáza

tával. Az SRI mutáns izolálása során ugyanis a szövette

nyésztés, növényregeneráció nem indukált változásokat a 

mtDNS restrikciós mintázatában. A fúzió okozta specifikus

hatásokat azonban ennek alapján kizárni nem tudjuk. Ennek 

a kérdésnek a tisztázására a kisérletek folyamatban vannak.

Egy dohány fajból izolált protoplasztokát fuzionálva, 

majd növényeket regeneráltatva, a növények mtDNS-ét re

strikciós analizissel kivánjuk vizsgálni. Amennyiben vál-
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tozásokat nem tudunk kimutatni, akkor a szövettenyész

tés, fúzió és növény regeneráció szerepe a mtDNS restrik

ciós mintázatának megváltozásában eliminálható.

Egy másik alternativa a mtDNS restrikciós mintázat 

megváltozásának magyarázatára a következő lehet:

A szülői protoplasztok fúziója után egy citoplazmá- 

ban mindkét szülő mitokondrium genom gyűrűi összekeve

rednek, majd bizonyos gyűrű kombináció stabilizálódik, 

de rekombináció nem történik. Ezt a lehetőséget, ha csak

az eredeti restrikciós mintázat kialakulásában szerepet 

játszó gyűrűk vesznek részt ebben a folyamatban, kizár

hatjuk. Ebben az esetben ugyanis az uj mitokondriális 

genom restrikciós mintázata csak a két szülői mtDNS 

restrikciós mintázatában szereplő fragmenteket tartal

mazhatja, uj molekulasulyu fragmentek nem detektálhatok. 

Kísérleteink során azonban a hibrid növények mtDNS uj, az 

egyik szülői mtDNS restrikciós mintázatában sem detektál

ható fragmenteket találtunk.

Abban az esetben azonban, ha a gyűrűk összekeveredé

se, majd stabilizációja után az eredeti szülői rés f rikciós 

mintázat kialakításában szerepet nem játszó gyűrűk kópia 

száma megnő, uj fragmentek megjelenése rekombináció nélkül 

is elképzelhető. Ezt a lehetőséget jelenleg kizárni 

tudjuk ilyen kis kópia számú gyűrűk felszaporodására kí

sérletes bizonyitékok nem ismertek. Ezen kérdés megvála-

nem
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szólása, csak a szülői és a szomatikus hibridek mtDNS- 

ét alkotó gyűrűk szétválasztása és a gyűrűk egyenkénti 

analizise után lehetséges.

Gombákkal végzett kísérletek során a mtDNS rekom

binációját minden kétséget kizáróan bebizonyították. A 

gomba mitokondriális genom is cirkuláris gyűrűk halmaza, 

de a restrikciós mintázat megváltozása rekombinációs fo

lyamatok eredménye és nem rekombináció nélkül kialakult,

uj gyűrű populációk megjelenésének következménye /72/.

így az előzőekben felsorolt kétségek ellenére mi 

úgy véljük, hogy a szomatikus hibrid növények mtDNS-ének 

restrikciós mintázatában megjelenő uj fragmentek a mtDNS 

rekombinációját mutatják. A rekombináció gyakorisága a 

vizsgált fajkombinációban igen nagy, mivel az összes 

szomatikus hibrid növényben a mtDNS rekombinációjára utaló

restrikciós és hibridizációs mintázatot detektáltuk.

Azt a kérdést, hogy a mtDNS rekombinációja a szoma

tikus hibridizációval előállított növényekben általános-e, 

vagy csak az alkalmazott fajkombináció következménye, 

szintén vizsgálni kivánjuk különböző dohányfajok szoma

tikus hibridjeinek analízisével. A doktori disszertációm 

megirása után elvégzett kísérletek eredményei azt mutatják, 

hogy a mtDNS rekombinációja és a rekombináció gyakorisága 

a használt fajkombináció függvénye.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Doktori disszertációmban a Nicotiana tabacum SRI

/sztreptomicin rezisztens/ és Nicotiana knightiana 

/sztreptomicin szenzitiv/ dohány fajok protoplaszt fú

ziót követően izolált szomatikus hibridjeinek kloroplasz- 

tisz és mitokondrium populációját vizsgáltam az organel- 

lumok DNS-ének faj specifikus restrikciós mintázata 

alapján.

1/ A sztreptomicin rezisztencia és a Nicotiana tabacum

SRI tipusu kloroplasztiszok szigorú korrelációját ál

lapi tottam meg. Ez az eredmény más kisérleti adatokkal

együtt azt mutatja, hogy a sztreptomicin rezisztencia

faktor a Nicotiana tabacum SRI kloroplasztiszban loka

lizált.

2/ A vizsgált szomatikus hibrid növényekben kloroplasztisz

rekombinációt kimutatni nem tudtam.

3/ A szomatikus hibridekben nagy gyakoriságú mtDNS re

kombinációt találtunk. A nagy gyakoriságú mtDNS re

kombináció lehetőséget nyújt uj, rekombináns mitokond-

riumokat hordozó növények létrehozására. A nagy gyako

riságú mitokondrium DNS rekombináció ezen felül lehető-
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séget kínál a gazdaságilag, nagy jelentőségű citoplazmás 

himsterilitás vizsgálatára, és a himsterilitásért fele

lős mtDNS régiók azonosítására.
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