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FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ACC 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid Etilén-prekurzor molekula 
BR Basal resistance  Általános rezisztencia 
CFU Colony forming unit Kolóniaképzı egység 
CHI Chalcone isomerase Kalkon izomeráz 
CHS Chalcone synthase Kalkon szintáz 
COR Coronatine toxin Koronatin toxin 
DAG Diacyl glycerol Diacil glicerol 
EBR Early basal resistance Korai általános rezisztencia 
EfTu Elongation factor Tu Tu elongációs faktor  
EIR Early induced resistance Korai Indukált Rezisztencia 
Elf Elongation factor Tu derived peptide 26 aminosav hosszúságú EF-Tu peptid 
ESP Early selective protection Korai szelektív védekezés 
EST Expressed sequence tag mRNS részlet 
Flg15, Flg22 Flagelline peptides, 15 or 22 amino-acids 15 vagy 22 aminosav hosszúságú flagellin peptid 
Fls 2 Flagellin sensing 2 2-es flagellin-érzékelı receptor 
GFP Green fluorescent protein Zöld fluoreszcens fehérje 
GST Glutathione-S transferase Glutation-S-transzferáz 
GUS β-Glucuronidase β-Glükuronidáz 
HIS-tag Histidine-tag Fehérjejelölési módszer, 6 db hisztidin 

 a fehérjék végén 
Hop Hrp outer protein Kiválasztott Hrp fehérje 
HR Hypersensitive reaction Hiperszenzitív reakció 
hrp hypersensitivity and pathogenicity hiperszenzitivitás és patogenitás (-ért felelıs) gének 
IR Induced resistance Indukált rezisztencia 
IWF Intercellular washing fluid Sejtközötti mosófolyadék 
LBR Late basal resistance Késıi általános rezisztencia 
LIR Late induced resistance Késıi indukált rezisztencia 
LPS Lipopolysaccharide Lipopoliszaharid 
LRR Leucine-rich repeat Leucin-gazdag ismétlıdést tartalmazó motívum 
MAMP Microbe associated molecular pattern Mikrobákból származó molekulamintázat 
MeJa Methyl jasmonate Metil-jázmonsav 
P. syringae  Pseudomonas syringae pv. syringae 

P. tabaci  Pseudomas syringae pv. tabaci 

PA Phosphatydic acid foszfatidsav 
PAL Phenylalanine ammonia lyase Fenilalanin-ammónia liáz 
PKC Protein kinase C Protein kináz C 
PLC Phospolipase C Foszfolipáz C 
PLD  Phospolipase C Foszfolipáz D 
PShrcC  Pseudomonas syringae pv. syringae hrcC mutáns 
RACE Rapid amplification of cDNA ends Módszer a cDNS-ek elejének és  

végének azonosítására 
R-gén Resistance gene Rezisztencia-gén 
RLK Receptor like kinase Receptor-szerő kináz 
ROS Reactive oxygen species Reaktív oxigén származékok 
SA Salycylic acid Szalicilsav 
SAR Systemic acquired resistance Szisztémikus szerzett rezisztencia 
SPM Spermine Spermin 
TC Tentative consensus EST-kbıl in silico összeállított génszekvencia 
TMV Tobacco mosaic virus Dohánymozaik vírus 
TTE Type three effector Hármas típusú szekréciós rendszer 

szállította effektor 
TTSS Type three secretion system Hármas típusú szekréciós rendszer 
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1. BEVEZETÉS  

  

A növényi rezisztencia kutatói sokáig a specifikus, gén-a-génnel szembeni 

mechanizmuson alapuló rezisztencia kutatására összpontosítottak. Eredményeik alapján 

lehetıvé vált a betegségellenálló haszonnövény-fajták elıállítása, termesztése. Azonban 

állandó gondot jelent az alkalmazott rezisztenciagénekkel szemben ellenállóvá váló kórokozó 

törzsek megjelenése, mivel a kórokozók néhány év alatt képesek letörni a növény ilyen 

jellegő rezisztenciáját. Továbbá az is nehezíti a nemesítık dolgát, hogy minden egyes 

patogéntörzs ellen a megfelelı rezisztenciagén jelenlétére van szükség, melyekbıl a 

termesztésre szánt fajtában a leghatékonyabb kombinációt kell kialakítani. 

Indokolt volt tehát egy olyan növényi védekezési forma keresése, mely széles körben 

hatékony, a kórokozók tág köre ellen véd, és a kórokozók nehezebben képesek azt letörni. 

Lovrekovich és Farkas (1965) ismerték fel, hogy a növények rendelkeznek egy ennek 

megfelelı rezisztenciaformával, és elıször igazolták kísérletesen a BR (általános rezisztencia) 

létét. Klement Zoltán és munkatársai felismerték a BR fontos szerepét, és részletesen 

tanulmányozták a késıbbiekben (Burgyán és Klement 1979; Klement et al. 1999). Talán nem 

is gondolnánk, hogy a növény kórokozók jelenléte nélkül is folyamatos, aktív védekezésre 

kényszerül. Pedig enélkül hamar elpusztulna, mivel sok olyan nem-kórokozó, vagy 

opportunista kórokozó van jelen környezetében, amely számára a növény, mint „szerves 

táplálék” kiváló megélhetést biztosítana. A BR tehát a növény eszköze arra, hogy 

megakadályozza bármely idegen mikroorganizmus elszaporodását saját szervezetében. 

A növények általános rezisztenciája az állatok természetes, másnéven veleszületett 

immunrendszeréhez hasonló feladatot lát el. Bár az immunológiában is csak jóval az adaptív 

immunrendszer után jöttek rá a veleszületett immunrendszer lényeges szerepére, jelentıségét 

megmutatták azok az emberi betegségek, amelyeknél a veleszületett immunrendszer elégtelen 

mőködése következtében a beteg folyamatosan visszatérı fertızésektıl szenved. Ezeket olyan 

mikroorganizmusok okozzák, melyek egészséges embert nem képesek megfertızni. Az 

emberi és állati immunrendszer tanulmányozása során kiderült, hogy a veleszületett 

immunrendszer a támadó patogének jó részét is elpusztítja, illetve abban az esetben, ha ez 

mégsem sikerül, fontos szerepet játszik a specifikus, adaptív immunválasz beindításában és 

összehangolásában. Egyre több adat utal arra, hogy a növények esetében is egymásra épülnek 

az általános és a specifikus rezisztencia folyamatai. 

Az általános rezisztencia gyakorlati, növénytermesztési felhasználása érdekében fontos, 

hogy az alapkutatás eszközeivel minél többet megtudjunk az általános rezisztenciáról. 
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Dolgozatommal is ehhez szeretnék hozzájárulni, az általános rezisztencia transzkripciós 

szintő változásainak vizsgálatával. 

Korábbi munkáink alapján az általános rezisztencia kialakulásának körülményeirıl a 

dohány (Nicotiana tabacum) esetében volt a legtöbb ismeretünk. A dohány a baktérium–

növény kapcsolatok egyik sokat vizsgált alanya, a lehetséges baktérium–növény 

kapcsolatoknak szinte minden vállfaját részletekbe menıen leírták vele kapcsolatban, ezért ezt 

a növényt választottuk modellnek. Az azonosított gének jellemzését a késıbbiekben 

megkönnyítheti, hogy számos jól kidolgozott géncsendesítési, valamint túltermelési technika 

áll rendelkezésre dohány esetében. Ezenfelül a dohányra vonatkozó eredmények a Solanaceae 

család más haszonnövény tagjainak szempontjából is fontosak lehetnek. 

 

 

1.1. Célkitőzések 

 

Munkánk célja a BR alaptulajdonságainak megismerése. Ezen belül fıként olyan 

növényi gének azonosítása, amelyek a BR során aktiválódnak. Továbbá ezek közül azoknak a 

géneknek a kijelölése, amelyek a BR mőködésében kulcsfontosságúak lehetnek, emiatt 

érdemes ıket alávetni további részletes funkcionális vizsgálatoknak. Többféle megközelítés 

segítségével próbálunk választ kapni a felmerülı kérdésekre. Nagyobbrészt nukleinsavszintő, 

de kórélettani, és fehérjeszintő vizsgálatokat is végzünk. 

 

• Az általános védekezés során aktiválódó növényi gének azonosításához a 3’RACE 

valamint a szubtrakciós hibridizáció módszereket kívánjuk használni. Ezek során létrejön egy 

klóngyőjtemény, valamint a szekvenálások után az adatbázis-szerő könyvtára is azon 

géneknek, melyek közül késıbb egyes jelöltek biológiai jelentıségét is vizsgálni lehet.  

 

• Az aktiválódó gének lehetséges szerepére a már ismert funkciójú génekhez való 

hasonlóságuk alapján kívánunk következtetni. A gének funkció szerinti csoportosításával arra 

keressük a választ, mely géncsoportok, illetve az ezeknek megfelelı fehérjék, enzimek 

tekinthetık fontos jelöltnek a BR kialakulásának irányítása és mikróbaellenes hatása 

szempontjából. 
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• A BR-hez szorosan köthetı aktiválódási mintázattal rendelkezı géneket megkeresve, és 

markerként használva, vizsgálni kívánjuk, vajon a BR mennyire tekinthetı általános hatású 

rezisztenciának. Ez a dohánynövénnyel különbözı kölcsönhatásban lévı baktériumokkal 

történt kezelés után a markergének aktivációjának mérésével lehetséges. A markergének 

segítségével azt is célunk kideríteni, vajon az ismert növényi védekezı- és stressz-

folyamatokban résztvevı jelátviteli molekulák szerepet játszanak-e a BR-ben. 

 

• Az azonosított, BR-hez köthetı gének, géncsoportok, illetve a nekik megfelelı fehérjék 

küzül néhánynak a BR-ben betöltött szerepét is vizsgálni kívánjuk. Az enzimek gátlásával, 

vagy rekombináns túltermelésével megváltoztatjuk a kívánt enzimek mőködési szintjét, és 

vizsgáljuk ennek a BR-re kifejtett hatását. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Az általános rezisztencia (BR) tulajdonságai és kórélettani folyamatai 

A növényi BR mőködését a növény-baktérium kapcsolatban elsıként hazánkban írták le 

(Lovrekovich és Farkas 1965, Burgyán és Klement 1979). A leírás alapjául az az észrevétel 

szolgált, hogy patogenitását vesztett (hıvel elölt) baktériumot injektálva a levélbe, 

tünetmentes lokális rezisztencia idézhetı elı. Ez megvédi a növényt a betegségtıl, 

amennyiben azt késıbb kompatibilis kórokozó baktériummal fertızik felül (Lovrekovich és 

Farkas 1965, Klement et al. 2003). Késıbb kiderült, hogy ezt a jelenséget nem csak az elölt 

kórokozó baktérium indukálhatja, hanem a növénnyel más-más kölcsönhatásban lévı 

baktériumok sora, például szaprofitonok is, sıt egyes baktérium-alkotórészek is, például a 

bakteriális ostor építıeleme, a flagellin (Klement et al. 1999, Felix et al. 1999). E 

rezisztenciaformát korábban általános, nem-specifikus rezisztenciának nevezték (Induced 

Resistance, IR; Klement et al. 1999). Az évek során az egyes mőhelyek, melyek egymástól 

függetlenül foglalkoztak ezzel a rezisztenciaformával, nem jutottak megegyezésre a 

nevezéktant illetıen. Nemzetközileg leginkább elterjedt a „basal resistance” (Alfano és 

Collmer 2004) és a „plant innate immunity” (Nürnberger et al. 2004) kifejezés, sıt újabban a 

„MAMP-triggered immunity” (Ma és Berkowitz 2007), melyek közül csoportunk a „Basal 

Resistance”-et (BR), vagyis általános rezisztenciát használja. 

 

2.1.1. A BR szakaszai és kimutatása 

A BR során a növényben lejátszódó folyamatokról elsı, 1965-ös leírása óta 

(Lovrekovich és Farkas 1965) sok adat győlt össze, bár közel sem annyi, mint a nem sokkal 

korábban leírt, baktériumok által indukált hiperszenzitív reakcióról (HR, Klement 1963). A 

BR folyamata elkülönül egy korai (Early Basal Resistance, EBR), és egy késıi (Late Basal 

Resistance, LBR) fázisra (Klement és Burgyán 1978, Burgyán és Klement 1979). Az EBR 

baktériumgátló hatása már 4-6 órával a kiváltó kezelés után kifejlıdik, és még körülbelül 24 

órával a kezelés után is fennáll, bárminemő megvilágítás nélkül is. Ezzel szemben az LBR 

kialakulásához több mint 24 órára és fényre van szükség, viszont tovább marad hatékony, 

mint az EBR, körülbelül 6 napig. Késıi, EBR nélküli LBR-t lehetett kiváltani például tisztított 

bakteriális lipopoliszahariddal (Newman et al. 1997, Kecskés 2000, Varga 2006). 

A BR kimutatására legegyszerőbb módon éppen a HR segítségével van mód. A HR 

kialakulásához szükség van a baktériumok aktív anyagcseréjére és a hrp gének termékeinek 
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kifejezıdésére, ezeket azonban a kialakult BR képes gátolni. Ezért inkompatibilis 

baktériummal való felülfertızéskor nem alakul ki a várt hiperszenzitív sejtelhalás (Klement et 

al. 1999, Bozsó et al. 1999). Ezt a jelenséget indikátorként felhasználva, Klement és 

munkatársai (2003) a BR számos tulajdonságát meghatározták. A dohánylevélen egy jól 

körülhatárolt területre BR-t indukáló Pseudomonas fluorescens baktérium-szuszpenziót 

injektáltak, majd ezt követıen növekvı idıközökben HR-t indukáló inkompatibilis 

baktériumot (pl. Pseudomonas syringae pv. pisit) injektáltak az elıfertızött területre úgy, 

hogy a felülfertızésre használt szuszpenzió az eredetinél nagyobb területre terjedjen el. A 

kísérletbıl kiderült, hogy a P. fluorescens hatására 20 °C-on tartott növényeken körülbelül 3.5 

óra elteltével alakul ki a BR, míg 30 °C-on ez az idı csak 1 óra. Bizonyítható volt a BR 

lokális jellege is, mert az elıkezelt területen kívülre jutott P. syringae pv. pisi ott már HR-t 

indukált. 

Hatékony módszert fejlesztettek ki Bozsó és munkatársai (2005) a BR levélfestéssel 

történı kimutatására. Az elıkezelt levelet diamino-benzidinnel (DAB), vagy 2’,7’-dikloro-

fluoreszcein diacetáttal (DCFH-DA) festve a festıdés erıssége arányos volt a HR-gátló hatás 

erısségével, így ezzel a módszerrel követni lehetett a BR erısödését és gyengülését 

különbözı kezelések hatására. Mindkét festıdési reakció azon alapul, hogy hidrogénperoxid 

jelenlétében a BR során aktiválódó peroxidáz enzimek képesek a képesek a festéket 

átalakítani. Ekkor a DAB-ból barna polimer, a DCFH-DA-ból fluoreszcens termék képzıdik, 

melyek mennyisége fotométerrel és fluoriméterrel meghatározható. 

A BR széles spektrumú rezisztencia-formaként, úgy tőnik, nemcsak baktériumok, 

hanem vírusok ellen is hatékony. Pseudomonas syringae pv. syringae hrcC mutánsával 

elıkezelve a Nicotiana tabacum L. ’Xanthi’ NN növények levelét, a kialakult BR nem csak a 

baktériumos (pl. Pseudomonas syringae pv. syringae 61), hanem a dohánymozaik vírussal 

(TMV) történt felülfertızés esetén is kivédte a HR megjelenését. A vírus az aktív BR esetén 

inkompatibilis kapcsolatban lassabban szaporodott, mint a kontroll növényekben, 

kompatibilis kapcsolatban a vírusmennyiség BR jelenlétében 2 nap után csökkenni kezdett 

(Zsiros et al. 2007). A BR kialakulásának hımérsékletfüggését vizsgálva igazolódott az a 

feltevés, hogy az opportunista kórokozó baktériumok az EBR hatékonyságának csökkenését 

kihasználva okozhatnak a növényeken megbetegedést. A hımérsékletcsökkenés ugyanis 

lassította, illetve megakadályozta a BR létrejöttét dohányban, miközben a hidegtőrı P. 

syringae még ezen a hımérsékleten is képes volt a szaporodásra mind táptalajon, mind a 

növényben (Besenyei et al. 2005). Az EBR kialakulását meg lehet akadályozni a növényi 

fehérjeszintézis gátlásával, cikloheximid- illetve hıkezeléssel (Klement et al. 1999). A 
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fehérjeszintézist gátló kezelés után közvetlenül alkalmazva a BR-indukáló kezelést, a BR nem 

alakult ki a szokásos idıben, amit az inkompatibilis baktériummal való felülfertızés után 

kialakuló HR, valamint a baktériumok szaporodása és patogenitásgén-átíródásának 

növekedése is bizonyított (Bozsó et al. 1999). 

 

2.1.2. A BR-t kiváltani képes mikroorganizmusok és molekulák 

A BR jellemzıen általános, nem specifikus rezisztenciaforma. Ez azt jelenti, hogy 

kiváltására a baktériumok széles köre képes egyazon növényen, legyen az élı patogén, nem-

patogén, szaprotróf vagy kórokozóképességét vesztett mutáns (pl. P. syringae hrp mutánsai) 

baktérium, vagy bármilyen, hıvel elölt, vagy antibiotikummal gátolt patogén illetve nem-

patogén baktérium (Burgyán és Klement 1979, Klement et al. 1999). Jelenleg úgy tőnik, BR 

kiváltására alapvetıen minden baktérium képes. Ha ez elmarad, akkor az a baktérium 

evolúciósan utólag kifejlesztett mechanizmusának következménye. Ez lehet aktív, 

amennyiben a baktérium aktívan gátolja a növény védekezését pl. a III. típusú szekréciós 

rendszeren keresztül bejuttatott effektorok segítségével, illetve passzív, amikor a baktérium 

elfedi, elmaszkírozza az egyébként minden baktériumon általánosan jelenlévı evolúciósan 

megırzött molekulákat, amelyek alapján a növény felismerhetné a betolakodót. Utóbbit 

például felszíni poliszaharidok termelésével érheti el, amelyek akár a növény saját molekuláit 

is utánozhatják (D’Haezea és Holsters 2004). Az is lehetséges, hogy bár a BR-t ismereteink 

szerint evolúciósan megırzött molekulák válthatják ki, egyes mikroorganizmusok mégis 

kifejlesztik ezeknek a növény számára kevésbé felismerhetı változatait, így enyhébb növényi 

választ váltanak ki. 

A fent említett evolúciósan megırzött molekulák, amelyek a mikroorganizmusok nagy 

csoportjaiban megtalálhatók, tisztított formában adva is képesek a BR kiváltására. Korábban 

PAMP (pathogen associated molecular pattern) volt az összefoglaló nevük, azonban ez 

félrevezetı volt, mert nemcsak a patogénekben, hanem más mikrobákban is megtalálhatók, 

ezért újabban MAMP-ként (microbe-associated molecular pattern) említik ıket (He et al. 

2007). 

Ilyenek például a lipopoliszaharidok (LPS), a Gram-negatív baktériumok sejtfalának 

fontos alkotóelemei és ezek fehérjékkel alkotott komplexei (Dow et al. 2000, Kecskés 2000). 

A lipopoliszaharidok óriás molekulák, amelyek heteropoliszaharidból (O-antigén) és hozzá 

kovalensen kapcsolódó lipofil egységbıl (lipid A) állnak (Silipo et al. 2005). Az O-antigén 

erıs immunválaszt vált ki a gerincesek antitest-alapú, adaptív immunrendszerében. Ezzel 
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szemben a lipid-A rész, mely megırzött szerkezeti felépítést mutat a különbözı 

baktériumokban, erısen serkenti az emlısök veleszületett (innate) immunitását. Hatásának 

könnyő vizsgálhatósága miatt a MAMP-ok egyik iskolapéldájaként tartják számon (Miyake 

2004). 

A baktériumok mozgásáért felelıs szervecske, a flagellum fehérjealegységekbıl, 

flegellinekbıl épül fel. Ennek egy-egy evolúciósan megırzött peptidszakaszát érzékeli a 

növények és az állatok általános rezisztenciája/immunrendszere (Zipfel és Felix 2005). 

Növényeknél a flagellin amino-terminális konzervált régiójának 15 vagy 22 aminosavából 

álló szintetikus peptid (flg15 vagy 22) vált ki erıs védekezı reakciót, míg állatoknál egy 

másik konzervált régióból származó peptid hatásos (Felix et al. 1999, Gómez-Gómez et al. 

2002). 

Felix és Boller (2003) dohány sejtszuszpenzióban egy további feltételezett elicitor, a 

peptidoglükán mérsékelt szintő pH-csökkenést indukáló hatását mutatta ki. Ez a molekula a 

Gram-pozitív és a Gram-negatív baktériumok sejtfalában is elıfordul, ezért elicitor mivolta 

nem meglepı, azonban reakciót kiváltó képessége a többi vizsgált elicitornál csekélyebbnek 

bizonyult. 

A baktériumok sejtfelszíni molekuláin kívül a sejten belüli elemek is mőködhetnek 

MAMP-ként. Ennek mechanizmusa még nagyrészt ismeretlen, de a belsı MAMP-ok 

felszabadításában szerepük lehet a gazdaszervezet bontó enzimeinek, valamint (legalábbis 

állatoknál) a fagocitózisnak (Zipfel és Felix 2005). A hidegsokk fehérjék (cold shock protein, 

CSP) a baktériumokban általánosan megtalálható, megırzött szerkezető RNS dajkafehérjék. 

A dohánysejtek a CSP konzervált régióját képesek felismerni, de ugyanezt a hatást a régió 15 

aminosavát tartalmazó szintetikus peptid is képes kiváltani, már igen kis (nanomólos alatti) 

koncentrációban is (Felix és Boller 2003). 

A baktériumsejt kivonatokból tisztított másik lehetséges BR elicitor az EF-Tu 

elongációs faktor, a baktériumsejtekben legnagyobb mennyiségben megtalálható fehérje. Ez a 

molekula igen konzervált, és erıs elicitorként hat az Arabidopsisban, és más 

keresztesvirágúakban. A fehérje elsı 18 (elf18) vagy ennél több aminosavát tartalmazó peptid 

N-acetilált formája már kiváltja ezt a hatást. Rövidebb, 12 aminosavas formában pedig nem 

elicitorként, hanem specifikus antagonistaként mőködik. Arabidopsis levelekben az elf18 

ROS termelését, valamint a késıbbi fertızések elleni rezisztenciát vált ki (Kuntze et al., 

2004). 

Varga (2006) a fent felsorolt elicitoroknak az általunk használt dohány – baktérium 

rendszerben kifejtett BR–indukáló hatását vizsgálta. Az eredmények a markerként használt 
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kitináz segítségével fehérje és mRNS szinten is alátámasztották, hogy a baktériumok állandó 

sejtalkotói: a flg15, flg22, csp22 és elf26 konzervált peptidek, valamint a lipopoliszaharid és 

peptidoglükán képesek a BR-re jellemzı növényi választ kiváltani. Közülük a flg22 peptid 

bizonyult a leghatékonyabb EBR elicitornak. A flg22, a csp22, az elf26 és a peptidoglükán 

esetében a HR-gátlást és az EBR-specifikus fehérje-kifejezıdést elıször írta le. 

 

2.1.3. A specifikus rezisztencia és a hiperszenzitív reakció (HR) 

Az általános rezisztencia mellett érdemes részletesebben ismertetni a specifikus, HR-rel 

járó rezisztenciát, mivel a két folyamat töbsszörösen összefügg, nemritkán egyidıben 

jelennek meg. A növények betegség elleni specifikus rezisztenciáját gyakran olyan gének 

határozzák meg, melyek nagyfokú ellenállóságot eredményeznek, de csak meghatározott 

kórokozó rasszok ellen. A különbözı gazdanövény fajoknak és kórokozóiknak alapos 

genetikai vizsgálata eredményezte a ma elfogadott, gén–a–génnel szemben („gene–for–gene”) 

modell megalkotását. Eszerint a gazdanövények specifikus rezisztenciagénjeinek (R-gének) 

termékei kapcsolatba lépnek a kórokozók specifikus avirulencia-génjeinek (avr-gének) 

termékeivel, a kölcsönhatás eredményeként pedig a növény rezisztens lesz (Flor 1971). A 

kapcsolatot leíró modellek közül a legegyszerőbb általános modell szerint a növény 

rezisztenciagénjének terméke ismeri fel a patogén avirulenciagénjének termékét. Ekkor vagy 

közvetlenül a fehérjetermékhez, vagy ha az egy enzim, akkor az enzim által katalizált 

reakcióban létrejövı termékhez kapcsolódik. Amint ez a felismerés létrejön, azonnal 

beindulnak a védekezési folyamatok. A legtöbb esetben ezt a hiperszenzitív reakció (HR) 

jelzi, melynek során antimikrobiális anyagok termelıdnek, és a mikrobával érintkezı növényi 

sejt elhalása következik be. A folyamat eredményeképpen a baktériumos fertızés nem képes 

tovább terjedni (Hulbert et al. 2001). 

A hiperszenzitív reakció tehát fémjelzi a rezisztens növény – kórokozó kapcsolatot, 

azonban természetes körülmények között a folyamat szabad szemmel nem látható, mivel csak 

a betolakodóval közvetlenül érintkezı sejtek válaszolnak HR-rel, és ezek száma igen kevés. A 

módszer, amely lehetıvé tette a HR szabad szemmel való kimutatását, elvezetett a 

baktériumok okozta növényi HR felfedezéséhez, valamint megkönnyítette és leegyszerősítette 

a laboratóriumi vizsgálatokat is. Ehhez a növényi levélszövetbe nagy mennyiségő 

baktériumsejt szuszpenzióját injektálják (Klement 1963, Klement 1990). Ekkor olyan sok 

növényi sejt találkozik baktériumokkal, hogy az egyes sejtek elhalása szemmel is látható 

barna nekrotikus foltot okoz a levélen. 
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A kórokozó bejutására HR-rel válaszoló növényekbıl azonosított, a rezisztenciáért 

felelıs R gének közül sokat klónoztak különféle növényekbıl. Az R fehérjék jellemzıje, hogy 

leucin-gazdag ismétlıdı régiókat tartalmaznak proteinkötı hely gyanánt, melyeken keresztül 

az R fehérje specifikus kapcsolatba léphet a kórokozók elicitor (Avr) fehérjéivel (Hutcheson 

1998). Az R fehérjék nagy része a növényi sejten belül található, tehát a felismerésnek is itt 

kell zajlania. Ehhez a kórokozó Avr fehérjéinek be kell jutniuk a növénysejtbe. A növényeket 

fertızı baktériumok egy csoportjának (Pseudomonas, Xanthomonas, Ralstonia, Erwinia, 

Pantoea fajok) érdekes tulajdonsága, hogy rendelkeznek egy úgynevezett III. típusú 

szekréciós rendszerrel (TTSS), amely juttatja a kórokozó fehérjéket a gazdába, mint egy 

fecskendı (Martin et al. 2003). A TTSS mőködéséhez elengedhetetlenek a hrp (HR és 

patogenitás) valamint a hrc (HR és konzervált) gének. A Hrc fehérjék irányítják a TTSS 

alkotóelemeinek eljutását a baktérium sejthártyáján kívülre, míg a Hrp fehérjék maguk építik 

fel a transzlokációs rendszert, valamint szabályozzák az effektor fehérjék ezen keresztül 

történı bejuttatását a gazdasejtbe. A hrp gének egyes emberi patogén kórokozókéval 

(Yersinia, Salmonella, Shigella) nagymértékben rokon fehérjéket kódolnak. A TTSS 

felépüléséhez mőködı anyagcseréjő kórokozóra van szükség (Bozsó et al. 1999).  

Természetesen a TTSS eredeti célja nem a felismerhetı Avr fehérjék bejuttatása a 

növénysejtbe. A kórokozó baktériumok effektor-fehérjéiket juttatják be rajta keresztül, 

melyek a növénysejt átprogramozásával lehetıvé teszik a patogenezis folyamatát. A jelenleg 

elfogadottnak tekinthetı modell szerint a kórokozónak elsı lépésként gátolnia kell a BR-t 

effektorai segítségével ahhoz, hogy a fertızés folyamata bármely irányba továbbléphessen, 

függetlenül attól, hogy a majdani végkimenetel nemgazda-rezisztencia, rassz-specifikus 

rezisztencia, esetleg fogékony kapcsolat lesz (1. ábra, Alfano és Collmer 2004, Chisholm et al 

2006, Bent és Mackey 2007). 

Az effektorok génjeinek elnevezése sok esetben megtalálásuk módjára utal, ilyenek 

maguk az avr gének is, melyeket az okozott „avirulencia fenotípus” alapján azonosítottak, 

valamint a hop (Hrp külsı fehérje) gének is, melyeket a TTSS-en átjutni képes fehérjék 

keresésekor azonosítottak. A növénykórokozó baktériumok, mint például a P. syringae, 20-30 

féle effektor kibocsátására képesek a fertızés során. A P. syringae három effektoráról 

(AvrPto, AvrRpt2 és AvrRpm1) kimutatták, hogy képesek gátolni a MAMP-felismerés által 

kiváltott növényi választ (Hauck et al. 2003; Kim et al. 2005). A vad típusú Xanthomonas 

campestris effektorai pedig képesek voltak elnyomni az egyik ismert bakteriális MAMP, a 

lipopoliszaharid (LPS) által kiváltott növényi reakciót (Keshavarzi et al. 2004). Ezek az 

eredmények alátámasztották azt a feltételezést, miszerint a TTSS által a növénysejtbe juttatott 
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effektorok egyik fontos szerepe a MAMP-ok által kiváltott általános rezisztencia gátlása lehet. 

Három P. syringae effektorról kimutatták, hogy akadályozzák a növények sejtfalhoz 

kapcsolódó védekezését (DebRoy et al. 2004, Hauck et al. 2003). Az AvrPto elnyomja a 

papillaképzıdést, míg az AvrE és a HopPtoM megakadályozza a fertızés hatására fellépı 

kallózlerakódást. A különbözı P. syringae törzsek több effektor fehérjéje képes gátolni a HR 

kialakulását is (összefoglaló: Nomura et al. 2005). A gátlás pontos molekuláris mechanizmusa 

a legtöbb esetben nem ismert. Érdekes, hogy a P. syringae néhány, HR-t elnyomni képes 

effektora élesztıben és növényi sejtben is képes volt megakadályozni a Bax proapoptotikus 

fehérje által kiváltott sejthalált (Jamir et al. 2004). 
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1. ábra. Modell a növény-baktérium kapcsolat lehetséges kimeneteleire, a baktérium „fegyvertárától” 
függıen. A) A MAMP-okat, mint például a flagellint felismerik az extracelluláris receptor-szerő 
kinázok. Ezek a MAPK kaszkádokon és a WRKY transzkripciós faktorokon keresztül azonnal 
kiváltják az általános rezisztenciát. B) A patogén baktériumok a III-as típusú szekréciós rendszeren 
keresztül effektor proteineket juttatnak a gazdasejtbe, amelyek különbözı gazdafehérjékre hatva 
elnyomják az általános rezisztenciát, így a baktérium képes szaporodni a növény sejtközötti járataiban. 
C) Ezt azonban megakadályozhatják a növények rezisztencia fehérjéi (CC-NB-LRR vagy TIR-NB-
LRR típusú) által kiváltott folyamatok, így a növény ismét ellenálló fenotípust mutat. (Forrás: 
Chisholm et al. 2006.) 

 

A baktériumok effektorainak egyik lehetséges hatásmódja a génátírás szabályozása a 

növénysejtben. A Xanthomonasok AvrBs3 családba tartozó effektor fehérjéi például karboxil 

végükön tartalmaznak egy sejtmag-lokalizációs szignált, és egy transzkripció-aktiváló részt. A 
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lokalizációs szignál a kísérletekben a vártnak megfelelıen a sejtmagba irányította a fehérjét, 

valamint az aktiváló rész képes volt riporter gének transzkripciós aktivációjára 

Arabidopsisban és élesztıben is (Zhu et al. 1998). A baktériumok effektor fehérjéi 

enzimaktivitással is bírhatnak, amivel növényi fehérjéket módosítanak. Például a P. syringae 

AvrRpt2 effektora olyan cisztein–proteáz, amely a fertızés folyamán képes hasítani az 

Arabidopsis RIN4 reszisztencia-szabályozó fehérjét, valamint egyéb fehérjéket is, amivel 

elısegíti a sikeres fertızést. 

A számos, klónozott R-gén – effektor protein páros közül kevésnél mutattak ki 

közvetlen fehérje–fehérje kölcsönhatást. A növény–baktérium kapcsolat egyre több 

részletének megismerésével világossá vált, hogy a növények valójában nem fejlesztettek ki 

minden egyes effektor ellen egy-egy felismerı receptort, a felismerés inkább az effektorok 

növényi célfehérjéinek folyamatos mennyiségi és minıségi ellenırzésén alapulhat. A 

szokatlan jelenségek észlelésével az R-proteinek közvetett módon több effektor hatását is 

érzékelhetik egyszerre. Például az Arabidopsis RIN4 fehérjéje két R-fehérje, az RPM1 és 

RPS2 ellenırzése alatt áll, mindkettıvel fizikai kölcsönhatásba léphet. Az RPM1 felismerheti 

a P. syringae két effektorát, az AvrRpm1-et és az AvrB-t, ekkor a RIN4 hiperfoszforilálódik. 

Ez pedig a hiperszenzitív rezisztenciafolyamatok beindulásához vezet. Az AvrRpm1-rıl 

kimutatták, hogy effektorként gátolni képes a MAMP-kiváltotta rezisztencia folyamatokat, 

vagyis a BR-t (Kim et al. 2005). A RIN4-et tehát a két rezisztenciaforma, az általános 

rezisztencia, és az R-gén közvetítette rezisztencia egyik találkozási pontjának tekinthetjük, és 

következtethetünk arra, hogy a két rezisztenciatípus összefügg. 

 

2.1.4. A BR kapcsolata más rezisztenciaformákkal, és ezektıl való elkülönítése 

A BR és a vele szorosan összefüggı HR megismerése után a jobb áttekintés érdekében 

érdemes elhelyezni a BR-t az ismert növényi rezisztenciaformák között. A növények 

kórokozók elleni elsıdleges védelmi vonalát a preformált rezisztencia jelenti. Például a 

növényi bırszövetet borító kutikula, valamint egyes folymatosan termelt, mikróbaellenes 

hatású másodlagos növényi anyagcseretermékek állandóan meglévı védelmet jelentenek. Ez 

azonban sokszor nem elegendı, így a növénynek szüksége van aktív rezisztenciára is, amely 

kifejezetten a külsı támadás hatására aktiválódik. Ide tartozik az általunk vizsgált BR, 

valamint a HR-rel járó rassz-specifikus rezisztencia is, melyek baktériumfertızés hatására 

akár párhuzamosan is beindulhatnak. A párhuzamos aktiváció vizsgálatához igen hasznosnak 

bizonyultak a P. syringae 61-es törzs hrp mutánsai (Xiao et al. 1992), melyekben a baktérium 
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III. típusú szekréciós rendszere különbözı mértékben károsodott. Ezek a mutánsok képtelenek 

HR, illetve fogékony gazdanövényükön a betegség kiváltására, azonban BR indukálására 

képesek. 

Bozsó és munkatársai (1999) különféle hrp mutáns baktériumokkal fertızték az elızıleg 

fehérjeszintézist gátló kezelésnek alávetett növényeket. A különféle mutáns baktériumok 

közül a hrpK mutáns ezek után „visszanyerte” HR-okozó képességét. Ez alátámasztotta azt a 

modellt, mely szerint az adott növénnyel inkompatibilis baktériumok bejutásakor a BR és a 

HR párhuzamosan aktiválódik, a végkimenetel pedig attól függ, melyik folyamat a gyorsabb. 

Ha a BR idıben kifejlıdik, baktériumgátló hatást fejt ki, így nem fejlıdik ki HR. Azonban ha 

nem elég gyors, a baktérium képes elég elicitort termelni, mígnem a HR folyamata eléri azt a 

pontot, ahonnan már nincs is szükség az aktív baktériumra, és visszafordíthatatlanul eljut a 

sejtelhalásig. A növényi fehérjeszintézis gátlása a BR folyamatát lassította, ezért, bár a hrpK 

mutáns baktérium lassabban indukálja a HR-t, mint a vad típus, ebben az esetben mégis képes 

volt a HR kifejlıdni. A BR kompatibilis kórokozóval történı gátlása a fehérjeszintézis 

gátlásához hasonló eredményre vezetett. Ha a növényt a kompatibilis P. tabaci baktériummal 

kezelték elı, a HR-t önmagában nem okozó hrpK mutáns megint csak képes volt HR-t 

okozni. Ez a kompatibilis baktérium okozta gátlás aktív folyamat, mivel a hıvel elölt P. 

tabaci kezelés nem idézte elı ezt a hatást (Klement et al. 2003).  

A BR-nek a HR-t gátló tulajdonsága tehát abból adódik, hogy az inkompatibilis 

baktériumokat gátolja a HR elicitorainak termelésében, és a növénysejthez való 

eljuttatásában. Ezt alátámasztja az a megfigyelés is, miszerint az inkompatibilis baktérium 

helyett sejtmentes bakteriális harpinfehérje-szuszpenziót alkalmazva, ez az elicitor 

önmagában is képes kiváltani a HR-t, még aktív BR jelenlétében is (Klement et al. 1999). 

Az általános rezisztenciát a rassz-specifikus rezisztencián kívül el kell még különíteni a 

nem-gazda-rezisztenciától. A nem-gazda-rezisztencia egy adott növényfaj minden egyedét 

védi egy kórokozó-patotípussal szemben. Tünetileg az elkülönítés nehézkes, mivel a 

nemgazda rezisztencia a rassz-specifikus rezisztenciához hasonlóan járhat HR-rel (fıleg 

baktériumos kórokozóknál), de az általános rezisztenciához hasonlóan tünetmentes is lehet 

(fıleg gombáknál, vírusoknál). A rezisztenciaformák elkülönítését kórokozó baktériumok 

esetében a következıképpen szemléltethetjük: ha az „A” dohányfajta baktériumos fertızésnél 

mutatott rasszspecifikus- vagy nem-gazda-rezisztenciája hatékonyabb, mint a „B” fajtáé, 

akkor az „A” esetben a hiperszenzitív reakció gyorsabban, erısebben alakul ki. Ha 

ugyanakkor az „A” fajtát fogékony kapcsolatban egy virulens baktérium is kevésbé tudja 
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megbetegíteni, akkor az „A” fajta minden bizonnyal hatékonyabb általános rezisztenciával 

rendelkezik (Alfano és Collmer 2004). 

Az aktív rezisztenciaformákon túl meg kell említeni az indukálható rezisztenciát, mely a 

növény megfelelı elıkezelése, vagy kiváltó faktorral való találkozása után alakulhat ki. Egyik 

formája, a szisztémikus szerzett rezisztencia (SAR) nekrózist okozó kórokozóval történt 

találkozás, vagy más, nekrózist elıidézı, akár abiotikus hatás következtében jöhet létre a 

növény azon részein, amelyeket az elıbbi hatás nem ért. Szintén szisztémikus szerzett 

rezisztenciát lehet kiváltani bizonyos vegyületekkel, például szalicilsavval és analógjaival. 

Egy másik típusú indukált szisztémikus rezisztenciát (ISR) válthatnak ki bizonyos 

gyökérlakó, szimbionta gombák és baktériumok (Fodor et al. 2007). 

Az indukált rezisztencia lokálisan, az elıkezelés helyén is kialakulhat, például a BR 

hatására is. A BR kimutatására ezért használhatjuk fel a korábban említett HR-gátlási tesztet, 

amikor a BR-t kiváltó elıkezelés után az inkompatibilis baktériummal történt felülfertızés 

nem okoz HR-t. A BR-t azonban elsıdlegesen mégis aktív rezisztenciaként jellemezhetjük, 

hiszen már az elsıdleges fertızés ellen hatékony lehet. Emellett rendelkezik a lokális indukált 

rezisztencia jellegzetességeivel is, amit pedig egyszerő kimutatásához használhatunk fel. 

 

2.2. A BR során kimutatható transzkripciós változások 

A megváltozott aktivitású gének azonosításával következtetni lehet a BR alatt a 

növénysejtben lejátszódó változásokra. Transzkriptomikai módszerekkel egyszerre sok ilyen 

gén azonosítható, így következtetni lehet arra, hogy mely anyagcsereutak gátlódnak, vagy 

aktiválódnak a növényben, valamint az így azonosított jelátviteli gének alanyul szolgálhatnak 

a késıbbi funkcionális vizsgálatokhoz. Mindez az elsı lépést jelenti a BR folyamatának és a 

baktériumgátló hatás mibenlétének megértése felé. Az utóbbi évek transzkriptomikai 

vizsgálatai számos, BR alatt bekövetkezı génkifejezıdési változást feltártak. De Torres és 

munkatársai (2003) Arabidopsis növényeken vizsgálva a növények korai transzkripciós 

válaszait, azt találták, hogy a kezelés utáni két óráig bezárólag a génátírási változások 

azonosak, akár kórfolyamathoz (P. syringae pv. tomato DC3000), génspecifikus (HR) 

rezisztenciához (DC3000 avrRpm1), vagy általános (BR) rezisztenciához (DC3000 hrpA-) 

vezetı kezelésrıl  van szó. Ebbıl arra lehetett következtetni, hogy a korai génátírási 

változásokhoz nincs szükség a III-as típusú szekréciós rendszer közremőködésére. Szerintük 

az R-fehérjéket kódoló mRNS-ek csak 3 órával a fertızés után jelennek meg. Eredményeik 
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alapján arra következtettek, hogy az R-gén specifikus rezisztencia (HR) mintegy ráépül az 

elıtte kialakuló általános rezisztenciára (BR-re). 

Baktériumsejt felhasználása nélkül, csak a flg-22 peptiddel kezelve a növényt, több mint 

200 gén aktiválódott az elsı 60 percben: a flagellin-érzékeny (FLARE) gének (Navarro et al. 

2004). Ebbıl közel 100 serkentıdött 30 és 60 percnél is, ezzel szemben csak 6 gátlódott 

mindkét idıpontban. Ebbıl arra következtettek, hogy a BR korai idıszakában a génrepresszió 

valószínőleg nem játszik olyan jelentıs szerepet, mint az aktiváció. Az aktivált gének jelentıs 

része tartozott a receptor, illetve jelátviteli funkcióval bíró gének csoportjába, ami arra utal, 

hogy ekkor indul el a növényi sejt anyagcseréjének átállítása „védekezı üzemmódra”. A 

fehérjeszintézist gátló cikloheximiddel történt kezelés után a FLARE gének 70%-ának 

transzkripciója hasonlóan változik a flagellin hatására, mint cikloheximid nélkül. A FLARE 

gének zömének aktivációjához tehát nincs szükség új fehérjék szintézisére, mivel aktiválásuk 

valószínőleg az állandó gátlás alól való felszabadulás révén történik, amely alatt az állandóan 

újratermelıdı, rövid életidejő gátlófehérjék tartják ıket. 

Az Arabidopsis – Pseudomonas rendszerben lehetséges különbözı kölcsönhatások 

során lezajló transzkripciós változások vizsgálata átfogó képet ad a különféle típusú növényi 

rezisztencia válaszok közti hasonlóságokról és különbségekrıl (Truman et al. 2006). A 

növényeket BR-t kiváltó DC3000::hrpA mutánssal, kompatibilis DC3000 törzzsel, illetve az 

AvrRpm1 effektor fehérjét hordozó, gén-a-génnel szemben típusú rezisztenciát kiváltó 

DC3000 törzzsel kezelték. Mivel már korábban kimutatták, hogy az elsı két óra változásai 

azonosak a különbözı baktériumtípusokkal való fertızések esetén, De Torres és munkatársai 

(2003), a különbségeket késıbbi idıpontoknál keresték. Négy óránál az okozott meglepetést, 

hogy nem volt nagy különbség a hrp mutáns és a kompatibilis törzs által okozott változás 

mibenlétében. Ebbıl arra következtettek, hogy a patogenezis folyamatában a növényi sejt 

baktérium általi átprogramozása nem a korai szakaszban jön létre. A 12 órás idıpont komoly 

változásokat hozott, többezer gén szintje változott meg ekkorra a kompatibilis baktériummal 

fertızött növénymintákban. A represszált gének aránya megnıtt, sıt meghaladta az aktivált 

génekét, bár ez a hrp mutánssal kezelt mintákra is igaz volt. A DC3000 és a hrp mutáns 

baktériumtörzzsel kezelt növényminták között több száz génnél szignifikáns eltérés volt a 

transzkripció szintjében. Ekkorra tehát a patogén TTSS-effektorai és egyéb virulenciafaktorai 

a növénysejtet a hrp mutánstól eltérı módon programozták át. Azt a közel 100 gént, melyek a 

BR folyamán végig aktiválva maradtak, a BR alapvetı génkészleteként jelölték.  

Thilmony és munkatársai (2006) az Affymetrix teljes Arabidopsis genomot tartalmazó 

chipjét felhasználva szintén átfogó transzkripciós vizsgálatot végeztek az általános 
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rezisztencia témakörében. Az E. coli és a P. syringae hrp mutánsok igen hasonló 

transzkripciós mintázatváltozást okoztak az Arabidopsisban, alátámasztva a védekezési 

reakció általános voltát. A MAMP-indukáltnak értékelt gének több mint fele gátlódott, vagy 

változatlanul maradt a kompatibilis baktériumos kezelés hatására, azaz a betegséget okozó 

baktérium gátolta a BR aktiválódását. A MAMP-indukált gének közel egynegyede kinázokat 

és transzkripciós faktorokat kódolt, ami megerısítette, a jelátviteli folyamatok jelentıs 

szerepét a BR kialakulásában. További 10% funkciója a sejtfal-átalakításhoz, valamint kifelé 

irányuló vezikula-transzporthoz volt köthetı, ami valószínőleg a BR során a baktérium 

tapadásának helyén létrejövı papillaképzıdéshez szükséges. A flagellin-érzékelés szerepét a 

génexpresszió-változásban fliC baktérium-mutánsokkal tesztelték, melyek flagellin-képzése 

sérült. Mivel ezek a mutánsok nem okoztak jelentısen csökkent mértékő transzkripciós-

mintázat változást a nekik megfelelı P. syringae pv. tomato hrpA mutánshoz, valamint E. coli 

törzshöz képest, a szerzık arra következtettek, hogy a flagellin ugyan képes a BR aktiválására 

önmagában (Navarro et al. 2004), de hiányában a baktériumok még mindig rendelkeznek 

elegendı más MAMP-pal a BR hatékony kiváltásához. 

Amint az már korábbi munkákból is nyilvánvaló volt (Jakobek et al. 1993), a hármas 

típusú szekréciós rendszer által bejuttatott effektorok (TTE-k) képesek elnyomni a BR-hez 

köthetı génaktivációt. A sikeres kórokozás érdekében valószínőleg éppen azokat a géneket, 

amelyek a BR-ben kulcsszerepet töltenek be. A papillaképzıdés és egyéb kapcsolódó 

folyamatok elmaradása a kompatibilis kapcsolat esetén ahhoz a feltételezéshez vezetett, hogy 

a patogén baktériumok TTSS rendszere által bejuttatott effektoroknak jelentıs szerepük lehet 

a BR során létrejövı, sejtfallerakódással kapcsolatos védekezés elnyomásában. Intenzív 

kutatás irányult ezen effektorok azonosítására és jellemzésére. Hauck és munkatársai (2003) 

azonosították a P. syringae avrPto-t, mint a sejtfal-alapú védekezést elnyomó effektor génjét. 

Az AvrPto központi szerepet játszik a baktérium védekezés-letörı rendszerében, mivel 

Arabidopsisban transzgenikusan kifejeztetve, önmagában elıidézte ugyanazon transzkripciós 

változások 80%-át, amelyeket a DC3000-es baktériumtörzzsel való kezelés. A transzgenikus 

növényekben a BR gátlás alatt állt, amit alátámasztott, hogy a kontroll növényekhez képest 

csökkent mértékő kallózlerakódás volt megfigyelhetı a P. syringae hrcC mutánssal való 

fertızést követıen. Ezenfelül a hrcC mutáns a transzgénikus növényekben képes volt a 

kompatibilis DC3000-es baktériumtörzshöz hasonló mértékben szaporodni, míg a vad típusú 

növényekben a hrcC mutáns nem képes szaporodni. 
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2.3. Az általános rezisztencia során létrejövı sejt- és molekuláris szintő 

változások, és ezek lehetséges szerepe a baktériumgátlásban 

 

2.3.1. Jelátviteli folyamatok – receptorok  

A nem-specifikus védekezırendszer számára a nagyszámú idegen behatoló 

mikroorganizmusnak a saját szervezettıl való elkülönítéséhez csak korlátozott számú receptor 

áll rendelkezésére. Ezért a magasabb rendő szervezetek kifejlesztettek egy receptorkészletet, 

melynek tagjai az egyes betolakodók olyan konzervált struktúráit ismerik fel, amelyek a 

magasabbrendő eukariótákban nem fordulnak elı. E motívumok a már említett MAMP-ok az 

ıket felismerı receptorok pedig mintázatfelismerı receptorok (Aderem és Ulevitch 2000). A 

MAMP-ok felismerésében döntı szerep jut e receptormolekuláknak, és a hozzájuk 

kapcsolódó kinázoknak (foszforiláló egység), melyek a jelet továbbítják. A növények 

MAMP-felismerı folyamatai hasonlóságot mutatnak az állatokéival (2. ábra). Az állatok 

esetében nagyobb ismeretanyag áll rendelkezésre, ami segíthet a növényi folyamatok 

megértésében. 

A növényekben a BR szempontjából a receptor-szerő kinázok (RLK) 

figyelemreméltóak. Ezek extracellulárisan leucingazdag (LRR), intracellulárisan pedig kináz 

domént tartalmaznak. Velük analóg molekulák az állati TLR-ek (Toll-like receptor), 

melyekben azonban intracellulárisan TIR (Toll/Interleukin Receptor) domén található, 

amelyhez a kináz alegység nem-kovalensen kötıdik. (Spaink 2002). A növények konzervált 

kináz doménje homológiát mutat a Drosophila Pelle kinázával, amely a Toll receptorról 

érkezı jeleket továbbítja. 

Az utóbbi idıben állatok és növények esetében is behatóan vizsgált példa a flagellin 

receptora. A flagellin ideális MAMP az állati veleszületett immunrendszer és a növényi BR 

számára, hiszen az eukarióta sejten nem fordul elı, a baktérium számára azonban 

nélkülözhetetlen. Klónozták a flagellin-receptort kódoló gént (FLS2), amely RLK 

szerkezetőnek bizonyult. (Gómez-Gómez és Boller 2002). Az EF-Tu receptor (EFR) szintén 

LRR-RLK szerkezető (Zipfel et al. 2006). Nem csak LRR-RLK szerkezető MAMP-

receptorok léteznek azonban. Egyes fehérje és kitin anyagú gomba MAMP-ok növényi 

receptorai kináz domén nélküli sejtfelszíni receptoroknak bizonyultak. A 22-kDa 

etilénindukáló xilanáz (EIX) gombaenzim tartalmaz egy MAMP-ként funkcionáló 

peptidrészletet. Receptora sejtenkívüli LRR-bıl, transzmembrán doménból, és C-terminálisan 

egy endocitózis-szignál doménból áll. Ez a szerkezet megegyezik egyes R-fehérjékével, 
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például a paradicsom Cf2- és Cf9-ével, amelyek a megfelelı extracelluláris gomba Avr 

proteinek hatására váltanak ki fajlagos rezisztenciát. Ezenkívül léteznek az FLS2-höz és az 

EFR-hez hasonló, LRR-RLK szerkezető R-fehérjék is, például a rizs XA21-es R-proteinje, 

amely a Xanthomonas oryzae pv oryzae által termelt Avr proteint ismeri fel specifikusan. A 

MAMP-receptorok és az R-fehérjék tehát hasonlóak lehetnek szerkezetileg, és az általuk 

kiváltott jelátviteli reakciókban is. Emlısökben ismertek intracelluláris MAMP-receptorok, 

jelenlétük tehát növényekben sem zárható ki, bár elıfordulásukra egyelıre nincsenek adatok 

(összefoglaló: He et al. 2007). 
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2. ábra. Hasonló szerkezető MAMP receptorok állatokban és növényekben. Az LRR-RLK típusú 
növényi MAMP receptorok (pl. FLS2 és EFR) extracellulárisan LRR (leucingazdag) régióból, egy 
transzmembrán régióból, és intracelluláris kináz doménbıl állnak. Hozzájuk hasonló szerkezetőek az 
emlısök TLR típusú, és a Drosophila Toll típusú MAMP receptorai. Ezekhez azonban a kináz 
alegységek utólag kapcsolódnak. 

 

2.3.2. Jelátviteli folyamatok – MAPK sorozatok 

A betolakodó jelenlétének sejtfelszíni érzékelése után továbbítani kell az információt a 

sejt belseje felé. Ez többek között a mitogén aktivált protein kinázok (MAPK) kaszkádjain 

(sorozatain) keresztül lehetséges. A MAPK sorozatok általános jelátviteli mechanizmusok, 

melyek az eukariótákban hozzákapcsolják a különféle érzékelı molekulákat a sejtbeli és 

sejtmagbeli válaszokhoz (Tena et al. 2001). A MAPK sorozatok evolúciósan megırzött 

jelátviteli egységek, melyek alapvetı szabályozó szerepet töltenek be az eukariótákban, 

például élesztıben, ecetmuslicában, emlısökben és növényekben is. A kaszkád három, 
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egymást foszforiláló kinázból áll. Ezek közül a legutolsó a MAPK, melyet a sorban elıtte 

elhelyezkedı MAPKK (MAPK kináz) foszforilál, és ezzel aktivál. A MAPKK-t pedig a 

MAPKKK (MAPKK kináz) aktiválhatja, amely akkor lép mőködésbe, ha a receptor felıl jel 

érkezik (Hardie 1999, Hagemann és Blank 2001, Chang és Karin 2001). A sorozat tagjait 

gyakran egymás közelében tartják a sejtváz elemei, ami a jelátvitel folyamatát rendkívül 

meggyorsítja (Zhang és Liu 2001). 

A MAPK sorozatok különféle, alapvetı fontosságú élettani szerepet töltenek be az 

eukarióták körében, a sejtnövekedés és sejtciklus szabályozásában, sejtdifferenciációban, 

apoptózisban és stresszválaszokban (Wrzaczek és Hirt 2001). Állatokban közvetítik a fizikai 

stresszre, növekedési faktorokra, baktériumalkotórészekre (pl. lipopoliszaharid) adott 

sejtszintő választ. Növényekben a MAPK aktiváció többek között az avirulens kórokozókra 

vagy kórokozó-eredető elicitorra adott gyors válasz része, de szerepe van hormonok jelátviteli 

folyamataiban, a sejtciklus szabályozásában, stressz-szignálok továbbításában is (Tena et al. 

2001). A növényi MAPK sorozatok elemeit sokan vizsgálták, de teljes sorozat 

nyomonkövetésére csak néhány példát ismerünk. 

Dohányból származik a SIPK (szalicilsav-indukált protein kináz) és a WIPK (sérülés-

indukált protein kináz). Indukálható promóter mögé bevitt SIPK segítségével bizonyították, 

hogy a SIPK átmeneti aktivációja a védekezési folyamatok beindulásához vezetett, míg a 

folyamatos SIPK aktiváció HR szerő sejtelhalást okozott (Zhang és Liu 2001). A MAPK-k 

folyamatos serkentése állatokban is sejthalált (apoptózist) idéz elı, míg a rövidebb idejő, 

átmeneti serkentés a stresszhez való alkalmazkodást, elhalással nem járó védekezést segíti elı 

(Kyriakis és Avruch 2001).  

Arabidopsisban (lúdfőben) feltérképeztek egy teljes jelátviteli sorozatot, a jel 

érzékelésétıl a válasz beindításáig. A korábban már említett bakteriális flagellint elicitorként 

használva, az általa keltett jelet követték (3. ábra). A teljes útvonal feltérképezésével lehetıség 

nyílt a Drosophilában és az emlısökben zajló folyamatokkal való összehasonlításra, 

amelyekkel meglepı párhuzam látszott. A flagellint mindegyik esetben LRR-típusú receptor 

érzékelte, majd a jelet kináz sorozaton keresztül a sejtmagba továbbította. A folyamat végén 

olyan transzkripciós faktorok (növényekben WRKY-típusúak) aktiválódnak, melyek 

védekezı gének átíródását segítik elı. E transzkripciós faktorok állatokban állandóan jelen 

vannak, de folyamatos gátlás alatt állnak. A MAPK kaszkádtól érkezı foszforiláció hatására a 

gátlómolekula lebomlik, így a transzkripciós faktor betöltheti génaktivációs feladatát. A 

növényi WRKY faktorok esetében a folyamatos gátlás meglétére egyelıre csak közvetett 

bizonyíték van (Asai et al. 2002). 
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3. ábra. A BR során lezajló foszforilációs jelátvitel modellje, a flagellinérzékelés példáján. A 
flagellin, mint MAMP kötıdik az FLS2 receptor extracelluláris LRR régiójához. A foszforilációs jel 
végigfut a MAPK sorozaton, végül foszforilálódik az inhibitor molekula, amely a WRKY 
transzkripciós faktort gátlás alatt tartja. Az inhibitor lebomlik, a WRKY faktor így beindíthatja a 
megfelelı védekezı gének átíródását (Asai et al. 2002 nyomán). 

 

2.3.3. Transzkripciós faktorok 

A fentieknek megfelelıen a növényi sejt anyagcseréjének átprogramozása a genetikai 

szinten transzkripciós faktorok révén valósul meg. A BR során a kiváltás utáni elsı 4 órában 

igen jellemzı a WRKY-típusú transzkripciós faktorok megjelenése (Truman et al. 2006). A 

30 MAMP-indukálta transzkripciós faktor közül 12 WRKY típusúnak bizonyult. Ezek közül a 

kompatibilis P. syringae pv. tomato DC3000 8-nak az aktivációját elnyomta (Thilmony et al. 

2006). 

A III. típusú szekréciós rendszer által a növénysejtbe juttatott effektorok szintén 

aktiválnak, illetve gátolnak is különbözı típusú transzkripciós faktorokat, azzal a végsı céllal, 

hogy a BR-t elnyomják, míg a kórokozást elısegítsék. Jellegzetes példa a MYB típusú 

transzkripciós faktorok azon alcsoportjának aktiválása, amelyek gátolják a fenilpropanoid 

anyagcserét (Truman et al. 2006). Ennek az anyagcsere-útvonalnak az elnyomása úgy tőnik, 

hogy fontos szerepet játszik az általános rezisztencia letörésében (lásd következı fejezet).  
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2.3.4. Foszfolipid jelátvitel és a kalcium szerepe 

Egyre több adat utal arra, hogy az LRR receptorok és MAP kinázok által alkotott 

jelátviteli rendszer mellett, illetve valószínőleg ezzel együttmőködve, a lipid-alapú 

sejtenbelüli jelátvitelnek is szerepe lehet az általános rezisztencia kialakításában. Ezt a típusú 

jelátviteli rendszert a MAPK alapúhoz hasonlóan állati sejtekben írták le elıször és vizsgálták 

részletesen, de a rendszer növényi megfelelıjét is egyre jobban ismerjük (Munnik 2001, 

Testerink és Munnik 2005). A szabad foszfatidsav (PA) lehet növényekben is az egyik 

központi jelátviteli molekula, amely a növényi sejthártyában jelenlévı foszfolipázok (PL) 

tevékenysége nyomán keletkezik. Az elicitor ez esetben egy G fehérjéhez kapcsolt receptorral 

lép kapcsolatba, ami aktiválja a foszfolipázt. A PA a foszfolipázok segítségével két fı 

útvonalon keletkezhet, attól függıen, hogy a C (PLC), vagy D (PLD) típusú foszfolipáz 

állítja-e elı (Wang 2000). A PA-közvetített jelátvitel lehetséges szerepét a BR-ben jelzi, hogy 

a flg22 elicitorral való kezelésre a PA szintje tíz percen belül megemelkedik, majd körülbelül 

másfél óra alatt visszatér az alapszintre (Van der Luit et al. 2000). A lipid-alapú jelátvitel 

jelentıségére utal, hogy homológia alapján mintegy 70 lipidkötı doménnel rendelkezı 

fehérjét azonosítottak Arabidopsisban (van Leeuwen et al. 2004). 

A kalcium, mint sejten belüli másodlagos hírvivı molekula szintje a növényi sejtben 

különbözı biotikus és abiotikus stresszek hatására is megemelkedik, többek között a MAMP-

ok érzékelése is kiválthatja az emelkedést (4. ábra). Több út is vezethet az érzékeléstıl a Ca2+-

szint növekedéséig, például foszforilációs események, G-fehérjés jelátvitel, vagy a ciklikus 

nukleotidok szintjének emelkedése. Ugyanígy, a Ca2+-kiváltotta jelátviteli folyamatok is több 

útvonalon folytatódhatnak, pl. a kalmodulin, illetve protein kinázok aktiválódásához, valamint 

nitrogén-oxid, és reaktív oxigénformák keletkezéséhez vezethetnek. A Ca2+-jelátvitel egy 

önerısítési ciklusba is beléphet, további Ca2+-szállítók mőködésbe hozásával. A növényi 

sejtplazmába jutó Ca2+ származhat az apoplasztból, a vakuólumból, esetleg az 

endoplazmatikus retikulumból (Ma és Berkowitz 2007). A Ca2+-szint emelkedésének 

mérésére jó módszer a medúza-aequorin növénysejtben történı rekombináns kifejeztetése. Ez 

a fehérje ugyanis Ca2+ hatására kemilumineszcens fényt bocsát ki. Grant és munkatársai 

(2000) aequorint termelı Arabidopsis növényben végzett méréseikbıl arra a következtetésre 

jutottak, hogy az általuk észlelt kétcsúcsú Ca2+-szint emelkedés elsı csúcsát bármely 

baktérium, akár E. coli is kiválthatja, a második, specifikus csúcsot pedig csak az avr gént 

kifejezı patogén baktériumok. A BR szempontjából éppen az elsı, nem-fajlagos csúcs 

vizsgálata lenne érdekes. 
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Más szerzık patch-clamp technikával mutatták ki, hogy MAMP-ok, például az LPS is 

okoz Ca2+ - beáramlást a növénysejtekbe (Ali et al. 2007). Egyelıre nyitott kérdés, hogy vajon 

a MAMP érzékelése pontosan hogyan vezet el a Ca2+ -szignálhoz. Az LRR-RLK típusú 

MAMP-receptorok szerepét eddig egyértelmően a MAPK sorozatok felé történı 

jeltovábbításban bizonyították be (lásd elızı pont). Azonban, mivel eddig ezek az ismert 

egyedüli növényi MAMP-receptorok, nem zárható ki, hogy ezek indítják el a többi, akár 

foszfolipid, akár kalcium alapú jelátvitelt, sıt az is valószínősíthetı, hogy ezek a folyamatok 

kölcsönhatva, jelátviteli hálózatot alkotva alakítják ki a növénysejt válaszát.  

Az apoplasztból beáramló Ca2+-on alapuló jelátvitel növényi folyamatát egyelıre 

feltételezett modell írja le, mely ugyanezen folyamat állati megfelelıjén alapul. A rendszer 

egyes elemeit sikerült növényekben is azonosítani, de a teljes, kísérletes adatokkal 

alátámasztott növényi modell még várat magára. A sejtbe irányuló Ca2+-áramlás valószínőleg 

a plazmamembránban található csatornákon keresztül történik, melyek a ciklikus AMP 

(cAMP) sejten belüli szintjének növekedése miatt nyílnak ki (Lemtiri-Chileh és Berkowitz 

2004, Jiang et al. 2005). Növényi adenilát-cikláz enzimet még nem azonosítottak, pedig ez a 

folyamat megértéséhez kulcsfontosságú lenne. 

Ismertek viszont növényi kalmodulinok és kalmodulin-szerő fehérjék (Takabatake et al. 

2007, Bouché et al. 2005), melyek a sejtplazma emelkedett Ca2+-szintjének hatására a 

kalciummal komplexet képezve térszerkezeti változáson esnek át, ami lehetıvé teszi 

számukra, hogy hozzákötıdjenek a megfelelı fehérjepartnerhez, további sejtfolyamatokat 

indítva el. A kalretikulinok szintén kalciumkötésre képes fehérjék, melyek csak növényekben 

és magasabbrendő állatokban találhatók meg. Szerkezetük nagyon egységes. A kalretikulin az 

endoplazmatikus retikulum (ER) üregében foglal helyet, ahol többrétő feladatot lát el. 

Egyrészt lehet dajkafehérje, az ER-en áthaladó fehérjékhez kapcsolódva. Másrészt az ER-ben 

található Ca2+ szintjét szabályozva jelátviteli szerepe is lehet (Michalak et al. 1999), 

méghozzá az elıbbiekben említett, foszfolipázokon alapuló jelátviteli rendszer részeként. A 

kalretikulin általános rezisztenciában betöltött szerepérıl még keveset tudunk (Persson et al. 

2001).  
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4. ábra. Modell a növényi BR kialakulásának korai eseményeinél szerepet játszó kalcium-jelátviteli 
útra. Az extracellulárisan megjelenı MAMP-ot a növényi sejthártyában helyetfoglaló receptor ismeri 
fel. A MAMP/elicitor felismerése beindítja a CNGC (ciklikus-nukleotid-szabályozott csatorna) 
áramot. Ennek egyik lehetséges (pontosan nem tisztázott) módja az, hogy egy nukleotid-trifoszfát 
cikláz megemeli az ioncsatornát aktiváló molekula szintjét. A sejtbe irányuló CNGC áram a sejten 
belüli Ca2+ szintjének átmeneti emelkedését okozza. Ennek következtébena sejtenbelüli Ca2+/CaM 
(kalcium-kalmodulin komplex) szintje is emelkedik, ami a CNGC csatornára irányuló negatív 
visszacsatolás következtében egyben megszünteti a további Ca2+ beáramlást. Az Ca2+/CaM komplex 
emellett képes hozzákötıdni más megfelelı fehérjepartnerhez is, további sejtfolyamatokat indítva el. 
(Ali et al. 2007 nyomán.) 

 

2.3.5. A BR lehetséges mikróbaellenes hatásmechanizmusai I.: 

fenilpropanoid bioszintézis, sejtfallerakódás és papillaképzıdés 

Az általános rezisztencia során létrejövı sejt- és molekuláris szintő változásokra 

legkönnyebben a transzkripciós változásokból lehet következtetni. A klorofill bioszintézisével 

kapcsolatos útvonalak jelentısen gátlódnak. Az elsıdleges szénanyagcsere enzimeinek 

szintézise szintén erısen gátlódik a zöld színtestben. Ez arra utal, hogy a kezelt növények 

energiájukat a felépítı anyagcsere-folyamatoktól a másodlagos, védekezı anyagcsere-

folyamatokhoz csoportosítják át. Az aromás aminosavak szintézisében részt vevı enzimek 

aktivitása megemelkedik, ami összecseng a fenilpropanoid útvonal enzimeinek aktivációjával 

(Truman et al. 2006). Úgy tőnik tehát, fokozott ligninszintézis alakul ki a növényben a BR 
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során, ami a papillaképzésben játszhat szerepet. Ennek jelentıségét az is alátámasztja, hogy a 

kórokozók effektorainak egyik fı feladata a lignin és más sejtfalanyagok termelıdésének 

gátlása a sikeres kórokozás érdekében. (Truman et al. 2006). 

A flavonoid bioszintézis aktivációját Arabidopsisban nem tudták kimutatni, ellentétben 

a pillangósok családjába tartozó babbal (Jakobek és Lindgren 1993) és Medicago-val (Bozsó 

et al. nem közölt adat). Jakobek és Lindgren (1993) írták le elıször, hogy néhány általános 

védekezéssel kapcsolatos bab gén (fenilalanin-ammónia-liáz, PAL; kalkon-szintáz, CHS; 

kalkon-izomeráz, CHI), melyek a mikróbaellenes hatású fitoalexinek bioszintézisében 

vesznek részt, aktiválódik a nem-gazda P. syringae pv. tabaci baktérium hrp mutánsainak, 

valamint a szaprotróf baktériumoknak a hatására, de az aktiváció elmarad a vad típusú 

kompatibilis P. syringae pv. phaseolicola kezelést követıen. 

Sejtbiológiai és ultrastrukturális vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a Xanthomonas 

campestris pv. vesicatoria, hrp mutánsai sejtfalvastagodást és papillaképzıdést idéznek elı 

paprikában, valamint a P. syringae pv. phaseolicola hrp mutánsai ugyanezt okozzák 

dohányban, ezzel szemben a vad típusú Xanthomonas campestris pv. vesicatoria-nál nem 

képzıdik papilla (Bestwick et al. 1995., Brown et al. 1998., Ott et al. 1997). A 

sejtfallerakódáshoz szükséges kallóz a plazmamembránban képzıdik, azonban sok összetevı 

a sejten belül alakul ki, ezért a papillaképzéshez a növénysejtek irányított 

elválasztórendszerére is szükség van. Thilmony és munkatársai (2006) mind a sejtfalképzı 

anyagok, mind a növénysejt elválasztási folyamataihoz szükséges mRNS-ek mennyiségének 

növekedését kimutatta. A papillák mikróbaellenes hatásmódja egyelıre nem ismert 

részleteiben. Feltételezések szerint a sejtfallerakódások gátolhatják a mikróbák víz és 

tápanyagfelvételét, valamint megakadályozhatják az effektor molekulák bejuttatását a növényi 

sejtbe. 

2.3.6. A BR lehetséges mikróbaellenes hatásmechanizmusai II.: kitinázok 

Az állatokban és növényekben egyaránt megtalálható kitinázok fı tevékenysége 

alapvetıen a kitin bontása, így fıleg a kórokozó gombák elleni védekezésben gondolnánk 

ezeket az enzimeket fontosnak. Azonban lehetséges feladataik magánál a kitinbontásnál 

sokrétőbbek lehetnek. 

A kitinázok (EC 3.2.1.14) β-1,4-glikozidos kötéseket bontanak, melyek az N-acetil-

glükózamin polimereiben, fıként a kitinben fordulnak elı. A kitinázokat két csoportra 

oszthatjuk, exokitinázokra, melyek csak a kitin-láncok nem-redukáló végén dolgoznak, illetve 
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endokitinázokra, melyek a láncon-belüli β-1,4-glikozidos kötéseket bontják. A növényekben 

– aminosavsorrendjük alapján legalábbis úgy tőnik – csak endokitinázok fordulnak elı. 

A növényi kitinázokat aminosavsorrendjük alapján 6 osztályba sorolják. Az I., II. és IV. 

osztályba tartozók homológ aminosavsorrenddel rendelkeznek a katalitikus helyben. Az I. és a 

IV. osztály rendelkezik kitinkötı hellyel az N-terminális régióban, melyet egy rövid összekötı 

rész választ el a katalitikus helytıl. A II. osztályban hiányzik a kitinkötı hely. A III. és V. 

osztály kitinázai rendelkeznek lizozim-aktivitással is (Passarinho és de Vries 2002, 

Kasprzewska 2003). 

A növényi kitinázok egy csoportja PR fehérjeként biotikus stressz hatására aktiválódik. 

Így egyrészt hasznos markerei lehetnek a rezisztencia-folyamatoknak, másrészt aktív részesei 

a védekezésnek. Néhány kitinázról, fıleg β-1,3-glükanázokkal kombinálva kimutatták, hogy 

gombaellenes hatással bírnak (Mauch et al. 1988). Azonban nem csak kizárólag a kitint, 

hanem egyéb, megfelelı β-1,4-glikozidos kötéssel rendelkezı poliszacharidokat is 

darabolhatnak. Jónéhány, lizozim- vagy lizozim-szerő aktivitással rendelkezı növényi kitináz 

képes hasítani a baktériumok peptidoglükánját, amely N-acetil-glükózamin és N-acetil-

muraminsav monomerek között kialakuló β-1,4-glikozidos kötésekkel épül fel (Schultze et al. 

1998). 

A növényi kitinázok a védelmi és stressz-funkciók mellett részt vesznek a növekedés és 

az egyedfejlıdés szabályozásában is (Egertsdotter és von Arnold 1998). Az ilyen típusú 

enzimek közül soknak egyáltalán nincs gombaellenes hatása in vitro. Viszont ezek az enzimek 

képesek lehetnek endogén elicitorok felszabadítására is. Bár növénybıl származó kitináz-

szubsztrátot még nem azonosítottak, közvetett bizonyítékok utalnak arra, hogy a növényi 

arabinogalaktán-fehérjék hidrolítikus lebontását katalizálják (van Hengel et al. 2002). 

Ezenkívül feltételezhetıen további N-acetil-glükózamin tartalmú növényi glikoproteinek 

hasítására is képesek lehetnek (van der Holst et al. 2001).  

A kitinázok a pillangós–Rhizobium szimbiózisban is fontos „kommunikációs” szerepet 

játszanak. Képesek hidrolizálni a nitrogénkötı baktériumok által termelt lipo-kito-

oligoszacharid (LCO) típusú jelmolekulákat (Nod faktorokat), melyekben az N-acetil-

glükózamin vázhoz N-terminálisan kapcsolódik egy zsírsav molekula (Cullimore et al. 2001). 

Érdekes eredmény, hogy a lucfenyı embriótenyészete endogén lipo-kito-oligoszacharid típusú 

molekulákat termel, melyek sejthalált gátló hatásúak. Az endogén LCO-t nem termelı mutáns 

embriótenyészethez bakteriális Nod faktort adva is kivédhetı volt a sejthalál (Dyachok et al. 

2002). Lizozimaktivitásuk és jelátviteli funkciójuk alapján tehát a növény–baktérium 

kapcsolatban a kitinázok jelentıs szerepét feltételezzük. 
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2.4. A BR lehetséges távlati, gyakorlati alkalmazásai 

A BR elsıdleges gyakorlati alkalmazása reményeink szerint betegségeknek ellenálló 

haszonnövény fajták kidolgozása lehet. Ezt a patogének az R-géneken alapuló specifikus 

rezisztenciánál nehezebben tudnák csak letörni, így az egyes rezisztens fajták hosszabb ideig a 

termesztésben maradhatnának. Az egyik legkézenfekvıbb stratégia az általános rezisztencia 

felhasználására a szabályozó-csomópontot jelentı gének indukálható túltermelése lenne, 

mivel így egyetlen gén segítségével az egész rendszert beindíthatjuk (Gurr és Rushton 2005). 

Asai et al. (2002) meggyızı példát mutattak be arra, hogy ez lehetséges: az általuk leírt, 

flagellinre aktiválódó jelátviteli útvonal több tagját (MAP kinázok, transzkripciós faktor) 

túltermelték Arabidopsisban. A növények ellenállósága így megnövekedett Pseudomonas 

syringae, valamint Botrytis cinerea ellen. Az általános rezisztencia eszerint felhasználható 

lenne baktériumos és gombás betegségek ellen is. 

Másik lehetséges stratégia lehet elicitorok indukálható bevitele a növényekbe, így 

tulajdonképpen még egy lépéssel korábban aktiválhatjuk a védekezési rendszert. Keller és 

munkatársai (1999) nemspecifikus gomba-ellenes rezisztenciát értek el dohányban a virulens 

kompatibilis patogén Phytophthora parasitica var. nicotianae ellen. Az erıs elicitorként 

viselkedı kriptogein gént vitték be a dohányba, egy szigorúan csak gombafertızésre válaszoló 

promóter mögé. Így nem csak Phytophthora, hanem Thielaviopsis basicola, Erysiphe 

cichoracearum, és Botrytis cinerea gombákkal szemben is ellenálló lett a növény. Fertızés 

esetén ugyanis HR alakult ki. A BR jelentısége a hasonló elven alapuló rendszerekben az 

lehetne, hogy a szigorúan mikroorganizmus-aktivált promóterek az általános rezisztencia 

korai génjeinek promóterei közül kerülhetnének ki.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER  

 

3.1. Növények és mintavételi módszerek az RNS-kivonáshoz 

A dohánynövényeket (Nicotiana tabacum cv. Samsun nn; Nicotiana tabacum cv. Xanthi 

NN; Nicotiana tabacum cv. Xanthi NN:NahG és Nicotiana benthamiana) üvegházi 

körülmények között, virágföldben neveltük. A NahG-10 növények a NOVARTIS-tól 

származtak (Agricultural Biotechnology Research, Research Triangle Park, NC, USA). A 2-2,5 

hónapos növényeket 2 nappal a kísérletek kezdete elıtt növénynevelıkamrába helyeztük, és 

végig ott is tartottuk ıket 16/8 órás fény/sötét periódussal, 20 °C-on. A dohánylevelek 

injektálását Klement (1990) szerint végeztük, 25-ös mérető tővel ellátott fecskendıvel. A 

kívánt idıpontokban vett levélmintákat folyékony nitrogénben fagyasztottuk, majd 

felhasználásig -70 °C-on tároltuk. Kétféle kontrollt alkalmaztunk, kezelés nélkülit, illetve 

vízzel kezeltet. Minden kísérletben legalább két növényrıl vettünk kevert mintát. A 

kísérleteket több növénynemzedéken is elvégeztük, ami lehetıvé tette a gén-expresszió 

változásaiban tapasztalt mintázatok ellenırzését. Egy-egy reprezentatív kísérlet eredményét 

ábrázoltuk, vagy a független ismétlések eredményeit átlagoltuk. 

3.2. Baktériumos kezelések és a baktériumszaporodás mérése 

A vizsgálatokban használt baktériumtörzseket és az általuk a dohányban kiváltott 

tüneteket az 1. táblázat foglalja össze. A Pseudomonas, Agrobacterium, Escherichia és 

Sinorhizobium törzseket 28 °C-on, King B táptalajon tenyésztettük (King et al. 1954). A 

Pseudomonas syringae pv. syringae hrcC mutánsokat antibiotikum-tartalmú lemezeken 

tenyésztettük (kanamicin, 50 µg/ml). 

BR elıidézéséhez egyéjszakás tenyészeteket használtunk az infiltráláshoz, a 

baktériumokat 108 CFU/ml (kolóniaképzı egység/ml) sőrőségőre állítottuk be 

denzitométerrel, 560 nm-en. A Pseudomonas syringae pv. tabaci inaktiválását 50 µg/ml 

végkoncentrációjú kanamicines kezeléssel végeztük 10 percig, majd a sejteket kétszer mostuk 

desztillált vízzel.  

Baktériumszaporodás méréséhez egyéjszakás P. syringae pv. tabaci tenyészeteket 

használtunk az infiltráláshoz, a baktériumszuszpenziót 105 CFU/ml koncentrációra állítottuk 

be. Kezelésenként három ismétléssel dolgozva, ismétlésenként két N. benthamiana növénybıl 

2–2 db, 6 mm átmérıjő levélkorongot (össz. 4 korong/ismétlés) dörzsöltünk el 250 µl K-

foszfát pufferben (10 mM, pH 7). Az így kapott homogenizátumból hígítási sort készítettünk. 
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Minden hígítást két ismétlésben szélesztettünk King B táptalajra. A CFU számot a Petri 

csészékben képzıdött kolóniák száma és a hígítás mértékének szorzata jelentette, melyet 

levélterületre vonatkoztattunk (Rudolph 1990). 

 

 

1. Táblázat. A felhasznált baktériumtörzsek és az általuk kiváltott reakciók dohányon. 
Törzs A dohányon kiváltott 

tünetek , és a növény-
baktérium kapcsolat 
típusa 

Jellemzık 
Származás, vagy 
hivatkozás 

Pseudomonas syringae 

pv. syringae 61 
HR-t okoz dohányon 
Inkompatibilis 

Vad típus Huang et al. 1988 

Pseudomonas syringae 

pv. syringae 61-1530B 
Nincs HR 
Nincsenek tünetek 

hrcC mutáns A. Collmer, Cornell 
University, Ithaca, USA 

Pseudomonas syringae 

pv. pisi 

HR-t okoz dohányon 
Inkompatibilis 

Vad típus ATCC1 11055 

Pseudomonas syringae 

pv. tabaci izolátum 
Kompatibilis 
Dohányvészt okoz 

Vad típus  A. Collmer, Cornell 
University, Ithaca, USA  

Pseudomonas syringae 

pv. tabaci H 10 
Kompatibilis 
Dohányvészt okoz 

Vad típus  MIMNGY2 B.01601 
 

Agrobacterium 

tumefaciens LBA 4404 
Nincs HR 
Nincsenek tünetek 

Laboratóriumi 
transzformációhoz 
használt törzs 

Hoekema et al. (1983) 

Escherichia coli DH5α Nincs HR 
Nem növény-patogén 

Laboratóriumi 
klónozáshoz használt 
törzs 

Woodcock et al. (1989) 

Sinorhizobium meliloti 

RM41 
Nincs HR 
Nincsenek tünetek 

A Medicago 

truncatula szimbionta 
baktériuma 

E. Kondorosi, Gif-Sur-
Yvette, France 

1American Type Culture Collection 

2Mezıgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Győjteménye, Budapest. 

 

3.3. Kémiai kezelések 

A vizsgálatok során a következı jelátviteli- és gátlómolekulákat, illetve prekurzoraikat 

használtuk: Metil-jázmonsav (200 µM), szalicilsav (400 µM), spermin (100 µM), 1-amino-

ciklopropán-1-karbonsav (ACC) (1 mM), az etilén elıanyaga, (Sigma). A piperonilsavat (PIP, 

Sigma) dimetil-szulfoxidban (DMSO) oldottuk (200 mM törzsoldat), majd 1 mM 

végkoncentrációban használtuk. A fenti vegyületekkel önmagukban, valamint a HR-negatív 

Pseudomonas syringae pv. syringae hrcC (108 CFU/ml) baktérium szuszpenziójához keverve 

kezeltük a növényeket. 

3.4. HR-gátlási teszt 

A BR észlelését a Burgyán és Klement (1979) által leírt HR-gátlási teszt alapján 

végeztük. A levélérközöket P. syringae pv. syringae hrcC (108 CFU/ml) 
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baktériumszuszpenzióval, szalicilsavval (400 µM) vagy vízzel infiltráltuk. Az érközöket 

ezután idısorban félóránként felülfertıztük Pseudomonas syringae pv. pisi (108 CFU/ml) 

baktérium-szuszpenzióval. A P. pisi a kontroll levelekben HR-t okoz, ennek hiánya, illetve a 

HR gátlás mértéke jelzi a BR jelenlétét. A HR mértékét szemmel értékeltük, 0–3-ig terjedı 

skálán. 

 

3.5. A BR alatt aktiválódó géneket dúsítva tartalmazó szubtrakciós cDNS 

könyvtár készítése 

A P. syringae 61 hrcC mutáns törzzsel kezelt, illetve a kontroll levelekbıl vett mintákat 

folyékony nitrogénben fagyasztottuk 3, 6, illetve 48 órával a kezelés után. A mintákat 

felhasználásig -70 °C-on tároltuk. Felhasználáskor a 3 és 6 órás mintákat azonos arányban 

összekevertük, így egy korai mintakeveréket kaptunk. Elıször össz-RNS-t vontunk ki a Plant 

Total RNA Extraction Miniprep System (Viogene) kittel a használati utasítás szerint. Ezután 

mintánként 100 µg össz-RNS-t felhasználva mRNS-t tisztítottunk (PolyATtract System, 

Promega). A cDNS termelést és a szubtraktív hibridizációt a PCR Select cDNA Subtraction 

Kit (Clontech) segítségével végeztük a gyártó utasításai szerint. A folyamat lépéseit az 5. ábra 

mutatja be. A kezelt és a kontroll mintákból származó duplaszálú cDNS-t RsaI enzimmel 

emésztjük. A kezelt cDNS-t két részre bontjuk, mindkettıhöz eltérı adaptert ligálunk. Ezután 

két hibridizáció következik. Az elsınél a minták denaturálása után a kontroll mintát 

feleslegben adjuk a kétfelé osztott kezelt minták mindegyikéhez. A nagy mennyiségben 

jelenlévı molekulák hibridizációja gyorsabb, így a nagy feleslegben adott kontroll minta 

molekulái gyorsan hibridizálódnak a nekik megfelelı molekulákkal a kezelt mintákból. Az 

expresszió-emelkedést mutató gének csak a kezelt mintákban vannak jelen, a reakciótérben 

összmennyiségük sokkal kisebb, ezért nagy százalékban egyszálúként maradnak meg. 

Egyúttal valamelyest kiegyenlítıdnek a magas és az alacsony alap-expressziós szintet mutató 

gének közti különbségek is. A második hibridizáció elıtt nincsen denaturáció, ezért itt az 

addig még egyszálú cDNS darabok kapcsolódhatnak össze. A túlnyúló végek feltöltése után 

az expresszió-emelkedést mutató géndarabok duplaszálú DNS-ként vannak jelen, két végükön 

eltérı adapter szekvenciákkal, ami lehetıvé teszi szelektív PCR-amplifikációjukat. Egy 

második, belsı primerekkel történı PCR után következik a termékek klónozása, majd a kapott 

klónok elemzése. 
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 Kezelt cDNS 2 Kezelt cDNS 1 Kontroll cDNS 

1. hibridizáció 

2. hibridizáció 

primer 

amplifikáció 
3’ 

5’ 

végek feltöltése 

termékek klónozása 

PCR 

 

5. ábra. A szubtraktív hibridizáció vázlata, a folyamat leírását lásd a szövegben (A Clontech Protocol 
# PT1117-1 alapján.) Jelölések: piros szín: kontroll cDNS; Zöld szín: kezelt növénybıl származó 
cDNS; Sárgászöld szín: egyik adapter; Világoskék: másik adapter; Fekete: a kétféle adapter végén 
található egyezı szakasz. 

 

A szubtrakció után végzett szemikvantitatív ellenırzı PCR-ekhez használt primerek a 

következık voltak: dohány actin: actinFor CGGAA TCCAC GAGAC TACAT AC (felsı) 

actinRev GGGAA GCCAA GATAG AGC (alsó); dohány peroxidáz: tpoxN1For ACAAA 

GGGTC TCAAC ACTCA AGAT (felsı) tpoxN1Rev GCAAC CTGCG GTTCC AATA (alsó). 

90 µl reakciótérfogathoz 3 µl cDNS-t használtunk fel. Az amplifikációt RedTaq DNS 

polimerázzal (rekombináns, Sigma) végeztük. A reakció lefutása: 94 °C-on elsıdleges 

denaturáció 30 másodpercig, majd 94 °C-on denaturáció 30 másodpercig, 60 fokon primer-

bekötıdés 45 másodpercig, 72 fokon DNS-szálszintetizálás 1 percig, a 2.-4. lépések ismétlése 

32 cikluson keresztül. A 18., 23., 28., 33. ciklusok után 10-10 µl-t kivettünk a reakcióból, 

végül ezekbıl 5-5 µl-t agaróz gélen egymás mellett megfuttattunk. A szubtrakció segítségével 

nyert cDNS halmazt a TA Cloning Kit for Sequencing (Invitrogen) kittel klónoztuk. A 

klónkönyvtár archiválását glicerines győjteményben végeztük. Ehhez az egyes E. coli 

klónokat 1 éjszakán át növesztettük, majd steril glicerint adtunk hozzá, 20%-os 

végkoncentrációt kialakítva. Ezután -70 °C-on tároltuk a törzseket. 
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3.6. cDNS chip készítése és a hibridizálás menete 

 A korai idıpontból nyert 430 klónt és a késıi idıpontból nyert 460 klónt univerzális 

M13 primerpárral PCR-eztük. Ezek bázissorrendje: M13for (–21) TGT AAA ACG ACG 

GCC AGT; M13rev (-29) CAG GAA ACA GCT ATG ACC. A reakció lefutása: 95 °C-on 

elsıdleges denaturáció 10 percig, majd 95 °C-on denaturáció 1 percig, 51 fokon primer-

bekötıdés 1 percig, 72 fokon DNS-szál szintetizálás 1 percig, a 2.–4. lépések ismétlése 35 

cikluson keresztül, majd végsı DNS-szál kiegészítés 72 fokon 10 percig. A PCR termékeket 

agaróz gélelektroforézis segítségével ellenıriztük. 

 A PCR termékek további feldolgozása és cDNS-chipre vitele a Szegedi Biológiai 

Központ Funkcionális Genomikai Laborjában történt a következık szerint (Puskás et al. 

2004). A PCR termékek tisztítását Millipore PCR tisztító lemezek segítségével végezték. A 

PCR termékeket 50% dimetilszulfoxid/víz elegyben vették fel, majd a chipen belül 2 

ismétlésben felvitték a hordozó FMB cDNS tárgylemezre (Full Moon Biosystems) 

nyomtatórobot segítségével (Micro-Grid Total Array System spotter (BioRobotics, 

Cambridge, UK), 16 tővel, 4×4 grides formátumban. Ezután a DNS-t 700 mJ energiájú UV-

vel keresztkötötték a tárgylemezekre (Stratalinker, Stratagene). 

 A hibridizáláshoz az RNS-t a Plant Total RNA Extraction Miniprep System (Viogene) 

kittel vontuk ki a használati utasítás szerint. A minták koncentrációját 2 µg/µl-re állítottuk be, 

szőrıoszlopon (Microcon YM-30, Millipore) való sőrítéssel. A koncentrációt 

spektrofotométer segítségével 260 nm-en, az RNS minıségét agaróz gélelektroforézissel 

ellenıriztük. A hibridizálást az SZBK Funkcionális Genomikai Laborjában mi végeztük. A 

minták fluoreszcens jelöléséhez a 3DNA Array 900MPX Kitet (Genisphere) használtuk. 

Mintánként 2,5 µg RNS felhasználásával 20 µl végtérfogatú cDNS-t írtunk a 3DNA Array 

900MPX Kit használati utasítása szerint. A kontroll mintákat Cy5, a kezelt mintákat Cy3 

fluorofórral jelöltük. Az ellenırzı „flip-dye” kísérletekben ezt megcseréltük. A hibridizációt a 

Ventana hibridizációs berendezéssel (Ventana Discovery, Tucson, AZ, USA), a gyártó által 

szolgáltatott pufferekkel végeztük, a vezérlı program „antibody” nevő protokolljával. A 

prehibridizációt (blokkolást) a nem-specifikus kötıdés megakadályozása érdekében Chip 

Spread oldattal végeztük (I. 20 g BSA, 200 ml 20×SSC, 0,5 g nátrium-azid, 1000 ml-re 

kiegészítve ddH2O-zel; II. 1000 ml formamid, 2 g SDS; az I. és II. oldatot 1:1 arányban 

vegyítjük, az elegybıl chipenként 2 ml-t használunk). A hibridizációt 55 °C-on 6 órán 

keresztül ChipHybe pufferben (Ventana) 220 µl végtérfogatban történt, 2 µl LNA dT Blocker 

(3DNA Array 900MPX Kit) hozzáadásával. A chipre való felvitel elıtt a mintákat 80 °C-on 5 

percig denaturáltuk. Az elsıdleges hibridizáció végeztével 2,5 µl Cy5 és Cy3 reagenst 
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mértünk 195 µl ChipHybe pufferhez, ezt felvittük a chipekre, majd 2 óráig inkubáltuk 48 °C-

on. A hibridizálás végeztével a tárgylemezeket kétszer mostuk „Ventana Reaction 

Bufferben”, majd egyszer 2×SSC-ben, ezután desztillált vízbe mártottuk, majd 96%-os 

etanolba. Ezt követıen hideg levegıvel szárítottuk, majd szkenneltük a chipeket.  

 

3.7. cDNS chipek szkennelése és az adatok elemzése 

A szkennelést ScanArray Lite (GSI Lumonics) konfokális fluoreszcens lézer szkennerrel 

végeztük zöld lézerrel (543 nm, Cy3 jelölésnél) és vörös lézerrel (633 nm, Cy5 jelölésnél ) 10 

µm felbontással. A lézererısséget 100%-ra állítottuk, az erısítést 75%-ra, az adatokat TIFF 

képfájlokban mentettük.  

A kapott képet a GenePix Pro6.0 (Axon Instruments Inc.) programmal elemeztük. A 

program önállóan felismerte a chip elemeinek megfelelı pontokat, amit ezután szemmel 

ellenıriztünk és ahol kellett, a pontokat utólag illesztettük. A számításokhoz a program által 

számolt, az egyes pontok pixelintenzitásainak helyi háttérértékhez viszonyított középértékét 

vettük figyelembe. A kezelt minták értékeit a kontroll mintákéival elosztva kaptuk a 

középértékek arányát (ratio of medians, RM). 

A szekvenálandó klónok kiválasztásához korai (3-6 órás), és késıi (48 órás) mintákat 

hibridizáltunk, 4-4 biológiai ismétlésben. A leveleket a 3.2. pontban leírtak szerint kezeltük P. 

syringae hrcC baktériummal. A kontroll leveleket nem kezeltük. Chipenként normalizáltuk az 

adatokat, egyoldali globális normalizációt alkalmazva. A globális normalizáció feltételezése 

helyett, amely szerint a legtöbb gén a legtöbb kezelésnél nem mutat aktivitás-változást, illetve 

a pozitív és negatív változások kiegyenlítıdnek, itt abból indultunk ki, hogy a szubtrakciós 

kiválogatás miatt a chipen a legtöbb gén aktiválódott, a többi pedig nem mutat változást. Az 

alapfeltevés szerint a normalizálás elıtt legkisebb aktivációs (RM) értéket mutató klónok (az 

összes klón alsó 30%-a) átlagának 1-tıl való eltérését használtuk normalizációs 

szorzótényezıként. A 30%-os határ megállapításában saját, véletlenszerő szekvenáláson, 

valamint valós-idejő PCR-en alapuló adatainkat, illetve a szubtrakciós hibridizáció 

hatékonyságát leíró irodalmi adatokat vettük figyelembe (Ryang et al. 2002, Mahalingam et 

al. 2003). Ezután a 2-es alapú logaritmusértékeket kiszámítva, az ismétléseket felhasználva 

egymintás t-próbát végeztünk. Azokat a klónokat, amelyek logaritmusértékeinek átlaga 95%-

os valószínőséggel nagyobb volt 1-nél, (ez kétszeres aktivációnak felel meg) aktiválódónak 

tekintettük, és szekvenáltuk. A szekvenálást és az adatelemzést a 3.8. pont szerint végeztük. 



 

 

39 

 A szekvenálás után kapott gének közül a biztosan aktiválódók kiválasztásánál a fentinél 

szigorúbb elemzést végeztünk, valamint ugyanazon mintákból 32 génen végzett valós-idejő 

PCR-rel ellenıriztük a chipes eredményeket. Ekkor két idıpontban, 6 és 48 órában vett 

mintákat hibridizáltunk, 3–3 biológiai ismétlésben. A leveleket a 3.2. pontban leírtak szerint 

kezeltük P. syringae hrcC baktériummal. A kontroll leveleket vízzel injektáltuk. A pontokat 

méret szerint szőrtük, a 120 pixel átmérınél kisebbeket elvetettük. Ugyancsak elvetettük 

azokat, amelyeknél akár a kezelt, akár a kontroll mintákban a pontban lévı pixelek 

fényességének mediánja kevesebb, mint 1,3-szorosa volt a háttér ugyanezen értékének. A 

megmaradt pontok RM értékeit átlagoltuk az azonos kontighoz tartozó klónoknál. 

Chipenként normalizáltuk az adatokat, a pontosabb eredmény érdekében olyan 

változatlan aktivitású génekhez viszonyítva, amelyeket valós idejő PCR-rel is ellenıriztünk. 

A valós-idejő PCR adatok normalizálásához használt dohány aktint (GeneBank X69885) a 

chip normalizálására nem tudtuk felhasználni, mivel túlságosan alacsony szinten fejezıdött ki, 

így nem tért el megfelelı mértékben a háttértıl. Ezért magasabb alapszinten kifejezıdı 

konstitutív géneket kerestünk, melyek minden ismétléskor erıs sárgán világítanak a chipen. 

Több ilyen klónt szekvenáltunk, majd kifejezıdésük állandóságát valós-idejő PCR-rel 

ellenıriztük. A legmegbízhatóbbnak a 171-es kontignak megfelelı ubiquitin-extenziós protein 

bizonyult. Ezen kívül a normalizációhoz 6 órában a 3-as kontignak megfelelı glicin-gazdag 

proteint is felhasználtuk. Ez a gén a korai idıpontokban teljesen változatlan volt, mivel késıi 

aktivációjú. Azért tartottuk érdemesnek felhasználni, mert amellett, hogy viszonylag magas 

abszolút (kiinduló) szinten van jelen, a kontigot 13 klón képviseli, melyek a chip különbözı 

régióiban találhatók, így az ebbıl adódó különbségeket is kompenzálják. 48 órában hasonló 

megfontolásból kifejezetten korai aktivitást mutató 11-es kontigot használtuk fel 

normalizáláshoz (ez a SAR8.2c proteinnek felel meg). Ezt 8 különbözı klón képviselte a 

chipen. 

 A statisztikai számításokat 3 biológiai ismétlésen végeztük. Kettes alapú 

logaritmusértékeket kiszámítva egymintás t-próbát végeztünk. Azokat a klónokat, amelyek 

logaritmusértékeinek átlaga 95%-os valószínőséggel nagyobb volt 1-nél, (ez kétszeres 

aktivációnak felel meg) aktiválódónak tekintettük. A kapott értékeket a valósidejő PCR-rel 

nyert adatokhoz hasonlítottuk. 
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3.8. Szekvenálás és adatelemzés 

A szekvenálandó klónokat univerzális M13 primerrel felszaporítottuk és agaróz 

gélelektroforézissel ellenıriztük. A PCR termékeket PCR-M tisztító kittel (Viogen) 

tisztítottuk, majd alkohollal kicsaptuk (Sambrook et al. 1989.) Nagyszámú klón 

szekvenálásakor a PCR-ezéshez 96 lyukú lemezt használtunk. Ekkor a PCR terméket 37 °C-

on egy éjszaka alatt beszárítottuk. A szekvenálást és a 96-os lemezek esetében a tisztítást az 

MWG-Biotech Ag. (Ebersberg, Németország) végezte. A chiperedmények alapján történı 

válogatást követıen összesen 425 klónt szekvenáltunk. A vektor illetve az adapter 

szekvenciákat a Seqman programmal távolítottuk el. Ugyancsak a Seqman programmal 

azonosítottuk az azonos géneket képviselı szekvenciákat (kontigok). A gének azonosítását a 

BLAST programmal végeztük (Altschul et al. 1990). A DDBJ webes felületét használtuk, 

ahol nagyszámú szekvencia egyidejő azonosítása is lehetséges (http://blast.ddbj.nig.ac.jp/top-

e.html; multiple query). A fenilpropanoid génekrıl való további adatok nyerése érdekében 

azonosítottuk a TIGR (The Institute for Genomic Research) adatbázisában található dohány 

TC (tentative consensus) megfelelıiket is, majd megnéztük, ezek melyik metabolikus 

útvonalhoz rendelhetık hozzá. 

(http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-bin/ tgi/loadKEGGmaps.pl?map= map01100.html 

&species= tobacco&gi_dir=ntgi)  

 

3.9. A gének expressziós szintjének vizsgálata valós idejő PCR-rel 

Össz-RNS-t vontunk ki 0,1 g folyékony nitrogénben eldörzsölt növényi mintából Plant 

Total RNA Extraction Miniprep System (Viogene) segítségével a gyártó utasításait követve. 

A tisztítás során a mintákat DN-ázzal kezeltük (RNase-Free DNase Set, Quiagen). Az RNS 

minıségét agaróz-gélelektroforézissel és UV spektrofotométerrel az OD260/280 érték 

számításával (mely mindig 1.8 felett volt) ellenıriztük. Az RNS koncentrációját az OD260 

alapján számítottuk ki [RNS](µg/µ)=OD260×hígítási faktor×0.04). Mintánként 2,5 µg RNS 

felhasználásával cDNS-t írtunk a RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit 

(Fermentas) segítségével, az oligo(dT) primer felhasználásával a használati utasítás szerint.  

A valósidejő PCR-hez tervezett primereket a 2. táblázat foglalja össze. A primer 

fajlagosságát az alkalmazott PCR körülmények között agaróz-gélelektroforézissel 

ellenıriztük, hogy egyetlen, a vártnak megfelelı mérető jól elkülönülı terméket kaptunk-e. 

Minden PCR futtatás alkalmával az olvadási görbét is leolvastuk, ami megmutatta, hogy 

egyetlen PCR termék sokszorozódott a reakcióban. 
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2. Táblázat. A valósidejő PCR reakciókban felhasznált primerek listája. 

Kontig/klón 
szám 

Felsı primer Alsó primer 

aktin CGGAATCCACGAGACTACATAC GGGAAGCCAAGATAGAGC 
C7/EBR-15 CGT GTT GGG TTC TCT ACT CCT GGC TGC CAA ATT GGA TGC TCT 
C45/EBR-38A TAAAACGCTTTGAACGAAGTCTA TTAATTGGTCTCTTCTTTGCCAT 
C131/EBR-38B CAGATGATAGCAGTAGCGGAT TGAATGTCGTCTTCTCGGGTT 
C1/EBR-43 ATGATTGGAGCGACGAGCATT GCCTCTGGAAGTATGCACTC 
C5/EBR-44  TGGCTCTTGTCATCATAATCC CCGAACCACCTCCGTTGC 
C70/EBR-47 TCT TCC TTC CTC ACA TAC ATC T ATT TTC CAA AGA CGC TTG TGG T 
C154/EBR-51 GAA TGA GGA TGA ACT GAG GGA T ATC TCA GCA GCA TTC ATA GCA T 
C8/EBR-52 GGATGGAAGTAGAATCAACAAA TTTCTTCATTCTCTGTAACTGC 
C10/EBR-54 AGC AGA GCT TAG AGG TAA ACT GCA AGA CAT CAG AGG TTA TCG T 
C21/EBR-59  GATATACAACTAACGTGAAGTCAATG TAGGAAATGCGTTCTACACTCTA 
C177/EBR-61 TCG TAG CCG TTG CCG TTG 3 CGA GAG CCA ATC CGA AGG TA 
C149/EBR-437 AAC GCT GAA GTA ACC CGT CAT T GGC AAA ATC AGG AGG AGC ATA TC 
C11/EBR-445 TTT CGT ATC CAA CCC GGT ATC T GGC GGC TGC TCC AAT TAC 
C3/EBR-627 ATA AAC GTA GAG GAT GCC GCT AT CAC CTG CGT AGG AAC AAC AC 
C134/EBR-635 GTC CCA GGT CAA AGG TTC TAC A TTG CCT TCA TTT CTT CTT GTC TCT A 
C24 AGCAGCTTGTTTGCTCTTCCTCAG TGTGAGCATCCCAGGCAGTGAAAG 
C53 GATTGGAGAAAGGCATCACGAC TTTTAAGGATCCATCGCTCATCA 
C108 GGA CGC TGG TGG CAT AAT C CCT CAA GTT GAT CGC CAA GGT 
C55 CCG AGC AAG CCG AGA GAT AT GCC ACG GAG AGG AGA TTT CT 
C58 TTTTCCTGACAATCCCAACATAACAGC GCTCCACCACCATCACTTTTCTG 
C59 GACCTCACTTGGACTCAATGCCAAC GACTAGAACAAGCAGCGGAAGTGC 
C66 CGA GGG CTA AAG GAA TCC A GGT GTT GGC ACT AGC AGT CA 
C90 AATTACAACAAAAACTTAACTTGCACAGG

CTC 
AATGTGTTCTGTATTTCAGTTGTTACCATC
TC 

C94 TTT GAT GAA TTG CGT TGC GT GAT TGA ATT TTC GGG CAA ACC 
C95 ATG CGT TTA ACG TGT TCG ATG CCT GTA ATT CCT TCG CCG ATA 
C106 GCT GGT GAT GTA AAG GCC GTA T CCA AAG CCT CCA GCA TAG CA 
C125 ATG CAA GGA CAA TGC GCT ATG GCC TTC TCA TCG GTT CCC AAT 
C135 AGTCAACAAAGCGCGTGAACAG TTTCCAACATCACTTGGTGTAACAGC 
C139 GGC CTT CCA ATC ACG AAC AGT GCG TGG GCA GCA ATG ATA T 
C144 TGTGGCGGAGTTAGAAAGGCATCAG CAATCCCATTAGGCCCAGCAACAG 
C151 CGGCTTTCCGACGGCGTATTG CCAGCTTCGTTCGTCAGCTTAACAC 
C39 AGCTGAATCTTGGGACTCAGTTCGTG ACTTAAACCAGTGCTAGTGGCAACAAC 
C51 CGAGGCCACAACGAGAACAATAGA TGATCAATTCCTTCAATCGATCCA 
C64 AGCAACACAACCAAGATGTGAACTC GCTTTAAGATGTCCACGGCTTCAG 
C84 GACAAATTGAGGCTGCTGCTATTATG TGATGTTCTGAGGGCGTAACGAT 
C171 CCA AGC CCA AAA AGA TCA AGC AGC ACC ACA CTC AGC GTT AGG 

 

A fentiek szerint készített cDNS-t tízszeresére higítottuk, ebbıl 2,5 µl-t használtunk a 

15 µl térfogatú reakciókban. A primerek végkoncentrációja 3 µΜ volt. A reakciókhoz iQ 

SYBR Green 2× Supermix-et (Biorad) használtunk. A reakciókat Opticon 2 DNA Engine (MJ 

Research) készüléken futtattuk minden primernél azonos paraméterekkel. Ezek a következık 

voltak: 95 °C-on elsıdleges denaturáció 6 perc, majd 95 °C-on denaturáció 30 másodperc, 60 

°C-on primer-bekötıdés és DNS-szál szintetizálás 1 perc, majd fluoreszcencia intenzitás 

leolvasása, a 2.–4. lépések ismétlése 40 cikluson keresztül, végül a PCR-termék olvadási 

görbéjének felvétele 55 °C-tól 95 °C-ig. A DNS darabokat tartalmazó plazmidokból tízszeres 

hígítási sort futtattunk együtt a cDNS mintákkal, hogy megállapítsuk, a mérések valóban a 

leolvasás lineáris tartományába esnek (a korrelációs együttható>0,99). 

A génkifejezıdés relatív mennyiségének meghatározását az Applied Biosystems ABI 

PRISM 7700 Sequence Detection System User Bulletin #2 (1997) leírása alapján végeztük. A 
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ciklusgörbe metszési pontjait összehasonlító „comparative cycle threshold” [C(T)] módszer 

felhasználásával. A ∆C(T) és ∆∆C(T) értékek kiszámításához Microsoft Excel táblázatot 

készítettünk. Az értékek mintánkénti normalizálásához a folyamatosan azonos szinten 

kifejezıdı aktin gént használtuk fel (GeneBank X69885). Minden mintánál két technikai 

ismétlés értékeit átlagoltuk. Kísérletenként három növénybıl nyert adatokat ábrázoltunk, a 

grafikonokon a hibasávok a szórást (SD) mutatják. Az egyes kísérleteket több 

növénygeneráción is megismételtük, hogy a változások mintázatait igazoljuk. A kezelt minták 

statisztikailag szignifikáns eltérését a vizes kontrolloktól Student-féle t-próbával igazoltuk. A 

kapott relatív expresszió-változásoknál az abszolút kontrollok értékét vettük egységnyinek. 

 

 

3.10. A BR-specifikus kitináz gén klónozása és rekombináns elıállítása 

 

3.10.1. RNS-kivonás és cDNS-írás 

RNS-t vontunk ki a 3.9. rész alapján. Mintánként 2.5 µg RNS felhasználásával cDNS-t 

írtunk a RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas) segítségével, a 

3’RACE esetében a TP primer (TP: 5′ GAC TCG AGT CGA CAT CGA(T)17; Frohman 

1990) illetve valósidejő PCR esetén az oligo(dT) primer felhasználásával a használati utasítás 

szerint.  

 

3.10.2 Rokon szekvenciák klónozása 3′RACE módszerrel 

Az EBR-hez kapcsolódó kitináz gének klónozásához a dohányleveleket a P. syringae 

pv. syringae hrcC mutáns baktériummal kezeltük, a 3.2. pontban leírtak szerint. A kezelés 

után 1, 3, 6 és 24 órával mintát vettünk a levélbıl. Eddig ismeretlen kitinázok kereséséhez a 

„3’ Rapid Amplification of cDNA ends” (3’RACE) PCR módszert használtuk. Ennek 

lényege, hogy a cDNS-t az mRNS-végi poli-A farokra specifikus részhez kötve egy, a PCR-t 

segítı adapter részt tartalmazó primerrel (TP primer) írjuk. Ekkor a kívánt cDNS 

sokszorozásához egy 3’-végi általános (EP) primert használhatunk, mely az adapter régiót 

ismeri fel. Így csak egyetlen génspecifikus primerre van szükség, amelyet a keresett gén egy 

ismert részére tervezünk, vagy egy géncsaládon belül azonos, megırzött szakaszra. Így a 

célnak megfelelıen azonosíthatjuk egy addig csak töredékében ismert gén 3’ végét, vagy egy 

géncsalád új, addig ismeretlen tagját (Frohman 1990). Mi új kitinázt kerestünk, ezért a 
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GenBank adatbázisában szereplı kitináz szekvenciák összehasonlításával megırzött 

szakaszokat kerestünk. A legjellegzetesebb (HNFNYG) régióra degenerált, gén-specifikus 

primert terveztünk. Ennek szekvenciája a következı volt: CHTO, 5′ CAC AAC T(A/T)(C/T) 

AAC TA(C/T) GG(A/G) C 3′. A cDNS darabok 3’ végét az EP primer (5′ GAC TCG AGT 

CGA CAT CG3′) segítségével amplifikáltuk, amely a TP primer adapter régiójával egyezett 

meg. A fenti primerpárok segítségével PCR-t végeztünk a fent leírt módon készített cDNS-

bıl, melybıl 2,5 µl-t használtunk fel 25 µl reakciótérfogathoz.. A reakció lefutása: 94 °C 2 

perc, majd 94 °C 45 másodperc, 55 °C 1 perc, 72 °C 1 perc, a 2.–4. lépések ismétlése 35 

cikluson keresztül. Végül minden mintából a teljes reakcióelegyet (25 µl) 2%-os agaróz gélen 

megfuttattunk. Az agaróz gélben megjelent PCR-termékeket steril szikével vágtuk ki, és 

Viogene Gel-extraction miniprep kit segítségével tisztítottuk, majd Promega pGEM-T Vector 

System-I kittel klónoztuk. A klónok szekvenálását az MWG-Biotech AG végezte. A klónok 

azonosítását a BLAST programmal végeztük (Altschul et. al. 1990). 

 

3.10.3. Génexpresszió-szint változásának követése valós idejő RT-PCR-rel 

A 3.9. pontban leírtak szerint jártunk el, azzal a különbséggel, hogy a PCR a következık 

szerint futott le: 95 °C 6 perc, majd 95 °C 30 másodperc, 52 °C 1 perc, 72 °C 40 másodperc, 

fluorszcenciaszint leolvasása, majd a 2.-5. lépések ismétlése 40 cikluson keresztül, végül a 

PCR-termék olvadási görbéjének felvétele 55 °C-tól 95 °C-ig.  

A felhasznált primerek a következık voltak: CHO3D9U: 5′ CAA CCA TTC GAG CCA 3′; 

CHO3D9L: 5′ TAA GCC TCA CAA CCG TG 3′. Az adatok kiértékelését szintén a 3.9. 

pontban leírtak szerint végeztük. 

 

3.10.4. A BR-specifikus kitináz gén rekombináns elıállítása 

A kívánt gének bevitelét a PVX vírus-vektorba, melyet a pP2C2S plazmid tartalmazott, 

Saitoh és mtsai. (2001) cikke alapján végeztük. A cikkben szereplı wasabi defenzint, 

valamint zöld fluoreszkáló fehérjét (GFP) tartalmazó kész vektorokat pozitív kontrollként 

használtuk. A PVX vektort és a zöld fluoreszkáló fehérjét (GFP) tartalmazó pozitív kontroll 

vektort a Plant Bioscience Limited (Norwich, UK) bocsátotta rendelkezésünkre. A wasabi 

defensint tartalmazó vektort, szintén pozitív kontrollként dr. Hiromasa Saitoh bocsátotta 

rendelkezésünkre. 
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Replikáz 25kDa
12

8 Bevitt gén Köpenyfehérje

ClaI SalI

 

6. ábra. A PVX egyszálú RNS-vírusvektor szerkezete szinte azonos a vad burgonya-X víruséval. A 
replikázt kódoló ORF után a három, részben átfedı ORF a 25, 12 és 8 kDa mozgási fehérjéket kódolja. 
A vad vírusban ezután a köpenyfehérje génje következik. A módosított vírusban az eredeti 
köpenyfehérje elé mégegyszer bevitték a köpenyfehérje promóterét valamint restrikciós hasítóhelyeket 
a klónozás elısegítésére (Chapman et al. 1992). 

 

A PVX vektor készítıi a burgonya X vírust módosították (Chapman et al. 1992). Az 

eredeti vírus génjei teljes egészében megmaradtak: a replikáz gén, a „tripla gén blokk”, amely 

három, egymást átfedı fehérjét kódol (25, 12 és 8 kDa), és a köpenyfehérje génje. A „tripla 

gén blokk” valamint a köpenyfehérje gén közé helyezték be a köpenyfehérje promóterét 

ismételten, valamint mögé egy poliklónozó helyet. (6. ábra). A vektor restrikciós emésztéssel 

történı linearizálása után a T7-es promóterrıl fertızı transzkriptum készíthetı. Az általunk a 

vírusba beépített peptideket/fehérjéket (+), illetve a máshonnan kapott, felhasznált 

konstrukciókat a 3. táblázat tartalmazza: 

 

3. Táblázat. A vírusvektor segítségével kifejezett fehérjék és forrásaik. 

Peptid/fehérje Klónozás kiindulópontja Vektor származása 
N. tabacum kitináz Nicotiana tabacum BR-aktivált cDNS  saját 
GFP - Plant Bioscience Limited (Norwich, UK)
GUS pENTR GUS plazmid (Invitrogen) saját 
Wasabi defensin - Dr. Hiromasha Saitoh 

3.10.5. Klónozás a PVX expressziós vektorba 

A klónozáshoz a 3.10.1. pont szerint elıállított cDNS-t és a New England Biolabs nagy 

átírási pontosságú Phusion Taq enzimjét használtuk. A PCR reakcióval ClaI és SalI 

restrikciós hasítóhelyeket is elhelyeztünk a gének végeire. Felhasznált primerek: 

RE_Ntchitinase_5 5’-CCATC GATTC GAAGG AGATA GAACC ATGAA TTTCT 

CTTCAA G-3’ RE_Ntchitinase_3 5’-CCGTC GACTC Agtgg tgatg gtgat ggtgG CAGGT 

GAGAT TATCC CCAG-3’ A reverz primerben kis betők jelölik a ráhelyezett HIS-taget. A 

PCR-termékeket a Quiagen PCR Purification Kittel tisztítottuk. Amennyiben nem egyetlen 

csíkot kaptunk, a PCR-terméket gélbıl vágtuk ki, és Quiagen Gel Extraction Kittel 

tisztítottuk, a használati utasításokat követve. A tisztított terméket vákuum segítségével ~20 

µl-re sőrítettük. A restrikciós emésztéseket New England Biolabs termékek felhasználásával 
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végeztük, a gyártó utasítása szerint. A pP2C2S vektort, és a PCR terméket is emésztettük SalI 

majd ClaI enzimmel. A pP2C2S vektort Dam- E. coli törzsbıl tisztítottuk, a SalI enzim 

metiláció-érzékenysége miatt. Az emésztett termékekeket kicsaptuk, majd 1-3 µl visszaoldott 

PCR terméket 3 µl visszaoldott vektorba ligáltunk 16 °C-on éjszakán át T4 ligázzal. Ezután a 

reakciót hıinaktiváltuk, majd TOP10 (Invitrogen) E. coli sejtekbe transzformáltuk Sambrook 

(1989) szerint. 

 

3.10.6 Fertızı vírus-RNS elıállítása 

SpeI enzimmel (New England Biolabs) emésztettük az elkészült expressziós vektort a 

gyártó utasítása szerint. Agaróz gélelektroforézissel ellenıriztük, hogy az emésztés 100%-os 

volt-e. Ha igen, a terméket a Quiagen PCR Purification Kittel tisztítottuk. Ezután in vitro 

transzkripció következett. A beépített gént tartalmazó vírusgenomot a Promega RiboMAX™ 

Large Scale RNA Production System transzkripciós kittel írtuk át RNS formába. Az RNS 

minıségét és mennyiségét 1µl termék futtatásával ellenıriztük 1%-os agaróz gélen. A fertızés 

elıtt nem volt szükség tisztításra vagy más kezelésre. 

 

3.10.7. A növények és fertızésük 

A vírus RNS-sel fogékony Nicotiana benthamiana növényeket fertıztünk. 4-6 leveles 

növényeket használtunk, melyeket cserépben, 20 °C-on 16/8 órás fény/sötét periódussal 

növénynevelı kamrában neveltünk. 60 µl fertızı-puffert adtunk 30 µl transzkriptumhoz, 

ezzel 3 növényt tudtunk fertızni, növényenként 3 levelet. 10 µl RNS-puffer keveréket 

pipettáztunk a levélre. A 10 µl-es cseppet lapított végő steril üvegbottal kentük szét a 

leveleken, majd a levélre desztillált vizet porlasztottunk. Az RNS-sel történı fertızést a 

Baulcombe munkacsoport weblapján (http://www.tsl.ac.uk/dcb/services/instruct.htm) 

található leírás illetve dr. Burgyán József személyes közlése alapján végeztük. A fertızı-

puffer összetételét a 3. mellékletben közöljük. 
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3.10.8. Fehérjék kimutatása 

Mintavétel 

A fertızés után 9-12 nappal vettünk levélmintákat a szisztemikus fertızést mutató 

levelekbıl. Az erısebb mozaikos tüneteket mutató leveleket győjtöttük, ezek általában az 

újonnan nıtt fiatal levelek. A mintákat folyékony nitrogénben lefagyasztottuk, felhasználásig 

-70 °C-on tároltuk. Körülbelül 200-300 µl-nyi térfogatú, folyékony nitrogénben eldörzsölt 

levélanyagot elıhőtött eppendorfban elkevertünk 2-300 µl 2× mintafelvivı pufferrel (ld. 3. 

melléklet). A kapott sőrő folyadékot 5 percig forraltuk, majd 5 percig centrifugáltuk. A 

felülúszót -80 °C-on tároltuk. Gélre való felvitel elıtt azonos mennyiségő vízzel hígítottuk 

(így kaptunk 1-szeres mintapuffert). A fehérjéket 20%-os tricin-SDS (akrilamid:bisz-

akrilamid 19:1) gélen futtattuk. Az oldatok receptjei a 3. mellékletben találhatók. 

 

Western blot 

A tricin-SDS PAGE után a fehérjéket Immobilon-P (Millipore) membránra vittük át. 

Ehhez a méretre vágott membránt 15 másodpercre metanolba mártottuk, majd vízben 

öblítettük, végül transzfer pufferbe helyeztük. A blottoló egységet a gyártó utasítása (Biorad) 

szerint összeállítottuk, 4 °C-on, 30 V-on éjszakán át blottoltunk. Másnap a membránt 2-szer 5 

percig vízben mostuk, majd az 1. blokkoló oldatban (TBS-T, 3% BSA) 1 óráig lassan 

billegtettük. Ezután az 1. blokkoló oldatban (TBS-T, 3% BSA) 1:1500 arányban hígítottuk az 

elsıdleges antitestet (pentahis antitest, Quiagen), ebben a membránt 2-3 óráig inkubáltuk. 

Ezután háromszor 10 percig mostuk TBS-T pufferben, majd a 2. blokkoló oldatban (TBS-T, 

5% zsírmentes tejpor) feloldott másodlagos antitesttel (Sigma antimouse-POX, 1:30000) 

inkubáltuk 1 óráig. Ezután háromszor tíz percig mostuk TBS-T pufferben, majd TBS-be 

helyeztük. A kimutatást ECL kemilumineszcens kittel (Millipore) végeztük. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A BR alatt aktiválódó gének azonosítása szubtrakciós hibridizációval 

 

A szubtrakciós hibridizáció alkalmas serkentett, illetve gátolt géneknek nagyszámú 

azonosítására. A kapott cDNS könyvtárban feldúsul azoknak a klónoknak a száma, amelyek a 

kezelt mintában megváltozott aktivitású génekbıl származnak. Kísérleteinkben a BR alatt 

aktivált géneket kerestük. A szubtrakcióhoz a dohánylevelek egyik felét Pseudomonas 

syringae hrcC mutánsának 108 ml-1 koncentrációjú szuszpenziójával infiltráltuk, másik felét 

nem kezeltük. Kontrollként azért nem vízzel kezelt mintát használtunk, mert azt már korábbi 

eredményeinkbıl tudtuk, hogy a BR alatt aktiválódó gének egy része, ha kisebb mértékben is, 

de sérülésre is emelkedett expressziót mutat. A szubtrakció során viszont nem szerettük volna 

ezeket a klónokat elveszíteni. (A csak a sérülésre indukálódó géneket a késıbbi ellenırzı 

kísérletekben szőrtük, ahol már a vízzel injektált minták szolgáltak kontrollként). Az infiltrált 

és a kezeletlen kontroll mintákból 3, 6 és 48 óra múlva mintát vettünk. A 3 és 6 órás mintákat 

egyenlı arányban kevertük. A szubtrakciós hibridizációnál az egyes lépések 

meghatározhatják az egész folyamat kimenetelét, ezért végig ajánlott az egyes lépések 

ellenırzése, mi is így tettünk.  

A 7. ábra a) részén annak ellenırzése látható, hogy az RsaI restrikciós enzim 

megfelelıen emésztette az mRNS-bıl írt cDNS-t. Az ábra b) részén a hibridizáció utáni és 

elıtti cDNS keverékbıl, a korábban a végekre kapcsolt adaptert felismerı primerek 

segítségével végzett PCR eredménye látható. A futási sávokban kivehetı csíkmintázat 

megváltozott, így feltételeztük, hogy a hibridizáció során az egyes cDNS-fajták viszonylagos 

mennyisége megváltozhatott. További ellenırzésként félkvantitatív PCR-t végeztünk a 

szubtrakció elıtti és utáni mintákon, egy korábbról ismerten aktiválódó génre (tpoxN1 

peroxidáz, Bozsó et al. 2002), és az állandó szinten kifejezıdı aktinra (8. ábra). A PCR 18. 

ciklusától kezdve minden 5. ciklusban mintát vettünk a reakcióelegybıl, majd ezeket egymás 

mellett gélen elválasztva össze tudtuk hasonlítani az aktin és a peroxidáz géneknek megfelelı 

cDNS mennyiségét a szubtrakció elıtti és utáni mintákban. 
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7. ábra. A szubtraktív hibridizáció egyes lépéseinek ellenırzése. a) A dohány mRNS-bıl készült 
cDNS minták agaróz-gélelektroforézises ellenırzése RSAI enzimmel történt restrikciós emésztés elıtt 
és után. Jelölések: Doh C: baktériummal kezelt növénybıl származó cDNS; K: kontroll növénybıl 
származó cDNS; M: molekulaméret marker b) Szubtrakciós hibridizáció elıtti és utáni cDNS 
keverékbıl, a csatolt adapterrészre kötıdı primerrel végzett PCR-ek eredménye. Jelölések: DS: 
szubtrakció utáni minta; D1-c: szubtrakció elıtti minta, K: PCR hatékonyságát mutató pozitív 
kontroll; M: molekulaméret marker. 

 

 
8. ábra. A szubtraktív hibridizáció kimenetelének ellenırzése félkvantitatív PCR-rel. a) Aktin 
primerrel végzett PCR eredménye szubtraktált és nem szubtraktált cDNS mintákon. b) Dohány 
peroxidáz primerrel végzett PCR eredménye szubtraktált és nem szubtraktált cDNS mintákon. 
Jelölések: A számok azt a ciklusszámot jelölik, amelynél a mintát a reakcióelegybıl kivettük. 

 

Az aktinnál, mint konstitutív génnél azt vártuk, hogy kevesebb legyen belıle a 

szubtrakció utáni cDNS keverékben. A peroxidáznál azonban, mint BR során ismerten 

aktiválódó génnél azt vártuk, hogy feldúsult mennyiségben legyen jelen (Bozsó et al. 2002). 

Az aktint ennek megfelelıen a szubtrakció elıtti mintákban már a 23. ciklusnál tudtuk 

detektálni, míg a szubtraktált mintákban csak a 28. ciklusnál volt jól láthatóan jelen, tehát 

mennyisége jelentısen csökkent. Ezzel ellentétben a peroxidáz koncentrációja nem csökkent, 

sıt valamelyest nıtt a szubtrakció végére. A fentiek alapján azt vártuk, hogy sikerült olyan 

cDNS populációt elıállítani, amely dúsítva tartalmazza a baktériumos kezelés hatására 
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megnövekedett expressziót mutató géneket, tehát érdemes ezeket klónozni és a 

klónkönyvtárat elemezni. A korai mintából 430 darab klónunk lett, a késıi, 48 órás mintából 

460 darab klón – összesen 890 darab. 

 

4.1.1. A szubtraktált klónkönyvtár ellenırzése véletlenszerő szekvenálással és 

valósidejő PCR-rel 

A klónok közül a korai, 3-6 órás keverék könyvtárból véletlenszerően 

megszekvenáltunk 19-et, azért, hogy képet kapjunk a könyvtár összetételérıl (4. táblázat). 

Arra voltunk kíváncsiak, milyen arányban találunk olyan géneket, amelyek hozzárendelhetı 

funkciójuk, illetve az irodalmi adatok alapján kórokozók vagy más stressz által indukálódnak, 

illetve milyen arányban fordulnak elı azok a háztartási gének, amelyek a sejtek mőködéséhez 

szükségesek, ezért mindig nagy mennyiségben van jelen a róluk átíródott mRNS. Reméltük, 

hogy utóbbiak aránya nem túl nagy, mivel a szubtrakciós hibridizáció célja pontosan az volt, 

hogy ezeket a cDNS keverékbıl eltávolítsuk.  

A véletlenszerő szekvenálás után nem találtuk meg a fotoszintézis jellegzetes enzimeit, 

melyek a növények leveleiben a legnagyobb mennyiségben fordulnak elı, mint például a 

Rubisco enzim, tehát a szubtrakció ezeket valószínőleg eltávolította. A 19 szekvenálási 

reakció végül 20 gén szekvenciáját eredményezte, mivel a 38. klónnál egyedi esemény fordult 

elı, ugyanis két teljesen eltérı génszakasz egymás mögött tandemben épült be a plazmidba, 

így ezeket ezután EBR-38a és EBR-38b klón néven említettük.  

Ígéretes volt, hogy a megtalált génekkel azonos vagy rokon gének vírus vagy gomba 

kiváltotta aktivációjáról több esetben rendelkezésre álltak irodalmi adatok. Például az EBR-21 

és EBR-43 jelő OMT-I a és b (ortometil-transzferáz) gének aktiválódását TMV-fertızés után 

mutatták ki (Jaeck et al. 1996), csakúgy, mint az EBR-38b jelő epoxid hidrolázzal rokon 

fehérje esetében (Guo et al. 1998). Az EBR-44 és EBR-54 jelő glicingazdag és 

fotoasszimilátum-érzékeny fehérjék oomycetes elicitor hatására aktiválódtak (Takemoto et al. 

2003). Szintén oomycetes (Phytophtora capsici) hatására mértek transzkripciószint-

emelkedést az EBR-51 jelő ADP-ribozilációs faktornál (bejegyzés az AF108891 GenBank 

szekvenciánál). Baktérium általi serkentésre a leginkább hasonlító homológ géneknél nem 

találtunk példát. 
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4. Táblázat. A szubtraktív hibridizációval nyert, BR-hez kapcsolható klónhalmazból ellenırzés 
céljából véletlenszerően szekvenált klónok jellemzıi. Az azonos génekbıl származó klónokat késıbb 
kontigokba rendeztük, az azonosítás megkönnyítése végett a táblázatban mindkettıt feltüntettük. A 
klónszekvenciák a GenBank adatbázisba kerültek, kapott azonosítójuk az utolsó oszlopban található. 
 
Klón 
neve 

Megfelelı 
kontig 
neve 

A BLAST keresés által 
kiadott legjobban hasonlító 
gén  

Mely 
növénybıl 
származik 

Hasonlóság 
mértéke 

BLAST 
E-érték 

GenBank 
azonosító 

EBR-1 C181 Adenozin kináz 
(AY695052) 

Nicotiana 

tabacum 

315/315 (100%) e-176  - 

EBR-11 C59 Kloroplasztisz DNS-kötı 
fehérje (D26015) 

Nicotiana 

tabacum  

211/211 (100%) e-114  - 

EBR-14 C180 GHMP kináz fehérje 
(NM111030) 

Arabidopsis 

thaliana 

258/368 (70%) 1e-37 AJ937840 

EBR-15 C7 Catf2 acil-transzferáz gén 
(AB206920.1) 

Capsicum 

annuum 

107/137 (82%) 3e-28 AJ937841 

EBR-20 C7 Catf2 acil-transzferáz gén 
(AB206920.1) 

Capsicum 

annuum 

45/50 (86%) 4e-11 AJ937842 

EBR-21 C1 OMT I-a mRNS (X74452) N. tabacum  426/431 (98%) 0.0 AJ937843 
EBR-25 C46 Citokróm b5 mRNS 

(X71441) 
Nicotiana 

tabacum  
133/147 (90%) 6e-43 AJ937844 

EBR-33 C18 Acil szállító fehérje (Acl1) 
(AF127796) 

Capsicum 

chinense 
62/70 (88%) és 
47/50 (94%)  

5e-11 
és 3e-06 

AJ937845 

EBR-37 C12 Metionin szintáz (MS) 
(AF082893) 

Solanum 

tuberosum  
169/180 (93%) 3e-67 AJ937846 

EBR-38a  C45 Fahéjsav-4-hidroxiláz 
(C4H) (AF212318) 

Capsicum 

annuum  
103/123 (83%) 3e-14 AJ937847 

EBR-38b C131 Epoxid-hidroláz EH-1 
(U57350) 

Nicotiana 

tabacum  
226/229 (98%) e-118 AJ937848 

EBR-43 C1 OMT I-b mRNS (X74453) N. tabacum  433/433 (100%) 0.0 - 
EBR-44 C5 NtEIG-E17 glicin-gazdag 

fehérje (AB035125) 
Nicotiana 

tabacum  
532/533 (99%) 0.0  AJ937849 

EBR-47 C70 Nincs egyezés - -  AJ937850 
EBR-51 C154 ADP-ribozilációs faktor 

(AF108891) 
Capsicum 

annuum  
141/154 (91%) 2e-49 AJ937851 

EBR-52 C8 Glutation-S-transzferáz 
(HMGST) (X78203) 

Hyoscyamus 

muticus 
298/337 (88%) 
 

5e-96 
 

AJ937852 

EBR-53 C158 Capsicum annuum elicitor-
indukálható fehérje EIG-J7 
(AY496121) 

Capsicum 

annuum 
111/139 (79%) 4e-04 AJ937853 

EBR-54 C10 NtEIG-E80 lehetséges 
fotoasszimilátum-érzékeny 
fehérje (AB041515) 

Nicotiana 

tabacum  
189/218 (86%) 3e-49 AJ937854 

EBR-59 C21 Extensin mRNS (X70343) Nicotiana 

sylvestris  
367/391 (93%) 0.0 AJ937855 

EBR-61 C177 Lehetséges delta TIP 
(MIP2) mRNA 
(AF290618) 

Nicotiana 

glauca  
533/556 (95%) 0.0 AJ937856 
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4.1.2. A gének aktivációjának ellenırzése a klónkönyvtárból készült 

cDNS chippel 

 

 

9. ábra. A cDNS chip egy részlete hibridizáció után. A színkód szerint a piros színő pontok az 
aktivált, a zöldek a gátolt, a sárgák pedig a kezelt és kontroll mintákban azonos szinten átíródó géneket 
jelölik. Az egy-egy blokkon belüli ismétlıdı mintázat mutatja, hogy minden pont 4 ismétlésben lett 
nyomtatva. Ahol a négyzetrácsos elrendezésben hiányzik a pont, ott vagy alacsony átíródási szintő gén 
van, vagy abba a pontba nem nyomtattunk DNS-t. 

 

A klónok aktivációjának ellenırzéséhez a korai idıpontból nyert 430, és a késıi 

idıpontból nyert 460 klónból készült PCR-termékekbıl cDNS chipet nyomtattattunk. Az 

általunk 96-lyukú mikrotiter lemezekben elkészített PCR termékeket a Szegedi Biológiai 

Központ Funkcionális Genomikai Laboratóriumának munkatársai tisztították, és nyomtatták 

tárgylemezekre. A hibridizációkat magunk végeztük, szintén a szegedi laboratóriumban. A 

kezelt, illetve a kontroll mintákat eltérı színő (Cy5 /piros/ és Cy3 /zöld/) fluoreszcens 

festékkel jelöltük, majd ezeket összekevertük és felvittük a chipre. A megfelelı hibridizációs 

hımérsékletet aszerint választottuk ki, hogy a jelerısség értékelhetı legyen, ugyanakkor 

minél kevesebb kereszthibridizáció forduljon elı. Különbözı hımérsékleteken, 42, 46, 50, 55, 

60 és 65 °C-on tesztelve az azonos mintákat, végül az 55 °C-t találtuk megfelelınek. 42 °C-on 

a kezelt és kontroll minta minden pontban szinte azonos erısségő jelet adott, ami arra utal, 

hogy a hibridizáció ebben az esetben nem volt specifikus. Ezzel ellentétben 65 °C-on a 

jelerısség értékelhetetlenül lecsökkent. A chipeket 55 °C-on hibridizálva, a szkennelés után 

jellegzetes képet kaptunk (9. ábra). Piros színt rendeltünk azokhoz a pontokhoz, ahol a kezelt 

minta által kibocsátott fluoreszcencia volt erısebb, zöldet azokhoz, ahol a kontroll által 
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kibocsátott. A sárga pontokhoz tartozó gének átíródása közel azonos szintő volt a két 

mintában. A klónok a chipen a blokkokon belül négyszer ismétlıdnek. A képen a piros 

pontok túlsúlya abból adódik, hogy a szubtrakcióval az aktivált gének választódtak ki. A 

hiányzó pontok egyrészt a nyomtatás sorrendjébıl adódóan üresek, másrészt elég sok esetben 

a kibocsátott fluorszcencia túl gyenge volt az adott gén érzékeléséhez. Néhány halványan 

megjelenı klón kifejezıdését valósidejő PCR-rel vizsgálva azt találtuk, hogy ezek között is 

elég sok az aktiválódó (lásd késıbb). Ez arra mutat rá, hogy a cDNS chipeket használva, az 

alacsonyabb abszolút mennyiségben jelenlévı transzkriptumokhoz tartozó gének 

aktivitásának változásáról nem kapunk információt, így a chip hibridizációs kísérletek mellett 

érdemes más módszereket is használni a megváltozott aktivitású gének keresésére. 

A szekvenáláshoz úgy szerettük volna kiválasztani a klónokat, hogy a túl szigorú 

szelekciós határ miatt ne maradjon ki aktiválódó gén. Ezért itt nem válogattuk ki a pontokat 

méret szerint, vagy a háttérhez viszonyított fényesség szerint. A kezelésenkénti három 

ismétlést felhasználva, student-féle t-próbával választottuk ki azokat a klónokat, amelyek 

95%-os valószínőséggel elérték a kétszeres aktivációs küszöböt, a 6 órás vagy a 48 órás 

idıpontban. A 890 darab klónból 461 darabot jelöltünk ki szekvenálásra. 

 

4.1.3. A szekvenált klónok elemzése és funkció szerinti csoportosítása 

A 461 kiválasztott klónból 425 szekvenálása volt sikeres. A részszekvenciákból a 

Seqman program 176 hosszabb génszakaszt, vagyis kontigot állított össze. Ezek közül 68 

épült fel 2 vagy több klónból, a többi egy klónt tartalmazott. A kontigok lehetséges 

funkciójának megállapítására a BLAST programot használtuk. A kontigokat felsoroló teljes 

táblázatot a legnagyobb hasonlóságot mutató gének nevével, azonosítószámával, és az 

egyezés mértékével a 2. melléklet tartalmazza.  

A megállapított hasonlóságok alapján a 176 kontigot a következı csoportokba soroltuk: 

sejtfelépítés (2 db), jelátvitel (20 db), sejtvédelem (7 db), sejtfal (11 db), fenilpropanoid (9 

db), terpenoid (4 db), védekezéshez kapcsolt (PR, 16 db), hısokk fehérje (9 db), fehérje 

anyagcsere (13 db), szállító folyamatok (12 db), anyagcsere-energia (21 db), fotoszintézis (2 

db), egyéb (7 db), azonosítatlan (11 db), ismeretlen (32 db). Az arányokat a 10. ábra 

szemlélteti. A vártnak megfelelıen nagy arányban szerepelnek jelátviteli gének. Jelentıs a 

sejtfalerısítı gének aránya, fıleg, ha együtt tekintjük a fenilpropanoid génekkel, melyek 

szintén sejtfalerısítı folyamatokban vehetnek részt. Említésre méltó még a védekezı gének 

nagy aránya, és az elızıekkel szemben a fotoszintézissel kapcsolatos gének elenyészı 
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hányada. Nehéz vizsgálni, de valószínőleg sok fontos gént rejt az ismeretlen funkciójú, és az 

azonosítatlan gének csoportja. A besorolás természetesen nem volt minden esetben 

egyértelmő, hiszen például a védekezéssel kapcsolatos (PR) gének valós funkciója sok 

esetben ismeretlen. Ez tehát egy mesterséges kategória, de használata mégis elterjedt az 

irodalomban. A kapott arányokból messzemenı következtetéseket nem lehet levonni, de az 

irodalmi adatokkal alátámasztva kiindulópontot kaptunk ahhoz, mely csoportok génjeit 

érdemes a késıbbiekben vizsgálni.  
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10. ábra. A BR során aktiválódó dohány gének százalékos eloszlása a feltételezett funkciójuk szerinti 
csoportokban. 

 

4.1.4. A chip hibridizációs eredmények megerısítése valósidejő PCR-rel 

 Mint korábban írtuk, az elsı hibridizációkkal célunk az volt, hogy minden olyan klón 

bázissorendjét megállapítsuk, amely aktiválódó gént képvisel. Viszont a kiválogatás 

megengedıbb feltételei miatt nem aktiválódó gének is kerülhettek a szekvenált klónok közé. 

Ezért a kapott kontigokat ismételten ellenıriztük. Ekkor a chipek hibridizálásához és az 

értékeléséhez szigorú körülményeket alkalmaztunk, elkerülendı az ál-pozítív gének 

azonosítását. Ez azonban az érzékenység rovására ment, mivel sok klón esetében a jel/háttér 

arány nem érte el a kívánt 1,3-szoros arányt, ezért ezekkel nem is számoltunk. A 
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véletlenszerően kiválasztott kontigokra végzett valósidejő PCR-ek kimutatták, hogy a chipen 

jelet nem adó gének közül is sok aktiválódó van (lásd 6. táblázat). Ennek megfelelıen, 

további, egyes géncsoportokon végzett kísérleteinknél ezeket a géneket sem hagytuk ki, a 

kérdéses eseteknél az aktivációt az érzékenyebb valósidejő PCR-rel ellenıriztük. 

Kiértékelésünk szerint a 176 darab kontigból a 6 órás mintáknál 80 darab, a 48 órás 

mintáknál 32 darab jelent meg a chipen értékelhetı erısséggel. A valósidejő PCR-rel összesen 

32 darab, véletlenszerően és funkció szerint válogatott kontig kifejezıdését mértük 6 és 48 

órában, a hibridizációhoz is használt cDNS mintákon. A 6 órás mintáknál a hibridizáció 

szerint a 80 detektált kontigból 52, míg ugyanebben az idıpontban a 32 PCR-ezett kontigból 

23 serkentıdött szignifikánsan. A 32 PCR-ezett kontigból 6 óránál 14 volt kimutatható a 

chipen, ebbıl 12 aktiválódott a PCR szerint (lásd 5. táblázat). A hibridizáció szerint a 48 órás 

mintáknál a 32 kimutatható kontigból 18 serkentıdött szignifikánsan. A 32 PCR-ezett 

kontigból 8 volt értékelhetı az arrayen, ebbıl a PCR 7-nek az aktiválódását igazolta. A 

számokat az alábbi 5. táblázatban is feltüntettük: 

 

5. táblázat. A chipen kimutatható, a valósidejő PCR-rel ellenırzött, valamint az ezek közül 
szignifikánsan aktiválódó gének számszerő összehasonlítása.  

 
 Kimutatható/mért 

kontigok száma 
(db) 

Aktiválódó géneket 
képviselı kontigok 

száma (db) 
6h minták 

Chipen mért adatok 80 52 
RT PCR-rel mért adatok 32 23 
Chip és RT PCR adat is van 14 12 

48h minták 
Chipen mért adatok 32 18 
RT PCR-rel mért adatok 32 28 
Chip és RT PCR adat is van 8 7 

 

A 6. táblázatban összehasonlítottuk azokat a kontigokat, amelyekrıl valósidejő PCR és 

chip adatok is rendelkezésre állnak. Az összesen 24 mérésbıl (a 6 és 48 órás mintákat 

összesítve), 18 esetben azonos típusú változást (serkentıdést, vagy állandó kifejezıdést) 

mértünk. Néhány (4) esetben az egyik módszer serkentıdést mutatott, míg a másik állandó 

szintet. Ebbıl 3-nál a PCR mutatta ki az aktivációt, ami összecseng azokkal a 

megfigyelésekkel, hogy a hibridizáció mintegy „összenyomja” a különbségeket (Yuen et al. 

2002). A valósidejő PCR általában nagyobb mértékő különbségeket mutat, illetve a meglévı 

különbséget ott is kimutatja, ahol a hibridizációval nem észlelhetı változás. Ezért a valósidejő 

PCR-rel kapott adatok hitelesebbek, mint a hibridizációs adatok. Két esetben, mindkétszer az 
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53. kontignál, ellentétes irányú változást tapasztaltunk a hibridizációs és a PCR-rel mért 

adatok között. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a szigorú körülmények ellenére a chipen 

kereszthibridizáció léphetett fel a gén egy homológjával,. Összességében az adatok azt 

tükrözik, hogy rendszerünkben a valósidejő PCR és a chip hibridizáció kevés kivétellel 

egymást megerısítı eredményeket adott. 

 

 

6. táblázat. Azon kontigok transzkripciószint-változási irányának összehasonlítása, melyekrıl 
valósidejő PCR és chip adatok is rendelkezésre állnak. A táblázat értékei a kezelt, és a (vízzel kezelt) 
kontroll mintában mért génkifejezıdés arányát jelentik, a három biológiai ismétlés átlagát tekintve. 
Szignifikáns eltérésnek vettük a vizes kontrollokhoz képest több mint kétszeres eltérést, t-próba 
szerinti 95%-os biztonsággal, ezt csillaggal jelöljük. Az „n” jelentése: nincs adat. Piros háttérrel 
jelöltük az aktivációt, kékkel a változatlan kifejezıdést, zölddel a gátlódást. A C171 jelő kontig a 
konstitutív kontroll ubikvitin extenziós protein. 
 
 

Kontig 
jelzése 

6h 
chip 

6h 
RT PCR 

48h 
chip 

48h 
RT PCR 

C1 5,51* 14,40 3,86* 3,38* 
C3 0,98 0,92 1,56 3,54* 
C5 11,50* 124,02* 7,51* 40,24* 
C8 5,90* 15,73* 3,84* 4,54* 
C10 3,60* 34,23* n 41,13* 
C11 2,32 3,36* 0,78 1,19 
C21 2,68* 5,14 4,66* 12,94 
C24 2,03 1,53 n 2,89* 
C39 7,19* 97,97* n 21,33* 
C53 0,70 3,85* 0,49 2,74* 
C59 1,48 1,07 3,85* 5,56 
C64 1,73 8,27* n 9,45* 
C108 1,10 2,06 n 2,77* 
C125 2,11* 2,25* n 5,40* 
C171(UBI) 1,01 1,30 1,15 1,18 
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4.2. Jelátviteli folyamatokban részt vevı gének kifejezıdése 

 

Fontosnak tartottuk a jelátvitelben részt vevı gének további vizsgálatát, mivel ezek 

közvetlenül befolyásolhatják a rezisztencia kialakulásának szabályozásában. Az 

Arabidopsisból leírt, flagellin-receptortól induló MAPK-jelátviteli útvonal (Asai et al. 2002) 

egyes elemei esetünkben, dohányban is megjelentek: egy receptor-kináz (C90), és két MAP-

kináz (C24, C58). Ezeken kívül több, kalcium-függı mőködéső fehérje is feltőnik (C53, C95, 

C125). Az általunk talált, BR-hez köthetı jelátviteli gének további vizsgálatához elsı 

lépésként minden, e csoportba sorolt kontigról valósidejő PCR-rel megállapítottuk, mutat-e 

szignifikáns aktivációt a BR kiváltása után 6 vagy 48 órával. A kapott eredményeket a 11. 

ábra mutatja be. A 16 génbıl 11 szignifikánsan, több mint kétszeresen aktiválódik a 6. vagy 

48. órában. Ezen kívül, az C55-ös (14-3-3 szabályozó fehérje) és C59-es (CND41 

kloroplasztisz-specifikus DNS-kötı fehérje) kontignak megfelelı gén valószínőleg szintén 

aktiválódik, azonban az egyes minták közötti nagyobb szórás miatt a t-próba nem mutatott ki 

szignifikáns változást. Utóbbiaknál az aktiváció meglétét esetleg további, ismeretlen faktor is 

befolyásolhatja. 

Három szekvencia, a C66 (SR1 Nt-rab7b membránhoz kapcsolt GTP-kötı fehérje), C94 

(foszfatidil-inozitol-szintáz) és C139 (szfingozin-1-foszfát-liáz) adataink szerint nem 

aktiválódó génekhez tartozott. Véletlenszerően is bekerülhettek a könyvtárba, de jelátviteli 

génekrıl lévén szó, felmerült, hogy a vizsgált 6 órás mintáknál korábban lecsengett az 

aktiváció, ezért ezeket korábbi idıpontokban (1 és 3 óra) is megmértük. A C94 jelő 

foszfatidil-inozitol-szintáznál az 1. órában kétszeres aktivációt tapasztaltunk, a másik két gén 

transzkripciója a korábbi idıpontokban sem emelkedett meg (az adatokat nem mutatjuk). 
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11. ábra. A jelátviteli gének aktivációjának ellenırzése valósidejő PCR-rel A P. syringae pv. syringae 

hrcC baktériummal történt kezelés után 6 és 48 órával vett mintákban mért mRNS szintek aránya a 
kontrollhoz képest, a 6 órás aktiváció nagysága szerinti sorrendben. Az értékek 3 biológiai ismétlés 
átlagai. A t-próba szerint a vizes kontrollokhoz képest szignifikáns (95% biztonság), legalább 
kétszeres eltérést kereszttel jelöltünk. A C171-es kontig a konstitutív kontroll ubikvitin-extenziós 
protein. C139: szfingozin-1-foszfát-liáz (SPL); C66: SR1 Nt-rab7b membránhoz kapcsolt GTP-kötı 
fehérje; C59: CND41 zöld-színtest-specifikus DNS-kötı fehérje; C94: foszfatidil-inozitol szintáz; 
C106: lehetséges PTS HPR szerin foszforilációban résztvevı protein; C24: NtMKP1 MAP kináz; C90: 
receptor-szerő protein kináz; C108: etilén-képzı-enzim (EFE); C125: annexin-szerő, kalcium-függı 
foszfolipid-kötıdés; C144: WD ismétlıdést tartalmazó AN11 fehérje; C55: 14-3-3 szabályozó fehérje 
izoforma; C135: Rav transzkripciós faktor; C53: CDPK4 kalcium-függı protein-kináz; C58: MAP3K-
szerő fehérje; C151: NtHSF1 transzkripciós faktor; C95: Avr9/Cf-9 gyorsan elicitált protein. 

 

4.3. A fenilpropanoid útvonal génjeinek expressziója 

Az génkifejezıdési adataink szerint a papillaképzıdéshez szükséges lignin termeléséért 

felelıs fenilpropanoid útvonal szinte minden eleme, valamint a sejtfalszilárdító glikoprotein-

alapú hálózatot képezı glicin-gazdag és extenzin fehérjék átíródása is serkentıdött a 

dohánylevélben. Valósidejő PCR-rel ellenırizve a szubtrakcióval kiválogatott géneket, a 

kapott adatok minden fenilpropanoid-gén aktiválódását alátámasztották (lásd 12. ábra). 

Kiderült, hogy a lignin irányába vezetı reakciókat katalizáló enzimek génjeinek nagyobb 

része jelen van az aktivált kontigok között. Az útvonal korai enzimeit kódoló gének közül két 

fenilalanin-ammónia-liáz (PAL) gén, valamint egy fahéjsav-4-hidroxiláz (C4H) és egy 4-

hidroxi-fahéjsav-CoA-ligáz (4CL) gén aktivációját is kimutattuk. A képzıdött molekulák 

átalakításában résztvevı ortometil-transzferázok (OMT), és ferulasav-5-hidroxiláz (F5H) 

génjeinek aktivációját szintén bizonyítottuk. Az aromás alkoholokat lignin vegyületté oxidáló 

peroxidázokból (POX) három izoenzimet kódoló gén is aktiválódott. Mindegyik gén átíródási 

szintje magas volt már 6 órában is, és ez különbözı mértékben még 48 órában is fennmaradt. 
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12. ábra. A grafikonon a fenilpropanoid útvonalhoz tartozó gének aktivációjának ellenırzését 
mutatjuk valósidejő PCR-rel mérve. A P. syringae pv. syringae hrcC baktériummal történt kezelés 
után 6 és 48 órával vett mintákban mért mRNS szintek arányát tüntettük fel a kontrollhoz képest. Az 
értékek 3 biológiai ismétlés átlagai. A szignifikanciavizsgálatot t-próbával végeztük, a vizes 
kontrollokhoz képest szignifikáns eltérést vizsgálatuk, 95% biztonsággal, amit kereszttel jelöltünk. Az 
y tengelyen logaritmikus skálát használtunk, az értékek jelentıs, nagyságrendi eltérései miatt. UBIE 
jelöli a 171-es kontignak megfelelı konstitutív kontroll ubikvitin-extenziós fehérjét. Rövidítések: 
PAL: Fenilalanin-ammónia-liáz, C4H Fahéjsav-4-hidroxiláz, 4CL: 4-hidroxi-fahéjsav-CoA ligáz, 
OMT I: O-metiltranszferáz, POX: Peroxidáz, F5H: Ferulasav-5-hidroxiláz. 

 

Szerettük volna megvizsgálni, vajon a fenilpropanoid útvonal mőködésének 

megzavarása okoz-e kimutatható változást az általános rezisztencia hatékonyságában. Az 

útvonalban a fenilalanin-ammónia-liáz (PAL) után a fahéjsav-4-hidroxiláz (C4H) a második 

enzim. Az általa katalizált reakció sebesség-meghatározó lépést jelent a folyamatban, ezért ha 

itt avatkozunk be, akkor ez az összes további lépésre hatással van. Ha a fenilpropanoid 

útvonal fokozott mőködése tényleg fontos eleme az általános rezisztenciának, akkor a C4H 

gátlásával várhatóan csökken az általános rezisztencia hatékonysága. Schalk és munkatársai 

(1998) szerint a piperonilsav (PIP) hatékony, szelektív, kvázi-irreverzibilis inhibitora a C4H-

nak, így kísérletünkben ezt használtuk fel.  

A BR HR-gátló tulajdonságát használtuk fel a változások kimutatására. A PIP-et 

együtt injektáltuk P. syringiae hrcC baktériummal, a BR pozitív kontrolljaként csak P. 

syringiae hrcC-t injektáltunk, negatív kontrollként vizet, DMSO-t (a PIP oldószere) és 

önállóan PIP-et használtunk. Ezután 4, 5 és 6 óra múlva az elıkezelt levélfelületeket 

felülfertıztük a P. syringiae pv. syringae 61 inkompatibilis törzzsel, 1-1 elıkezelt levelet 

pedig felülfertızés nélkül hagytunk. A kifejlıdött tüneteket másnap értékeltük. A kísérleteket 
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három, független ismétlésben végeztük. A felülfertızés nélküli leveleken sehol nem fejlıdött 

ki HR. A felülfertızés után a vízzel, DMSO-val, PIP-pel vagy semmivel sem elıkezelt 

levélérköz-felületeken minden idıpontban a teljes kezelt felületen kifejlıdött a HR. A P. 

syringiae hrcC baktériummal elıkezelt felületen egyáltalán nem, vagy csak kismérető foltban 

alakult ki HR a felülfertızés után. A P. syringae hrcC + PIP kombinációval elıkezelt 

levélfelületen kisebb kiterjedéső HR folt volt megfigyelhetı, mint a kontrollokon. 

Ugyanakkor a foltok gyakoribbak, és nagyobbak voltak, mint a P. syringiae hrcC-vel 

elıkezelt területeken (13. ábra, A). 
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13. ábra, A) Különbözı elıkezelések hatása a HR kiterjedésére. B) A kapott adatok számszerő 
kiértékelése. A leveleken teljes érközöket elıkezeltünk a jelölt anyaggal és/vagy baktériummal. A bal 
felsı sarkokban látható idı elteltével a tollal körberajzolt területet kezeltük inkompatibilis P. syriniae 

pv. syringae 61 törzzsel. A függıleges tengelyen a HR kiterjedését adtuk meg az elıkezelt felülethez 
viszonyítva, szemmel kiértékelve 0-tól 3-ig terjedı skálán. Az ábrázolt értékek három független 
biológiai ismétlés átlagai. Az értékek jelentése: 3=HR található az injektált terület kb. 100 %-án; 
2=HR található az injektált terület kb. 60%-án; 1=HR található az injektált terület kb. 30%-án; 0=nincs 
HR. Jelölések: 5h: az elıkezelés és felülfertızés között eltelt idı. K: elıkezelés nélküli kontroll. 
DMSO: Dimetil szulfoxid, oldószer. V: víz. PIP: piperonil-sav. hrcC: P. syringiae hrcC. A 
hibavonalak a szórást jelölik. 

Az adatokat számszerősítve is kiértékeltük, aszerint, hogy az inkompatibilis törzzsel 

kezelt levélfelület mekkora részén jelent meg HR (13. ábra, B). Az így kapott adatok 

alátámasztották, hogy a PIP-pel kombinálva a hrcC mutáns P. syringiae nem képes olyan 
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mértékben indukálni az általános rezisztenciát, ezáltal kivédeni a HR-t, mintha csak 

önmagában lett volna jelen. Amikor csak 4 óra telt el az elıkezelés és a felülfertızés között, a 

hrcC és a PIP+hrcC kezelés közötti különbség még nem volt kifejezett. Amikor 5 vagy 6 óra 

telt el, nagyobb mértékben alakult ki HR a hrcC+PIP elıkezelés esetében, mint a sima hrcC 

elıkezelés esetében. 

 

4.4. A BR tulajdonságainak feltérképezése egyes reprezentatív gének 

segítségével 

 

4.4.1. A reprezentatív gének és tulajdonságaik 

A továbbiakban néhány kiválasztott gén átíródását vizsgáltuk részletesebben valósidejő 

PCR-rel azért, hogy a kapott aktivációs mintázatokat összevetve további ismereteket 

szerezzünk a BR tulajdonságairól. Ezeket a géneket az alapján választottuk ki, hogy elızetes 

méréseink szerint, amelyeket valósidejő PCR-rel végeztünk, ezek átíródási szintjének idıbeli 

változása szorosan követi a BR más vizsgálati módszerekkel, például HR-gátlási teszttel vagy 

diamino-benzidines levél-festıdéssel mért szakaszait. Ezeket a géneket tehát nem elsısorban 

funkciójuk miatt választottuk, hanem azért, mert a BR jelzésére alkalmasnak találtuk ıket, 

azonban röviden bemutatjuk fontosabb tulajdonságaikat. A hat vizsgált gén közül négy 

sejtfalerısítéssel, kettı sejtvédelemmel volt kapcsolatos. A négy vizsgált sejtfallal kapcsolatos 

gén közül kettı – C45: fahéjsav-4-hidroxiláz (C4H) és C1: ortometil-transzferáz (OMT-I) – 

az elızıekben ismertetett fenilpropanoid útvonal része, míg a másik kettı – C5: glingazdag-

fehérje (GRP) és C21: extenzin – a sejtfal glikoprotein mátrixát alkotják. Vizsgáltunk még két 

sejtvédelemmel kapcsolatos gént, a glutation-S-transzferázt (C8: GST) és az epoxid-hidrolázt 

(C131: EH).  

A C45 jelő fahéjsav-4-hidroxiláz szerepe (C4H), amint az elızı fejezetben említettük, a 

fenilpropanoid útvonalban meghatározó lehet. Második enzimként a fenilalanin-ammónia-liáz 

(PAL) után a fahájsav átalakítását katalizálja p-kumarinsavvá. C4H gén indukálódik Ammi 

majusban gomba elicitoros kezelés hatására (Hubner et al. 2003).  

Az ortometil-transzferázok (OMT), melyeket a C1 jelő kontig képvisel, különféle 

feladatokat végezhetnek a feilpropanoid útvonal kumarinok és a lignin építıegységeinek 

képzése felé vezetı ágában. Ortometil-transzferáz gének aktiválódását a növények vírussal és 

gombával való fertızésének hatására is leírták (Pellegrini et al. 1994). 
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A glicin-gazdag fehérjék (GRP-k) a sejtfal fehérjehálózatát alkotják a prolin-gazdag 

fehérjék mellet. Az általunk talált C5 jelő kontighoz hasonló szerkezető GRP gének 

aktiválódását leírták már HR-t okozó Phytophthora infestans sejtfal-eredető elicitorokkal és 

az inkompatibilis Pseudomonas syringae pv. glycinea baktériumos fertızéssel kapcsolatban 

dohányból (Takemoto et al. 2003). Érdekes módon több közeli homológot azonosítottak 

Agrobacterium-fajok kiváltotta tumorszövetekbıl is (Fujita et al. 1994). 

Az extenzin fehérjék szintén a sejtfal szilárdításához járulnak hozzá, mivel egymással és 

más molekulákkal is képesek kötések kialakítására, ezáltal térhálós szerkezetet hozva létre 

(Schowalter 1993). Aktiválhatja ıket biotikus és abiotikus stressz, valamint jelátviteli 

molekulák is. Mint majd látjuk, a mi esetünkben a vizes kezelés kis mértékben aktiválta 

(Takemoto et al. 2001). 

A növénysejtek saját védelmüket biztosítják a glutation-S-transzferázok (GST-k) 

segítségével. Erre a BR során azért lehet szükség, mert a mikróbák elleni védekezés folyamán 

reaktív oxigén származékok keletkezhetnek, melyek a mikróba mellett a növényre nézve is 

károsak. Az általunk azonosított C8 jelő GST új enzimnek bizonyult, mivel a Genbank 

adatbázisában a hozzá leginkább hasonló génnel, amely Hyosciamus muticusból (beléndek) 

származott, csak 88%-ban egyezett meg (Bilang és Sturm, 1995). 

Az epoxid hidrolázok (EH) szintén mérgezı vegyületektıl szabadítják meg a 

növényeket, az epoxidok ugyanis reaktív vegyületek, melyek makromolekulákat, például a 

DNS-t is képesek károsítani. Az EH-k ezeket diol-vegyületekké alakítják (Murray et al. 

1993). A mi C131 jelő kontigunkhoz nagyon hasonló EH gént találtak Guo és munkatársai 

(1998) rezisztens dohányban, amely a TMV elleni védekezés közben aktiválódott. 

 

4.4.2. Korai és késıi aktivációjú gének különíthetık el a BR során 

Idısorban vizsgáltuk a gének expressziós szintjét a BR aktiválása (P. syrinage pv. 

syringae hrcC baktériummal történt kezelés) után 0–48 órával. A 14. ábra szerint a vizsgált 

gének lefutása egy általános sémát követett. 1–6 órával a fertızés után a gének már 

aktiválódtak. Az aktiváció 3–12 órával a fertızés után érte el csúcsát, majd 24–48 órára a 

transzkripciós szintek visszaestek. Ez a mintázat egyezést mutat a 17. ábrán bemutatott, BR 

során megfigyelhetı HR-gátló hatással, valamint a csoportunkban korábban végzett diamino-

benzidines és dikloro-fluoreszcein-diacetátos festıdési kísérletek eredményeivel (Klement et 

al. 1999, Bozsó et al. 2005). A vizsgált géneket ezért a BR, ezen belül is a korai szakasz, az 

EBR jó molekuláris markerének tartjuk. 
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Az általános sémán belül elkülöníthettünk egymáshoz képest “gyors” vagy “késleltetett” 

indukciójú géneket. A fahéjsav-4-hidroxiláz, epoxid-hidroláz, ortometil-transzferáz-I, 

valamint a glutation-S-transzferáz korai indukciójú géneknek nevezhetık, mivel már 3 órában 

elérték maximumukat, majd szintjük 6 órára jelentısen csökkent. Transzkripciós szintjük a 

késıbbi idıpontokban fokozatosan közelített az alapszinthez, amit az epoxid hidroláz 

kivételével 24 órára el is ért. Az extenzin és a glicin-gazdag protein csak 6 órában mutattak 

jelentısebb transzkripció-növekedést, és késıbb (12 órában) érték el maximumukat. Az 

aktiváció még 48 órára sem csengett le. 

A fenti reprezentatív gének lefutása megfelelt a chip kísérletek által elırevetített 

sémának. Ott ugyanis 39 gén kizárólag 6 órában mutatott szignifikáns aktivációt. 13 olyan 

gént találtunk, amelyek 6 és 48 órában is szignifikánsan aktiválódtak, azonban csak 5 olyan 

gén volt, amely kizárólag 48 órában mutatott szignifikáns aktivációt. Ezek a C2 (prolingazdag 

protein), C4 (glicin-gazdag protein), C13 (β-tubulin), C54 (etilén-képzı enzim) és a C59 

(kloroplaszt DNS-kötı fehérje) jelő kontigok voltak.  

 

 

14. ábra. Kiválasztott, BR-hez köthetı dohánygének expressziós mintázatai az idı függvényében, 108 

CFU/ml Pseudomonas syringae pv. syringae hrcC mutáns baktériummal való infiltrálást követıen. A 
függıleges tengelyen az abszolút kontrollhoz viszonyított transzkripciós szintet tüntettük fel. Az 
értékeket a konstitutív aktin génnel normalizáltuk. A hibavonalak a szórást jelölik. Jelölések: ■ : 
Pseudomonas syringae pv. syringae hrcC mutáns kezelés. ♦:Vizes kontroll. 
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4.4.3. Különbözı növény–baktérium kapcsolatok hatása a BR-hez köthetı 

gének átíródására  

A kiválasztott gének viselkedését különbözı típusú növény–baktérium kapcsolatokban 

vizsgáltuk 6 órával a baktériumok bejuttatása után. Az eredményeket a 15. ábra szemlélteti. 

Nem-patogén és patogén baktériumokat, ezen belül kompatibilis és inkompatibilis 

kórokozókat is felhasználtunk, melyeket a 3. (Anyag és módszer) fejezetben, az 1. táblázatban 

tüntettünk fel. Összességében azt találtuk, hogy a BR-t indukáló P. syringae pv. syringae 

hrcC mutáns baktérium közel hasonló génaktivációt okozott, mint a HR-t okozó vad típusú 

törzs (P. syringae 61), a kanamicinnel inaktivált kompatibilis patogén (P. tabaci), vagy a 

szaprofita P. fluorescens illetve a növényeken nem patogén E. coli. Ezeknél azonban kisebb 

mértékő aktivációt tapasztaltunk három esetben: a kompatibilis patogén P. tabaci-val, az A. 

tumefaciens-szel, valamint az S. meliloti-val való inokuláláskor. 

Az A. tumefaciens a levelekbe injektálva kisebb mértékő génindukciót okozott, mint a P. 

syringae hrcC mutáns. A kísérletben növényi transzformáláshoz használt laboratóriumi 

törzset használtunk. Ez a törzs képes volt valamilyen módon korlátozni (vagy elkerülni) az 

általa kiváltott növényi választ. A S. meliloti, a lucerna szimbiontája szintén csökkent 

génindukciót okozott. 
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15. ábra. Néhány kiválasztott dohánygén expressziós mintázata különbözı baktériumokkal (108 

CFU/ml) történt kezelések után 6 órával. A függıleges tengelyen az abszolút kontrollhoz viszonyított 
transzkripciós szintet tüntettük fel. Az értékeket a konstitutív aktin génnel normalizáltuk. Jelölések: V: 
vizes kontroll; C: Pseudomonas syringae pv. syringae hrcC mutáns; P61: Pseudomonas syringae pv. 
syringae 61; PF: Pseudomonas fluorescens TAB KM: kanamicinnel inaktivált Pseudomonas tabaci; 
TAB: Pseudomonas tabaci; COLI: Escherichia coli; AGR: Agrobacterium tumefaciens;  SM 41: 
Sinorhizobium meliloti. A hibavonalak a szórást jelölik. A csillagok (*) a vizes kontrolltól 
szignifikánsan (P<0,05) eltérı kezeléseket jelölik. 

 

4.4.4. Szignál molekulák 

Négyféle jelátviteli molekula felhasználásával igyekeztünk kideríteni, mely jelátviteli 

útvonalak szerepelhetnek a BR-ben. A szalicilsav (SA), a metil-jazmonát (MeJa), az etilén, 

(melynek elıanyagát, az amino-ciklopropán karboxilátot használtuk – ACC) és a spermin 

(SPM) ismert jelátviteli molekulák a növények különféle védekezési reakcióiban. A vizsgált 

gének átíródása 6 órával a kezelések után nem mutatott szignifikáns változást a MeJa, ACC 

vagy SPM hatására (16. ábra). Ha a szignál-anyagokat a baktériummal együtt injektáltuk, a 

génexpresszió az önálló baktériumos kezeléshez hasonlóan megnıtt, tehát a vizsgált jelátviteli 

molekulák gátlást sem fejtettek ki. A SA-ra adott növényi válasz kissé eltért a többitıl, mivel 

a SA önmagában az epoxid-hidroláz és a glutation-S-transzferáz esetében is szignifikáns 

expressziószint-növekedést okozott. A fahéjsav-4-hidroxiláz, az ortometil-transzferáz-I és a 
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glicingazdag-fehérje esetében egyes ismétlésekben aktivációt lehetett megfigyelni. Ezek a 

változások azonban a szórások mértéke miatt nem minısültek szignifikánsnak. 

 

 

16. ábra. Egyes kiválasztott BR-indikátorgének expressziós szintjének változása 6 órával a növényi 
szignálmolekulákkal történt kezelések után. A függıleges tengelyen az abszolút kontrollhoz 
viszonyított transzkripciós szintet tüntettük fel. Az értékeket a konstitutív aktin génnel normalizáltuk. 
Jelölések: V: vizes kontroll; C: PS hrcC (P. syringae pv. syringae hrcC mutáns); ME: metil-
jázmonsav; SA: szalicilsav; SPM: spermin; ACC: amino-coklopropán-karboxilát; ME+C: metil-
jázmonsav+PS hrcC; SA+C: szalicilsav+PS hrcC; SPM+C: spermin+PS hrcC; ACC+C: ACC+PS 
hrcC. A hibavonalak a szórást jelölik. A csillagok (*) a vizes kontrolltól szignifikánsan (P<0,05) eltérı 
kezeléseket jelölik. 

 

A szalicilsavnál kapott eredmények alapján arra következtettünk, hogy a SA-indukált 

folyamatok átfedhetnek a BR folyamataival, ezért erre vonatkozóan további vizsgálatokat 

folytattunk. Ellenıriztük, vajon a szalicilsav képes-e a BR során tapasztalhatóhoz hasonló 

HR-gátlást okozni (17. ábra). Ehhez teljes leveleket kezeltünk elı szalicilsavval, P. syringae 

pv. syringae hrcC-vel, vagy vízzel. Ezután félóránként 1-1 levélérközt felülkezeltünk P. 

syringae pv. pisi-vel, amely alapesetben néhány órán belül HR-t indukál. A P. syringae hrcC-

vel indukált BR esetében mintegy 4,5 órával az elıkezelés után már nem lehetett HR-t 

kiváltani, míg a vizes kontroll kezelésnél a HR minden idıpontban kijött. A SA elıkezelés 
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hatását ezekhez hasonlítottuk. Az eredmények szerint a szalicilsavval kezelt területen is 

gátlódott a HR által okozott nekrózis kialakulása, de kevésbé, mint a tipikus BR során. 

Kisebb, pontszerő nekrózisok, illetve klorotikus foltok minden idıpontban megfigyelhetık 

voltak, míg a kialakult BR-nél a levél 100%-ig tünetmentes volt az elıkezelés területén.  

 

 

17. ábra. HR-gátlás teszt annak kimutatására, hogy a szalicilsav a BR-hez hasonlóan HR-gátlást képes 
okozni. A) SA-val, P. syringae pv. syringae hrcC-vel vagy vízzel elıkezelt, majd érközönként 
idısorban P. syringae pv. pisivel felülfertızött levelek. A számok a felülfertızés idıpontját jelölik 
órában, az elıkezeléshez képest. Az “x” jelöli a felülfertızetlen kontrollt. Az egyes levélérközökben 
látható 2 HR-folt a két különálló felülfertızési helynek felel meg. B) Az eredmények számszerő 
kiértékelése. Az értékek három független biológiai ismétlés átlagai. 0=Nincs EBR, azaz teljes 100 % 
területre kiterjedı a HR 1=HR található az injektált terület kb. 60%-án; 2= HR található az injektált 
terület kb. 30%-án; 3=Teljes EBR, azaz nincs HR. 

 
A szalicilsav és a BR közötti összefüggések megértéséhez transzgenikus NahG 

növényeket használtunk, amelyekben egy beépített enzim a SA-t egy hatástalan termékké 

(katekol) alakítja át, így a szalicilsav hiányában elakad a jelátviteli sorozat. Ismert volt, hogy a 

Nah-G növényekben a BR megléte HR-gátlási teszttel kimutatható (Ott et al. 2006). 

Génexpressziós kísérletünkben a P. syringae pv. syringae hrcC-vel való fertızés ugyanúgy 

szignifikáns génexpresszió-növekedést okozott a NahG növényekben 6 óra múlva, mint vad 

típusú kontroll növényekben (18. ábra). Ez alátámaszotta azt a feltevésünket, miszerint a SA 

nem szükséges a BR baktérium általi beindításához, inkább a késıbbi folyamatok fedhetnek 

át.  
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18. ábra. A kiválasztott BR-indikátorgének expressziós szintjének változása a vad típusú és a 
transzgenikus NahG növényekben, 6 órával a baktériumos kezelés után. A függıleges tengelyen az 
abszolút kontrollhoz viszonyított transzkripciós szintet tüntettük fel. Az értékeket a konstitutív aktin 
génnel normalizáltuk. Jelölések: V: vizes kontroll; C: PS hrcC (P. syringae hrcC mutáns); XA: 
Nicotiana tabacum cv. Xanthi NN, NahG: Nicotiana tabacum cv. Xanthi NN:NahG. A hibavonalak 
szórást jelölik. A csillagok (*) a vizes kontrolltól szignifikánsan (P<0,05) eltérı kezeléseket jelölik. 

 

 

4.5. BR-specifikus dohány-kitináz gén azonosítása és jellemzése 

A BR-specifikus gének azonosítására követett stratégiánk részeként a szubtrakciós 

hibridizáció mellett 3’RACE módszerrel is kerestünk géneket. Ezek közül a kitinázok 

klónozásával kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Mivel többször leírták kitinázok 

aktiválódását a BR-hez hasonló tulajdonságokkal bíró védekezési reakciók esetében, ezért 

célzottan kerestük a BR során aktiválódó kitináz(oka)t. Metraux és Boller (1986) például 

uborkát fertıztek vírus-, baktérium- és gombakórokozókkal, melyek hatására minden esetben 

nagymértékő lokális, és kisebb mértékő szisztémikus kitináztermelıdést tapasztaltak, tehát a 

mikroorganizmusok széles spektruma által indukált, jórészt lokális reakcióról volt szó. Még 

jobb példa Jakobek és Lindgren (1993) munkája, akik babban tapasztalták kitinázgén 

átíródásának növekedését, hıvel vagy antibiotikummal inaktivált inkompatibilis baktérium 
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hatására. A P. syringae hrcC baktériummal történı fertızést követıen 1, 3, 6 és 24 óra múlva 

vettünk mintákat, és a 3’RACE-PCR-terméket gélen elválasztva a következı mintázatot 

kaptuk (19. ábra). 

 

 

 

1A2 

3D9 

3E10 

K C V 

1h 3h 6h 24h 1h 3h 6h 24h 

500bp 

300bp 

200bp 

100bp 

400bp 

600bp 

 

 

19. ábra. Kitinázokra végzett 3’RACE PCR dohány mintákból. Pseudomonas syringae pv. syringae 
hrcC baktériummal kezelt, illetve vizes és kezeletlen kontroll dohány levelekbıl idısorban vettünk 
mintát. Az ezekbıl készült cDNS-en 3’RACE PCR-t végeztünk kitinázok konzervatív régiójára 
specifikus primerrel. A kapott csíkok közül a nyíllal jelölt molekulaméretőeket kivágtuk, klónoztuk, és 
megszekvenáltuk. A kapott szekvenciákat az 1A2, 3D9 és 3E10 kóddal jelöltük. Jelölések: K: nem 
injektált kontroll, V:vizes kontroll , C: P. syringae pv. syringae hrcC mutáns, M: molekulasúly 
marker, 1h: a kezelés után 1 órával vett minta. 

 

 

Az ábrán nyíllal jelölt csíkokat kivágtuk a gélbıl, majd plazmidba klónoztuk ezeket. 

Minden méretbıl több klónt szekvenáltunk. Ezeket a szekvenciákat egymáshoz illesztve végül 

3 különbözı kitinázt tudtunk azonosítani, melyek méretben megfeleltek a 3 kivágott csíknak. 

A kapott kitinázok expressziójának idıbeli lefutását valós idejő PCR-rel ellenıriztük. A 

növényeket a BR-t indukáló P. syringae pv. syringae hrcC baktériummal fertıztük, majd 1, 3, 

6, 12, 24 és 48 óra múlva vettünk mintákat. A 19. ábra 1A2-vel jelölt csíknak megfelelı gén, 

mely egy ismert kitinázzal (GenBank X16939) 99%-ban megegyezett, erıs, állandó szintő 

kifejezıdést mutatott (nem ábrázoljuk). A 3E10-zel jelölt eddig ismeretlen kitináz gén 

(GenBank AJ880385) a gélképnek megfelelıen a kezelés után 1 órával a vizes és a 

baktériumos mintákban is aktiválódott, majd gyorsan visszatért az alapszintre, tehát ez 

sérülés-specifikus gén (nem ábrázoljuk). A harmadik, 3D9 jelő gén, mely szintén új, eddig 
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ismeretlen szekvenciával rendelkezett (a GenBank-ban elhelyeztük AJ880384 azonosítóval) a 

gélképen nehezen volt látható, mivel az erısebben átíródó, konstitutív géntıl nem vált el. A 

valós idejő PCR-rel azonban tisztázódott, hogy ez a kitináz a baktériumos kezelésre 

specifikusan aktiválódik, tehát megjelenése a BR-hez köthetı. Az mRNS szint már 1 óra 

múlva megemelkedett, és még 12 óra múlva is kimutatható volt, tehát a gén a BR korai 

szakaszához, az EBR-hez köthetı (20. ábra). 
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20. ábra. 3D9 kitináz-gén relatív expressziójának idıbeni változása, 108 CFU/ml .P. syringae pv. 
syringae hrcC mutáns baktériummal való infiltrálást követıen. A függıleges tengelyen az abszolút 
kontrollhoz viszonyított transzkripciós szintet tüntettük fel. Az értékeket a konstitutív aktin génnel 
normalizáltuk. A hibavonalak a szórást jelölik. Jelölések: ▲: Pseudomonas syringae pv. syringae 

hrcC mutáns kezelés. ■:Vizes kontroll. 

 

4.5.1. A BR-specifikus kitináz gén két eltérı változatban létezik 

A 3D9 cDNS-nek megfelelı gént, illetve egyes részeit három változatban klónoztuk, 

valamint két változatban leltük fel az NCBI adatbázisában. Az összesen 5, közel azonos 

szekvencia közül egyik sem egyezik bármely másikkal 100%-ban. A Contig_19 jelő saját 

cDNS-részlet a szubtrakciós hibridizációs könyvtárból származik. Ez a kitináz gén 5’ 

részének felel meg, és tartalmazza a feltételezett ORF kezdetét. A 3’Race módszerrel 

azonosított 3D9 saját klón a gén 3’ részét tartalmazza, át nem íródó részekkel együtt. Az 

NCBI EST adatbázisában találtuk a DW000275 jelő, annotáció nélküli EST-t mely ugyancsak 

nagy hasonlóságot mutatott a 3D9 szekvenciához. Ez utóbbi EST alapján klónoztuk a teljes 

kitináz ORF-et tartalmazó cDNS-t (CHO_Clon3), melyet késıbb expressziós vektorba 
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építettünk (lásd alább). A CHO_Clon3 és a DW000275 szekvenciája között néhány 

különbséget találtunk, ami feltehetıen abból adódik, hogy a klónok eltérı dohányfajtákból 

származnak. Shinya és munkatársai (2007a) velünk párhuzamosan azonosították a vizsgált 

kitináz(oka)t fehérjeszinten, valamint klónoztak egy genomi szekvenciát (AB267862) és a 

környezı szabályozó régiókat. A felsorolt szekvenciák illesztésébıl (21. ábra) kitőnik, hogy a 

kisebb különbségek mellett egy hosszabb szakasz megléte, illetve hiánya miatt két csoportra 

lehet osztani a cDNS szekvenciákat. Ez a szakasz egy jelentıs rész, a kitin-kötı hely. 

Számítógépes programmal (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPGene/, Hebsgaard és mtsai. 

1996) nem találtunk RNS-szerkesztési helyet a szekvenciában a kitin-kötı hely környékén. 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

AB267862mRNA THN*TTEKMNFSSRKQFIFLIALTIVLVVVPRTILAQNCGCAESLCCSKWGFCGTGNDFCGQGCQGGPCFSASLSSNGGSVADVVSNAFFNGITDQAAST

Contig_19 ~~~~TKEKMNFSSRKHFIFLFALAIVVVVVPRTVLAQNCECAEGLCCGKWGFCGTGNDFCGQGCQGGPCFSASLSSNGGSVADVVSNAFFNGIADQAAST

CHO_Clon3D9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DW000275 ~HN*TKEKMNFSSRKHFIFLFALAIVVVVVPRTILAQ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SVADVVSNAFFSGIADQAAST

CHO_Clon3 ~HN*TKEKMNFSSRKHFIFLLALAIVVVVVPRTILAQ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SVADVVSNAFFNGIADQAAST

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

AB267862mRNA CEGKGFYTRANFLEALQSYPNFGTMGSTDDSKREIAAFFAHVTHETGHMCFINEINGPSLDYCDENNTEYPCVSGKNYYGRGPIQLSWNFNYGPAGKSIG

Contig_19 CEGKGFYTRANFLEALQSYPNF                                                                              

CHO_Clon3D9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~XHNFNYGPAGKSIG

DW000275 CEGKGFYTRARFLEALQSYPNFGTIGSTDDSKREIAAFFAHVTHETGHMCFINEINGPSLDYCDENNTEYPCVSGKNYYGRGPIQLSWNFNYGPAGKSIG

CHO_Clon3 CEGKGFYTRARFLEALQSYPNFGTMGSTDDSKREIAAFFAHVTHETGHMCFINEINGPSLDYCDENNTEYPCVSGKNYYGRGPIQLSWNFNYGPAGKSIG

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

AB267862mRNA FDGLNDPDIVARDAVISFKTALWYWMNNCHSLITSGQGFGPTIRAINGQIECDGGNPQTVARRVEYYTEYCQQLGVETGDNLTC*HPK*LKRLNE*ITRD

Contig_19                                                                                                     

CHO_Clon3D9 FDGLNDPDIVARDAVISFKTALWYWMNNCHSLITSGQGFGPTIRAINGQIECDGGNPQTVARRVEYYTEYCQQLGVETGDNLTC*HPK*LKRLNERITRD

DW000275 FDGLNDPDIVARDAVISFKTALWYWMNNCHSLITSGQGFGPTIRAINGQIECDGGNPQTVARRVEYYTEYCQQLGVETGDNLTC*DXK*LNKLN*RITKD

CHO_Clon3 FDGLNDPDIVARDAVISFKTALWYWMNNCHSLITSGQGFGPTIRAINGQIECDGGNPQTVARRVEYYTEYCQQLGVETGDNLTC*DXK*LKKLN*XITKD

310 320 330 340 350

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|...

AB267862mRNA FNY*LLHGCEAYIYML*ELNKDSIIHNFILKRNI*LYT               

Contig_19                                                      

CHO_Clon3D9 FNY*LLHGCEAYIYML*ELNXDSIIHNFILKRXIRLYYTVGKKKKKKIDVDSS

DW000275 FNY*LLHGSEVDIYMF*ELNXDSTIHDFILKRXI*LYYTVGDAT         

CHO_Clon3 INY*LLHGSEADIYMF*ELNXDSTIHDFILKRXIRLY                

 

21. ábra. A BR-specifikus kitináz génhez hasonló, az adatbázisokból és saját szekvenálásokból nyert, 
cDNS-bıl fehérjére fordított szekvenciák illesztése. A szekvenciák eltéréseit színkóddal jelöltünk. 
Jelölések: AB267862mRNA: Saitoh et al. (2001) által klónozott, a teljes gént és a környezı 
szakaszokat tartalmazó genomi szekvencia alapján alkotott mRNS szekvencia. Contig_19: A 
szubtrakciós hibridizációval kapott cDNS könyvtárban azonosított szekvencia részlet. 
CHO_Clon3D9: A 3’Race módszerrel kapott cDNS szekvencia részlet. DW000275: A GenBank EST 
könyvtárában fellelhetı (annotáció nélküli) teljes cDNS, N tabacum ec. Virginia vagy Burley (a 
megadott adatok nem egyértelmőek). CHO_Clon3: Az elıbbi, a DW000275 szekvencia alapján, N. 
tabacum cv. Samsun dohány növényekbıl általunk klónozott cDNS szekvenciája, melyet rekombináns 
protein kifejezéséhez használtunk fel. Színek: A konszenzus szekvenciától való eltérések mértékét 
színkód jelöli. Azonosság: szürke háttér, fekete betők. Hasonlóság: fekete háttér, fehér betők Eltérés: 
fehér háttér, fekete betők. 
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4.5.2. A BR-specifikus dohány-kitináz gén rekombináns termelése 

A DW000275 EST szekvenciát véve alapul, klónoztuk a teljes kitináz-kódoló régiót az 

elsı metionintól az elsı stop kodonig. Számításaink szerint így közel az Ott és munkatársai 

(2006) által azonosított EBR215 és EBR250 jelő fehérjékhez hasonló nagyságú fehérjét 

kaphattunk, ami késıbb igazolódott is. A gén végére hisztidin-jelölést (tag-et) helyeztünk el, 

hogy a késıbbiekben lehetséges legyen az átíródó fehérjék észlelése Western blottal és 

tisztítása oszlop-kromatográfiával. 

A kitináz átmeneti kifejeztetésére a PVX vírus-vektor alkalmazását választottuk Saitoh 

és munkatársai (2001) cikke alapján. Ez azért is jelenthet jó alternatívát más, többnyire 

Agrobacteriumos rendszerek mellett, mert in vivo baktériumgátlási kísérleteket is lehetıvé 

tesz, anélkül hogy a vizsgálatot a bevitt Agrobacterium jelenléte zavarná. Az általunk 

beépített gént tartalmazó vírusgenomot in vitro transzkripciós kittel írtuk át RNS formába. A 

vírus RNS-sel fogékony Nicotiana benthamiana növényeket fertıztünk. A fertızés 

elırehaladását a látható tünetek, illetve a GFP-t (zöld fluoreszkáló fehérje) és GUS-t (γ-

glükuronidáz enzim) tartalmazó vírussal fertızött növények segítségével követtük nyomon. A 

fertızés gyenge mozaikos tünetekkel járt, melyek a fertızés után 8-10 nappal váltak láthatóvá. 

A GFP 4-5 nap után a fertızött leveleken már pontszerően látható volt. Újabb 4-5 nap 

elteltével a pontok foltokba folytak össze, majd a fertızés szisztemizálódott (22. ábra, A). A 

GUS konstrukcióval fertızött növények kb. 10 nap után pozitív festıdési reakciót adtak a 

szisztemikus levelekben (22. ábra, B). 

 

A B 

 

22. ábra. A) GFP-t expresszáló PVX vírussal fertızött növény-rıl készült felvétel, UV 
megvilágításban. B) GUS enzimet expresszáló PVX vírussal fertızött növény szisztemikus levele, 
GUS-festés után. 
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A növényekben termelt fehérjéket Western-blottal mutattuk ki, anti-hisztidin 

ellenanyaggal. A wasabi-defenzin (kontroll fehérje) és a N. tabacum kitináz termeltetése is 

sikeres volt (23. ábra, A). A kitinázt denaturáló körülmények között affinitás-

kromatográfiával, hisztidin-kötı oszlopokon jelentıs mértékben sikerült dúsítani (23. ábra, 

B). A késıbbiekben tervezzük a fehérje natív körülmények között történı tisztítását.  
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23. ábra. A.) PVX vírusvektor segítségével termelt dohány-kitináz (piros nyíl) illetve kontrollként 
használt wasabi defensin (zöld nyíl) kimutatása anti-hisztidin antitesttel, Western blottal. B.) PVX 
vírusvektor segítségével termelt dohány kitináz kimutatása dúsított formában (baloldali nyíl). A 
jobboldali nyíl a dúsítás elıtti mintára mutat, azonos mintatérfogattal. 

 

A termeltetett kitináz gén in vivo hatásának teszteléséhez 6-6 N. benthamiana növényt 

fertıztünk kitináz(his)–PVX konstrukcióval, és kontrollként GFP–PVX konstrukcióval. A 

vírusfertızés után 11 nappal, amikor minden növényen jól látszottak a mozaiktünetek, 

valamint minden GFP-fertızött növény jól láthatóan termelte a GFP-t fiatal leveleiben, 105 

CFU/ml koncentrációjú P. syringae pv. tabaci baktérium-szuszpenzióval infiltráltuk a 

vírustüneteket mutató (GFP esetében a zölden fluoreszkáló) leveleket. 4 óra múlva, majd ezt 

követıen naponta, 3 napig vettünk mintát a levelekbıl a baktériumszám változásának 

megállapítására. A kitinázt és a GFP-t kifejezı növények között a baktériumok szaporodási 

képességében nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést (24. ábra). Ennek oka lehet az, hogy a 

kitináz önmagában nem rendelkezik baktériumölı hatással, de az is lehetséges, hogy a 

vírusfertızés már annyira igénybe vette a növényi védekezıképességet, hogy maga a kitináz 

már nem tudott kimutatható javulást okozni. A továbbiakban a BR-specifikus kitináz in-vitro 

antimikrobiális hatásának vizsgálatával, valamint stabil transzformánsok elıállításával 

szeretnénk egyértelmőbb eredményeket kapni az enzim szerepével kapcsolatban. 
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Kompatibilis P. syringae pv. tabaci  szaporodása 
kitináz-túltermelı N. benthamiana -ban

1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

1,E+07

1,E+08

0 10 20 30 40 50 60 70 80

P. tabaci  fertızés után eltelt idı (h)

C
F

U
/c

m
2

GFP-PVX CHT-PVX

 

24. ábra. PVX vírusvektorral túltermeltettük a BR-specifikus kitinázt, kontrollként GFP-t kifejeztetı 
konstrukciót használtunk. A túltermelı növényekbe 105 CFU/ml koncentrációjú P. syringae pv. tabaci 

baktériumszuszpenziót injektáltunk. A baktériumokat a levelekbıl idıközönként visszanyertük, és 
megfelelı hígításban szélesztettük, majd számoltuk. A kapott értékeket átszámítottuk egységnyi 
levélfelületre. 
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4.6. Új tudományos eredmények 

 

1. Szubtrakciós hibridizáció módszerrel azonosítottunk 176, a BR során nagy 

valószínőséggel aktiválódó gént. Ezeknek a géneknek az aktivációját valósidejő PCR-rel és 

chip-hibridizációval is ellenıriztük, melyek közül a valósidejő PCR módszer adott 

megbízhatóbb adatokat. A véletlenszerően kiválasztott gének 70%-ánál igazoltuk utóbbi 

módszerrel a BR alatti transzkripció növekedését. 

 

2. Transzkripciós aktivációjuk alapján azonosítottuk a BR jelátviteli útvonalainak egyes 

lehetséges elemeit, nagyrészüknek aktiválódását valósidejő PCR-rel igazoltuk. Az aktivált 

jelátviteli gének típusa alapján megerısítettük a MAPK útvonalak jelentıségét, mellette 

valószínősítettük a kevésbé vizsgált Ca2+-függı útvonalak szintén fontos voltát. 

 

3. Az aktivált gének funkcióik szerinti csoportokba sorolásával megállapítottuk, hogy a 

sejtfalerısítés és papillaképzés fontos szerepet játszhat a BR kialakulásában. Bizonyítottuk 

a fenilpropanoid útvonal ligninképzés felé vezetı elemeinek aktivációját. A fenilpropanoid 

útvonal sebesség-meghatározó enzimét, a fahéjsav-4-hidroxilázt gátolva számottevı 

csökkenést tapasztaltunk a BR hatékonyságában, amit HR-gátlási teszttel mutattunk ki. 

 

4. Korai és késıi aktivitású BR-markergéneket azonosítottunk, melyek jól hasznosíthatók 

a BR egyes szakaszainak elkülönítésére. 

 

5. Kimutattuk, hogy a HR-t okozó inkompatibilis baktériumok, valamint az E. coli 

baktérium a csak BR-t kiváltó, patogenitásukat vesztett mutáns baktériumokhoz hasonló 

mértékben aktiválják a BR-markergéneket. Ugyanakkor a kompatibilis P. syringae pv. 

tabaci baktérium, valamint a nem-patogén, de növényekkel kapcsolatban lévı 

Agrobacterium és Sinorhizobium törzsek a BR-markergéneket csak kisebb mértékben 

aktiválták, ami a BR gátlásával, vagy elkerülésével lehet kapcsolatban. 

 

6. A növényi védekezési folyamatokban fontos szerepet játszó jelátviteli molekulák, a 

jázmonsav, etilén és spermin nem aktiválják a BR alatt indukálódó géneket. A szalicilsav 

részben BR-szerő HR-gátlást idézett elı, de a szalicilsavat nem felhalmozó NahG 

dohánynövényekben a vad típusú növényekhez hasonló mértékő volt a markergének 
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aktivációja. Ez arra utal, hogy a szalicilsav a HR-gátlást a BR-tıl eltérı útvonalon éri el, 

azaz a BR kialakulása a szalicilsavtól független. Adataink alapján a BR kialakulásában a 

fent említett jelátviteli molekuáktól független jelátviteli út játszhat szerepet. 

 

7. Az addig ismeretlen BR-specifikus dohány kitináz gént 3’Race és szubtrakciós 

hibridizáció módszerrel is azonosítottuk. Átmeneti túltermeltetése N. benthamiana 

növényben aktív kitináz enzimet eredményezett. Az enzim in vivo baktérium gátló hatását 

azonban nem tudtuk kimutatni, vagyis a túltermelı növények nem voltak ellenállóbbak a 

kompatibilis baktériummal szemben, mint a kontroll növények. 

 

8. Bizonyítottuk, hogy a BR-specifikus kitináz gén kitinkötı domént nélkülözı rövid 

formája az irodalmi feltételezésekkel ellentétben nem poszttranszlációs módosítás 

eredménye, mivel a hosszú és a rövid forma is jelen van már mRNS szinten is. 
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5. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 

5.1. A BR alatt aktiválódó dohány gének azonosítására megfelelı módszer a 

szubtraktív hibridizáció 

 

Vizsgálataink célja a dohányban lezajló BR korai illetve késıi szakaszai alatt 

aktiválódó gének azonosítása volt. A dohány, mint modellnövény hagyományosan fontos 

szerepet tölt be a növényi rezisztenciakutatásban, ez kiemelten érvényes a baktériumos 

betegségek kutatására. Ezt a szerepét máig megırizte, annak ellenére, hogy sok vizsgálat 

elvégezhetı Arabidopsison is, melynek teljes genomszekvenciája rendelkezésre áll, és ma már 

a kereskedelemben is kaphatóak az elvileg teljes genomot tartalmazó, megbízható DNS 

chipek a gének transzkripciós változásainak nyomon követésére. Mégsem elegendı kizárólag 

az Arabidopsis modell használata a növények rezisztenciafolymatainak megismeréséhez. A 

BR esetében azért sem, mert általános rezisztenciaként tartjuk számon, ami alatt azt is értjük, 

hogy minden növényben meglévı rendszerrıl van szó. Természetesen minden növényben 

nem egyezhet meg minden részlet, azonban az azonosságok és különbségek vizsgálata 

lényeges összefüggésekre világíthat rá. Érdekes például, hogy a kompatibilis patogén 

baktériumok általános rezisztenciát elnyomó hatását transzkripciós szinten elsıként vizsgáló 

cikk a babnövényt alkalmazta modellként, és indikátorgénjei a kalkon szintáz (CHS) és 

izomeráz (CHI) gének voltak. Ezek felhasználásával egy általános folyamatot írtak le, ami 

alapjaiban igaznak bizonyult (Jakobek és Lindgren 1993) de saját vizsgálatainkból és az 

irodalmi adatokból kiderült, hogy ez a két gén sem dohányban, sem Arabidopsisban (Truman 

et al. 2006) nem aktiválódik általános rezisztencia alatt, Medicagoban viszont igen (Bozsó 

Zoltán nem közölt adata), ezért feltehetıen itt egy pillangós-specifikus tulajdonságról van szó. 

A dohány tehát fontos növénykórtani modellnövény, azonban dohány chip nincsen 

forgalomban, illeteve a genom szekvenálását is csak a közelmúltban kezdték meg 

(http://www.tobaccogenome.org/), mivel a genommérete igen nagy, kb. 29-szerese az 

Arabidopsisénak. Befejezıdtek ugyan teljes cDNS szekvenciákat azonosító programok 

(RIKEN TAB project, http://mrg.psc.riken.jp/strc/index.htm; European Sequencing of 

Tobacco, http://www.estobacco.info/index.html), de mindezen programok adatbázisai csak a 

közelmúltban lettek elérhetıek, kereshetıek. A TAB project keretében létrehoztak ugyan egy 

dohány cDNS microarrayt, de ez nem elérhetı külsı felhasználók számára. Ezenkívül a 
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chipek sem adnak teljes körő információt a transzkripciós változásokról. Az Arabidopsis 

chipeken például csak azok a gének találhatóak meg, amelyek megfeleltek az ORF-ek 

keresésekor beállított paramétereknek. Nemrégiben derült ki, hogy egy több száz tagból álló 

defenzin-szerő géncsalád kimaradt az annotációból, mivel ezek minden tagja rövidebb a 

rutinszerően beállított 110 aminosavas minimális fehérjehossznál (Silverstein et al. 2005). 

Létezésükre úgy derült fény, hogy a géncsaládot AFLP kísérletek során megtalálták Medicago 

truncatulában (Mergaert et al 2003), majd ez alapján kezdték ıket keresni a többi növényben. 

A genomprojektek automatizált módszerei mellett tehát létjogosultsága van azoknak a 

módszereknek is, amelyek újonnan azonosítják a megjelent transzkriptumokat, lehetıvé téve 

az ismeretlen gének megtalálását. Ilyen módszer a szubtrakciós hibridizáció is. 

Több szerzı (De Torres et al. 2003, Navarro et al. 2004, Truman et al. 2006, Thilmony 

et al. 2006) vizsgálta AFLP és microarray módszerekkel a BR során lezajló transzkriptomikai 

változásokat, modellnövényük többnyire Arabidopsis volt. Bár a kezelések pontos 

paraméterei (baktériumtörzsek, mintavételi idıpontok) eltérnek egymástól és a mi általunk 

használtaktól, a változások nagyságrendileg összehasonlíthatóak. A BR-t elıidézı flagellines 

kezelés vagy P. syringae pv. tomato DC3000 hrpA-val való fertızés után 0,5–7 órával a 

szerzık 220-250 gén aktiválódását mutatták ki. Az általunk készített, BR-aktivált géneket 

tartalmazó cDNS könyvtár több mint 900 klónt tartalmaz, ebbıl kb. 180 különbözı gén 

azonosítható. A valósidejő PCR-rel végzett tesztek szerint kb. 70%-ban aktiválódó géneket 

tartalmaz. Eszerint körülbelül 130, BR során aktiválódó dohány gént azonosítottunk, így 

módszerünk találati hatékonysága nagyságrendileg megközelítette a microarray-es irodalmi 

adatokat. A BR transzkripciós változásait vizsgálva a jelátviteli gének jelentıségére minden 

szerzı kitért. Nálunk arányuk 11% volt, ezért ezeket késıbb mi is részletesen tárgyaljuk.  

 

5.2. A BR-ben fontos szerepet játszó gének csoportosítása 

 

5.2.1. A jelátvitelben résztvevı gének 

 Ezek a gének azért tarthatnak számot különleges érdeklıdésre, mert ezek jelentik az 

elsıdleges beavatkozási pontokat a BR egész folyamatába, így lehetıséget adhatnak a 

növények betegségekkel szembeni ellenállóképességének növelésére. A Thilmony és 

munkatársai (2006) által talált MAMP-specifikus gének kb. 25%-a volt jelátvitelhez köthetı. 

Navarro és munkatársai (2004) Arabidopsis microarray segítségével mutatták ki a flagellin 

kezelésre nagyon korai idıpontokban (0,5 és 1 óra) reagáló géneket, melyek között feltőnı 
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volt a receptor-szerő kinázok, és a transzkripciós faktorok nagyobb aránya (több, mint 50%), 

ami a jelátviteli folyamatok túlsúlyára utal a védekezés korábbi idıpontjaiban. De Torres és 

munkatársai (2003) cDNS-AFLP segítségével vizsgálták az Arabidopsis P. syringae pv. 

Tomato DC300 kompatibilis, hrpA mutáns, valamint avr-gént (avrRpm1) hordozó változatára 

adott válaszait. Szintén az aktiválódó jelátviteli gének és transzkripciós faktorok jelentıs 

arányát mutatták ki. 

 Utóbbi szerzık a sejtplazma kalcium-szintjének emelkedését is mérték a kompatibilis 

kapcsolatban és az R-gén-specifikus HR során. Megállapították, hogy a sejtplazma Ca2+-szint 

emelkedése avr-gén specifikus, azonban vizsgálatukból kihagyták a BR-t kiváltó hrpA mutáns 

baktériumot, így errıl nem nyertek adatot. Jelen dolgozatban a BR során biztosan aktiválódó 

gének közül több tartalmazott kalcium-kölcsönható elemet. Ezért deTorres és munkatársai 

munkáját érdemes lenne kiegészíteni az általános-rezisztenca alatti kalcium-szint mérésével, 

mert nagyon valószínő, hogy itt is változást tapasztalnánk. 

 Az általános rezisztencia gyorsan aktiválódik, egyes folyamatok már perceken belül 

kimutathatók. E folyamatok valószínőleg már ennél is korábban beindulnak, csak jelenlegi 

eszközeink nem alkalmasak ilyen részletes idıbeli felbontásra. Az általános rezisztencia 

folyamatainak összehangolásában résztvevı jelátviteli folyamatok az eddigi adatok alapján 

nagyrészt az állati veleszületett immunrendszeréhez hasonló elveken mőködnek. Ebbıl 

indultak ki Asai és munkatársai is (2002), amikor egy teljes növényi (Arabidopsis), általános 

rezisztenciához kapcsolható jelátviteli folyamatot végigkövettek a bakteriális flagellin 

érzékelésétıl a sejtenbelüli MAPK jelátviteli kaszkádon keresztül a megfelelı transzkripciós 

faktorokig. Az egyes elemek közötti lehetséges kölcsönhatásokat kísérletesen is igazolták. 

Azonban ez a modell is részleges, és csak egy növényre vonatkozik. 

 A dohány növényben a BR során aktiválódó géneket vizsgálva mi is megtaláltuk a 

MAPK-foszforilációs jelátviteli útvonal néhány elemét (lásd 25. ábra). A C90-es kontig a 

flagellin receptorához hasonlóan egy leucin-gazdag ismétlıdést tartalmazó transzmembrán 

receptor-szerő protein kináz. A C58-as kontig egy MAP3K szerő fehérjét kódol, amely 

MAPK kaszkádok egyik elsı eleme lehet. A génátírásra kifejtett hatás a transzkripciós 

faktorokon keresztül érvényesül, ilyenek a C59-es kontig, amely a CND41 kloroplasztisz 

DNS kötı fehérjének felel meg, a C135-ös kontig egy Rav-DNS kötı fehérje, és a C151-es 

kontig a NtHSF1 DNS-kötı hısokk-faktor génje. Ezek helyét a MAPK kaszkádban a 25. ábra 

szemlélteti. A feltüntetett gének mindegyikének aktivációját alátámasztotta a valósidejő PCR 

vizsgálat is. Az ábra nem arra utal, hogy az általunk megtalált gének közvetlen kapcsolatban 

állnak egymással, hanem azt mutatja, hogy a bonyolult jelátviteli hálózat mely 
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részegységében helyezkedhetnek el. Nem biztos például, hogy a C90 receptor pontosan a C58 

MAP3K szerő fehérje aktivációjához vezet. Azonban a megtalált gének jó kiindulási alapot 

szolgáltathatnak kölcsönható partnereik kereséséhez. 

 

 

25. ábra. Folyamatábra a MAPK jelátviteli rendszer mőködésérıl. A MAPK kaszkádoknak a növényi 
rezisztenciára gyakorolt hatását dinamikus szabályozó-rendszer határozza meg. Egyazon elicitor több 
párhuzamos kaszkádot is aktiválhat, ugyanakkor a feldolgozó hálózat több, különbözı forrásból 
származó jelet összegez, és így alakítja ki a végsı választ, megváltoztatva egyes gének 
transzkripcióját, illetve be- vagy kikapcsolva a megfelelı effektor fehérjéket. A MAPK kaszkád 
vezethet BR-hez, HR-hez, redox folyamatokhoz, SAR-hoz, PR-gének, és önvédelmi gének 
aktiválásához. Az általunk vizsgált BR során bekövetkezı transzkripciós változások több, MAPK-
jelátvitelhez köthetı gén aktivációját jelezték. Ezeket pirossal tüntettük fel az ábrán. (Xing et al. 2002 
nyomán.) 

 

 A C24-NtMKP1 jelöléső MAP kináz foszfatáz lehet felelıs a jelátviteli útvonal 

modulálásáért, mivel a foszfatáz mőködése megszünteti a MAPK aktivált állapotát. A pontos 

mechanizmus nem ismert, de irodalmi adatok szerint a várttal ellentétben az NtMKP1 

túltermelı növények erısebb választ adtak sérülésre. Patogénre adott válaszukról még nincs 

adat (Yamakawa et al. 2004). A C24 NtMKP1 azért is érdekes MAP kináz foszfatáz, mivel 

bizonyították, hogy képes fizikailag kölcsönhatásba lépni növényi kalmodulinokkal 

(Yamakawa et al. 2004). Tehát képviselheti az összekötı láncszemet a foszforilációs és a Ca2+ 
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alapú jelátvitel között. A C144-AN11 kontignak megfelelı, ún. ismétlıdı WD motívumot 

tartalmazó szabályozó fehérje szintén a transzkripciós faktorok felé vezetı jelátviteli 

útvonalakban vesz részt. Ez a konzervált fehérje élesztıben és emlısökben is megtalálható, 

sıt az emberi homológ részben komplementálja az elrontott petúnia gént (de Vetten et al. 

1997). 

 Asai és munkatársai (2002) is megjegyzik, hogy a MAPK útvonalak gátlása csak 

részben akadályozza a BR hatását, ami szerintük az általuk nem vizsgált kalcium-jelátvitel 

szerepére utal. A mi adataink is arra engednek következtetni, hogy a kalcium- és talán a vele 

összekapcsolt foszfolipid-jelátvitel lehet a másik fontos szereplı a BR szabályozásában. 

Irodalmi adatok szerint (Van der Luit et al. 2000) a foszfolipid jelátvitel például perceken 

belül kimutatható. A másodlagos jelátviteli molekulaként szolgáló foszfatidsav szintje 

átmenetileg jelentısen megemelkedik. A foszfolipid alapú jelátvitel elemeit végül nem 

találtuk meg jelentıs számban. Bár szubtrakciós könyvtárunkba bekerültek ezzel kapcsolatos 

gének, de aktivációjukat csak egy esetben igazoltuk. Az SR1 Nt-rab7b membránhoz-kapcsolt 

GTP-kötı fehérje (G protein) (C66); a foszfatidil-inozitol-szintáz (C94) és a szfingozin-1-

foszfát-liáz (SPL) (C139) közül csak a foszfatidil-inozitol-szintáz mutatott mintegy kétszeres 

transzkripciós aktivációt a kezelés után 1 órával, ami 3 óránál már nem volt kimutatható. 

Ebbıl esetleg arra következtethetnénk, hogy már a foszfolipáz C által elızıleg lebontott poli-

foszfo-inozitol vegyületek pótlása zajlik az általunk vizsgált idıpontban. A többi két gén vagy 

véletlenszerően került a cDNS könyvtárba, vagy a könyvtárhoz történı mintavételkor egyszeri 

esetben úgy alakult a növényi válasz, hogy ezek a gének aktiválódtak 3-6 órában is, de a 

PCR-es ellenırzésekhez vett mintákban már nem volt így. Érdekes volt, hogy az összes többi 

jelátvitellel kapcsolatos génünk RT-PCR-rel vizsgálva is megismételhetıen aktiválódott, a 

kivételt kizárólag a három foszfolipid-jelátvitellel kapcsolatos gén jelentette. 

 Elképzelhetı, hogy az általunk vizsgált idıablakban már a jeltovábbítás kalciumra 

áttevıdött szakasza zajlik, hiszen a három, kalcium-kötı hellyel, vagy kálcium-függı 

aktivitással rendelkezı fehérje 6 és 48 órában is aktiválódik. Ezek a CDPK4 kalcium-függı 

protein kináz (C53), az Avr9/Cf-9 elicitorra gyorsan aktiválódó (kalcium-kötı „EF-hand” 

domén tartalmú, C95), illetve a kalcium-függı, foszfolipid-kötı annexin-szerő fehérje (C125), 

melyek mind a sejten belüli jelátviteli folyamatok szereplıi. Adatainkból arra lehet 

következtetni, hogy a kalciumnak is fontos szerepe lehet a BR kialakulásához szükséges 

jelátvitelben, de ez természetesen más kísérleti bizonyítékokat is igényel. Ma és Berkowitz 

(2007) összefoglalójában több példát is találunk arra, hogy MAMP-ok indukálhatnak 

kalcium-szint növekedést a növényi sejtben. A kalcium-függı jelátvitellel kapcsolatos gének 
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BR-ben betöltött szerepét azért lenne érdemes jobban megvizsgálni, mert jelentıségük a 

fentiek alapján jól látszik, miközben a foszforilációs kaszkádokhoz viszonyítva viszonylag 

kevesen tanulmányozták ıket.  

 A CDPK BR-ben betöltött szerepét még nem tanulmányozták, de más 

rezisztenciafolyamatokban igen. Az NtCDPK2 rövidített változatát N. benthamiana 

levelekben termeltették túl. Ez a változat nélkülözte a szabályozó régiókat (autoinhibitor régió 

és Ca2+-kötı régió) és csak a fajlagosságért felelıs régiót, valamint a foszforilációs domént 

tartalmazta. Érdekes módon így nem vált konstitutívvá, azonban igen kis hatásra beindult, és 

nem valósult meg negatív visszacsatolása, az aktiváció nem csengett le. Ez abban nyilvánult 

meg, hogy a levél kis részét desztillált vízzel kezelve, az adott rész HR-szerően elhalt, majd 

az elhalás a levél többi részére is továbbterjedt (Ludwig et al. 2005). 

 Itt kell megemlítenünk a dajkafehérjék (chaperone-ok) csoportjába sorolt géneket. A 

csoportot eredetileg a más fehérjék térszerkezetének kialakításához, megırzéséhez 

hozzájáruló fehérjék alkotják. Ezek a fehérjék valóban fehérje–fehérje kölcsönhatásokban 

vesznek részt, de szerepük sokszor nem csak védı, hanem szabályozó jellegő is. A 

kalretikulin (C14 és C145 kontigok) kalciumkötı fehérje például az endoplazmatikus 

retikulumban foglal helyet, és dajka funkciója mellett a sejtplazma kalciumszintjének 

szabályozásában is részt vehet (Michalak et al. 1999). 

 Öszefoglalva, az általunk talált jelátviteli gének megerısítik az irodalmi adatokat, 

miszerint a BR-hez kapcsolódó jelátvitelnek foszforilációs, Ca2+ -szinttel kapcsolatos, és talán 

lipid-alapú elemei is vannak. Az azonosított gének fehérjetermékeinek vizsgálata talán 

tisztázhatja majd az irodalmi áttekintésben felvázolt, jelátviteli mechanizmusokat ábrázoló 

hipotetikus folyamatábrák egyes elemeinek valós mőködését. Erre ad lehetıséget a 

géncsendesített, illetve a túltermelı mutánsok fenotípusos vizsgálata, valamint egyes 

esetekben az enzimaktivitások, vagy más fehérjékkel kialakuló kölcsönhatások elemzése.  

 

5.2.2. Papillaképzıdés és sejtfalvastagodás, a fenilpropanoid útvonal 

A jelátviteli útvonalakon kívül jelentısnek találtuk a sejtfallerakódások, valószínőleg 

papillák képzésében részt vevı gének arányát. Ezek a fenilpropanoid útvonal enzimei, illetve 

glicin-gazdag, prolin-gazdag fehérjék génjei voltak. Hasonló adatokat több cikkben is 

találunk, például Hauck és munkatársai (2003) munkájából kiderül, hogy a kompatibilis 

DC3000 baktérium specifikusan ezeknek az Arabidopsis-géneknek az elnyomására használja 

a TTSS által bejuttatott effektorokat. A patogenezis sikeressége tehát nagyban múlhat e gének 
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aktivációjának meglétén vagy hiányán. Ugyanerre a következtetésre jutottak Truman és 

munkatársai (2006) is, mivel a kompatibilis DC3000 baktérium nem indukálta a 

fenilpropanoid útvonal kulcsenzimeit, míg hrp mutáns változata igen. 

A BR hatásmechanizmusát adó folyamatok eddig kevés figyelmet kaptak, így még 

kevésbé ismert, hogy pontosan mi akadályozza meg a növénybe jutott mikróbák szaporodását. 

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a BR során megfigyelhetı sejtfalvastagodás és 

papillaképzıdés gátolhatja a mikróbák tápanyagellátását, illetve kommunikációját a 

külvilággal, ami inaktiválásukhoz vezet (Keshavarzi et al. 2004). Papillaképzıdést figyeltek 

meg például dohányban és paprikában, a P. syringae pv. phaseolicola és a Xanthomonas 

campestris pv. vesicatoria patogenitását vesztett mutánsai esetében (Ott et al. 1997, 

Keshavarzi et al. 2004). Az általunk azonosított, BR-hez köthetı gének között a 

fenilpropanoid útvonalban megtalálható enzimek jelentıs része jelen volt. A 26. ábra az 

útvonal jelenleg ismert folyamatait, és benne az azonosított BR-aktivált gének helyét mutatja 

be több szerzı ábrája alapján (Maury et al. 1999., Hoffmann et al. 2004., Peer et al. 2001., 

Dixon és Paiva 1995). 

Feltüntettük az egyes lépéseknél a katalizáló enzim rövidítését, a BR cDNS-könyvtárban 

található megfelelı kontig(ok) jelét, és az enzimek KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes http://www.genome.ad.jp/kegg/) kódját is. A KEGG adatbázis célja az élı 

szervezetekben megtalálható biokémiai útvonalak feltérképezése, és ezekhez konkrét gének 

illetve proteinek hozzárendelése, valamint az enzimhálózatok térképszerő, vizuális ábrázolása. 

A dohány TC-k (Tentative Consensus) hozzárendelését a anyagcsere-útvonalakhoz a TIGR 

(The Institute for Genomic Research) végzi. A szolgáltatás a következı webhelyen érhetı el: 

http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/ cgi-bin/tgi/loadKEGGmaps.pl?map =map01100.html& 

species =tobacco&gi_dir=ntgi. 

A fenilpropanoid útvonalon belül fıleg a lignin irányába vezetı reakciókat katalizáló 

enzimek génjeit találtuk meg a BR során aktivált kontigjaink között. A fenilalanin, mint 

kiindulási molekula szolgál alapjául a kumaroil-, koniferil- és szinapil alkoholok 

kialakulásának. Elsı lépésként a fenilalanin-ammónia-liáz (PAL) alakítja át fahéjsavvá, majd 

a fahéjsav-4-hidroxiláz (C4H) tovább, kumarinsavvá. Két PAL izoenzim, valamint a C4H 

aktivációját is kimutattuk. A fahéjsavnál a folyamat elágazhatna a szalicilsav termelés 

irányába is, a benzoesav-2-hidroxilázon (B2H) keresztül, de az izolált kontigok között ennek 

megfelelı gént nem találtunk. 
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26. ábra. A fenilpropanoid útvonal jelenleg ismert folyamata. Színessel jelöltük azokat az enzimeket, 
amelyek BR cDNS-könyvtárunkban elıfordultak. Azonos szín jelöli az azonos típusú enzimeket. 
Feltüntettük a kontigok számát, valamint az enzimnek megfelelı KEGG kódokat. A szaggatott nyíl azt 
jelenti, hogy a reakció lefolyásának pontos útja nem bizonyított. Források: TIGR (www.tigr.org), 
Maury et al. 1999, Hoffmann et al. 2004, Peer et al. 2001, Dixon and Paiva 1995. Rövidítések:PAL: 
Fenilalanin-ammónia-liáz,C4H: Fahéjsav-4-hidroxiláz,MO: Monofenol oxidáz,COMT I: Kávésav/5-
OH-ferulasav-O-metiltranszferáz, F5H: Ferulasav-5-hidroxiláz,4CL: 4-hidroxi-fahéjsav-CoA 
ligáz,C3H: p-kumársav-3-hidroxiláz,HCT: Hidroxicinnamil-transzferáz,CCoAOMT: Kávésav-CoA O-
metiltranszferáz,CCR: Fahéjsav-CoA-reduktáz,CAD: Fahéjsav-alkohol-dehidrogenáz,POX: 
Peroxidáz, CHS: Kalkon-szintáz, CHI: Kalkon-izomeráz, B2H: Benzoesav 2-hidroxiláz. 
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A kumarinsav nem teljesen tisztázott enzimreakción keresztül kávésavvá alakul, vagy 

koenzim-A ligáz (4CL) segítségével kumaroil-CoA-vá alakul. A 4CL génaktivációját 

kimutattuk. Különbözı izoenzimei különbözı hatékonysággal mindegyik, a fenilpropanoid 

útvonalban részt vevı aromás savat összekapcsolhatják koenzim-A-val. A rokon molekulák 

átalakításában ortometil-transzferázok (OMT), és ferulasav-5-hidroxiláz (F5H) vesz még 

részt, melyeknek az aktivációját szintén bizonyítottuk. Hiányzott azonban 

klónkönyvtárunkból a koenzim-A-hoz kapcsolt vegyületeket alkohollá alakító két enzim 

(CCR : Fahéjsav-CoA reduktáz és CAD : Fahéjsav-alkohol dehidrogenáz). Az aromás 

alkoholokat lignin vegyületté oxidáló peroxidázokból (POX) azonban három izoenzim is 

aktiválódott. A reakcióút, mint említettük, elágazhat elıször a szalicilsavtermelés irányába (a 

fahéjsav után), majd az antociánok, flavonoidok stb. irányába a kumaroil-koenzim-A után. 

Ezeket az elágazásokat egy kontig sem képviselte, bár a különféle növényi védekezési 

reakcióknál gyakori mind a szalicilsav, mind a flavonoidok, antociánok megjelenése (Truman 

et al. 2006). 

 A fent említett enzimek és az általuk elıállított anyagcseretermékek valódi szerepét a 

BR során akkor lehetne bizonyítani, ha a rájuk ható szabályozó mechanizmusba beavatkozva, 

az egész fenilpropanoid-útvonalat leállítanánk, illetve folyamatosan magas mőködési szintre 

kényszerítenénk. Erre irányult kísérletünk, melyben piperonilsavval (PIP) kezeltük a 

dohányleveleket. Schalk és munkatársai (1998) szerint a PIP hatékony, szelektív, kvázi-

irreverzibilis gátlószere a C4H-nak, amely a fenilpropanoid útvonal sebességmeghatározó 

lépését katalizálja. Az eredmények tükrében azt mondhatjuk, hogy a fenilpropanoid 

bioszintetikus útvonal korai fázisban való megzavarása csökkentette a BR hatékonyságát. Az 

útvonal a kísérletben gátolt C4H által katalizált reakció elıtt ágazik el a szalicilsav-, utána 

pedig a lignin- és flavonoid-szintézis felé. Kísérleteink arra utaltak, hogy a dohánynövényben 

a flavonoidok, illetve a szalicilsav-felhalmozódás nem játszanak kimutatható szerepet a BR-

ben, a ligninképzıdésért felelıs enzimek viszont aktívak, ezért feltételezzük, hogy a BR 

baktériumgátló képessége kapcsolatban lehet a ligninképzıdéssel. Ez összhangban van a 

baktérium és a növénysejt érintkezési pontjánál látható papillaképzıdésrıl szóló leírásokkal, 

amelyek szerint a papillák kallózból, fenol-vegyületekbıl és hidroxiprolin-gazdag 

glikoproteinekbıl állnak (Hauck et al. 2003). 

 A fenilpropanoid útvonal szerepének további elemzésére alkalmas lenne az egész 

útvonalat szabályozó gének vizsgálata. Ez nagy valószínőséggel a megfelelı transzkripciós 

faktor géncsendesítésével, illetve túltermelésével lenne elérhetı. Erre lehet jelölt a Shinya és 

munkatársai (2007b) által azonosított NtMYBGR1 transzkripciós faktor. Ezt dohány 
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sejtkultúrában túltermeltetve, a PAL, a 4CL, a C4H és az OMT gének átíródási szintjének 

emelkedését tapasztalták. Azt, hogy ez a transzkripciós faktor a mi esetünkben hasznos lehet, 

az is alátámasztja, hogy az általuk Alternaria gombából azonosított, AaGlucan nevő elicitor 

által aktivált gének között azonosították. Az AaGlucan-t mindezidáig nem hozták szorosan 

összefüggésbe az általános rezisztenciával, de a szerzık korábbi cikkeibıl úgy tőnik, hogy ez 

az elicitor az általános rezisztenciához nagyon hasonló folyamatokat, hasonló módon indukál 

(Shinya et al. 2006). Az NtMYBGR1 3-4-szeres transzkripciós aktivációját mértük hıvel elölt 

P. syringae-vel indukált BR során, egy órával a kezelés után (Szatmári et al. nem közölt adat), 

ezért e gén csendesítésével reményeink szerint alátámaszthatnánk a PIP nevő gátlószerrel 

kapott eredményeket. 

 

5.3. A BR tulajdonságai reprezentatív gének aktivációs mintázatai alapján 

 

A BR általános tulajdonságaira egyes kiválasztott gének transzkripciós változásainak 

részletesebb, valós-idejő PCR-es vizsgálatából következtettünk. Közülük négy a 

sejtfalerısítéssel volt kapcsolatos, melyek jelentıségét fent tárgyaltuk. Kettı pedig 

sejtvédelmi szerepet lát el, a növényi sejt önvédelmi rendszerének részeként. Ezek feladata a 

védekezési reakció során keletkezett, növénysejtet is károsító reaktív oxigénszármazékok és 

mérgezı anyagcseretermékek közömbösítése (Barna és mtsai. 2003). A növényi glutation-S-

transzferázokat (GST) sokan vizsgálták xenobiotikumok, például gyomirtószerek lebontásával 

kapcsolatban (Irzyk és Fuerst 1993; Gullner és Kımíves 2001). Az epoxid-hidrolázok (EH) a 

makromolekulákat, például DNS-t is károsító reaktív epoxid vegyületeket ártalmatlan diol 

vegyületekké alakítják. A GST-k és az EH-k nem csak a növényekben, hanem az állatokban is 

fontos feladatokat látnak el (Murray et al. 1993). 

5.3.1. A BR korán és késın aktiválódó génjei 

Az idısor-vizsgálatok eredményeibıl arra következtethettünk, hogy a BR eseményei 

egy jól meghatározott idırend szerint játszódnak le. Érdekes, hogy a sejtfallal kapcsolatos 

gének közül a fenilpropanoid útvonalba tartozók korainak, míg a glikoprotein vázat alkotók 

késıbbi aktiválódásúnak bizonyultak. Ezen felül az 5 darab, chip-adatok szerint csak 48 

órában aktivált gén közül 2 a glikoprotein váz erısítését végezheti: C2 (prolingazdag protein), 

C4 (glicin-gazdag protein). Ezek az adatok talán utalhatnak a sejtfalanyagok lerakódásának 

sorrendjére is, bár ezt más tényezık is befolyásolhatják.  
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Érdekes volt, hogy a 39 kizárólag 6 órával a BR kiváltása után aktiválódó génnel 

szemben csak 5 olyan volt, amely kizárólag 48 óránál mutatott szignifikáns aktivációt. 13 

olyan gént találtunk, amelyek 6 és 48 óránál is szignifikánsan aktiválódtak. Ezek alapján a 

gyors kialakulású, nagy erıket mozgósító EBR viszonylag hamar lecseng, bár egyes elemei 

tovább hatékonyak maradnak. Ezzel szemben a fényfüggı LBR kevesebb aktivált gént 

igényel, melyek szerepét érdemes lenne tisztázni. Mőködéséhez talán felhasználja az EBR 

közben kialakult maradandó változásokat (pl. sejtfalvastagodás) is. 

Nagyobb számú gén egyidejő vizsgálatával az aktiváció ideje és idıtartama, illetve a 

lefutás mintázata szerint csoportok (klaszterek) is kialakíthatóak lennének, melyekbıl talán 

funkcióra utaló következtetések is levonhatók. Szintén hatékony továbblépési lehetıségnek 

tartjuk a gének egyenkénti funkcionális vizsgálatát, géncsendesítéssel illetve túltermeléssel. 

Ez adhatna választ arra a kérdésre is, hogy mi lehet a szerepe a 3 kifejezetten késıi 

aktiválódású génnek, melyek sejtfalerısítéshez nem köthetık /C13 (β-tubulin), C54 (etilén-

képzı enzim) és a C59 (kloroplaszt DNS-kötı fehérje)/. Vizsgálataink csak a 3-6, vagy 48 

órában biztosan aktivált géneket tartalmazták, mivel a szubtrakciós könyvtárat ezen 

idıpontokban vett mintákból készítettük. Így adataink fıleg már a növényi válaszra jellemzı, 

effektor funkciót betöltı génekre vonatkoznak. Valószínősíthetı, hogy a receptorok és korai 

jelátviteli molekulák korábban, 0.5-1 órával a kezelés után érik el transzkripciójuk csúcsát, 

ahogy Navarro és munkatársai 2004 tapasztalták flagellin peptiddel kezelt Arabidopsis 

esetében. 

5.3.2. A BR markergénjei különféle növény–baktérium kapcsolatokban eltérı 

mértékben aktiválódnak 

A különbözı növény–baktérium kapcsolatokban adott növényi választ vizsgálva 

jelentıs génaktivációt kaptunk P. syringae csak BR-t indukáló és HR-t indukáló törzse 

esetében is. Ezek az eredmények, és irodalmi adatok is arra utalnak, hogy a BR és a HR 

folyamata jelentıs átfedést mutat. Navarro és munkatársai (2004) Arabidopsis microarray 

kísérleteikben azt találták, hogy a flagellin (általános elicitor) és az Avr9 (HR-t kiváltó 

specifikus elicitor) által okozott transzkripciós változások jelentısen átfednek. A BR és a HR 

közötti jelentıs átfedések mellett lennie kell néhány kulcsfontosságú különbségnek is, már a 

génexpresszió szintjén is. Kutatásaink egyik további célja lesz a csak a BR-re, illetve csak a 

HR-re jellemzıen aktiválódó gének elkülönítése, ami hozzásegítene a lényegi különbségek 

megértéséhez. 
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A kanamicinnel inaktivált P. tabaci baktériumok BR-t kiváltó hatása és génindukáló 

képessége megnövekedett az élı virulens baktériumhoz képest. Hasonló eredményre jutottak 

Tao és munkatársai (2003) az Arabidopsis válaszait vizsgálva a P. syringae-vel való 

különbözı típusú kölcsönhatásokban. Két szintjét különböztették meg a növényi válasz 

erısségének a növényi gének átíródásának változásait vizsgálva: az alacsony szintő választ a 

kompatibilis kölcsönhatásban, illetve a magas szintőt az inkompatibilis, illetve a nem-gazda 

kölcsönhatásban. Mi is el tudtuk különíteni ezt a két szintet, vagyis megállapíthattuk, hogy az 

azonosított gének minden kölcsönhatásban aktiválódtak, de eltérı mértékben. Erre a valószínő 

magyarázatot a kompatibilis baktériumok aktív BR-gátló képessége adja. Ez megfelel 

azoknak a korábbi feltételezéseknek, melyek szerint a gazdaszervezetben a kompatibilis 

kórokozó erre kifejlıdött mechanizmusai révén elkerülheti, vagy gátolhatja a védekezést 

(Burgyán és Klement 1979, Jakobek et al. 1993, Abramovitch és Martin 2004). Hauck és 

munkatársai (2003) kimutatták, hogy a III-as típusú szekréciós rendszer által a növényi sejtbe 

juttatott effektorok képesek elnyomni a sejtfal-alapú védekezı rendszert, amint ezt már 

korábban is feltételezték (Brown et al. 1995). 

Újdonságként hatott, hogy az A. tumefaciens valamint a S. meliloti csökkent mértékő 

génaktivációt okozott a P. syringae hrcC-hez képest. Az A. tumefaciensrıl feltételezhetı, 

hogy, bár laboratóriumi, tumort okozni nem képes törzsrıl van szó, megmaradt 

virulenciagénjei egy részét a BR gátlására használja a baktérium. Ugyanakkor az sem kizárt, 

hogy eleve gyengébb hatású elicitorokkal rendelkezik, melyek kisebb erısségő növényi 

választ váltanak ki. A Medicago-szimbionta S. meliloti esetében nincs tudomásunk arról, hogy 

ez a baktérium kölcsönhatásba lépne a dohánnyal. Mégis, eredményeink szerint ez a 

baktérium is képes bizonyos mértékben csökkenteni vagy elkerülni az ellene irányuló növényi 

választ a dohányban. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a vizsgált géneket minden vizsgált baktérium 

indukálta valamilyen mértékben. Ez alátámasztja azt a nézetet, mely szerint a növényi BR-t a 

baktériumok széles köre képes kiváltani, így a BR nem-specifikusan képes gátolni ezek 

szaporodását. A baktériumok ennek elkerülésére két lehetséges stratégiát használhatnak, 

egyrészt effektoraik segítségével gátolhatják a BR kialakulását, másrészt mintegy 

elmaszkírozhatják, elrejthetik azokat a MAMP-jaikat, amelyeket a növény felismerhetne. 
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5.3.3. A növényi stressz során ismerten szerepet játszó jelátviteli molekulák 

nem indukálják a BR-t 

Különféle jelátviteli molekulák: a szalicilsav (SA), a metil-jazmonát (MeJa), az etilén 

és a spermin (SPM) ismerten jelentıs szerepet játszanak a növényi védekezési reakciókban. A 

szalicilsav HR-t okozó kórokozókkal való fertızıdést követıen halmozódik fel a 

növényekben. A szisztemikus szerzett rezisztencia (SAR) kialakulásában alapvetı szerepe 

van, valamint különféle patogenezishez kapcsolt (PR) fehérjék termelıdését váltja ki. Nem 

csak az endogén, hanem a kívülrıl bevitt szalicilsav is kiváltja ezt a hatást (Machácková et al. 

2004). A jázmonsav és rokon vegyületei illékony jelátviteli molekulák, melyek 

szabályozhatják a patogén mikroorganizmusok, rovarkártevık elleni védekezést, csakúgy, 

mint a gyümölcsérést és az öregedési folyamatokat. Sérülés és elicitorral való kezelés hatására 

is termelıdhet (Creelman és Mullet 1997). Az etilén szintén illékony vegyület, amely a 

kórokozók elleni védekezés szabályozása mellett az egyedfejlıdés jelátviteli folyamataiban is 

részt vesz. Az etilénrıl kimutatták, hogy az avirulens baktériumok elleni védekezésben nem 

játszik döntı szerepet (Bent et al. 1992). Azonban az is ismert, hogy BR-indukáló elicitorok, 

pl. flagellin hatására jelentıs mennyiségben termelıdik (Felix et al. 1999). Az etilén és a 

jázmonsav védekezésben betöltött szerepe összetettnek tőnik, mivel egyes védekezéshez 

kapcsolt génekre mind serkentı, mind gátló hatásukat kimutatták különbözı szezık (Lorenzo 

et al. 2003, Sasaki et al. 2001, Diaz et al. 2002). A poliamin típusú spermint dohánymozaik 

vírusra (TMV) rezisztens dohányból izolálták a fertızést követıen. Megállapították, hogy a 

szalicilsavtól független útvonalon indukálja a savas típusú PR fehérjék megjelenését, és a 

TMV-rezisztenciát (Yamakawa et al. 1998). A tpoxC1 nevő dohány peroxidázról 

megállapították, hogy kizárólag a spermin indukálja, azonban független a védekezéssel 

kapcsolatos más jelátviteli molekuláktól (SA, MeJa, etilén), amibıl arra következtettek, hogy 

létezik egy, a sperminnel jellemezhetı, önálló jelátviteli útvonal (Hiraga et al. 2000). 

Kísérleteinkben a MeJa, ACC és SPM nem okozott értékelhetı transzkripciószint-

változást a vizes kontrollhoz képest. A szalicilsavval végzett kísérletek eredményei arra 

utaltak, hogy a BR folyamatai, és a szalicilsavhoz kötött folyamatok elkülönülnek, de talán 

mégis van átfedés. Más példákat is találhatunk ilyen szabályozásra. Glazebrook és 

munkatársai (2003) például egy olyan géncsoportot azonosítottak a baktériummal fertızött 

Arabidopsisból, amelyeket a SA, és egy eddig ismeretlen útvonal szabályozott. Ezek jól 

elkülönültek a kizárólag SA által szabályozott géncsoporttól. Ez az ismeretlen jelátviteli út 

akár kapcsolatban állhat a BR-t kiváltó jelátviteli folyamatokkal. Debroy és munkatársai 

(2004) a kallózlerakódást vizsgálták Arabidopsisban, P. syringae hrpA mutáns segítségével. 
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Eredményeik alátámasztották a hrp mutánsok által indukált, sejtfal-alapú védekezés SA-

független természetét. Azonban találtak egy másik baktérium-mutáns csoportot, amely SA-

függı folyamatokat indít be, tehát ık is két útvonal meglétét igazolták. 

 Kísérleteinkbıl tehát azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy a vizsgált 

szignálmolekulák közül egyik sem játszik meghatározó szerepet a BR-re jellemzı gének 

expressziójának emelkedésében. Ezért valószínőnek tartjuk, hogy egy tılük eltérı jelátviteli 

útvonal játszik szerepet a BR-ben, az általa aktivált folyamatok pedig átfedhetnek a szalicilsav 

által indukáltakkal.  

 

5.4. A BR-re jellemzı kitináz 

 

Célzottan kerestünk BR-specifikus kitináz(oka)t, mivel a BR folyamán többféle 

lehetséges szerepük is elképzelhetı az irodalmi adatok alapján. A lizozim-aktivitású kitinázok 

a baktériumok sejtfalát bonthatják, így antibakteriális hatással rendelkezhetnek. Ezenkívül 

képesek lehetnek endogén növényi elicitorok, vagy ismeretlen jelátviteli molekulák 

felszabadítására is. 

A BR-indukált kitinázt 3’RACE módszerrel keresve azonosítottuk a CHO3D9 kitináz 3’ 

végét. Késıbb a szubtrakciós könyvtárban megtaláltuk az 5’ véget (19-es kontig) is. A 

génklónozási munkákkal párhuzamosan munkacsoportunk másik része a BR alatt 

bekövetkezı növényi fehérje-változásokkal foglalkozott. A dohány sejtközötti folyadékát 

poliakrilamid-gélen vizsgálva két, kifejezetten a BR-re jellemzıen megemelkedı szintő 

fehérjét azonosítottak, az EBR215 és EBR250 jelőeket (Varga et al. 2005). Ezek 

tömegspektrometriás vizsgálata kimutatta, hogy az EBR215 és EBR250 amino-végérıl 

származó peptidek aminosav-sorrendje kitinázra jellemzı, sıt megegyezik a 3D9 kitináz 

génnel. Ezért munkahipotézisként állítottuk fel, hogy az EBR215 és EBR250 fehérjék, 

valamint a 3D9-cDNS szekvencia azonos génhez tartoznak (Ott et al. 2006). A fehérjék C 

terminális része jelenleg még nem ismert, de azt tartjuk legvalószínőbbnek, hogy ezek a 3D9 

gén 2 változatáról képzıdnek. A méretbeli eltérést a natív poliakrilamid géleken fehérje–

glikoziláció, fehérje–fehérje kölcsönhatás miatt együttesen futó más fehérje, vagy a kitin-kötı 

domén kiesése, illetve megléte okozhatja. 

Az eredmények további kérdéseket vetettek fel, melyek közül az egyik legfontosabb: 

hogyan segíti elı a CHO3D9 kitináz a BR folyamatát? Vajon mikróbagátló hatással 

rendelkezik vagy inkább jelátviteli szerepe van? A kérdés megválaszolásához rekombinánsan 
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termeltettük a kitinázt tranziens PVX vírus-expressziós rendszerben. A kitinázt tartalmazó 

PVX vírussal N. benthamianát fertıztünk, a kitináztermelıdést hisztidin-specifikus antitesttel, 

Western blottal mutattuk ki (23. ábra). Mintáinkból Szabó Erika és Ott Péter kimutatta, hogy 

a rekombinánsan termelt kitináz enzimatikusan is aktív, a kitináz-túltermelı vírusos 

mintákban a megfelelı magasságban jelen volt a kitinázaktivitás. A vírussal nem fertızött 

kontroll és az üres vírussal fertızött kontroll mintákban nem volt kitináz ebben a 

magasságban (27. ábra, A). A kitináz saját szignálszekvenciája révén kijut a növénysejtbıl, 

így az IWF kinyerése után maradt levélhomogenizátumból már alig mutatható ki a 

termeltetett kitináz aktivitása (27. ábra, B). A megfelelı mennyiség elıállítása és tisztítása 

egyelıre a jövı feladata. A tisztított fehérje in vitro tesztelésével lehet majd megvizsgálni a 

kitináz enzimatikus tulajdonságait, lehetséges elicitor-felszabadító, illetve mikróbaellenes 

hatásait. 

 

 

A)                N. benthamiana N.tabaci B)                        N. benthamiana 

IWF IWF Levél homogenizátum IWF 
Mock 
Kont 

Vírus 
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Vírus 
Kit 

Vírus 
Kont 

Bakt 
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Vírus 
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Vírus 
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27. ábra. A PVX vektorral N. benthamianaban tranziensen kifejeztetett kitináz aktivitásának gélben 
történı kimutatása glikol-kitint tartalmazó fedıgél segítségével. A fluoreszcens festést követıen a 
kitináz-aktivitású fehérjék sötét csíkként jelennek meg a világos háttérben (Varga 2006). A várt 
magasságban található kitinázaktivitás-csíkokra nyíl mutat. A.) Kitinázaktivitás kimutatása IWF-ben. 
Jobb oldalon a BR-indukált N. tabacumból származó pozitív kontoll. B.) Kitinázaktivitás kimutatása 
IWF kinyerése után maradt levélhomogenizátumból. Jobboldali pozitív kontroll: Az A.) panelban 
látható, IWF-bıl származó vírus-kitináz minta. Jelölések: IWF: sejtközötti mosófolyadék. Vírus Kit: 
kitináz-túltermelı vírusos minták. Vírus Kont: üres vírussal fertızött kontroll. Mock: vírussal nem 
fertızött kontroll. Bakt: BR-t kiváltó baktériummal fertızött kontroll (Szabó és Ott, nem publikált 
ábra.) 

 

In vivo teszteltük a kitináz esetleges baktériumszaporodást gátló hatását a PVX vírussal 

fertızött növényekben. A vizsgált idıpontokban nem láttunk különbséget a kompatibilis P. 

syringae pv. tabaci baktérium szaporodóképességében a kitináztermelı és a kontroll, GFP-

termelı növényekben. Azonban a kitináz-túltermelı növényekben a baktériummal kezelt 
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levelek és a hajtáscsúcs egy hét alatt elhaltak, aminek oka egyelıre kérdéses. További, 

valószínőleg a kitinázzal tartósan transzformált növényeket igénylı vizsgálatokra lesz szükség 

az in vivo hatás esetleges kimutatásához. 

További kérdés, hogy vajon mibıl adódik, hogy a rekombináns kitináz a természetes 

kitináz „dupla csíkjai” közül az aktivitásgélen csak az egyiknek a magasságában jelenik meg, 

míg a Western blottokon a rekombináns kitináz is dupla csíkot ad. Shinya és munkatársai 

(2007a) rámutattak, hogy az általuk NtChitIV-nek elnevezett gén terméke, amelynek 3’ vége 

gyakorlatilag azonos a CHO3D9 szekvenciával, az 5’ vég szempontjából két formában 

létezik. Ezek közül a rövidebbet fehérje formában mutatták ki, ebbıl hiányzik a kitinkötı 

domén, míg a genomi szekvenciában (másik forma) ez megtalálható. Szerintük a genomban 

található teljes kitináz proteolítikus hasítás révén veszíti el a kitinkötı domént. Mi azonban 

kimutattuk cDNS-ként a hosszú, és a rövid formát is, tehát a két forma már mRNS szinten 

eltér. Ez alapján lehetséges, hogy ezek azonos génrıl íródnak át, majd az RNS-érés során 

bizonyos esetekben a kitin-kötı domén kivágódik az mRNS-bıl. Ezt azonban nem tartjuk 

valószínőnek, mivel sem Shinya és munkatársai, sem mi nem találtunk mRNS szerkesztési 

(splicing) helyet. Tehát valószínőbb, hogy a két formát eltérı gének kódolják a dohányban. A 

két gén közötti mőködésbeli eltérés felderítése késıbbi munkák feladata. Jelenleg annyit 

tudunk, hogy a szubtrakciós könyvtárban csak a hosszabb, kitinkötı-domént tartalmazó forma 

volt jelen, tehát lehet, hogy a BR-ben ennek valamilyen jelentısége van. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A növények az általános rezisztencia (BR) segítségével védik meg magukat a mindenütt 

jelenlévı, nem feltétlenül patogén, de a növényi tápanyagok felhasználásával szaporodni 

próbáló mikroorganizmusoktól. A hiperszenzitív reakcióval (HR) szemben a BR során a 

mikroorganizmus felismerése nem specifikus, hanem általános, a mikroorganizmusok széles 

körében megtalálható molekulamintázatok (MAMP) alapján történik. A BR a HR-rel szemben 

nem jár látható tünetekkel. 

A dohányban (N. tabacum cv. Samsun) a HR-negatív P. syringae 61 hrcC 

baktériumtörzs által elıidézett általános rezisztencia során aktiválódó géneket szubtrakciós 

hibridizációval azonosítottuk. Az aktiválódó gének szekvenciarészleteinek számítógépes 

összeillesztésével 176 független géndarabot (kontigot) kaptunk. A kontigokat valószínősíthetı 

funkcióik alapján csoportokba soroltuk. E besorolás alapján fontos szerepük van az általános 

rezisztenciában a MAPK- és kalciumfüggı jelátviteli folyamatoknak, a sejtfalerısítésnek, a 

sejtvédelemnek, a fehérjék keletkezési-bomlási egyensúlyának és a transzport folyamatoknak. 

A sejtfalerısítésben szerepet játszó fenilpropanoid útvonal közel minden elemének 

aktivációját tapasztaltuk. A fahéjsav-4-hidroxilázt (C4H), a fenilpropanoid útvonal egyik 

kulcsenzimét piperonilsavval (PIP) gátoltuk. Ekkor a BR-nél tapasztalható HR-megelızı 

hatás részleges eltőnését figyeltük meg, ami a fenilpropanoid szintézis BR beli szerepét 

támasztotta alá. 

Néhány BR-re jellemzı reprezentatív gén aktivációját valósidejő RT-PCR-rel 

vizsgáltuk. Géntíródási szintjük korán, 3-12 órával a ferızés után érte el csúcsát, ami 

összefüggést mutatott a BR megjelenési idejével. Többféle típusú növényi választ kiváltó 

baktériummal fertızve a növényeket, hasonlóan magas génaktivációt tapasztaltunk az 

inkompatibilis patogének, ezek hrp mutánsai, és nem-patogén baktériumok esetében is. Ezzel 

szemben a virulens kompatibilis patogén csak kisebb mértékben aktiválta ezeket a géneket. A 

rezisztenciafolyamatokkal kapcsolatba hozható jelátviteli molekulák, a szalicilsav, metil-

jazmonát, etilén és spermin közül egyik sem váltott ki génindukciót, ezért valószínősíthetı 

más, eddig ismeretlen jelátviteli molekulák, illetve útvonal szerepe.  

3’RACE módszerrel azonosítottunk egy, az EBR-hez köthetı új kitináz gént, melynek 

szerepérıl tranziens expressziójával igyekeztünk többet megtudni. A burgonya X vírus (PVX) 

– Nicotiana benthamiana rendszerben kifejeztetett rekombináns fehérjét Western blottal 

mutattuk ki, mőködıképességét kitináz-aktivitásteszt igazolta. Az azonosított kitináz gén 
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azonosnak tőnik a N. tabacum sejtközötti mosófolyadékából velünk párhuzamosan, PAGE 

segítségével kimutatott EBR-hez köthetı kitinázzal. 
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SUMMARY 

 Increasing evidence indicates that plants, like animals, use basal resistance (BR), a 

component of the innate immune system to defend themselves against foreign organisms. 

Contrary to the hypersensitive reaction (HR)-type cell death, recognition in the case of BR is 

unspecific, as intruders are recognised based on their common molecular patterns (MAMPS). 

In contrast to HR, induction of BR is not associated with visible symptoms. 

 We have carried out a subtractive hybridisation to identify the genes activated during 

basal resistance induced by the HR-negative mutant strain Pseudomonas syringae pv. 

syringae 61 hrcC in tobacco plants (Nicotiana tabacum cv. Samsun). Assembly of the 

sequenced cDNA fragments from the activated genes yielded 176 non-redundant contigs. 

Grouping of the contigs based on their putative functions revealed the importance of MAPK- 

and calcium-dependent signalling, cell wall fortification, self-defence, protein turnover, and 

transport mechanisms. Almost each enzyme from the general phenylpropanoid pathway 

showed activation. Inhibition of cinnamic-acid-4-hydroxylase (C4H), a key enzyme of the 

pathway by piperonylic acid (PIP) partially abolished the HR-inhibiting ability of BR, which 

suggests important role of this pathway in BR. 

 Detailed real-time RT PCR investigation of the expression patterns of some selected 

BR-specific genes showed early peaks at 3–12 hours after inoculation (hpi), which coincided 

with the time of development of BR. Upon treatments with different types of bacteria we 

found that incompatible pathogens, their hrp mutants as well as non-pathogens induce high 

levels of expression of BR-specific genes, whereas virulent compatible pathogens induce only 

a slight elevation of gene-expression. Plant signal molecules such as salicylic acid, methyl-

jasmonate, ethylene and spermine, known to be involved in plant defense, were not able to 

induce transcription of the investigated genes, therefore, an unknown signalling mechanism is 

expected to operate in BR. 

 Using 3’RACE we identified a new chitinase gene whose activation accompanies the 

EBR. To characterise the chitinase, we transiently overexpressed it in the Potato virus X 

(PVX) – Nicotiana benthamiana system. Presence of overexpressed recombinant proteins was 

verified by Western blots, and their activity by in-gel activity-test. The transiently expressed 

chitinase protein appears to be identical with one of the two intrinsic apoplastic chitinases 

appearing on PAGE gels during EBR in N. tabacum. 
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M.2. Az azonosított, BR során aktiválódó gének  

 

Kontig 
száma 

Hossz 
(bázis) 

Klónszám 
(darab) 

Genbank 
kód 

Gén neve 
Blast 
"expect" 
érték 

Azonosság 

SEJTFELÉPÍTÉS 

13 749 3 AY422690 N. attenuata tissue-type shoot beta-tubulin (TUB)  0 598/612 (97%) 

156 333 1 AJ421413 N. tabacum mRNA for alpha-tubulin (tubA3 gene) 0 325/325 (100%) 

SEJTVÉDELEM 
8 519 9 X78203 H.muticus mRNA for glutathione S-transferase 7e-92 276/310 (89%) 

52 352 2 U57350 N. tabacum epoxide hydrolase e-179 344/352 (97% 

86 495 1 Y12013 D. carota mRNA for RAD23 protein, isoform I 1e-25 111/127 (87%) 

98 466 1 AY383545 A. thaliana NADK1 (At3g21070)  2,00E-14 77/88 (87%) 

102 348 1 X55974 N.plumbaginifolia mRNA for superoxide 
dismutase 

e-123 307/331 (92%) 

131 228 1 U57350 N. tabacum epoxide hydrolase  e-116 223/226 (98%) 

155 627 1 DQ088821 G. hirsutum FeSOD mRNA 2,00E-21  232/290 (80%) 

SEJTFAL 
2 613 26 AB041519 N. tabacum mRNA for P-rich protein,  NtEIG-C29 0 474/514 (92%) 

3 539 13 Y19032 N. tabacum cell wall protein (TLRP tyrosine- and 
lysine-rich protein) 

 e-170 366/396 (92%) 

4 284 6 AF151215 N. glauca cell-type guard cell  glycine-rich protein  2e-07 41/44 (93%) 

5 766 16 AB035125 N. tabacum NtEIG-E17 for  glycine-rich protein 0 535/536 (99%) 

21 372 4 X70343 N.sylvestris mRNA for extensin e-176 350/370 (94%) 

22 144 1 AJ271872 N. sylvestris Ext1.2B gene for extensin 9,00E-70 142/144 (98%) 

31 168 4 D86721 N. tabacum for glycine-rich protein 8,00E-89 168/168 (100%) 

42 500 2 AB041517 N. tabacum NtEIG-A1 mRNA e-131 243/244 (99%) 

44 189 3 AB041516 N. tabacum mRNA for P-rich protein EIG-I30 e-100 188/188 (100% 

74 298 1 AF291179 C. annuum stellacyanin-like protein CASLP1 
precursor 

6,00E-54 182/206 (88%) 

75 387 1 AB041517 N. tabacum NtEIG-A1 e-105 227/237 (95%) 

VÉDEKEZÉS  

6 789 16 AB044153 N. tabacum mRNA for peroxidase 0 761/783 (97%) 

9 454 6 X83851 N. tabacum mRNA for PAR-1b 0 452/454 (99%) 

10 223 3 AB041515 N. tabacum NtEIG-E80 mRNA, complete cds 1e-47 187/217 (86%) 

11 293 8 M97360 N. tabacum protein SAR8.2c  e-160 288/288 (100%) 

19 354 5 AB2678621 N. tabacum NtChitIV gene for class IV chitinase 3,00E-
158 

339/355 (95%) 

26 462 4 AJ309300 S. tuberosum putative membrane protein e-121 355/399 (88%) 

29 176 4 L02124 N. tabacum anionic peroxidase gene 2,00E-92 174/174 (100%) 

71 507 2 Z11564 N. tabacum mRNA for basic chitinase III 0 507/508 (99%) 

72 106 2 AJ810538 N. tabacum partial tpoxN1 peroxidase N1 3e-51 105/106 (99%) 

87 225 1 BT012770 L. esculentum clone 113748F 6e-75 202/221 (91%) 

99 156 1 AJ309384 A. belladonna putative NtPRp27-like protein 5,00E-25 73/77 (94%) 

109 210 1 AY562133 N. tabacum TCIP mRNA 5,00E-66 191/210 (90%) 

118 314 1 X81834 N. tabacum mRNA for beta-fructosidase e-171 312/314 (99%) 

121 241 1 AY237117 C. annuum leucine-rich repeat protein (LRR1)  2,00E-47 201/235 (85%) 

134 244 1 X12737 N. tabacum PR-1a pathogenesis-related protein e-134 244/244 (100%) 

140 293 1 AF154636 N. tabacum clone PR5 sequence e-143 262/263 (99%) 
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Kontig 
száma 

Hossz 
(bázis) 

Klónszám 
(darab) 

Genbank 
kód 

Gén neve 
Blast 
"expect" 
érték 

Azonosság 

DAJKAFEHÉRJE (CHAPERONE) 
14 624 1 Z71395 N.plumbaginifolia calreticulin 6,00E-59 125/127 (98%) 

28 917 4 L08830 L. esculentum BiP (binding protein)/grp78 
(glucose-regulated protein, 78 kD) 0 791/914 (86%) 

35 337 3 AJ538960 N. tabacum cDNA-AFLP-fragment 2,00E-14 62/68 (91%) 

38 247 3 AY368274 N. tabacum cyclophilin-like (CYP1) mRNA e-125 242/246 (98%) 

47 731 2 X60058 N. tabacum blp5 luminal binding protein (BiP) 0 721/723 (99%) 

111 396 1 BT004527 A. thaliana At4g24190 HSP90-like protein  2e-39 179/210 (85%) 

133 400 1 L14594 C. roseus heat shock protein 90 5,00E-77 308/361 (85%) 

145 257 1 Z71395 N.plumbaginifolia calreticulin 7,00E-72 146/148 (98%) 

153 77 1 AY253832 L. esculentum copper chaperone (LeCCH) 2,00E-13 53/57 (92%) 

ANYAGCSERE-ENERGIA 
12 320 7 AF082893 S. tuberosum methionine synthase (MS) e-101 239/255 (93%) 

18 579 5 AF127796 C. chinense acyl carrier protein (Acl1) 6,00E-99 267/294 (90%) 

20 306 5 AB061256 S. tuberosum NADP-dependent malic enzyme e-116 275/295 (93%) 

32 154 4 AF001270 L. esculentum cytosolic NADP-malic enzyme 2 8,00E-61 145/153 (94%) 

34 479 3 AF307144 S. oleracea cytosolic 6-phosphogluconate 
dehydrogenase (pgdC)  7,00E-24 204/252 (80%) 

36 408 3 AF321140 N. tabacum S-adenosylmethionine synthase 0 408/408 (100%) 

41 144 3 AF321140 N. tabacum S-adenosylmethionine synthase 2,00E-73 142/142 (100%) 

46 145 3 X71441 N. tabacum cytochrome b5 2,00E-42 129/142 (90%) 

60 277 2 X58108 L. esculentum mRNA for enolase e-112 259/277 (93%) 

69 107 2 AF024634 P. crispum NADPH cytochrome P450 reductase 7e-08 41/44 (93%) 

77 417 1 AF082893 S. tuberosum methionine synthase (MS) e-151 381/417 (91%) 

80 216 1 D16138 N. tabacum cytokinin binding protein CBP57 (S-
adenosyl-L-homocystein hydrolase) 

e-115  215/216 (99%) 

92 102 1 D16139 N. tabacum cytokinin binding protein CBP57 3,00E-47 101/102 (99%) 

103 413 1 AY224189 M. truncatula adenosylhomocysteinase (AHC2) 2,00E-57 260/308 (84%) 

105 496 1 BT020249 A. thaliana At2g30720 thioesterase family protein 4,00E-19 79/88 (89%) 
115 333 1 X82325 S. tuberosum cytochrome c reductase 7e-11 131/162 (80%) 
122 492 1 AF001270 L. esculentum cytosolic NADP-malic enzyme  e-164 443/492 (90%) 

126 286 1 AB007907 G. max 6-phosphogluconate dehydrogenase 3,00E-31 135/156 (86%) 

162 261 1 AY695053. N. tabacum adenosine kinase isoform 2S e-144  261/261 (100%) 

170 175 1 AF001270. L. esculentum cytosolic NADP-malic enzyme 1,00E-63 159/170 (93%) 

174 188 1 AF082893. S. tuberosum methionine synthase (MS) 9,00E-12 63/71 (88%) 

FENILPROPANOID 
1 449 39 X74453 N. tabacum OMT I-b mRNA 0 438/447 (97%) 

39 654 3 AF150881 L. esculentum x L. peruvianum ferulate-5-
hydroxylase (CYP84)  

4,00E-23 167/203 (82%) 

45 172 3 AF212318 C. annuum cinnamic acid 4-hydroxylase (C4H) 3e-14 103/123 (83%) 

51 468 2 U50845 N. tabacum 4-coumarate:Co-A ligase (4CL) 0 466/468 (99%) 

64 209 2 D17467 N. tabacumphenylalanine ammonia-lyase e-111 208/209 (99%) 

84 652 1 X78269 N. tabacum phenylalanine ammonia-lyase 0 650/652 (99%) 

136 137 1 X74452 N .tabacum OMT I-a mRNA 5,00E-68 136/137 (99%) 

165 649 1 Z21796 L. esculentum chorismate synthase 1 precursor 0 458/494 (92%),  

175 498 1 X71430 N. tabacum O-diphenol-O-methyltransferase. 0 497/498 (99%) 
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Kontig 
száma 

Hossz 
(bázis) 

Klónszám 
(darab) 

Genbank 
kód 

Gén neve 
Blast 
"expect" 
érték 

Azonosság 

FOTOSZINTÉZIS 

104 219 1 X17578 S. tuberosum 33kDa precursor protein of the 
oxygen-evolving complex 

5e-32 145/167 (86%) 

169 329 1 AB012636. N. sylvestris Lhcb1*1 gene for light harvesting 
chlorophyll a/b-binding protein e-153 316/329 (96%) 

FEHÉRJE ANYAGCSERE 
25 484 1 AB177386 D. caryophyllus DC-CP2 cysteine proteinase 4,00E-04 60/71 (84%) 

56 270 2 DQ016993 I. batatas putative L24 ribosomal protein 6e-57 212/245 (86% 

62 219 2 BT014015 L. esculentum clone 133077F ribosomal protein 5,00E-23 86/94 (91%) 

65 195 2 AY504966 I. hollandica putative cysteine protease 1(CYS1) 0,002 37/41 (90%) 

97 248 1 AF332451 A. thaliana putative E2, ubiquitin-conjugating 
enzyme 1 (At1g14400)  

3,00E-34 131/149 (87%) 

112 258 1 Z31720 N. tabacum L19 ribosomal protein L19 2e-78 223/247 (90%) 

120 90 1 Y09505 N. tabacum mRNA for delta proteasome subunit 5,00E-33 86/90 (95%) 

127 140 1 AF370549 A. thaliana Putative ribosomal protein (F5A13.4) 0,006  

159 279 1 AY662988 P. hybrida cysteine proteinase (CP2) 2,00E-72 204/225 (90%) 

161 163 1 AJ844617 P. major mRNA for polyubiquitin (ubq3 gene). 1,00E-41 143/161 (88%) 

163 414 1 AK121755 O. sativa (japonica cultivar-group) cDNA 4,00E-22 69/73 (94%) 

167 387 1 AY133535 A. thaliana At5g60160/f15l12_20 3,00E-19 175/216 (81%) 

171 429 1 AJ223329 N. tabacum TUQG3 gene, complete CDS. 0 410/429 (95%) 

JELÁTVITEL 
24 409 3 AB117525 N. tabacum NtMKP1 mRNA for MAP kinase 0 335/335 (100%) 

53 375 2 AY904339 C. annuum calcium-dependent protein kinase 4 
(CDPK4) 

1e-15 73/82 (89%) 

54 332 2 Z29529 N. tabacum ethylene forming enzyme (EFE). 0 331/332 (99%) 

55 292 2 U91723 N. tabacum 14-3-3 isoform b T14-3b e-162 292/292 (100%) 

58 253 2 AK221707 A. thaliana MAP3K-like protein kinase 1,00E-17 91/105 (86%) 

59 271 2 D26015 N. tabacum CND41, chloroplast nucleoid DNA 
binding protein with aspartic protease activity e-136 262/269 (97%) 

66 169 2 L29275 N. tabacum SR1 Nt-rab7b 1e-87 166/166 (100%) 

90 140 1 AB073628 N. tabacum mRNA for receptor-like protein kinase 3e-72 140/140 (100%) 

94 280 1 AY673975 S. tuberosum phosphatidylinositol synthase e-113 260/277 (93%) 

95 190 1 AF211529 N. tabacum Avr9/Cf-9 rapidly elicited protein 31 
(ACRE31) e-102 190/190 (100%) 

106 451 1 AJ276267 C. arietinum mRNA for putative PTS protein 1e-22 205/254 (80%) 

108 387 1 Z29529 N. tabacum ethylene forming enzyme (EFE) 0 386/387 (99%) 

124 125 1 U91723 N. tabacum 14-3-3 isoform b T14-3b 3,00E-63 125/125 (100%) 

125 637 1 Y11348 M.sativa annexin-like protein 8e-09 107/131 (81%) 

135 354 1 AF478458 C. annuum DNA binding protein Rav  7,00E-82 271/309 (87%) 

137 129 1 AB073628 N. tabacum mRNA for receptor-like protein kinase 3,00E-35 115/126 (91%) 

139 375 1 AY972084 O. sativa sphingosine-1-phosphate lyase (SPL)  2,00E-17 70/77 (90%) 

142 361 1 AY227667 L. esculentum myo inositol monophosphatase 
isoform 2 (IMP-2) 1,00E-21 89/100 (89%) 

144 450 1 U94748 P. hybrida WD repeat protein AN11 (An11)  e-140 399/447 (89%) 

151 236 1 AB014483 N. tabacum NtHSF1 heat shock transcription 
factor 

e-124 234/236 (99%) 
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Contig 
száma 

Hossz 
(bázis) 

Klónszám 
(darab) 

Genbank 
kód 

Gén neve 
Blast 
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érték 

Azonosság 

TERPENOID 
73 231 2 AF542544 N. attenuata 5-epi-aristolochene synthase  e-104 207/226 (91%) 

130 116 1 AF004233 N. tabacum hydroxy-methyl-glutaryl-coenzyme A 
reductase (HMGRL) 9,00E-54 116/117 (99%) 

164 185 1 AY497303 N. benthamiana (E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl 
diphosphate synthase 4,00E-94 183/185 (98%) 

173 460 1 BT013122. L. esculentum mevalonate disphosphate 
decarboxylase 

0  430/460 (93% 

SZÁLLÍTÓ FOLYAMATOK 
15 604 1 BT013651 L. esculentum putative ABC transporter e-145 330/352 (93%) 

16 409 1 AF347614 L. esculentum sulfate transporter 2  mRNA e-131 362/403 (89%) 

23 407 4 BT013251 L. esculentum putative ABC transporter e-116 359/407 (88%) 

57 266 2 AF290618 N. glauca putative delta TIP (MIP2) 3e-49 117/122 (95%) 

67 156 2 X66856 N. tabacum MST1 mRNA 1e-81 156/156 (100%) 

89 714 1 BT014249 L. esculentum clone putative coatomer protein e-175  533/606 (87%) 

101 503 1 AY220478 N. tabacum Avr9/Cf-9 rapidly elicited protein 141 
(ACRE141) e-172 454/503 (90%) 

107 142 1 AB075550 N. tabacum NtPDR1 mRNA for pleiotropic drug 
resistance like protein 5e-71 141/142 (99%) 

138 119 1 X62123 S. tuberosum ant gene for ADP/ATP translocator 8,00E-48 114/119 (95%) 

143 318 1 AJ563367 G. max sorbitol-like transporter (stp gene). 6,00E-11 98/118 (83%) 

154 144 1 AY302065. P. tomentosa ADP-ribosylation factor 1 2,00E-55 136/144 (94%) 

172 397 1 U64823 N. sylvestris amino acid permease (nsaap1) 1,00E-74 235/265 (88%) 

EGYÉB 
7 195 10 AB206920  C. annuum catf2 gene for acyl-transferase 7e-14 69/78 (88%) 

17 292 6 BT014186 L. esculentum clone 133363F 5,00E-42 141/158 (89%) 

30 949 4 AY819026 C. frutescens acyltransferase (Pun1)  7,00E-91 301/346 (86%) 

63 211 2 D26460 N. glauca X N. langsdorffii tumor-related protein 1e-11 39/39 (100%) 

91 333 1 BT009240 T. aestivum clone wlk1.pk0007.f5:fis 2e-14 128/156 (82%) 

132 480 1 AF243180 L. esculentum dicyanin 8,00E-64 249/289 (86%) 

147 218 1 D26106 C. sativus ferrochelatase 1,00E-11 105/127 (82%) 

ISMERETLEN 
27 310 4 BT014512 L. esculentum clone  1,00E-30 197/239 (82%) 

40 251 3 AJ00321 S. tuberosum mRNA for hypothetical protein 1,00E-30 200/243 (82%) 

68 245 2 AY087786 A. thaliana clone 38412 mRNA 2e-07 59/68 (86%) 

79 469 1 AC158209 M. truncatula clone mth2-154h5 1e-09 81/96 (84%) 

83 440 1 AJ718559 N. tabacum cDNA-AFLP-fragment BSTC2-32-400 e-178 334/339 (98%) 

88 573 1 AP004525 L. corniculatus var. japonicus genomic DNA 0,007 46/53 (86%) 

100 392 1 BT013096 L. esculentum clone 114362R e-174 372/392 (94%) 

114 128 1 BT014442 L. esculentum clone 133764F 8e-39 117/128 (91%) 

148 485 1 AP008211 O. sativa  genomic DNA, chromosome 5. 2,00E-08 55/62 (88%) 

150 362 1 AL161595  A. thaliana DNA chromosome 4, fragment 91. 1 36/41 (87%) 

166 341 1 AC155101 M. truncatula clone mth2-139j13 3,00E-07 86/104 (82%) 

AZONOSÍTATLAN 
33 39 4 N    

37 255 3 N    

43 255 1 N    

48 598 2 N    
49 550 2 N    
50 499 2 N    

61 220 2 N    

70 173 2 N    
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76 30 2 N    

78 145 1 N    

81 378 1 N    

82 368 1 N    

85 115 1 N    

93 248 1 N    

96 275 1 N    

110 167 1 N    

113 451 1 N    

116 185 1 N    

117 633 1 N    

119 80 1 N    

123 297 1 N    

128 346 1 N    

129 399 1 N    

141 169 1 N    

146 30 1 N    

149 300 1 N    

152 271 1 N    

157 128 1 N    

158 171 1 N    

160 177 1 N    

168 267 1 N    

176 9 1 N    
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M.3. Receptek vírussal való fertızéshez és fehérje-kimutatáshoz 

Fertızı-puffer összetétele vírussal való fertızéshez, 100 ml végtérfogathoz: 
0,03 M K2HPO4  0,522 g 
0,05 M Glicin  0,375 g 
pH 9,2 1 M KOH-dal beállítva, majd 
1% Bentonit  1 g 
1% Celit   1 g 
A puffert autoklávoztuk, majd 4 °C-on tároltuk. 

 
20%-os tricin-SDS gél 
Összetétel:  1 elválasztó gél (5ml)  1 koncentráló gél (2ml) 

Víz   225 µl    1,25 ml 
Glicerin 87%  600 µl    - 
Tris HCl 3M pH 8.5 1,7 ml    0,5 ml 
Akrilamid/bisz 19:1 2,4 ml    0,25 ml 
SDS 20%  25 µl    8 µl 
APS 10%  50 µl    20 µl 
Temed   2 µl    2 µl 

Futtatópuffer (1 liter):  
121,11 g Tris 
17,9 g Tricin 
1% SDS 

2× mintafelvivı puffer (10 ml) 
0,5 M Tris HCl pH 6.8  4ml 
87% glicerin   3 ml 
10% SDS   2 ml 
β-merkapto etanol  0,2 ml 
0,5% Coomassie G250  0,8 ml 

Western Blot 
5× transzfer oldat (2 liter) 

144 g glicin 
30,2 g Tris 
pH beállítva HCl-lel 8,3-ra. 

1× transzfer oldat (1 liter) 
200 ml 5x transzfer oldat 
200 ml abs. Etanol 
600 ml H2O 

1× TBS (1 liter) 
25 mM Tris pH 7.4 : 25 ml 1M stock 
125 mM NaCl:  25 ml 5M stock 
A végén a pH-t újra beállítjuk 7,4-re. 

1× TBS-T 
Az 1× TBS kiegészítve Tween-20-szal 0,1% végkoncentrációra. 

1. Blokkoló oldat 
3% BSA 1× TBS-T-ben feloldva. 

2. Blokkoló oldat 
5% zsírmentes tejpor 1× TBS-T-ben. 
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