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Rövidítések jegyzéke 

 

Amp - ampicillin 

AVG - L-α (2-aminoethoxyvinyl)-Gly 

BAC - (Bacterial Artificial Chromosome) Bakteriális mesterséges kromoszóma 

CCaMK=DMI3 - Ca2+-calmodulin dependent protein kinase 

cDNS - komplementer DNS 

cM - centimorgan 

CRE1 - cytokinin receptor 1 

CTAB - cetil-dimetil-etil-ammónium-bromid   

DMF - N,N-Dimetil-formamid 

DMI 1/2/3 - does not make infection 1/2/3 

DMSO - dimetil-szulfoxid 

DNF - defective in nitrogen fixation 

dpi - (day post inoculation) fertőzést követő nap 

DsRed  - (Red fluorescent protein) piros fluoreszkáló fehérje Discosoma sp. fajból 

E.coli - Escherichia coli 

EF1α - elongation factor 1 alpha 

EMS - etil-metán-szulfonát 

ENOD 8/11/40/75 - (early nodulin) korai nodulin gének 8/11/40/75 

ERN - ERF required for nodulation (ERF transcription factor) 

EST - Expressed Sequence Tag 

Fix - nitrogen fixation 

Gent - gentamicin 

GFP - (Green Fluorescent Protein) zöld fluoreszkáló fehérje 

GUS - β-glükuronidáz 

HAP2 - CCAAT-binding transcription factor 

pr::hemA - δ-aminolaevulinic acid synthase promoter (rhizobium konstitutív promóter) 

IF - Infekciós fonal 

IPD3 - interacting protein of DMI3 

kDa - kiloDalton 

Km - kanamicin 

LacZ - béta-galaktozidáz gén 

LIN - lumpy infection 

L. japonicus, Lj - Lotus japonicus 

LjLHK1 - cytokinin receptor kinase 

LYK3 - receptor-like kinase 3 

MtCAM1- calmodulin-like protein 1 

MtCP2 - cysteine protease 2 

MtLb1 - leghemoglobin 1 

MtLEC4 - lectin 4 

MtNCR 121/158 - nodule specific cys-rich protein 121/158 
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MtNOD 25/26 - (late nodulin) késői nodulin gének 25/26 

MtN6/9 - nodulin 6/9   

MtN31 - nodulin 31 = NCR158  

Mtsym1 - Medicago truncatula symbiotic gene 1 

M. truncatula, Mt - Medicago truncatula 

NAP 1/2 - nck-associated protein 1/2 

NIN - nodule inception protein 

NF - Nod faktor 

NFP - Nod factor perception 

nifH - nitrogenase reductase gene  

NSP 1/2 - nodulation signaling pathway 1/2 

NUP 85/133 - nucleoporin 85/133 

OD - optikai denzitás 

PBS - (Phosphate Buffered Saline) foszfát puffer 

PIR1 - p53 inducible RNA 

qRT-PCR - (quantitativ real-time-PCR) kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció 

rpm - percenkénti fordulatszám 

RIP - peroxidase gene 

SD - standard deviation 

S. meliloti, Sm - Sinorhizobium meliloti 

Sm - spectinomicin 

Sp - streptomicin 

SSCP - (Single Strand Conformation Polimorfism) egyszálú DNS konformáció      

              polimofizmus 

Sym - szimbiotikus szignálútvonal 

SYMRK - symbiosis receptor-like kinase 

TC - Tentative Consensus sequence 

Tc - tetraciklin 

uidA - β-glükuronidáz gén 

UTR - (untranslated region) nem-transzlálódó régió 

X-Gal - 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside 

X-GLUC - 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronic acid cyclohexylammonium salt 

35S - karfiol mozaik vírus konstitutív 35S promóter 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Bevezetés  

 

A pillangósvirágú (Fabaceae) növények családja számos mezőgazdaságilag fontos fajt 

foglal magába, amelyek az egész Földön elterjedtek. Jelentős fehérje, keményítő és 

olajforrásként szolgálnak az emberi táplálkozásban és az állatok takarmányozásában egyaránt. 

További előnyös tulajdonságuk, hogy képesek szimbiotikus kapcsolatok kialakítására a 

talajban élő mikroorganizmusokkal, amely által életműködésük és növekedésük 

biztosításához kedvezőtlen körülmények mellett is megfelelő mennyiségű nitrogénhez, 

foszforhoz, vízhez és mikroelemekhez jutnak.  

A talajban lévő szervetlen nitrogénvegyületek, nitrátok és ammóniumsók korlátozott 

mennyiségű nitrogénforrást jelentenek a növények számára, azonban a kimeríthetetlen légköri 

nitrogént csak a nitrogénkötő diazotróf baktériumok tudják hasznosítani. Ezek a prokarióta 

szervezetek képesek kialakítani növényekkel laza asszociatív- (pl: Azospirillum fajok), vagy 

szoros együttműködésben endoszimbiotikus kapcsolatot (pl: Rhizobium fajok). A 

baktériumok egy egyedülálló nitrogenáz enzimrendszerrel rendelkeznek, amely segítségével 

képesek a nitrogént ammóniává redukálni. A nitrogén ebben a kötött formában már a 

növények számára felvehető, amelyért cserébe a gazdanövény tápanyagot (szénhidrátot, 

aminosavakat), illetve nitrogénkötéshez szükséges anaerob körülményeket biztosít a 

baktérium számára. A biológiai nitrogénkötésnek ezen hatékony formája által a 

pillangósvirágú növények növelik a talaj nitrogéntartalmát, ezért gyakran alkalmazzák 

vetésforgóban talajjavító hatásuk miatt.  

A legtöbb növény, így a pillangósvirágúak is, mikorrhiza gombával alakítanak ki 

szimbiotikus kapcsolatot annak érdekében, hogy ezen keresztül biztosítsa a foszfor és más 

makro-, illetve mikroelemek felvételét a talajból. A különböző mikorrhiza típusok közül a 

legelterjedtebb az arbuszkuláris mikorrhiza. A gombafonalak először behálózzák a 

gazdanövény gyökerének felszínét, majd behatolva a gyökérszövet kéregsejtjeinek sejtközötti 

járataiba jellegzetes képleteket, úgynevezett arbuszkulumokat és vezikulumokat hoznak létre. 

Ily módon nagymértékben megnöveli a növény gyökereinek felszívó felületét és ez által 

hatékonyan képes felvenni a vizet és ásványi anyagokat. Ennek köszönhetően a növények 

sokkal fejlettebbek és ellenállóbbak lesznek a környezeti stressz hatásokkal szemben. 

A pillangósvirágú növények gazdasági hasznuk mellett kiváló lehetőséget nyújtanak 

számunkra a kialakított szimbiotikus kapcsolataik révén a növénybiológiai alap és alkalmazott 

kutatások terén is. A növények és a mikroszimbionta partnereik közötti interakció 
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tanulmányozása, mint a szimbiotikus nitrogénkötés és mikorrhiza gyökérkapcsolat olyan 

eredményeket adhat, amelyek alapjául szolgálhatnak a növény - mikroba kapcsolatok 

kutatásának általánosságban, valamint irányt adhat a patogén szervezetekkel való 

kölcsönhatások megértésére és kutatására is. A rhizobium baktériumok és a növények között 

zajló molekuláris mechanizmusok felfedezésével lehetőség nyílhat arra, hogy a nitrogénkötés 

képességét kiterjesszék más fajokra, ezáltal háttérbe szorítva a környezetszennyező és energia 

igényes műtrágyázást. Ezen biológiai folyamatok vizsgálata megköveteli a gondosan 

kiválasztott, megfelelő modellorganizmusokat. Számos, genetikailag jól jellemezett növényi 

rendszerek közül a Medicago truncatula-t és a Lotus japonicus-t találták a legígéretesebbnek, 

bár a modellrendszerek között más pillangósvirágú fajok, mint a borsó (Pisum sativum) és a 

szójabab (Glycine max) is jelen vannak.  

Csoportunk fő kutatási és egyben dolgozatom témája is, a Medicago truncatula és 

Sinorhizobium meliloti között létrejövő szimbiotikus nitrogénkötő kapcsolat vizsgálata, 

amelynek során a folyamatban szerepet játszó növényi gének azonosítását és funkciójának 

elemzését végezzük.  
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. Medicago truncatula, mint modellorganizmus 

 

A növények életfolyamataira irányuló genetikai vizsgálatok legelső modellrendszere 

az Arabidobsis thaliana volt, amely nagyban elősegítette az alap biológiai folyamatok 

molekuláris szintű megértését, és felgyorsította a növény genomika fejlődését más növény 

fajok esetében is. Azonban egyetlen növény nem teszi lehetővé az egész növényvilágban zajló 

különféle fejlődési élettani folyamatok tanulmányozását. Az elmúlt néhány évben ez a 

felismerés vezetett a pillangósvirágú növények, mint újabb modellorganizmusok 

elfogadásához a növény-mikroba szimbiotikus kapcsolatok kutatásában. Két modellrendszert 

dolgoztak ki a rhizobium baktériumokkal és az arbuszkuláris mikorrhiza gombával kialakított 

szimbiotikus kölcsönhatások vizsgálatára, amelyek az általunk is használt Medicago 

truncatula, valamint Lotus japonicus voltak (VandenBosch és mtsai, 2003). A két növény 

részben eltérő fejlődési útvonalaik miatt különböző típusú szimbiotikus gümőket képeznek, 

ami indokoltá tette a két modellrendszer kifejlesztését, és ez által lehetőség nyílik 

összehasonlító genomikai vizsgálatokra is. 

 

 

2.1.1. Medicago truncatula jellemzése 

 

A Medicago truncatula rendszertanilag a kétszikűek osztályába (Dicotyledonae), a 

hüvelyesek rendjébe (Fabales), a pillangósvirágúak családjába (Fabaceae) és a Medicago 

nemzetségbe sorolható. Elterjedésüket tekintve a Földközi-tenger vidékein honos, kistermetű, 

lágyszárú, egynyári, önmegtermékenyülő növény, amelyet hármas levéltípus, sárga színű 

úgynevezett pillangósvirág és csigavonalban feltekeredett több magot magába záró tüskés 

hüvelytermés jellemez (Moreau, 2006). A M. truncatula elismert mezőgazdasági 

haszonnövény volt már az 1900-as években dél-Ausztráliában, ahol a gabonatermesztéssel 

váltva legelők növénytársulásában is használták (Rose, 2008). 

A növény kulcsfontosságú jellemzői, amelyek alkalmassá tették a növény genomikai 

kutatásokra a relatív kisméretű (~500mbp) diploid (2n=16) genom (Bennett és Leitch, 1995), 

az önbeporzás, a bőséges terméshozam, a rövid generációs idő és alkalmassága a genetikai 
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transzformálásra. Számos ökotípusa és genotípusa létezik (pl.: Jemalong A17, J5, J6 A20), 

amelyből következően tekintélyes fenotípus variáció van jelen a növekedés megjelenésére, a 

virágzási időre, szimbiózis specifitására és a betegségek elleni rezisztenciára nézve (Cook, 

1999). Barker és munkatársai (1990) voltak az elsők, akik javasolták a Medicago

 truncatula-t modell szervezetként a nitrogénkötő szimbiotikus kapcsolat molekuláris 

genetikai vizsgálatára. 

 

 

2.2. A szimbiotikus nitrogénkötés 

 

A biológiai nitrogénkötés leghatékonyabb formája az endoszimbiózis, amelynek során 

a gazdanövény gyökerén egy speciális új szerv, úgynevezett szimbiotikus gümő fejlődik.  

Ebben az új növényi szervben zajlik a baktériumok által végzett nitrogén redukció és a 

megkötött nitrogén asszimilációja. A következőkben a rhizobium baktériumok és 

pillangósvirágú növények között létrejövő szimbiotikus nitrogénkötő kapcsolat 

kialakulásának és gümő képződésének folyamatát ismertetem. 

 

 

2.2.1. A szimbiotikus nitrogénkötő kapcsolat kialakulásának kezdeti lépései 

 

A rhizobium baktériumok és a gazdanövény között létrejövő szimbiotikus kapcsolat a 

partnerek kölcsönös felismerésével kezdődik specifikus szignálmolekulák segítségével. A 

növény gazdaspecifikus flavon és izoflavon vegyületeket bocsát ki a rizoszférába, amelyek 

indukálják a baktériumok kemotaktikus mozgását a növény gyökerének irányába 

(2.1. ábra A) (Oldroyd és Downie, 2008; Riley és mtsai, 2006). A flavonoid vegyületek 

kötődése a baktérium NodD transzkripciós faktorához indukálja a baktériumok nodulációs 

(nod) génjeinek aktiválását. Ennek következtében a nod gének nodulációs faktorok (Nod 

faktor, NF) termelését indítják el a baktériumban (Schultze és Kondorosi, 1998). A Nod 

faktor szerkezetét tekintve egy lipooligoszacharid, amelynek alapját egy acetilált kitin váz (D-

glükózamin β-1,4-tetraszacharid) alkotja, gazdaspecifitását pedig a nem redukáló végén lévő 

glükóz amino csoportjához kötődő 16 vagy 18 szénatom számú telítetlen zsírsavlánc hossza 

és a glükóz molekulához kapcsolódó egyéb csoportok (szulfát csoport a Sinorhizobium 

meliloti esetében) adják. A növény gyökérzónájához közel került baktériumok által termelt 
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Nod faktor válaszmolekula elindítja azokat a biokémiai, fiziológiai és morfológiai 

változásokat a gazdanövényben, amely a gümőfejlődési program elindításához vezet (Gage, 

2004). 

 

 

2.2.2. A szimbiotikus gümő képződése 

 

A Nod faktor egy rendkívül hatásos szignál molekula, amely alacsony koncentrációban 

(1 pM) képes kiváltani a növényi válaszreakciókat (Oldroyd, 2007). A folyamat lépéseit a 2.1. 

ábra szemlélteti. Első lépésként a baktériumok a növény gyökérszőrének végeihez tapadnak 

(2.1. ábra B), aminek következtében azok pásztorbotszerűen begörbülnek magukba zárva a 

baktériumokat (2.1. ábra C). A baktériumok megtapadásának helyén a gyökérszőrök sejtfala 

felbomlik, majd a sejt plazmamembránjának betűrődésével egy úgynevezett infekciós fonal 

alakul ki (2.1. ábra D). A baktériumok ebben a növényi eredetű membránnal határolt csőszerű 

képződményben haladnak a gyökér mélyebb szövetei felé (2.1. ábra E) (Gage, 2000). Ezzel 

párhuzamosan a gyökér belső kérgi régiójában néhány sejt visszanyeri osztódó képességét és 

kialakítják a merisztéma szövetet tartalmazó gümőkezdeményt. Az infekciós fonalak elérve a 

gümőprimordiumot elágaznak, majd a növényi sejtfallal egyesülve azon egy mélyedést 

hoznak létre (2.1. ábra E). Ezen keresztül a baktériumok növényi eredetű membránnal 

határolva endocitózissal lefűződnek a növényi sejtbe, amely védelmet nyújt számukra az 

esetleges növényi patogén válaszreakciók ellen (2.1. ábra F). Ezzel az úgynevezett 

peribakteroid membránnal határolt baktériumokat tartalmazó új sejtszervecskéket 

szimbioszómáknak nevezzük. A sejten belül a baktériumok osztódásnak indulnak, míg ki nem 

töltik teljes egészében a növényi sejtet és közben fertőzőképes bakteroidokká 

differenciálódnak (2.1. ábra G). Ezen folyamatokkal párhuzamosan a gümőkezdemény 

merisztéma szövete létrehozza a kifejlett szimbiotikus gümő szöveteit (2.1. ábra H) (Jones és 

mtsai, 2007). Két féle gümőtípust különítünk el morfológiájuk alapján. A determinált gümő a 

melegebb éghajlati öveken élő pillangósvirágú növényekre jellemző, ide tartozik pl. a Lotus 

japonicus, a szójabab, stb. (2.1. ábra J). A determinált gümőben a gümő organogenezis során 

a szöveti struktúra kialakulása után a meriszéma megszűnik, és a gümő növekedése innentől 

kezdve sejtnagyobbodással történik. Az indeterminált gümő jellegzetessége a csúcsi részén 

lévő folyamatosan aktív merisztéma szövet, ilyen gümőtípus képződik a mérsékeltégövi 

pillangósvirágú növényeken, pl. Medicago truncatula, lucerna, borsó, stb. (2.1. ábra I) (Popp 
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és Ott, 2011). Az indeterminált gümő összetettebb szöveti felépítést mutat, öt zóna 

különíthető el a kifejlett gümőben. A merisztéma (I.) alatt helyezkedik el az inváziós zóna 

(II.), ahol megtörténik a baktériumok infekciós fonalból a növényi sejtekbe történő 

kiszabadulása. Ezt követi az átmeneti régió (II-III.), ahol a baktériumok hosszúkás megnyúlt 

nitrogénkötő bakteroidokká alakulnak (Oke és Long, 1999; Mergaert és mtsai, 2006). Az érett 

gümő központi régióját a nitrogénkötő zóna (III.) tölti ki, itt zajlik a nitrogén redukciója. Az 

utolsó, úgynevezett szeneszcens vagy öregedési zónában pedig az elöregedett sejtek és 

baktériumok felbomlása történik (IV.) (Maunoury és mtsai, 2010). A determinált gümő 

felépítésére nem jellemző a zonalitás (2.1 ábra J). A gömbölyű gümőt egy nitrogénkötő zóna 

tölti ki, amelyben az elöregedő sejtek a gümő középpontja felé haladva alakítják ki a 

szeneszcens régiót (Popp és Ott, 2011). További lényeges különbséget lehet megfigyelni a két 

gümőtípusnál a bakteroidok differenciálódásában. Determinált gümőben a baktériumok 

nitrogénkötő bakteroiddá történő fejlődését nem kíséri jelentős morfológiai változás, a 

baktériumok kerek formájúak maradnak, valamint egy szimbioszómát általában több, 2-3 

baktérium tölt ki (Van de Velde és mtsai, 2010). Ezzel szemben az indeterminált gümőben a 

baktériumok differenciálódásuk során osztódás nélküli többszörös endoreduplikáció 

következik be, aminek eredményeként többszörös DNS tartalmú és megnyúlt bakteroidok 

alakulnak ki (Mergaert és mtsai, 2006). Ez a differenciálódás az indeterminált gümők 

esetében irreverzibilis, az elhaló gümőből kikerülő differenciált baktériumok nem nyerik 

vissza osztódó képességüket, ezzel szemben a determinált gümőből kiszabaduló baktériumok 

reverzibilisen differenciálódnak, újra képesek osztódni és növényeket fertőzni (Mergaert és 

mtsai, 2006).  

Mindkét gümőtípus érett állapotban halvány rózsaszínű, amelynek oka a leghemoglobin 

jelenléte. A hemszerű kofaktort tartalmazó fehérjét a gazdanövény gümősejtjei és a rhizobium 

baktériumok közösen szintetizálják, a hem részt a baktériumok, a globin részt a gazdanövény 

gümősejtjei állítják elő. A leghemoglobin feladata az oxigén megkötése, amellyel anaerob 

környezetet biztosít a nitrogenáz enzimrendszer megfelelő működéséhez (Haraszty és mtsai, 

1978). 
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2.1. ábra: Nitrogénkötő szimbiotikus gümő kialakulásának folyamata. 

 

 

 

 

 

A, A szimbiotikus partnerek kölcsönös felismerése Nod faktor és flavonoid vegyületek alapján. B-H, 

A baktérium fertőzés hatására bekövetkező növényi válaszreakciók.  B, A baktérium megtapadása a 

gyökérszőr csúcsán, C, gyökérszőr csúcsának begörbülése, D, infekciós fonal képződése, E, infekciós 

fonalak behatolása a növényi sejtbe, baktériumok lefűződése enodcitózissal, F, növényi membránnal 

határolt baktériumok = szimbioszómák kialakulása, G, bakteroidok differenciációja, H, szimbiotikus 

gümő fejlődése. I-J, A két különböző típusú kifejlett szimbiotikus gümő I, Az indeterminált gümő 

szöveti felépítése, ahol az egyes zónák római számokkal vannak jelölve. I, Merisztéma, II. Inváziós 

zóna, II-III: Átmeneti régió, III: Nitrogénkötő zóna, IV.: Öregedési zóna. J, A determinált gümő 

szöveti felépítése, ahol NF: nitrogénkötő zóna, S: öregedési zóna. Mindkét gümő típust a következő 

szövetek határolják NC: gümő kérgi sejtsora, NE: gümő endodermisz, NP: gümő parenchima, VB: 

edénynyaláb. 

Az ábrák az alábbi publikációból és honlapokról származnak: 

A-H: UNIVERSETETET I TROMS: Legume-Rhizobium symbiosis. 

A baktériumok növényi sejtbe való lefűződése és differenciálódásuk nagyított ábrája E-G: Jones és 

mtsai, 2007. 

I: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indeterminate_Nodule_Zones_Diagram.svg 

J: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Determinate_Nodule_Zones_Diagram.svg 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indeterminate_Nodule_Zones_Diagram.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Determinate_Nodule_Zones_Diagram.svg
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2.3. A szimbiotikus nitrogénkötés vizsgálata genetikai eszközökkel 

 

 

2.3.1. Medicago Genom Program 

 

A biológiai folyamatok molekuláris szintű tanulmányozásához részben 

elengedhetetlen a modellorganizmus genomjának ismerete. A Medicago Genom Program 

nemzetközi összefogásban vette kezdetét, több amerikai és európai kutatócsoportot magába 

foglaló konzorcium szerveződött köré. A jelenleg is tartó programnak célja a genom génekben 

gazdag régióinak szekvencia szintű meghatározása (strukturális és összehasonlító genomika) 

és funkcionális analízise (funkcionális genomika). Ehhez elsőként szükséges volt nagyméretű 

genomi inszerteket tartalmazó BAC (Bacterial Artificial Chromosome) könyvtárak 

létrehozása, amelyet a M. truncatula Jemalong A17 genotípus genomi DNS-nek HindIII, 

BamHI és EcoRI restrikciós enzimekkel történő részleges hasításával állítottak elő (Gamas és 

mtsai, 2006). Citogenetikai vizsgálatokkal megállapították, hogy a hosszú egybefüggő gén 

gazdag eukromatikus régiók a kromoszóma karokon, a heterokromatin pedig a centromér és 

pericentromerikus régióban helyezkedik el (Kulikova és mtsai, 2001). Citogenetikai és 

genetikai markerek segítségével fluorescens in situ hibridizációval (FISH) azonosították az 

eukromatinban elhelyezkedő BAC klónokat, amelyek a genomszekvenálás kezdetén kiinduló 

pontként szolgáltak (Cannon és mtsai, 2005). A genomprogram keretében eddig 227 000 M. 

truncatula génekről átíródó EST-t (Expressed Sequence Tag) határoztak meg, amelyek 

összeillesztésével, mintegy 18612 TC (Tentative Consensus) szekvenciát állítottak össze 

(Rose, 2008). Az adatok jó kezelhetősége érdekében nukleotid és fehérje adatbázisokat hoztak 

létre (http://www.medicagohapmap.org/?genome). 

 

2.3.2. Mutáns analízis alkalmazása a szimbiotikus növényi gének 

azonosításában 

 

A klasszikus genetikai analízisként ismert megközelítés során egy mutáns fenotípust 

okozó genetikai hibát azonosítunk („forward genetika”), azaz egy biológiai folyamat 

tanulmányozását a folyamatban hibát szenvedett mutánsok izolálásával végezzük. Ezt a 

http://www.medicagohapmap.org/?genome
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megközelítést széles körben alkalmazták szimbiotikus nitrogénkötés vizsgálatára is, 

kezdetben a nitrogénkötésben hibás rhizobium törzsek, majd később növényi mutánsok 

vizsgálatával. A vizsgált növényi mutánsok kisebb része természetben előforduló hibás 

növény volt (Peterson és Barnes 1981; Caetano-Anolles és Gresshoff 1991), nagyobb részét 

pedig mutagenizálási programok (Penmetsa és mtsai, 2000; Tadege és mtsai, 2008; Starker és 

mtsai, 2006; Pislariu és mtsai, 2012; Domonkos és Horváth és mtsai, 2013, stb.) során 

állították elő. A mutagenezisnek számos formáját alkalmazzák, fizikai (γ besugárzás és s 

gyors neutron besugárzással), kémiai kezeléssel (etil-metán-szulfonát kezelés - EMS 

mutánsok), vagy pedig inszerciós mutagenezissel (Tnt1 retrotranszpozon inszerciók) állították 

elő a mutáns növényeket. A gyors neutron besugárzással előállított mutánsok genomjában a 

kezelés hatására véletlenszerűen több kisebb-nagyobb deléció keletkezik. A dolgozatomban 

gyors neutron besugárzással kezelt és Tnt1 inszerciós mutagenezissel előállított mutáns 

növények eredményeit tárgyalom. Abban az esetben, ha a mutagenezis egy olyan növényi 

gént érintett, amelynek szerepe van a szimbiotikus nitrogénkötésben, akkor ezekből a 

magokból felnevelt növények önmegtermékenyítését követően a recesszív mutációk 

homozigóta állapotba kerülnek és szimbiotikus fenotípusok megnyilvánulhatnak. A hibás 

szimbiotikus gümő fejlődésének vizsgálatával következtethetünk arra, hogy a folyamat mely 

lépésében szerepet játszó gén szenvedett mutációt. A mutáns növények fenotípusos 

jellemzését követően a mutációt szenvedett gén azonosítására szintén több módszert 

alkalmaznak, amelyek közül csoportunk a térképezésen alapuló génizolálást használja 

elsősorban. 

 

 

2.3.3. Térképezésen alapuló génizolálás 

 

A térképezésen alapuló génizolálás egy jellemzett mutáns fenotípusból és a mutáció 

térképezéséből indul ki, amely biztosítja, hogy a vizsgált biológia folyamatban megváltozott 

fenotípusért felelős gént azonosítsuk. Ennek a módszernek elengedhetetlen feltétele, hogy 

rendelkezésünkre álljon az adott biológiai folyamatban hibás mutánsok mellett egy térképező 

populáció és a növény genomját jól reprezentáló nagy DNS szakaszokat tartalmazó BAC 

könyvtár, valamint szekvencia adatait tartalmazó adatbázisok. A génizolálás ezen 

megközelítése a következőkben ismertetett folyamatokból épül fel. A folyamat során 
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meghatározzuk a hibás fenotípust okozó mutáció térképhelyzetét, majd a szorosan kapcsolt 

genetikai markerektől kiinduló genomséta során azonosítjuk a hibát szenvedett gént. 

Első lépésként elő kell állítani egy térképező populációt, amely esetünkben egy F2 

szegregáló populáció. A populáció létrehozásában fontos szempont, hogy a mutáns vonal 

mellett a másik szülői vonal olyan genetikai távolságban legyen, hogy köztük számos 

tulajdonságban polimorfizmus legyen kimutatható, de a keresztezésből életképes utódok 

jöjjenek létre. A populáció genetikai vizsgálata a mutáció öröklődésének meghatározásával 

kezdődik. A mutáns fenotípus szegregációs arányának megállapításából következtetünk arra, 

hogy a fenotípust hány gén mutációja okozza, illetve recesszív, vagy domináns módon 

öröklődik-e. Ezt követően a szegregáló populáció genotípusainak meghatározásával és 

analízisével meghatározzuk a mutáns lókusz genetikai térképhelyzetét (genetikai térképezés). 

A genetikai térképezés alapjainak felfedezése A. Sturtevant és T. H. Morgan 

munkásságának köszönhető. Megállapították, hogy a tulajdonságok szabad kombinálódása az 

utódokban csak a független kromoszómákon, illetve a kromoszómán egymástól nagyon távol 

eső markerek esetén igaz. Amennyiben két marker a kromoszómán egymáshoz közel 

helyezkedik el, akkor bizonyos gyakorisággal együtt öröklődnek, azaz kapcsoltak. A 

kapcsoltság genetikai rekombináció (a homológ kromoszómakarok között kialakuló 

átkereszteződés következtében létrejövő új allélkombinációk) során felbomolhat, és ekkor 

nem szülői allélkombinációk jelennek meg az utódok között. Sturtevant dolgozta ki, hogy két 

marker egymástól való távolságának becslésére hogyan alkalmazható az utódpopulációkban 

felbukkanó rekombináns egyedek száma. Minél közelebb van egymáshoz két marker, annál 

kisebb az esélye az átkereszteződésnek, és ezért annál gyakrabban öröklődnek együtt, azaz a 

rekombinánsok gyakoriságának értéke a gének közötti távolságáról ad információt. Definíció 

alapján 1%-os rekombinációs gyakoriság 1 centimorgan (cM) genetikai távolságnak felel 

meg. A genetikai távolság a rekombinációs gyakoriság függvénye, és a rekombinációs 

gyakoriság a genom különböző pontjain eltérő lehet, ezért a genetikai és a fizikai távolság 

között pontos összefüggést nem lehet tenni. A fenti genetikai alapok felhasználásával 

különböző markerek és gének közötti kapcsoltsági értékek kiszámításával egy genetikai 

térkép szerkeszthető. 

A mutáns fenotípust szegregáló utódpopuláció létrehozását M. truncatula esetében 

leggyakrabban az A20 genotípussal történő keresztezéssel hozzák létre. A szegregáló 

populáció egyedek genotípusainak meghatározásával és genetikai analízisével lehet 

megállapítani a mutáció térképhelyét a M. truncatula 8 kromoszómájának egyikén a 

rendelkezésünkre álló markerkészlet segítségével (durva térképezés). A genetikai térképek 
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szerkesztésekor számos polimorfizmust mutató génre és ismétlődő szekvenciára 

(mikroszatellitek) fejlesztettek molekuláris markereket (Choi és mtsai, 2004; Mun és mtsai, 

2006; www.medicago.org). A durva térképezés során általában egy kromoszóma karra több 

cM pontossággal tudjuk behatárolni a mutáns lókusz genetikai pozícióját. A genomséta 

elkezdéséhez sokkal pontosabban kell meghatározni a mutáns lókusz térképhelyzetét (finom 

térképezés). A precízebb térképpozíció eléréséhez a mutáns lókuszhoz minél közelebbi, 

rekombinációt mutató genetikai markereket kell azonosítani, amit egyrészt a szegregáló 

populáció növelésével (akár több ezer egyeddel történő kibővítés), másrészt egyre több, a 

lókuszhoz közel eső genetikai marker azonosításával lehet végrehajtani. Ideális esetben 

elérjük azt a pontot, amikor már csak jelentősen nagyobb erőfeszítéssel lehet közelebbi 

markereket és rekombináns egyedeket találni, illetve a legszorosabban kapcsolt genetikai 

markerek pár száz kilobázispárnyi távolságban közrefogják a mutáns lókuszt. Abban az 

esetben, ha a vizsgált genomi régió szekvenciája ismert, akkor a következő lépésként 

megkezdhetjük a régió szekvenciájának vizsgálatát és jelölt gének keresését. Amennyiben a 

régió szekvenciája nem ismert, akkor először a két kapcsolt markert tartalmazó klónokat kell 

azonosítani nagy inszertméretű fragmenteket tartalmazó klóntárból (pl. BAC - Bacterial 

Artificial Chromosome könyvtár), majd pedig átfedő klónok azonosításával a régiót lefedő 

klón kontigot kell létrehozni. Az azonosított BAC klónok szekvenciájának meghatározásával 

pedig az általunk vizsgálni kívánt szekvencia információhoz jutunk. A jelölt gének 

azonosítását követően a vizsgálni kívánt gének vad típusú és a mutáns alléljeinek szekvencia 

összehasonlításával azonosítjuk a keresett mutációt. A kísérletsorozat végén genetikai 

komplementációval, azaz a vad típusú allél mutáns növénybe juttatásával és a hibás fenotípus 

helyreállításával igazoljuk, hogy ténylegesen a fenotípusért felelős gént azonosítottuk. 

 

 

2.3.4. Színtérkép 

 

A genetikai térképezés során több száz egyed genotípusának adatait kell vizsgálni és 

értékelni, amelynek kezelése nagy nehézséget jelenthet. Az adathalmaz könnyebb 

átláthatósága és a genetikai térképezés megkönnyítése érdekében Kiss és munkatársai (1998) 

kidolgozták az úgynevezett színtérképezés módszerét. A térkép egy táblázat formájába 

rendezi a genotípus adatokat, ahol az oszlopokba a térképező populáció egyedeit, a sorokba 

pedig a vizsgált markereket helyezi. Maga a táblázat színekkel kódolva tartalmazza az 

http://www.medicago.org/
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egyedek egyes markerre vonatkozó összevont genotípus adatait. Korábban N. Young és 

munkatársai (Young és Tanksley, 1989) kifejlesztettek egy hasonló úgynevezett grafikai 

térképet, amelyben a színek helyett számokkal kódolták a genotípusokat. A kettő együttes 

alkalmazása nagyban segíti az adatok értékelését, illetve egy-egy tévesen meghatározott 

genotípus azonnal észlelhető képi megjelenítése által adott ellentmondások miatt. Munkánk 

során a genetikai térképezést, az egyes genetikai markerek sorrendjének meghatározását ezzel 

a módszerrel végeztük el.  

 

 

2.4. A szimbiotikus nitrogénkötésben szerepet játszó azonosított 

szignál molekulák  

 

A fent említett genetikai megközelítéssel, azaz a mutáns fenotípusból kiinduló 

genetikai vizsgálatokkal mindkét pillangósvirágú modellnövényben több szimbiotikus 

nitrogénkötésben hibás mutáns M. truncatula és L. japonicus növényt azonosítottak, 

amelyeken végzett genetikai vizsgálatok lehetővé tették több mint 30 szimbiotikus gén 

azonosítását. Ezek a gének szerepet játszanak a rhizobium baktérium által kibocsátott szignál 

molekulával indukált jelátviteli útban (NF=Nod faktor szignálút), a fertőzési és 

gümőképződési folyamatok és a hatékony nitrogénkötés szabályozásában (Kouchi és mtsai, 

2010). 

A rhizobium baktériumok által termelt Nod faktor a legjobban ismert és 

tanulmányozott szignál molekulája a nitrogénkötő szimbiózis kialakulásának. A NF 

önmagában is képes sok korai növényi válaszreakciót indukálni, mint például membrán 

depolarizációt, gyökérszőrgörbülést, a gümő primordium indukcióját, kalcium spikingot (lásd 

az alábbiakban), génexpresszió elindítását (Schultze és Kondorosi, 1998). A rhizobium 

baktérium, illetve a NF számos gént aktívál, amelyeket nodulin géneknek nevezzük. A 

nodulin géneket időbeli indukciójuk alapján két nagy csoportba sorolják: megkülönböztetünk 

korai, úgynevezett ENOD (early nodulin) géneket és késői NOD (nodulin) géneket (Oldroyd, 

2007). Ahogy a nevük is sugallják a korai ENOD gének a rhizobiumokkal való fertőzést 

követően gyorsan aktiválódnak, több ENOD gén kifejeződése egy órán belül kimutatható. 

Promóter aktivitásuk vizsgálatával megállapították néhányuk esetében Nod faktor hatására 

bekövetkezett indukciójukat a gyökér mélyebben fekvő kortikális sejtjeiben is. Habár 

expressziójuk korán megnyilvánul, közülük számos génnek a kifejeződése a szimbiotikus 
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kapcsolat során folyamatosan megmarad, és gyakran mutatnak expressziót a fejlődő gümőben 

is. Ezzel ellentétben a késői NOD gének a fertőzést követő napokban kezdenek csak 

indukálódni, expressziójuk a gümő képződés késői fázisában mutatható ki. Ebből 

következően szerepük a szimbiotikus gümő funkciójának szabályozásában van (Oldroyd, 

2007). A rhizobium fertőzés hatására bekövetkezett növényi morfológiai változásokat és 

fejlődési folyamatokat szabályzó géneket korábbi kutatási eredmények szerint két fő 

jelátviteli útvonalba illeszthetjük be, amelyek egymással párhuzamosan haladnak (Madsen és 

mtsai, 2010). Napjainkban közölt publikációk azonban egyre jobban azt sugallják, hogy 

számos gén funkciója mindkét szignál útvonalban szerepet kap. Valószínűsíthetően a 

korábban rajzolt két lineáris útvonal az új eredmények által egy hálózattá fog átalakulni 

(Hayashi és mtsai, 2010; Kouchi és mtsai 2010; Capoen and Oldroyd, 2008; Murray 2011). A 

folyamat sematikus ábrázolása a 2.3. ábrán látható, a NF indukálta jelátviteli útvonal modellje 

a növényi sejtben megjelenítve a 2.4. ábrán követhető nyomon.  

Az egyik útvonal a rhizobium fertőzésének folyamatát, az infekciós fonal képződését 

irányítja, a másik pedig a gümő fejlődését. (Madsen és mtsai, 2010) Érdekessége a 

folyamatnak, hogy a szignálút egyes elemei közösek az arbuszkuláris mikorrhiza 

jelmolekulája által elindított Myc faktor szignálút elemeivel (Lima és mtsai, 2009), ezért a két 

útvonalat közösen szimbiotikus (=Sym) szignálútvonalnak is nevezik.  A továbbiakban az 

eredmények fejezet megértéséhez szükséges korai infekciós eseményeket és a gümő 

képződésének kezdeti lépéseit szabályzó géneket ismertetem a NF szignálútban. 

A Nod faktorokat a növény gyökérszőr sejtjeinek plazmamembránján lévő NF 

receptorok érzékelik, amelyek M. truncatulaban az NFP és a LYK3 fehérjék (Kouchi és 

mtsai, 2010). A receptorok felépítése és működése hasonló a Lotus japonicusban leírt NFR1 

és NFR5 fehérjékkel.  Extracelluláris LysM doménjükön keresztül kötik meg a Nod faktort, 

majd ezt követően a receptor intracelluláris kináz doménje vezeti át a jelet a molekuláris 

folyamatok kezdeti lépéseihez (Mulder és mtsai, 2006). Az első növényi válaszreakcióként a 

NF hatására a Ca2+ ionok gyors beáramlása a gyökérszőr sejtjeibe (kalcium influx) (Felle és 

mtsai, 1998) figyelhető meg. A M. truncatula DMI1 fehérje a sejtmag membránján 

elhelyezkedve feltehetően kation csatornaként funkcionál, és részt vesz a sejtmagban és a 

sejtmag körül megfigyelhető oszcilláló kalcium szint (kalcium spiking) szabályozásában (Ané 

és mtsai, 2004; Ehrhardt és mtsai, 1996). A kalcium spiking indukálásához további géneket 

azonosítottak L. japonicusban, ezek a SYMRK, CASTOR, POLLUX, NUP85 és NUP133 

(Stracke és mtsai, 2002; Imaizumi-Anraku és mtsai, 2005; Kanamori és mtsai, 2007; Saito és 

mtsai, 2007). A SYMRK gén ortológját, a DMI2 gént azonosították M. truncatulában is (Endre 
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és mtsai, 2002), amely egy leucin gazdag receptor kináz. A DMI2 fehérje lokalizációja az 

infekciós fonalban és a szimbioszóma membránján található, ami arra enged következtetni, 

hogy szerepe lehet a baktériumok infekciós fonalból történő kiszabadulásában és a 

szimbioszóma fejlődésében is. Az endoplazmatikus retikulumban lévő kalcium raktárakból a 

kationok pumpálva egymást követő csúcsokban nyomulnak be a kation csatornákon, amelyet 

egy Calcium/ Calmodulin függő kínázt kodóló DMI3 (CCaMK) fehérje érzékel a sejtmagban 

(Oldroyd, 2007). A DMI3 gén számos nodulin gén (RIP, ENOD11, stb.) kifejeződését 

szabályozza az NSP1, NSP2 transzkripciós regulátorok és ERN transzkripciós faktoron 

keresztül (Hirsch és mtsai, 2009; Cerri és mtsai, 2012). A CCaMK funkciónyeréses allélja 

spontán gümő képződését eredményezi a növény gyökerén rhizobium baktérium jelenléte 

nélkül, amelyből arra következtettek, hogy a CCaMK aktiválása szükséges a fertőzési 

folyamat kialakulása mellett a gümőképződést eredményező jelátviteli útvonalhoz is (Gleason 

és mtsai, 2006; Tirichine és mtsai, 2006). Élesztő két-hibrid rendszerben Messinese és 

munkatársai (2007) kimutatták DMI3 interakciós partnereként az IPD3 (interacting protein of 

DMI3) fehérjét. A M. truncatula IPD3 gén ortológját L. japonicusban cyclops mutáns 

segítségével azonosították (Yano és mtsai, 2008). A CYCLOPS génben meghibásodott mutáns 

fenotípusa a rhizobium baktériumok fertőzőképességében, az infekciós fonalak képződésében 

bekövetkező gátlást mutatja. A cyclops mutánson végzett spontán gümőzési teszt gümőszerű 

struktúrák képződését indukálta, amely azt sugallta, hogy a CYCLOPS génnek szerepe van a 

DMI3 gén funkciójának megosztásában az infekciós folyamatok, mint az infekciós fonal 

képződése és a gümőfejlődési jelátviteli útvonal közötti kommunikációban (Yano és mtsai, 

2008). Az ipd3 mutáns szimbiotikus fenotípusát és az IPD3 gén funkcionális elemzését saját 

cikkünkben mutattuk be (Horváth és mtsai, 2011), amelynek eredményeit az 5. fejezet 

tárgyalja. 

A növényi hormonok igen sokrétű szereppel bírnak a növények fejlődésében, amelyek 

közül a cytokininekről kimutatták esszenciális szerepüket a gümő fejlődésében. Az LHK1 gén 

L. japonicusban egy cytokinin receptor kinázt kódol, ortológja M.truncatula-ban pedig az 

MtCRE1 gén (Gonzalez-Rizzo és mtsai, 2006). Az LHK1 gén funkciója egyértelműen csak a 

kérgi sejtekben, a gümőkezdemény képződésében van, amelyet a L. japonicus snf2 LHK1 

génben hibás mutáns pozitív spontán gümőzési tesztjére alapoztak (Tirichine és mtsai, 2007). 

Ezek alapján az LHK1 gén pozícióját a Nod faktor szignálútban downstream helyezték el a 

DMI3 génhez képest. A transzkripciós faktorok és regulátorok, mint pl. a NIN, NSP1 és NSP2 

fontos szerepet töltenek be mindkét párhuzamosan futó jelátviteli útvonalban. 
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2.3. ábra: Szimbiotikus nitrogénkötő kapcsolat kialakulását elindító Nod faktor jelátviteli útvonal és 

az arbuszkuláris mikorrhiza szimbiotikus kapcsolatot szabályozó Myc faktor szignálút közös elemei 

M. truncatula és L. japonicus növények genetikai vizsgálata alapján.  

 

A szimbiotikus nitrogénkötő kapcsolat kialakulásának folyamatát két egymással 

párhuzamosan futó jelátviteli útvonal írja le. A Nod faktor érzékelését az NFP és LYK3 

receptorok végzik, amelyek elindítják a rhizobium baktériumok fertőzési folyamatát a 

gyökérszőrök begörbülésével és az infekciós fonalak képződésével. Ezzel párhuzamos útvonalon 

a Nod faktor hatására a gümőképződést indukáló gének aktiválódnak. A két párhuzamos útvonal 

elemei nem különülnek el egymástól teljesen, CCaMK esetében a CYCLOPS génen, valamint 

más géneken keresztül is a két útvonal kommunikál egymással. Az arbuszkuláris mikorrhiza 

szimbiotikus folyamatát elindító Myc faktor szignálútnak közös elemei vannak a Nod faktor 

szignálúttal, amelyet szaggatott szürke vonal jelöl. Az ábra Madsen és mtsai, 2010 közleménye 

alapján készült. 
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2.4. ábra: A Nod faktor szignálút folyamatának modellje a növényi sejtben (Oldroyd, 2007). 

 

A NIN szükséges a gyökérszőrök görbülésének kontrollálásához és a kortikális sejtek 

osztódásához (Marsh és mtsai, 2007). Az NSP2 a sejtmagban lokalizálódik, ahol hozzá 

hasonló GRAS típusú NSP1 transzkripciós faktorral lép interakcióba, és szabályozza számos 

nodulin gén expresszióját és a gümő fejlődését (Kouchi és mtsai, 2010). NSP1 képes 

kapcsolódni több korai nodulációs gén (NIN, ENOD11 és ERN1) promóteréhez (Hirsch és 

mtsai, 2009). A M. truncatula LIN és a L. japonicus ortológja CERBERUS egy úgynevezett 

U-box fehérjét kódol (Kiss és mtsai, 2009; Yano és mtsai, 2009). Funkciójuk az infekciós 

fonalak képződéséhez köthető, amelyek szabályozásában a CYCLOPS és ERN1 gének is részt 

vesznek (Kouchi és mtsai, 2010). A NAP1 és a PIR1 gének a rhizobium fertőzésének 

sikerességében játszanak szerepet az aktin polimerizáció közreműködésével, azonban nem 

szükségesek a kortikális gyökérsejtek osztódásához (Yokota és mtsai, 2009). Az infekció és 

gümőképződés folyamatában szerepet játszó növényi gének azonosítása és funkciójának 

elemzése mai napig tartó folyamat, amelyek közül dolgozatomban az IPD3 gén funkciójának 

elhelyezését tárgyalom a Nod faktor szignálútban. 
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3. Célkitűzés 

 

Csoportunk kutatási témája a pillangósvirágú modellnövény Medicago truncatula és 

Sinorhizobium meliloti között létrejövő szimbiotikus nitrogénkő kapcsolat vizsgálata. Ennek 

során olyan növényi géneket azonosítunk genetikai megközelítéssel, amelyek a rhizobium 

baktériumok inváziójában, differenciálódásában és a hatékony nitrogénkötésben játszanak 

szerepet. A gének azonosítását a folyamatban mutáns növények genetikai vizsgálatával és 

genetikai térképezéssel végezzük.  

 

Munkám során célul tűztük ki egy szimbiotikus gümő képződésében meghibásodott 

ipd3-1 mutáns vonal részletes morfológiai jellemzését, a mutáns fenotípusért felelős hibás gén 

azonosítását, valamint a gén molekuláris biológiai vizsgálatát, amelyhez a következő főbb 

feladatokat terveztük végrehajtani:  

 

1. Az ipd3-1 mutáns vonal szimbiotikus nitrogénkötő fenotípusának jellemzése 

mikroszkópos vizsgálatokkal, amely segítségével megállapíthatjuk, hogy a 

szimbiotikus gümő kialakulásának mely szakaszában történt meghibásodás.  

2. A mutációt szenvedett gén azonosítása térképzésen alapuló klónozással.  

3. Annak bizonyítására, hogy valóban a mutáns fenotípusért felelős gént izoláltuk, 

komplementációs tesztet végzünk.  

4. Az azonosított gén funkciójának vizsgálata, amely által megállapíthatjuk a 

szimbiotikus folyamatokban betöltött szerepét. 
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4. Anyagok és módszerek 

 

4.1. Növényi anyagok és módszerek 

 

 

4.1.1. Növényi anyagok 

 

Kísérleteink alapjául a Medicago truncatula ssp. truncatula (Jemalong genotípus, A20 

genotípus) és Medicago truncatula ssp tricycla (R108 genotípus) vad típusú növények 

szolgáltak.  

A szimbiotikus nitrogénkötés folyamatában hibát szenvedett géneket hordozó mutáns 

vonalak több résztvevő laboratórium tudományos együttműködésben végzett mutánskeresési 

kísérletsorozatokból származnak. A kísérletek során mutagenizált M. truncatula Jemalong 

vagy R108 genotípusú növények magjaiból növényeket neveltek nitrogénmentes tápközegben 

a rhizobium baktériumok jelenlétében. A rhizobium fertőzést követő 4-7. héten megvizsgálták 

a fejlődött növények szimbiotikus nitrogénkötő fenotípusát: a hajtás, a gyökér és a gümő 

morfológiáját. Ezen mutánsok származási helyét, előállításuk módját a 4.1. táblázat foglalja 

össze. 

 

 

4.1. táblázat: Medicago truncatula mutáns vonalak 

Mutagenizált 

M.truncatula 

genotípus 

Mutáns   Gén Mutagenezis típusa Előállítás helye Hivatkozás 

Jemalong J5 dmi2 DMI2 etil-metán-szulfonát (EMS) Texas A&M University, USA  Catoira és mtsai, 2000 

Jemalong A17 dmi3 DMI3 etil-metán-szulfonát (EMS) Texas A&M University, USA  Catoira és mtsai, 2000 

Jemalong  ipd3-1 IPD3 gyors neutron besugárzás John Innes Centre, Norwich UK Horváth és mtsai, 2011 

R108 ipd3-2 IPD3 Tnt1 inszerciós mutagenezis University of Wisconsin, USA Tadege és mtsai, 2008 

Jemalong 2828 ipd3-3=Mtsym1 IPD3 etil-metán-szulfonát (EMS) Texas A&M University, USA Bénaben és mtsai, 1995 

Jemalong A17 lin1 LIN etil-metán-szulfonát (EMS) Texas A&M University, USA  Kiss és mtsai, 2009 

Jemalong  nsp2 NSP2 gyors neutron besugárzás Stanford Unversity, USA Oldroyd és Long, 2003 

Jemalong  dnf1-1 DNF1 gyors neutron besugárzás Stanford Unversity, USA Starker és mtsai, 2006 

Jemalong  dnf2 DNF2 gyors neutron besugárzás Stanford Unversity, USA Starker és mtsai, 2006 

Jemalong  6V - gyors neutron besugárzás John Innes Centre, Norwich UK Domonkos és mtsai, 2013 
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A mutáció öröklődésének vizsgálatához visszakeresztezett (BC) populációt állítottunk 

elő az ipd3-1 mutáns és Jemalong növények keresztezésével. A szegregáló populáció az F1 

hibrid egyedek Jemalong rekurrens szülővel való visszakeresztezéséből kapott egyedekből 

állt. Az IPD3 gén genetikai térképezéshez használt F2 szegregáló populációt ipd3-1 és A20 

vad típusú M. truncatula vonalak keresztezéséből származó F1 hibridnemzedék 

önbeporzásából állítottuk elő.  

Az ENOD11 korai nodulációs gén kifejeződésének vizsgálatához felhasznált 

úgynevezett 416K stabil transzformáns növényt a Laboratoire de Biologie Moléculaire des 

Relations Plantes-Microorganismes (CNRS-INR, France) kutató laboratórium bocsátotta 

rendelkezésünkre. A 416K vonalat Jemalong vad típusú növény transzformációjával állították 

elő, amely ennek következtében az ENOD11 gén promoterét tartalmazta fúziónálva GUS 

riporter génnel (Journet és mtsai, 2001). 

 

 

4.1.2. M. truncatula magok csíráztatása 

 

Vizsgálatainkhoz szükséges növényeket minden esetben sterilizált magokból neveltük, 

amelyet a Medicago kézikönyv (Garcia és mtsai, 2006) alapján végeztünk el. A magokat 5 

percig tömény kénsavas kezelésnek vetettük alá, majd óránként cserélt steril desztillált vízben 

3 órán át duzzasztottuk. A megduzzadt magokat 1%-os vizes agart tartalmazó Petri csészén 

minimum 3 napig tároltuk sötétben 4ºC-on, elősegítve ezzel a csírázás és a virágzás 

folyamatát. A magok csíráztatása egy éjszakán át sötétben szobahőmérsékleten történt, 

kiültetésük módja és fertőzésük a kísérletek céljától függően zajlott (lásd alábbi fejezetekben). 

 

 

4.1.3. Növények fertőzése Sinorhizobium meliloti baktériummal 

 

M. truncatula növények fertőzéséhez a vizsgálatok céljától függően különböző 

Sinorhizobium meliloti törzseket használtunk (4.2. táblázat). A rhizobium baktériumokat alap 

TA és TY táptalajon (1,5% agar) (Sambrook és mtsai, 2011) vagy tápfolyadékban 

növesztettük az adott törzsnek megfelelő antibiotikummal kiegészítve 28ºC-on. Frissen 

növesztett lemezről leoltott különálló egy baktérium telepet 2 ml folyadék kultúrában 1 napig 

növesztettük, majd 3000 rpm-en 10 percig centrifugálással ülepítettük. A leülepedett 
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baktériumokat 2 ml Gibson tápoldatban (Gibson és Nutman, 1960) való szuszpendálást 

követően 1:50 arányban hígítottuk (OD600=0,05-0,1). Ezzel a baktérium kultúrával a 

növénynevelő közegtől függően 500 µl (kémcsőben) vagy 1000 µl (ültető tálcán vagy 

szövettenyésztő lemezen/növény) térfogatban fertőztük a növényeket. 

 

 

4.2. táblázat: Rhizobium törzsek 

Rhizobium  törzs Táptalaj 
antibiotikum 

(végkoncentráció µg/ml) 
markergén 

B1 TA - - - 

Sm 1021 TA  Streptomicin 100 - 

Sm 1021 pXLGD4 TA  Tetraciklin 15 hemA::LacZ 

Sm CSB357 TY Kanamicin 50 nifH::uidA 

 

 

4.1.4. M. truncatula növények nevelése 

 

Növények nevelése fix- mutánsok, ipd3-1 és -2 fenotípus jellemzéséhez 

 

Jemalong és ipd3-1 csíranövényeket nagy négyzet (241mm x 241mm) alakú 

lemezeken neveltük nitrogénmentes Gibson táptalajon, amely 1 µM L-α(2-

aminoethoxyvinyl)-Gly (AVG-t) tartalmazott, elősegítve ezzel a gyökér növekedését és a 

gümő fejlődését. A növények elhelyezése hosszúnappalos (16 óra nappal 24ºC/8 óra éjszaka, 

20ºC) SANYO MLR-350 típusú növénynevelő kamrákban történt. Csíranövényeket a 

kiültetést követő 4. napon fertőztük kísérlettől függően S. meliloti B1, vagy S. meliloti 1021 

pXLGD4 LacZ markergént (Boivin és mtsai, 1990) tartalmazó baktérium törzzsel.  

R108 vad típusú és ipd3-2 magokat a fent leírt módon sterileztük és csíráztattuk (lásd 

4.1.2. fejezet), majd ezt követően nitrogénmentes Fahreus táptalajt (kiegészítve 1 µM AVG-

el) (Barker és mtsai, 2006) tartalmazó nagy négyzet alakú lemezeken növesztettük 

hosszúnappalos növénynevelő kamrában. Fertőzésüket megegyező módon végeztük a 

Jemalong és ipd3-1 vonalakkal, S. meliloti 1021 pXLGD4 LacZ markergént tartalmazó 

baktérium törzzsel.  
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F2 térképező populáció nevelése 

 

Az F2 szegregáló populáció csíranövényeit vastag falú, ferde felszínű nitrogénmentes 

Gibson táptalajt tartalmazó kémcsövekbe ültettük ki, majd ezt követő 4. napon fertőztük S. 

meliloti B1 törzzsel. A populáció egyedeinek fenotípus és adott genetikai markerekkel történő 

genotípus meghatározását követően a kiválasztott növényeket magfogás céljából perlit és 

tőzeg tartalmú földkeverékbe ültettük és üvegházi körülmények között neveltük tovább (20-

28 ºC, hosszúnappal). 

 

Növények nevelése és kezelése génexpressziós vizsgálatokhoz 

 

 Real-time kvantitatív és szemikvantitatív PCR vizsgálatokhoz a növényeket 1µM 

végkoncentrációban AVG-t tartalmazó BNM táptalajon (Ehrhardt és mtsai, 1992) nagy 

lemezeken neveltük növénynevelő kamrában. Az 5 napig nevelt növényeket S. meliloti 1021 

baktérium törzzsel fertőztük. Nod faktor indukálta génexpressziós vizsgálatok esetében pedig 

az 5 napig növekedett növényeket 10 nM végkoncentrációban Nod faktort tartalmazó BNM 

tápoldattal kezeltük szobahőmérsékleten 16 órán át főzőpohárban.  

 ENOD11 korai nodulációs gén kifejeződésének vizsgálatát M. truncatula egész 

gyökerein GUS hisztokémiai festéssel is elvégeztük. A kísérlethez a csíranövények kiültetése 

0,1 µM AVG-el kiegészített BNM táptalajt tartalmazó nagy szögletes lemezekre történt. A 

növényeket 1 nM Nod faktort tartalmazó folyékony BNM tápoldatban kezeltük 7 nappal a 

kiültetést követően 24 órán át sötétben. 

  

  

4.2. Mikroszkópos vizsgálatokhoz használt anyagok és módszerek 

 

 

4.2.1. M. truncatula gyökerek, szimbiotikus gümők fixálása és metszése 

 

Frissen levágott növényi szerveket 1xPBS pufferben (8 g NaCl, 0,2 g KCl, 1,44 g 

Na2HPO4, 0,24 g KH2HPO4, 1000 ml MQ-desztillált víz, pH7,4) gyűjtöttük össze, majd a 

festési eljárástól függően 2 féle fixálási mód egyikét használtuk (Haynes és mtsai, 2004; 

Veereshlingam és mtsai, 2004 módosítva). 
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Fixálás glutáraldehiddel: 

 

Növényi mintákat 2,5% glutáraldehid (Sigma-Aldrich) tartalmú 1xPBS pufferbe 

helyeztük, majd a fixáló oldatot vákuum alatt (Eppendorf Concentrator 5301) háromszor 40 

másodpercig infiltráltuk. Ezt követően 45 percig sötétben szobahőmérsékleten állni hagytuk, 

végül a fixáló oldatot leöntve háromszor 15 percig 1xPBS pufferben öblítettük a szöveteket. 

A mintákat felhasználásukig 4ºC-on tároltuk. 

 

Fixálás paraformaldehiddel: 

 

4%-os paraformaldehid oldat készítése: 100 ml 1xPBS pH7,4 puffert pH11-re 

állítottuk, ezután 60˚C-ra melegítettük. A felhevített puffert előzőekben csavaros kupakos 

üvegbe kimért 4 g paraformaldehidre (Sigma-Aldrich) mértük, majd az oldódását követően 

haladéktalanul lehűtöttük és H2SO4-el az oldat pH-ját 7-re állítottuk. 

A mintákat jéghideg 4%-os paraformaldehid oldatba helyeztük, majd jégre téve 30 

percig óvatosan rázattuk. A fixáló oldat leöntését követően a mintákat 1xPBS pufferben 

háromszor 15 percig mostuk, majd felhasználásukig 4ºC-on tároltuk. 

 

 A leírt módokon fixált növényi szerveket 5%-os agaróz gélbe ágyaztuk, majd azokból 

MICROM HM 650V típusú vibrációs mikrotómon 70 µm vastag szeleteket metszettünk. A 

metszeteket a festési eljárásig 1xPBS pufferben 4ºC-on tároltuk. 

 

 

4.2.2. Növényi szövetek hisztokémiai festése  

 

X-Gal festés 

 

S. meliloti 1021 pXLGD4 baktérium törzs konstitutívan expresszáló hemA::LacZ 

markergént tartalmaz, amely lehetővé teszi a baktériumok megjelenítését növényi 

szövetekben X-Gal szubsztrát (Fermentas) tartalmú festőoldattal való kezelést követően 

(Boivin és mtsai, 1990). X-Gal festőoldat készítése során a következő anyagokat mértük össze 

1 ml-re vonatkozóan: 50 µl 100 mM kálium-ferricianid, 50 µl 100 mM kálium-ferrocianid 50 

µl 20%-os X-Gal, 1 µl 1M MgCl2 és 849 µl 1x PBS puffer.  
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2,5%-os glutáraldehiddel fixált 70 µm vastag gümő metszeteket X-Gal festőoldatba 

helyezve 1 órát szobahőmérsékleten sötétben festettük, majd tárgylemezre helyezve 1xPBS 

pufferben Olympus BX41M típusú fénymikroszkópon fotóztuk a mikroszkópra szerelt 

Olympus C7070 típusú fényképezőgéppel.  

A szintén 2,5%-os glutáraldehiddel fixált egész gyökerek festése során a festőoldatot 

háromszor 40 mp-ig infiltráltuk vákuum alatt, majd szobahőmérsékleten sötétben inkubáltuk 

egy éjszakán át. Kiértékelésük Olympus SZX12 típusú sztereo mikroszkópon történt. 

 

SYTO13 festés 

 

A SYTO13 zölden fluoreszkáló nukleinsavhoz kötődő festék lehetővé teszi a növényi 

sejtmagok mellett a szimbiotikus gümő sejtjeiben felhalmozódott baktérium és bakteroidok 

megjelenítését. A festék könnyen diffundál a 70 µm vastag metszetek mélyebb rétegeiben 

lévő esetleges intakt sejtek sejtfalán keresztül is. Ezen festési eljáráshoz B1 rhizobium 

törzzsel fertőzött növényeket vizsgáltunk. 

A 4%-os paraformaldehidben fixált metszetek festését 1xPBS pufferben oldott 5 µM 

SYTO13 (Invitrogen) végkoncentrációjú oldatban végeztük 20 percig, majd a mintákat 

tárgylemezre 1xPBS pufferbe helyezve vizsgáltuk Olympus Fluoview FV1000 típusú 

konfokális lézer scanning mikroszkópon. A SYTO13 festék fény abszorbciója 488 nm, 

emissziója 509 nm. 

 

GUS festés 

 

A β-glükuronidáz (GUS) aktivitáson alapuló hisztokémiai enzimfestést X-GLUC 

szubsztrátot (VWR) tartalmazó festőoldattal végeztük. A festőoldat összetevői 100 ml-re 

vonatkoztatva: 1 ml 100 mM X-GLUC törzsoldat DMF-ben oldva, 5 ml 1M NaPO4 puffer 

(pH7), 500 µl 100 mM kálium-ferricianid, 500 µl 100 mM kálium-ferrocianid, 0,1 ml Triton 

X-100, 20 ml metanol, 73 ml steril MQ-desztillált víz.  

Előzetesen 4%-os paraformaldehidben fixált metszeteket GUS festőoldatban 37ºC-on 

sötétben 10-30 percig festettük. Egész gyökér és gümő festése esetén a festőoldatot vákuum 

infiltráltuk háromszor 40 másodpercig, majd ezt követően 37ºC-on sötétben 1 óráig festettük. 

A minták kiértékelése és dokumentálása azonos módon történt az X-Gal festésnél leírtakkal. 
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Toluidin-kék festés 

 

Toluidin-kék (Sigma-Aldrich) festést alkalmaztunk általánosságban olyan 

növényi gyökéren fejlődött gümők struktúrájának elemzésére, amelyeket markergént 

nem tartalmazó rhizobium baktériummal fertőztünk, illetve a spontán gümőzési 

kísérletben a baktérium jelenlétének azonosítására használtuk. A festék kék színűre 

festi a nukleinsavakat, ezáltal láthatóvá teszi a baktériumokat a növényi sejtekben. 

Ezen kívül az elsődleges sejtfalat lilás-rózsaszínre, a másodlagos 

sejtfalvastagodásokat, illetve lignin és tannin felhalmozódást zöldes-kék színűre festi.  

Előzetesen 4%-os paraformaldehidben fixált, majd vibrotomon metszett gümő 

szeleteket 0,2%-os toluidin kék vizes oldatában festettük 2-3 percig, majd az X-Gal festésnél 

már leírt fénymikroszkópon elemeztük és fényképeztük a mintákat. 

 

 

4.3. Molekuláris biológiai anyagok és módszerek 

 

 

4.3.1. DNS technikák 

 

 

4.3.1.1. Növényi DNS tisztítása 

 

Az F2 térképező populáció egyedeinek genotípus meghatározásához szükséges totál 

növényi DNS-t ZenoGene DNS tisztító kittel vontuk ki M. truncatula frissen szedett, egy 

darab összetett levélből a gyártó által megadott protokoll szerint (www.zenonbio.hu). 

A növényi transzformációkban használt konstrukciók létrehozásához és a deléció 

azonosításához felhasznált genomi DNS templátot ipd3-1 és Jemalong 0,1 g (4db összetett 

levél) növényi levélből vontuk ki CTAB módszerrel, amelyet a Medicago kézikönyvben 

leírtak szerint végeztünk el (Cook és mtsai, 2006). 

 

 

http://www.zenonbio.hu/
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4.3.1.2. Polimeráz láncreakció (PCR) 

 

A PCR amplifikációkat a ZenonBio Kft. által forgalmazott Taq polimeráz enzimmel 

hajtottuk végre. A reakciót 12 µl végtérfogatban mértük össze, amely tartalmazott 1 µl 50-100 

ng/µl koncentrációra higított genomi DNS-t, 6 µl 1,5 mM MgCl2 tartalmú T puffert 

(Sambrook és mtsai, 2001), 10 pmol/µl forward és reverse primerekből 1-1 µl-t, 0,15 µl Taq 

polimerázt (5U/ µl) és 2,85 µl steril MQ-desztillált vizet. A polimeráz láncrekaciót PTC 200 

DNA Engine Thermal Cycler típusú gépben végeztük az alábbi programot alkalmazva:  

2 perc kezdeti denaturáció 94˚C; 35 ciklusban ismételve 30 mp 94˚C denaturáció, 1 perc 

annealing az adott primernek megfelelő hőmérsékletre optimalizálva, 1 perc/kb 72˚C 

elongáció, végezetül 10 perc 72 ˚C végső lánchosszabbítás és 5 perc 4 ˚C. 

 A növényi transzformációs konstrukciók létrehozása és az ipd3-1 deléció azonosítása 

során cDNS és CTAB-os módszerrel tisztított genomi DNS mintákon a PCR amplifikációkat 

Sigma Accu Taq polimeráz enzim kittel végeztük betartva a gyártó által megadott leírást 

(http://www.sigmaaldrich.com/sigma-aldrich/home.html). 

 Az amplifikációk során kapott fragmentek elválasztására agaróz gélelektroforézist 

alkalmaztunk. Genetikai térképezés során a várt hosszpolimorfizmusnak megfelelően a DNS-t 

2-3%-os, klónozáshoz szükséges fragmenteket 1%-os 0,5 μg/ml koncentrációban EtBr-ot 

tartalmazó agaróz gélben futattuk. Az elektroforézis 1xTAE pufferrel (Sambrook és mtsai, 

2001) feltöltött futtatókádban történt 120V feszültség alatt, a fragmentek megjelenítésére UV 

fény világítással rendelkező SYNGENE gél dokumentációs rendszert használtunk.  

 

 

4.3.1.3. PCR alapú markerek 

 

Az ipd-3-1 mutáció durva térképhelyét a Mun és mtsai által leírt (2006) mikroszatellit 

markerek segítségével határoztuk meg, amelyeket a genomban elhelyezkedő tandem 

ismétlődésekre terveztek. Az ismétlődések száma az egyes ökotípusokban eltérő lehet, amely 

lehetővé teszi a polimorfizmus kimutatását. A finom térképezés céljából további 

mikroszatellit markerek mellett BAC klónok végeire, valamint a rajtuk lévő TC/EST 

szekvenciákra „intron targeting” primerpárokat terveztünk az ITPrim programmal 

(http://tacsko.abc.hu/cgi-bin/itprim/itprim.pl). Ezek a primerek egy adott gén két egymást 

követő exonjaira tapadnak ki és a két exon között elhelyezkedő intron amplifikációját 

http://www.sigmaaldrich.com/sigma-aldrich/home.html
http://tacsko.abc.hu/cgi-bin/itprim/itprim.pl
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célozzák (intron targeting). A tervezett primereket szülői homozigóta és heterozigóta 

egyedeken teszteltük, genetikai térképezéshez elsősorban a kodominánsan kiértékelhetőeket 

használtuk fel. A poliformizmus kimutatására agaróz gélelektroforézist alkalmaztunk 

elsősorban, szükség esetén pedig SSCP analízist végeztünk. A deléció keresés céljából 

szekvencia analízisnek alávetett 7 jelölt gént Primer Premier 5.5. programmal exonokra 

tervezett primerpárokkal fedtük le. A felhasznált primerek nevét és szekvenciáját a melléklet 

4.3. A. és B. táblázat foglalja össze.  

 

 

4.3.1.4. Genotípus meghatározás egyszálú DNS konformáció-polimorfizmus 

alapján (SSCP) 

 

Géntérképezés során agaróz gélen hosszpolimorfizmust nem mutató PCR fragmentek 

közötti szekvencia különbségek kimutatására SSCP analízist alkalmaztunk. Az eljárás menete 

szerint a kétszálú PCR termék denaturálását követően azonnal lehűtve egyszálú DNS láncokat 

kapunk, amelyeket poliakrilamid gélen elválasztottunk. A polimorfizmust az egyszálú DNS 

láncok bázissorendjük által meghatározott másodlagos térszerkezetből adodó eltérő vándorlási 

sebesség adja (Orita és mtsai, 1989). 

Az analízis során a vizsgálni kívánt PCR reakciót kétszeres térfogatban (24 µl) mertük 

össze, amelyből 5 µl-t 1%-os agaróz gélen ellenőriztünk, majd a PCR termék 

koncentrációjától függően 5-10 µl-t használtunk fel SSCP analízisre, amelyhez 5 µl kétfázisú 

STOP festéket mértünk (98% deionizált formamid, 10 mM EDTA (pH 8.0), 0,2% 

brómfenolkék, 0,2% xilén-cianol). A mintát 95˚C–on 5 percig történő denaturálását követően 

azonnal jégre helyeztük és a várt fragment mérettől függően 8 vagy 10%-os natív 

poliakrilamid gélen (akrilamid:biszakrilamid 40:1) futattuk 4˚C-on 1xTBE pufferben 

(Sambrook és mtsai, 2001) 180-200V feszültség között 18-21 óráig. A gélen elválasztott DNS 

fragmenteket ezüst-nitrátfestéssel tettük láthatóvá az alábbi módszer szerint: Első lépésként a 

gélt 200 ml 1%-os salétromsav oldatban fixáltuk 4 percig, majd háromszori MQ-desztillált 

vizes öblítés után 200 ml 2%-os ezüst-nitrát oldatban festettük 30 percig. A festőoldat 

eltávolítása után a gélt újból háromszor öblítettük MQ-desztillált vízzel, ezt követően pedig a 

DNS mintázat előhívását 200 ml 0,3 M-os 60 µl formaldehidet tartalmazó nátrium-karbonát 

oldattal végeztük. Az ismételt háromszori MQ-desztillált vizes öblítés után a gélt 300 ml 

10%-os ecetsav oldatban fixáltuk 5 percig, majd 300 ml 10%-os glicerinoldatban minimum 
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30 percig áztattuk. A gélt két celofán réteg közé buborékmentesen elhelyeztük és kifeszítve 

megszárítottuk. 

 

 

4.3.1.5. BAC klónok, kontigépítés a jelölt gének azonosításáig 

 

A térképezésen alapuló génizolálás végrehajtásához a már fent említett ipd3-1 mutáns 

vonalból készült F2 térképező populáció mellett rendelkezésünkre állt a Medicago truncatula 

Jemalong A17 genotípus genomját lefedő BAC könyvtár. A klóntárat a genom HindIII 

parciális emésztésével kapott átlagosan 100-120kb nagyságú inszertek pBeloBAC11 vektorba 

való ligálásával állították elő, amely mintegy harmincszorosan fedi le a M. truncatula 

genomot (Dr. D. Cook Laboratorium, University of California, Davis). Az első mth1-nek 

nevezett klóntár (Nam és mtsai, 1999) kb. 30000 klónt tartalmazott, amelyet kibővítették egy 

nagyobb úgynevezett mth2 könyvtárral (Choi és mtsai, 2004), ezen utóbbi klóntárral 

rendelkezik laboratóriumunk. A kutatócsoportok munkájuk során további lefedetlen genomi 

régiókat azonosítottak, ezért a könyvtárat még tovább bővítették a genom EcoRI (mte1 

klóntár, Toulouse-Evry, France) és BamHI (mtb1 klóntár, Sogang University, Korea) 

részleges emésztésével, valamint egy újabb nagyobb inszert méretet (200 kb) tartalmazó 

HindIII könyvtárat (mth4, Toilose-Evry, France) hoztak létre.  A BAC klónok tárolása a 

vektoron lévő kloramfenikol rezisztencia marker által biztosított szelektív LB tápfolyadékban 

(Sambrook és mtsai, 2001) 384 férőhelyes mikrotiter lemezeken -80˚C-on történik. A 

Medicago genom szekvenálási programnak köszönhetően már a legtöbb BAC klón teljes-, 

vagy BAC vég szekvenciája elérhető interenetes adatbázisban. (www.ncbi.nlm.nih.gov). Ezen 

kívül a genom program által hozzáférhető a kódoló, EST (Expressed Sequence Tag) 

szekvencia adatbázis is. (www.medicago.org) A genom szekvencia szintű ismerete 

elengedhetetlen a térképezés folyamatában a PCR alapú markerek tervezéséhez. 

A mutáció finomtérképezése során meghatározott - lehetőség szerint minél közelebbi - 

a mutáns fenotípussal két szorosan kapcsolt határoló markertől indított genomséta átfedő 

BAC klónokból álló kontigépítéssel történt. Az átfedő BAC klónok azonosítására BLASTN 

szekvencia hasonlóságot elemző programot használtunk. A határoló markereket tartalmazó 

BAC klónok túlnyúló szekvenciájával nukleotid szinten erős homológiát (99-100%) mutató 

megszekvenált BAC klónokat, vagy BAC végeket kerestünk az adatbázisokban 

(www.ncbi.nlm.nih.gov, www.medicago.org). Amennyiben nem volt lehetséges BAC 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.medicago.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.medicago.org/
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végszekvenciákkal tovább építeni a kontigot, Medicago truncatula EST adatbázisában 

hasonló nukleotid szintű BLAST analízist végeztünk a továbbhaladás reményében. A 

kromoszóma séta során azonosított BAC klónokat, a BAC végekre vagy a BAC szekvencia 

analízise során BLASTX programmal azonosított kódoló szekvenciákra tervezett primerek 

segítségével visszatérképeztük az F2 szegregáló populáción abból a célból, hogy ellenőrizzük 

nem tévedtünk-e el más genomi régióba, illetve új rekombináns egyedek azonosításával 

tovább szűkítsük a mutáció lehetséges térképhelyét. A mutáns lókuszt tartalmazó genomi 

régió behatárolását követően a régióban lévő jelölt gének keresését BLASTX programmal 

végeztük el. 

Genetikai térképezés során kapott genotípus adatokat az irodalmi áttekintésben 

bemutatott színtérképbe (Kiss és mtsai, 1998) illesztettük, amelyben a szín és számkódok a 

következőket jelentették: 

Sárga1 mező jelöli az anyai homozigótát, esetünkben az A17 Jemalong genotípus előállított 

mutánst, ciklámen3 mező az apai homozigótát - A20 genotípus, zöld2 mező a heterozigótát, 

acélkék4 a nem kodominánsan kiértékelhető markerek esetében a biztosan nem anyai 

homozigótát, végül a neon zöld5 a biztosan nem apai homozigótát jelenti. A markereket 

tartalmazó oszlop egy kromoszómán elhelyezkedő markerek sorrendjét jeleníti meg. A 

rekombinációkat egy függőleges színátmenet mutatja. A markerek sorrendbe rendezése pedig 

a lehető legkevesebb rekombinációt mutatva történik.  

 

 

4.3.1.6. Kompetens sejtek készítése, transzformáció 

 

Escherichia coli kompetens sejt: 

 

E.coli kompetens sejt készítéséhez DH5α. törzset használtunk. Egy baktérium telep 3 

ml SOB (Sambrook és mtsai, 2001) tápoldatban történő leoltását követően 37˚C-on 4-5 órát 

OD600=0,4-ig növesztettük. Ebből a baktériumkultúrából 50 µl-t 250 ml SOB tápoldatban 

18˚C-on 2 napig OD600=0,6-ig növesztettük, ezután 10 percig jégen állni hagytuk. A 

folyadékkultúrát 4˚C-ra hűtött centrifugában 3300 rpm-en 10 percig centrifugáltuk, majd az 

összegyűlt baktérium üledéket 80 ml jéghideg TB pufferben (10 mM PIPES, 15 mM CaCl2, 

250 mM KCl, 55 mM MnCl2, pH=6,7) szuszpendáltuk és 10 percig jégen inkubáltuk. Ismételt 

10 percig tartó centrifugálást követően, az összegyűlt baktériumokat 20 ml TB pufferhez 
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hozzáadott 1,5 ml DMSO oldattal szuszpendáltuk. Az elkészült sejteket Eppendorf csövekbe 

szétosztva -80˚C-os hűtőben tároltuk felhasználásukig. 

E.coli kompetens sejt transzformálását az alábbi protokoll szerint végeztük: jégen 

felolvasztott 100 µl kompetens sejthez 3-5 µl ligátumot mértünk, majd jégen 30 percig 

inkubáltuk. Másfél percig tartó 42˚C-on hősokkolt sejteket 5 percig jégre helyeztük, majd 900 

µl SOC (Sambrook és mtsai, 2001) tápoldatot hozzáadva 1 órát 37˚C-on növesztettük. A 

felnőtt baktérium kultúrából 100 µl-t megfelelő antibiotikumot tartalmazó LB szelektív 

táptalajra szélesztettük és 37˚C-on egy éjszakán át növesztettük. 

 

Agrobacterium rhizogenes kompetens sejt: 

 

 Agrobacterium rhizogenes kompetens sejt készítéséhez Arqua törzset (Boisson-

Dernier és mtsai, 2001) használtunk. Egy baktérium telepet 2 ml YEP folyadékkultúrába oltva 

egy éjszakán át 28˚C-on, majd 200 ml YEP tápoldatba hígitva 28˚C-on 4-5 óra alatt 

OD600=0,3-ig növesztettük. A baktérium folyadékkultúrát 4˚C-on 3300 rpm-en 10 percig 

centrifugáltuk, ezután az összegyűlt baktériumot jéghideg 1 mM HEPES pH7 oldatban 

szuszpendáltuk és újból centrifugáltuk. Az utóbbi folyamat ismétlését követően az összegyűlt 

baktériumokat 2 ml jéghideg 10%-os sterilre szűrt glycerol oldatba szuszpendáltuk és 50 µl-

ként adagolva -80˚C-os hűtőbe helyeztük. 

 Arqua törzs transzformálását következőképpen végeztük el: jégen felolvasztott 50 µl 

kompetens sejthez 3 µl plazmidot mértünk és 5 percig jégen inkubáltuk. Ezt követően a 

sejteket 5 percig folyékony nitrogénben fagyasztottuk, majd 37˚C-os vízfürdőbe helyeztük 5 

percre. 950 ml YEP (Sambrook és mtsai, 2001) tápoldatot hozzáadva a sejteket 2 órán át 

növesztettük 28˚C-os termosztátban. A felnőtt folyadékkultúrából 100 µl-t megfelelő 

antibiotikumot tartalmazó TA szelektív táptalajra szélesztettük és 2 napig növesztettük 

28˚C-on. 

 

 

4.3.1.7. PCR termékek klónozása és szekvenálása 

 

A klónozáshoz felhasznált PCR termékeket minden esetben 1%-os agaróz gélből 

izoláltuk és Promega PCR tisztító Kittel tisztítottuk. A plazmidok izolálását baktériumból 

QIAGEN QIAprep Miniprep Kittel (Invitrogen) végeztük. A klónok szekvenálása Sanger és 
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munkatársai (1977) által kidolgozott láncterminációs eljáráson alapuló szekvenálással történt 

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kittel (Life Technologies), ABI Prism 3100 

Analyzer berendezésen analizálva. A szekvencia adatok feldolgozása DNASTAR Lasergene 8 

SeqMan programmal végeztük el. 

 

 

4.3.1.8. ipd3-1 deléció azonosítása allélszekvenálással  

 

Az ipd3-1 mutáns allél azonosítása során a mutáns növény gyökeréből készített cDNS 

(lásd 4.3.2.1. fejezet) és genomi DNS (lásd 4.3.1.1. fejezet) templáton IPD3 F2/R2 

primerpárral (melléklet 4.3. B. táblázat) kapott PCR fragmenteket pGEM T-Easy (Promega) 

vektorba ligáltuk 10 µl végtérfogatban követve a gyártó által megadott leírást. 5 µl ligátumot 

DH5α E.coli kompetens sejtbe transzformáltuk, majd a vektoron lévő M13 forward és reverse 

primerekkel ellenőrzött pozitív klónok közül egyet-egyet megszekvenáltattunk. A cDNS 

templáton végzett amplifikációk esetében maga a PCR termék is szekvenálásra került. 

 

 

4.3.1.9. Medicago truncatula transzformációhoz felhasznált konstrukciók 

klónozása 

 

A leírt konstrukciók mindegyikét Invitrogen által forgalmazott Gateway klónozó 

rendszer segítségével állítottuk elő a gyártó által megadott leírás szerint 

(http://www.invitrogen.com/site/us/en/home.html). A felhasznált donor, illetve célvektorok a 

Plant Systems Biology, VIB-Ghent University, Belgium intézetből származnak 

(http://gateway.psb.ugent.be/search). Az üres vektorok fenntartása E.coli DB3.1 törzsben 

történt. A szubklónozásokat a Promega által forgalmazott pGEM T-Easy vektorba történő 

ligálással végeztük Fermentas T4 ligáz- és restrikciós hasító enzimekkel.  

 

Konstrukciók a komplementációs teszthez: 

 

Rendelkezésünkre állt egy Gateway entry klón: 35S promoterrel hajtott IPD3 cDNS 

pDONR207 vektorban (G. E. D. Oldroyd, JIC, Norwich UK), amelyből a gént homológ 

http://www.invitrogen.com/site/us/en/home.html
http://gateway.psb.ugent.be/search
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rekombinációval pK7WG2D célvektorba klónoztuk Gateway LR Clonase Enzyme Mix-et 

használva.  

Natív IPD3 promoterrel hajtott IPD3 gén konstrukció létrehozását több lépésben 

végeztük el: elsőként Jemalong genomi DNS templátról amplifikáltuk az IPD3 gén 

promóterét a start kodon előtt 5’ irányban 1233 bp-ral az IPD3prom-GwF/IPD3-R10 

primerpárral, a terminális régiót pedig STOP kodontól 566 bp-ral az IPD3-F6/IPD3-3’UTR 

GwR primerpárral (4.4. ábra A, melléklet 4.5. táblázat). A kapott fragmenteket pGEM T-Easy 

vektorba ligáltuk a gyártó (http://worldwide.promega.com/country.aspx?returnUrl=/) által 

megadott leirat szerint.  

A gén kódoló részéhez a promoter illesztését az 1. exonban lévő Nco1, a terminális 

szekvenciát pedig a 10. exonban lévő XagI restrikciós hasító helyek segítségével végeztük. 

Ehhez az IPD3 promoter-pGEM T-Easy klónt NcoI-NcoI, az IPD3-3’UTR-pGEM T-Easy 

klónt NcoI- XagI restrikciós enzimekkel hasítottuk. Az IPD3 cDNS kivágást a 35S::IPD3-

pDONR207 entry klónból NcoI-XagI enzimekkel végeztük. (4.4. ábra B) Először az IPD3 

cDNS-t ligáltuk T4 Ligáz enzimmel (Fermentas) NcoI-XagI restrikciós helyek mentén a 

terminális régiót tartalmazó felnyitott pGEM T-Easy vektorba. (4.4. ábra C) Az így kapott 

plazmidot NcoI enzimmel linearizáltuk, végeit defoszforiláltuk (Shrimp Alkine Phosphatase, 

Roche), majd az előzetesen mindkét végén NcoI enzimmel hasított IPD3 promotert az 

IPD3cDNS-3’UTR-pGEM T-Easy konstrukcióba ligáltuk (4.4. ábra D). A három lépésben 

klónozott IPD3 gén - a konstrukció végein Gateway specifikus primerszekvenciákkal történt 

amplifikáció miatt - homológ rekombinációs szekvenciákkal rendelkezik, ami lehetővé tette a 

gén pDONR201 vektorba rekombinálódását Bp Clonase Enzyme Mix (Invitrogen) 

segítségével. A keletkezett pIPD3::IPD3cDNS-3’UTR-pDONR201 konstrukciót végül 

pK7GW2D célvektorba rekombináltattuk Gateway LR Clonase Enzyme Mix-et (Invitrogen) 

használva. A célvektor GFP markergént tartalmaz transzformációs kontrollként. Az első, 

ipd3-1 allél komplementációs kísérletsorozatában a transzgenikus gyökerek kiválogatása 

nehéz volt a gyökér és a gümő gyenge de zavaró zöld autofluoreszcenciája miatt, ezért az 

ipd3-2 allél komplementációjánál a vektor cseréjét végeztük el a konstrukcióban. A pKGW-R 

célvektor dsRED pirosan fluoreszkáló markergént tartalmazott, amely biztosította a 

transzformáns gyökerek könnyebb szelektálhatóságát. 

A M. truncatula IPD3 ortológ L. japonicus CYCLOPS génnel való komplementációs 

teszt elvégzéséhez a pCYCLOPS::CYCLOPS-pCAMBIA 1301 konstrukciót Makoto Hayashi 

(Osaka University, Japan) bocsátotta rendelkezésünkre (Yano és mtsai, 2008). 

 

http://worldwide.promega.com/country.aspx?returnUrl=/
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4.4. ábra: pIPD3::IPD3cDNS-3UTR klónozása pGEM T-Easy vektorba. 

 

 

 

Konstrukció a spontán gümőzési teszthez: 

 

A DMI3 (CCaMK) gén kalcium és kalmodulin kötő doménjének deléciója egy 

funkciónyeréses, folyamatosan aktív kinázt eredményez, amely rhizobium baktérium jelenléte 

nélkül nitrogénmentes tápközegben spontán gümő kialakulását eredményezi. A CCaMK ezen 

csonkolt változata csupán a kináz domént tartalmazza, amely a DMI3 fehérje 1-311 
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aminosavát foglalja magába (Gleason és mtsai, 2006). A 35S::DMI3 1-311*-pKGW-R 

transzformációs klónt Erik Limpens (Wageningen University), bocsátotta rendelkezésünkre 

(Ovchinnikova és mtsai, 2011). 

A létrehozott és kapott konstrukciók mindegyiket elsőként E.coli DH5α kompetens 

sejtbe transzformáltuk, majd ezt követően a Medicago truncatula gyökér transzformációt 

lehetővé tevő Agrobacterium rhizogenes Arqua törzsébe vittük át. A felhasznált és elkészített 

konstrukciók összesítését a melléklet 4.6. táblázata tartalmazza. 

 

 

4.3.2. RNS technikák 

 

4.3.2.1. Növényi RNS tisztítása, cDNS szintézis 

 

Génexpressziós vizsgálatokhoz szükséges totál RNS-t növényi gyökerekből izoláltuk. 

A levágott gyökereket haladéktalanul folyékony nitrogénben fagyasztva dörzsmozsarakban 

homogenizáltuk, majd 750 µl feltáró TRIzol reagensben elkevertük a mintákat és 150 µl 

kloroformot adtunk hozzá. Szobahőmérsékleten 3 percig állni hagytuk, ezt követően 15 percig 

15000 rpm-el 4˚C-on centrifugáltuk. A keletkezett felső vizes fázishoz 400 µl izopropanolt 

mértünk, majd 10 percig tartó szobahőmérsékleten való állást követően a fent leírt módon 

centrifugáltuk. A keletkezett pelletet 800 µl 75%-os etanollal mostuk, majd ismételt 

centrifugálást követően beszárítottuk és 30 µl steril RNase mentes desztillált vízben 

visszaoldottuk. Az RNS izolátumok koncentrációját NanoDrop-1000 spektrofotometer 

műszeren (Thermo Fisher Scientific) mértük meg, majd DNase I enzimmel (Fermentas) 

kezeltük. Az RNS preparátumokat tovább tisztítottuk QIAGEN RNasey Mini Kit oszlop 

segítségével a gyártó által megadott leirat szerint, végezetül ismét megmértük 

koncentrációjukat NanoDrop spektrofotometeren. Kvantitatív real-time PCR-hez használt 

cDNS szintézisét ezen RNS mintákból végeztük Superscript III Reverse Transcriptase Kit-tel 

(Invitrogen) a gyártó által megadott leirat alapján 20 µl végtérfogatban oligo dT primerekkel 

1500 ng totál RNS-t bemérve. 
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4.3.2.2. Real-time kvantitatív PCR 

 

A Real-time kvantitatív PCR lehetővé teszi ciklusonként keletkezett PCR termékek 

valós idejű detektálását fluorometriás úton, amely esetünkben SYBR Green dupla szálú DNS-

hez kötődő festékkel történt. A DNS szintézisét SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix 

(Sigma-Aldrich) és Maxima SYBR Green Master Mix (Fermentas) kittekkel hajtottuk végre 

40x higított cDNS templáton 100 nM végkoncentrációban használt Primer premier 5.5 

programmal tervezett gén specifikus primerekkel (melléklet 4.7. táblázat) 12 µl 

végtérfogatban. Kezdeti 94˚C 2 perc (JumpStart) vagy 10 perc (Maxima) denaturációt követte 

45-50 ciklusban ismételve 94˚C 15 mp denaturáció, 60˚C 20 mp annealing, 72˚C 20 mp 

lánchosszabbítás.  A qRT-PCR reakciót MiniOpticon System (Bio-Rad) berendezésen Bio-

Rad CFX Manager software 1.5. program segítségével hajtottuk végre. A PCR amplifikációt 

követően olvadáspont analízist végeztünk a PCR specificitásának ellenőrzése érdekében: 

kiszűrtük a nem specifikus PCR termékeket és a primer dimerek keletkezését. A vizsgálatokat 

3-4 független biológiai kísérletsorozat cDNS mintáin végeztük, valamint egy 

kísérletsorozaton belül a PCR reakciót adott templáton háromszori ismétlésben mértük össze. 

A cDNS templátok esetleges genomi DNS tartalmát intront amplifikáló ubiquitin primerpárral 

ellenőriztük. Az eredmények kiértékelésekkor a gének relatív génexpressziós értéket 2ΔΔCt 

képlet szerint számoltuk ki. Ehhez elsőként a vizsgálni kívánt gének és a referencia gén 

(ubiquitin) Ct (cycle treshold) értékeit a három ismétlés átlagában határoztuk meg. 

Normalizálásuk a vizsgálni kívánt gén Ct értékéből a referencia gén Ct értékének kivonásával 

végeztük (ΔCt). ΔΔCt számolása a következő képlet alapján történt: ΔCt kontroll-ΔCt vizsgált 

gén adott időpontban szedett mintán, ahol kontrolként használtuk Nod faktor indukálta 

kísérletsorozatban a kezeletlen minta ΔCt értékét, az S. meliloti indukálta kísérletsorozatban 

pedig az 1 napos minta ΔCt értékét.  

 

 

4.3.2.3. Szemikvantitatív PCR 

 

A vizsgálni kívánt cDNS mintákból 25µl térfogatban mértük össze a reakciókat, 

amelyek tartalmazták a megfelelő primer párt (melléklet 4.7. táblázat) 400 nM 

koncentrációban. A polimeráz láncrekaciót PTC 200 DNA Engine Thermal Cycler típusú 

gépben végeztük, az alábbi programmal: 2 perc denaturáció 94˚C; ciklusban ismételve 30 mp 
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94˚C denaturáció, 30 mp annealing az adott primerre optimalizált hőmérsékleten (55-59˚C), 

20-50 mp 72˚C elongáció. A reakciókat tapasztalat alapján, adott primertől függően 22-26 

ciklus között leállítottuk és a keletkezett fragmenteket agaróz gélen elválasztottuk. Minden 

reakció mellett futott kontroll reakció, amelyben a M. truncatula actin génjének 452 bp 

hosszú szakaszát amplifikáltuk. Az actin expressziójához viszonyítottuk a vizsgált gének 

kifejeződését, amelyet a gélfotó alapján a GeneTools 3.04 (SYNGENE) program 

denzitometriás alkalmazásával határoztunk meg.  

 

 

4.4. Medicago truncatula gyökér transzformálása  

 

M. truncatula gyökér transzformálását Agrobacterium rhizogenes (Arqua törzs) 

rendszerben végeztük steril körülmények között (Boisson-Dernier és mtsai, 2001 

módodsítva). A kísérletben felhasznált növényi csírák végeit a gyökércsúcsúktól körülbelül 3 

mm-re levágtuk, majd az adott konstrukciót tartalmazó Agrobacterium-ból készített 

baktériumpázsitba merítettük. (A baktériumpázsitot egy telepből indított egy éjszakán át 

növesztett folyadékkultúra 100 µl-ének szelektív táptalajra való szélesztésével, majd ezt 

követően 28˚C-on 1 napig történő növesztésével állítottuk elő.) Az ily módon transzformált 

növényeket Fahreus táptalajt tartalmazó kisméretű szögletes lemezre helyeztük és körülbelül 

egy hétig, a vágott felszín alatt megjelenő transzformáns gyökerek növekedésének 

megindulásáig, hosszúnappalos növénynevelő kamrában neveltük. Ezt követően 2 hétre, a 

transzformáns szőrös gyökerek (hairy root) kifejlődéséig 25 µg/ml koncentrációban 

kanamicint tartalmazó szelektív Fahreus táptalajra két szűrőpapír közé helyeztük. A 

növényeket ezután zeolit-homok 3:1 arányú keverékére ültettük ki és ezzel egy időben a 

komplementációs tesztben az ipd3-1 kísérletsorozatot Sm 1021 pXLGD4-, ipd3-2 esetében 

pedig Sm 1021 nifH::GUS baktériummal fertőztük. A fertőzés után 5 héttel a transzformáns 

gyökereket a vektorokon lévő GFP és dsRED markergének segítségével Olympus SZX12 

típusú fluoreszcens sztereo mikroszkópon azonosítottuk, majd megvizsgáltuk a transzformáns 

gyökereken képződött gümők fenotípusát, valamint a gümők struktúráját is metszeteik X-Gal, 

illetve GUS festést követően. Spontán gümőzési tesztben a transzorfmáns növények kiültetése 

autoklávban sterilizált zeolit-homok keverékébe történt, ahol rhizobium jelenléte nélkül 6 

hétig neveltük a növényeket. A transzformáns gyökerek válogatása a fent leírt sztereo 
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mikroszkóppal a transzformációs vektoron lévő dsRED marker segítségével történt. A 

képződött spontán gümők struktúrájának vizsgálatát toluidin-kék festést követően végeztük. 
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5. Eredmények 

 

5.1. Szimbiotikus mutáns növények azonosítása 

 

A John Innes Centre (Norwich, Egyesült Királyság) kutatóintézetben gyors neutron 

besugárzással mutagenizált Medicago truncatula Jemalong genotípusú növények között 

szimbiotikus nitrogénkötő kapcsolat kialakulásában hibát szenvedett növényeket kerestek egy 

mutánskeresési sorozatban (Marsh és mtsai, 2007).  Az azonosított mutánsok a szimbiotikus 

kapcsolat különböző lépéseiben mutattak meghibásodást, amelyeket gümőképzésük alapján 

három fenotípus kategóriába lehetett sorolni: a Nod- mutánsok 

(nod=nodulation=gümőképződés) gyökerén nem képződött gümő rhizobium baktérium 

jelenlétében; a Fix- (fix=fixation=nitrogénkötés) mutánsokon gümőkezdemények jelentek 

meg, vagy fehér, leghemoglobint nem tartalmazó gümők fejlődtek. A Fix- gümőkben azonban 

nem zajlott a légköri nitrogén redukciója, ezért ezekben nem hatékony vagy más néven 

„ineffektív” szimbiotikus kapcsolatot alakult ki. A Nod++ mutánsokon a vad típusú növénytől 

eltérően számottevően több nitrogénkötő gümő képződik, amely jelenséget 

szupernodulációnak is neveznek. A John Innes Centre-ben végzett mutánskeresési 

kísérletsorozat során elvégezték a Fix- mutáns vonalak acetilén redukciós tesztjét, amelyben 

kimutatták a mutáns gümők nitrogenáz aktivitás teljes hiányát. (Domonkos és Horváth és 

mtsai, 2013). 

A további vizsgálatokra a mutánsazonosítási kísérletsorozatból nyolc Fix- fenotípusú 

növényt választottunk ki, amelyeken elvégeztük a gümőképződés és a baktériumok 

inváziójának jellemzését X-Gal festődési mintázat alapján három héttel Sinorhizobium 

meliloti 1021 pXLGD4 (hemA::lacZ; Boivin és mtsai., 1990) baktériummal történő fertőzést 

követően (5.1. ábra). Vizsgálataink tárgyául először a gümőképződés egy igen korai fázisában 

bekövetkezett meghibásodást mutató mutánst választottuk ki, ami a doktori értekezésem 

eredményei alapján az ipd3-1 elnevezést kapta.  
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5.1. ábra: M. truncatula Fix- mutánsok jellemzése. 

 

 

 

 

 

 

A mutánskeresési sorozatból az 5.1. ábrán feltűntetett nyolc Fix- mutáns növény 

gümőképződését vizsgáltuk. A kék festődés mutatja a rhizobium baktériumok jelenlétét a gümő 

sejtjeiben. Összehasonlítva a vad típusú Jemalong és mutáns növények gümő struktúráját, 

mutánsok esetében a rhizobium fertőzés eredményességében és a gümők fejlődésében 

bekövetkezett különböző szintű meghibásodást állapítottunk meg. Legkorábbi gümőfejlődési 

rendellenességet az ipd3-1 mutánsnál figyeltük meg, majd ezt követi a 14S mutáns, amely 

gümőkben már több rhizobium baktérium által fertőzött sejtet találtunk. 5L, 11S, 7Y, 12AA, 13U 

és 6V esetében fejlettebb gümők láthatóak, azonban a rhizobium baktériumok csupán az inváziós 

(II.) és átmeneti régióban (II-III.) lévő gümősejtekben voltak kimutathatóak. 7Y valamint 5L 

gümő sejtjeiben erős barna pigmentáltságot (nyíllal jelölve) figyeltünk meg, amely a rhizobium 

fertőzésre adott növényi patogén válaszreakcióra utal.  

Méretarány: 200 µm. Metszetek vastagsága: 70 µm; I. merisztéma, II. inváziós zóna, II-III. 

átmeneti zóna, III. nitrogénkötő zóna. 
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A kiválasztott ipd3-1 növény hasonlóan a többi Fix- mutánshoz nitrogénmentes 

táptalajon Sinorhizobium meliloti B1 törzs mikroszimbionta partner jelenlétében növesztve 

mutatta a nitrogénéhezés jellegzetes tüneteit, míg a Jemalong kontroll növények vad, normális 

szimbiotikus fenotípust mutattak (5.2. ábra).  

Az ipd3-1 mutáns növényen a rhizobium baktériummmal történő fertőzést követő 

hatodik héten kisebb hajtásokat és sárgászöld leveleket figyeltünk meg (5.2. ábra A), fő 

különbség azonban a gyökereken fejlődött szimbiotikus gümők számában, méretében és 

színében mutatkozott. Míg a vad típusú növényen kevés számú nagy rózsaszín gümők 

képződtek (5.2. ábra B), addig a mutáns növényeken (5.2. ábra C-D) számban jelentősen több, 

főként apróbb fehér színű leghemoglobin hiányát jelző gümők fejlődtek. A gümők számára 

vonatkozó megállapításunkat a szárazanyag tartalomra vonatkoztatott gümőszám mérési 

eredményekkel támasztottuk alá, amely szerint szignifikánsan nő a mutáns növényen 

képződött gümők száma a vad típushoz képest (5.3. ábra). A mutáns gümők méretét és 

formájukat tekintve jelentős részben fejlődésben visszamaradt, apró gömbölyűek (5.2. ábra 

C), illetve kevesebb számban hosszúkás megnyúltak voltak (5.2. ábra D).  

 

5.3. ábra: Szárazanyag tartalomra vonatkoztatott gümőszám mérése. 

 

 

 

 

Az ipd3-1 és Jemalong növények gyökerének vizsgálatát 6 héttel a B1 rhizobium baktériummal 

történő fertőzés után végeztük. Elsőként megszámoltuk az egyes gyökereken képződött gümők 

számát, majd a gyökerek levágását és szárítását követően analitikai mérlegen mértük meg 

tömegüket.  
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5.2. ábra: Az ipd3-1 mutáns és a vad típusú Jemalong növény szimbiotikus fenotípusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, ipd3-1 mutáns, Jemalong vad típusú növény mellett Sm 1021 pXLGD4 baktériummal való 

fertőzést követő hatodik héten. B, Jemalong növényen képződött nagyméretű rózsaszín gümő. C-

D, ipd3-1 mutánson képződött fejlődésben visszamaradt gömbölyű (C) és hosszúkás (D) gümők. 

Méretarány: A=2 cm, B-D=1 mm.  
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5.2. ipd3-1 mutáns mikroszkópos jellemzése 

 

Nyomon követtük a vad típusú Jemalong és az ipd3-1 mutáns növényeken a gümők 

fejlődését, illetve a bakteriális fertőzés folyamatát S. meliloti 1021 pXLGD4 LacZ markergént 

(Boivin és mtsai, 1990) tartalmazó baktérium segítségével (5.4. ábra A-J) hosszanti 

gümőmetszeteken.  

Az ipd3-1 és a Jemalong szimbiotikus gümők fejlődését és struktúráját a rhizobium 

baktériummal végzett fertőzést követő második, valamint 5., 10. és 21. napon vizsgáltuk (5.4. 

ábra A-J). Fénymikroszkópos felvételeken a mutáns növények esetében már az infekciós 

fonalak növekedésében késést tapasztaltunk (5.4. ábra I és J). Ekkor a vad típusú növények 

esetében az infekciós fonalak már a gyökér szövetei között növekedtek, ezzel szemben a 

mutáns növényen az infekciós fonalak növekedése még csak a pásztorbotszerűen begörbült 

gyökérszőrökben volt megfigyelhető. Az ötödik és tízedik napon a vad típusú gümőben az 

infekciós fonalakból a baktériumok kiszabadulása elkezdődött és a fejlődő gümő már 

tartalmazott fertőzött sejteket, az ipd3-1 gyökerek esetében azonban még csak infekciós 

fonalakat nem tartalmazó gümőkezdemények voltak megfigyelhetőek (5.4. ábra A-D). A 21. 

napra (5.4. ábra E, F, H) még szembetűnőbb volt a fejlődésbeli különbség. A mutáns 

növényen az infekciós fonalak növekedésétől függően kétféle apró kerek formájú gümő típust 

figyeltünk meg; (i) a mutáns gümőben az infekciós fonalak még mindig nem jutottak le a 

gümő mélyebb szöveti rétegeibe, ugyanis az infekciós fonalakat tartalmazó sejtek a gümő 

csúcsi részén maradtak, ami gyakran le is vált a fejlődő gümőről (5.4. ábra E). A gümők 15-

20%-ában (ii) azt figyeltük meg, hogy a gümők teljes egészében infekciós fonalakkal voltak 

tele (5.4. ábra F). Tehát az apró fehér gümők nem mutatták a kifejlett indeterminált vad típusú 

gümőre jellemző szöveti struktúrát (5.4. ábra H). A fertőzés utáni hatodik hetet követően a 

mutáns növényen fejlődő gümők 5-10%-a hosszúkás henger alakú formát vettek fel, amelyek 

esetében a merisztématikus zónát egy megnyúlt infekciós fonalakkal telített kiszélesedett 

inváziós zóna követte, a gümő alapi része pedig néhány sejtsorból állt, ahová az infekciós 

fonalak már nem nyúltak be (5.4. ábra G). 
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5.4. ábra: ipd3-1 és vad típusú Jemalong 

gümők fejlődésének összehasonlítása. 

 

 

 

Gümő metszeteken végzett mikroszkópos vizsgálatok mellett statisztikai analízist is 

végeztünk a rhizobium fertőzés után 5. és 10. napon 10-10 mutáns és vad típusú növényen az 

infekciós eseményekről. Méréseket végeztünk a gyökerek és az infekciós régió (az első és 

utolsó infekciós esemény távolsága a gyökéren) hosszának megállapítására, valamint 

A 5.4. ábra A, C, E, F, G, J képei az ipd3-1 mutáns gümő, a B, D, H, I képek a vad típusú gümő 

fejlődésének lépéseit mutatja be Sm 1021 pXLGD4 LacZ markergént tartalmazó baktériummal 

való fertőzés után. A 70 µm vastag gümő szeletek metszeti képe X-Gal festést követően a fertőzés 

után 5. nap: A és B, 10. nap: C és D, 21. nap: E, F és H, 6 héttel a fertőzés után ipd3-1 hosszúkás 

gümője: G, 2 nappal a fertőzést követően a gyökérszőrökben megfigyelt infekciós fonalak vad 

típusú növényen (I) és mutáns növényen (J). 

Méretarány: A-H=200 µm, I-J=20 µm. 
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meghatároztuk az infekciós fonalak, a gümőkezdemények és a gümők számát (melléklet 5.5. 

táblázat).  

A statisztikai adatok alapján nem találtunk különbséget a gyökerek hosszában vad 

típusú és mutáns növények között a fertőzést követő 5. és 10. napon, azonban szignifikáns 

különbség volt megfigyelhető az infekciós régió hosszában a fertőzés utáni tizedik napon. Az 

ipd3-1 gyökereken az infekciós régió hossza 8,7 ± 1,3 cm, vad típusú növényeken 5,6 ± 1,8 

cm volt [± jelzi a szórást (=SD, standard deviation)]. Az infekciós fonalak száma kevesebb 

volt a mutáns gyökereken (2,2 ± 1,93) a vad típushoz képest (6,33 ± 2,04) öt nappal a 

fertőzést követően, azonban a tizedik napon ezt a különbséget már nem tapasztaltuk. A 

gümőkezdemények számában kimutatott szignifikáns különbséget a 10. napon észleltük, az 

ipd3-1 gyökereken 15,44 ± 1,17, míg a vad típuson csupán 10,9 ± 1,5 gümőprimordiumot 

figyeltünk meg. 

További vizsgálatokat végeztünk ipd3-1 mutáns növényen képződött hathetes 

megnyúlt gümőkön, a hibás rhizobium fertőzési folyamat tanulmányozására lézer-pásztázó 

konfokális mikroszkóppal. A növényi sejtek és baktériumok megjelenítésére nukleinsavhoz 

kötődő SYTO13 festéket használtunk. A vad típusú gümő átmeneti régiójában és nitrogénkötő 

zónájában a növényi sejteket teljes egészében differenciálódott megnyúlt bakteroidok töltik ki 

(3.6. ábra B-C). Ezzel szemben a hengeres ipd3-1 gümő alapi részén lévő sejtekben nem 

találtunk baktériumokat, csupán a növényi sejt sejtmagjai adtak zöld fluoreszcens jelet (5.6. 

ábra E). A megnyúlt inváziós zóna és a gümő alapi részének határán készült felvételeken a 

növényi sejtmagok és az infekciós fonalak láthatóak a bennük rekedt differenciálatlan 

baktériumokkal (5.6. ábra F). Az infekciós fonalak morfológiája eltérést mutatott a vad 

típushoz képest, vastag felhólyagosodott formák voltak jelen a bennük felgyűlt, ki nem 

szabadult baktériumok miatt (5.6. ábra G-I). Ezen régiókból transzmissziós 

elektronmikroszkópos felvételeket is készítettünk kooperációs partnerünk (John Innes Center, 

Norwich Egyesült Királyság) segítségével (5.6. ábra J-M). A vad típusú gümő nitrogénkötő 

zónájában ezzel a módszerrel is jól megfigyelhetőek a bakteroidokkal telt sejtek (5.6. ábra J). 

Az ipd3-1 gümő esetében pedig baktériumokat nem tartalmazó növényi sejtek láthatóak (5.6. 

ábra L). Összehasonlítva a vad típusú és mutáns infekciós fonal keresztmetszeti képét (5.6. 

ábra K és M) azt tapasztaltuk, hogy az ipd3-1 mutánsban az infekciós fonalak sejtfala 

megvastagodott, valamint a plazmamembránon a sejtfal körül redőket figyeltünk meg (5.6. 

ábra M). 
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5.6. ábra: S. meliloti baktériumok morfológiájának és az infekciós fonalak szerkezetének lézer-

pásztázó konfokális- és elektronmikroszkópos vizsgálata ipd3-1 és Jemalong vad típus növényen.  

 

 

A-C, Jemalong és D-I, ipd3-1 növényeken képződött gümők vizsgálata lézer-pásztázó konfokális 

mikroszkópon 70µm vastag gümő metszeteken SYTO13 festést követően. A, vad típusú 

szimbiotikus gümő metszeti képe és annak átmeneti (B) és nitrogénkötő zónája bakteroidokkal telt 

sejtekkel (C). D, ipd3-1 szimbiotikus gümő metszeti képe, alapi (E), valamint a megnyúlt inváziós 

zóna és alapi rész határa (F), G-I, inváziós zónában látható infekciós fonalak. 

J-K, Jemalong és L-M, ipd3-1 szimbiotikus gümők elektronmikroszkópos vizsgálata. J, Jemalong 

szimbiotikus gümő nitrogén fixációs zónája. L, ipd3-1 megnyúlt inváziós zónája. K, Jemalong 

infekciós fonal keresztmetszeti képe. M, ipd3-1 infekciós fonal keresztmetszeti képe, ahol a 

kétvégű nyíl= infekciós fonal sejtfalvastagodása, dupla nyíl=infekciós fonal plazmamembránján 

lévő redők. Méretarány: B-C, E-I=10 μm A, D=200 μm, J-L= 500 nm n = nucleus=sejtmag,  

v = vakuolum, if = infekciós fonal bennük lévő baktériumokkal, b = bakteroidok,  

f-if = felhólyagosodott infekciós fonal 
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5.3. Szimbiotikus markergének kifejeződésének vizsgálata az ipd3-1 

mutánsban 

 

Mikroszkópos vizsgálataink azt mutatták, hogy az ipd3-1 mutáns növényben a gümő 

kialakulása során a szimbiotikus folyamatok kezdeti szakaszában történt meghibásodás. 

Ennek alátámasztására génexpressziós vizsgálatokat terveztünk, hogy megvizsgáljuk néhány a 

gümőben specifikusan kifejeződő, ún. nodulin gén aktivitását az ipd3-1 és más szimbiotikus 

mutáns növényben. A szimbiotikus folyamat során aktiválódó géneket időbeli expressziójuk 

alapján három fő csoportba osztottuk; a szimbiotikus kölcsönhatás kezdeti fázisában 

aktiválódnak a korai nodulációs gének, a gűmő organogenezis későbbi fázisában és a 

rhizobium invázió során kapcsolnak be a késő-korai-, a rhizobiumok differenciációjához és a 

gümő működéséhez szükségesek a késői nodulációs gének. Feltételeztük, hogy azokban a 

mutáns növényekben, ahol a bakteriális invázió és differenciálódás során következik be 

meghibásodás a késő-korai és késői nodulációs gének egyáltalán nem vagy nagyon gyenge 

szinten fejeződnek ki. Szimbiotikus marker géneket választottunk ki (melléklet 4.7. táblázat), 

és vizsgáltuk kifejeződésüket szemi kvantitatív és kvantitatív RT-PCR (qRT-PCR) 

segítségével ipd3-1, valamint más korai és késői Fix- mutáns (dnf1-1, dnf2 Starker és mtsai 

2006; és 6V mutáns Domonkos és Horváth és mtsai, 2013) vonalakban és Jemalong vad 

típusú növényben S.meliloti 1021 baktériummal fertőzést követő harmadik héten (melléklet 

5.7. ábra). A génexpressziós vizsgálatok összefoglaló eredményét 5.8. táblázat tartalmazza. A 

szimbiotikus marker gének transzkripciós aktivitásának vizsgálata azt mutatta, hogy az ipd3-1 

és a többi Fix- mutánsban a korai gének expressziója a vad típushoz hasonló. Az ipd3-1 

mutánsban a késő-korai marker gének csökkent aktivitást mutatnak, a késői gének jelentős 

része pedig nem expresszálódott, ami alapján kijelenthetjük, hogy a szimbiotikus marker 

gének kifejeződése az ipd3-1 mutánsban összhangban van a mikroszkópos vizsgálatokból 

levont következtetéssel, azaz az ipd3-1 mutáns a nitrogénkötő szimbiózis kialakulásának 

kezdeti szakaszában szenvedett hibát.  
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5.4. IPD3 gén azonosítása térképezésen alapuló génizolálással 

 

A mikroszkópos és génexpressziós adatok azt mutatták, hogy az ipd3-1 mutánsban egy 

a szimbiotikus nitrogénkötés folyamatában a gümőképződés elején szerepet játszó génben 

történt meghibásodás. Ahhoz, hogy a gén funkciójáról további adatokat nyerjünk, szükség 

volt a gén azonosítására, amelyet térképezésen alapuló génizolálással terveztünk végrehajtani. 

A térképezésen alapuló génizolálás, vagy más néven pozícionális klónozás lényege, hogy a 

mutáns fenotípusért felelős gént a legközelebbi rekombinációs genetikai markerektől indított 

kromoszómaséta során azonosítjuk. A fejezet az ipd3-1 mutáns szimbiotikus fenotípusát 

okozó génben történt mutáció azonosításának folyamatát mutatja be. A genetikai térképezés 

lépéseit az 5.10. ábra és 5.11. ábra szemléleti, a felhasznált primerek adatait a melléklet 4.3. 

A. és B. táblázat tartalmazza. 

 

 

5.4.1. Az ipd3-1 mutáció öröklődésének vizsgálata 

 

Első lépésként megállapítottuk a mutáció öröklődésének típusát. A szimbiotikus 

fenotípus szegregáció aránya a visszakeresztezett populációban 40 Fix+ / 13 Fix-, az F2 

térképező populációban pedig 328 Fix+ / 130 Fix- volt, amely adatok a mutáns fenotípus 

egygénes recesszív öröklésmenetét mutatják. A szegregációs adatok statisztikai ellenőrzése 

céljából genetikai kísérletekben gyakran használt χ2 próbát végeztük el (5.9. táblázat).  

 

Fenotípus Genotípus O E (O-E)2 (O-E)2/E 

Fix+ F- 40 39,75 0,0625 0,001 

Fix- ff 13 13,25 0,0625 0,004 

Összesen   53 53   0,005 

      

Fenotípus Genotípus O E (O-E)2 (O-E)2/E 

Fix+ F- 328 343, 5 240,25 0,699 

Fix- ff 130 114,5 240,25 2,098 

Összesen   458 458  2,797 

 

5.9. táblázat: Az ipd3-1 mutáns szimbiotikus fenotípusának szegregációs adatai. χ2=  Σ(O-E)2 / E, 

ahol O adott fenotípusú megfigyelt egyedek száma, E adott fenotípusú egyedek elvárt száma, Σ 

összegzés jele.   

 

Visszakeresztezett 

populáció 

F2 térképező 

populáció 
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A visszakeresztezett populációban χ2=0,005, F2 térképező populációban χ2=2,797 

értékeket kaptunk, amely eredményeket összevetve az elméleti khi négyzet eloszlás táblázat 

megfelelő értékével szabadságfok (df)=1 esetében a visszakeresztezett populációban 0,95 < P 

< 0,98, F2 térképező populációban 0,05 < P < 0,1 (P) valószínűséget olvastunk le, ami jelezte 

az egygénes recesszív öröklésmenet 3:1 szegregációs arányának szignifikáns valószínűségét.  

 

 

5.4.2. Az ipd3-1 mutáns durva- és finomtérképezése, kromoszómaséta 

 

Annak érdekében, hogy meghatározzuk a mutáció durva térképhelyét a Medicago 

truncatula genom 8 kapcsoltsági csoport egyikén, megvizsgáltuk egy 38 db növényt 

tartalmazó alap F2 térképező populáció egyedeinek genotípusát 13 ismert térképhelyzetű 

mikroszatellit markerre nézve (Mun és mtsai, 2006). Az adatok színtérképpel történő 

megjelenítését követően (Kiss és mtsai, 1998) megállapítottuk a mutáció térképhelyét az 5. 

kromoszóma felső karján 10,5 cM távolságban lévő ENOD40 és MtB93 genetikai markerek 

között. A genetikai térképezés során kapott genotípus adatokat, rekombinációs eseményeket a 

5.10. ábra összevont színtérképe szemlélteti, a genetikai markerek elhelyezkedését az 5. 

kapcsoltsági csoporton pedig a 5.11. ábra tartalmazza. Ezt követően finomtérképezést 

végeztünk abból a célból, hogy minél közelebbi határoló markereket azonosítsunk a mutáns 

lókuszhoz. Az F2 szegregáló populáció egyedszámát elsőként 105 növényre bővítettük, 

amelyeket további ismert térkép pozíciójú mikroszatellit markerekkel vizsgáltunk. Ennek 

eredményeképpen három egyed esetében rekombinációt mutattunk ki a fenotípus és a 

DK009R marker között. Következő lépésben az MtB93 és a DK009R markerektől kiindulva 

felépítettük az általuk közrefogott kromoszóma régiót átfedő BAC klónokkal (5.11. ábra A). 

Ehhez a Medicago Genom Program (www.medicago.org) adatait, valamint az interneten 

elérhető BAC klón szekvencia adatait használtuk fel. A kontigépítés során azonosított legtöbb 

BAC klón teljes szekvenciája elérhető volt az NCBI adatbázisában, amely nagyban segítette a 

genomséta további folyamatát. A mutáns fenotípus kialakításáért felelős gén pozíciójának 

minél pontosabb meghatározása érdekében, azaz további rekombináns egyed azonosításához 

növeltük a térképező populáció egyedszámát 240-re, illetve a BAC klónok analízise során 

BLASTX program segítségével azonosított kódoló szekvenciákra tervezett intron targeting 

primerekkel genetikai markereket fejlesztettünk és helyeztünk el a vizsgált régióban. A 

mutációt hordozó gén mindkét oldalán új rekombinációt mutató növények azonosításával 

tovább szűkítettük a mutáció térképhelyét a TC95016 és TC99076 markerek közé. Annak 

http://www.medicago.org/
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reményében, hogy még tovább csökkenthetjük azon BAC klónok számát, amelyeket részletes 

szekvencia analízisnek vetünk alá a fenotípus menekítéséhez szükséges jelölt gének 

azonosításához, két lépésben további 218 egyeddel terjesztettük ki a szegregáló 

populációnkat. A régióban rekombináns növények gyorsabb kiválasztásához csak a két 

TC99076 és PLR határoló markerre vonatkozó genotípusokat határoztuk meg, majd ettől 

befelé haladva vizsgáltuk őket további 7 molekuláris genetikai markerre, valamint a 

szimbiotikus fenotípusra nézve. A színtérképben ettől kifele lévő genotípus adatok 

prediktáltak ezen növények esetében azon feltételezés alapján, hogy kis genetikai távolságban 

a kettős rekombinációs esemény gyakorisága figyelmen kívül hagyható. A mutáns lókusz 

mindkét oldalán 1-1 rekombinációs esemény azonosítása lehetővé tette a kromoszóma régió 

további szűkítését a GTP (Golgi transport related protein) és BRL (BREVIS RADIX like 

protein) gének alapján készített genetikai markerek közé. A GTP és BRL genetikai markerek 

egymástól 152 kb-nyi távolságra helyezkedtek el egymástól, és ez a genomi szakasz két 

átfedő BAC klónnal (mth4-3n15 – GenBank CU914135 és mth4-28c15 GenBank CU469555) 

lefedhető volt. Ezzel a genetikai térképezést lezártuk, továbbiakban a két BAC szekvencia 

analízisét végeztük el az azonosított két határoló markerek (GTP és BRL) között. 

 

 

5.4.3. Jelölt gének keresése, a deléciót tartalmazó IPD3 gén azonosítása 

 

A genetikai térképezés által meghatározott genomi régiót szekvencia analízisnek 

vetettük alá, amelynek során olyan jelölt géneket kerestünk, ahol mutációs eseményt követően 

ipd3-1 vonalra jellemző fenotípust kaphatunk. Az 5.11. ábra B része tartalmazza a régióban 

azonosított kódoló szekvenciákat. Ezek közül 7 jelölt gén exonjaira tervezett oligonukletoid 

primerekkel (melléklet 4.3. B. táblázat) végeztünk PCR reakciót mutáns és vad típusú 

növényből készített genomi DNS és cDNS templátokon. 

Az IPD3 génre tervezett IPD3 F2/R2 primerpárral fragmenthossz különbséget 

mutattunk ki agaróz gélen az ipd3-1 és Jemalong cDNS mintákon végzett amplifikáció során 

(5.11. ábra C). Ezt követően az IPD3 gén mutáns alléljében a pontos mutációt a gén 

szekvenálásával határoztuk meg, amelynek eredményeként a 4. exon végén egy G/C 

báziscserét és az utána következő intronból 6 bp-nyi szakasz kivágódását azonosítottunk 

(5.11. ábra D). A deléció az mRNS érési folyamat (splicing mechanizmus) pontosságában 

szerepet játszó nukleotidokat is érintett, ezért megvizsgáltuk az ipd3-1 mutáns háttérben 

keletkező ipd3 transzkriptek szekvenciáját is. Az ipd3-1 cDNS templáton a deléciót lefedő 
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IPD3 F2/R2 primerpárral végzett amplifikátum szekvenálást követően megállapítottuk a 4. 

exon hiányát az IPD3 transzkriptumban, tehát a 3. exont az 5. exon követte. A 4. exon 

deléciójának eredményeképpen az mRNS leolvasási keretében csúszás következett be, ami a 

deléciót követő helyen nyolc nem IPD3 specifikus aminosav átírását, majd pedig egy korai 

stop kodon keletkezését eredményezte. Az így létrejött mutáns transzkript szekvencia 

analízise alapján egy csonkolt fehérje képződik. 

Az IPD3 gén elnevezése egy korábbi kutatómunka (Messinese és mtsai, 2007) 

eredményeiből származik. Az IPD3 fehérjét kimutatták a Nod faktor szignálútban 

elhelyezkedő DMI3 (CCaMK – kalcium/kalmodulin függő kináz) interakciós partnereként 

élesztő két-hibrid rendszerben, így az elnevezés az Interacting Protein DMI3 kifejezésből 

ered. Ez a kutatócsoport írta le az IPD3 gén és fehérje szerkezetét. Az IPD3 gén 3835 bp 

hosszú és 11 exonból épül fel, amely egy 58kDa nagyságú 513 aminósavból álló fehérjét 

kódol. A fehérje szerkezetére jellemző egy-egy α hélix struktúra a két végén, két szerin-

threonin gazdag régió, amelyek feltehetően foszforilációs helyek. C terminális végén a 

fehérjének két (NLS=nuclear localization signal) magi lokalizációs szignál található, valamint 

három coiled-coil struktúra helyezkedik el benne (5.11. ábra E). 
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5.10. ábra: Az IPD3 gén mutációjának finomtérképezése. A színtérkép a mutáns fenotípushoz 

szorosan kapcsolt markerek genotípus adatait tartalmazza az F2 populációból kiválogatott és a 

régióban rekombinációt mutató egyedekben.  

 

  

 

A színtérképen az egyes genotípusok színekkel és számokkal kódoltak, amelyek jelentését az ábra 

jobb oldalán tüntettük fel. Az oszlopok a géntérképezés során a sorokban feltűntetett markerekre 

kapott genotípus kategóriákat szemléltetik a térképező populáció egyes növényeiben. Az 

egyszeres és kétszeres vízszintes vonalak mutatják a kromoszómaséta során azonosított határoló 

markereket és az általuk adott rekombinációkat a mutáns fenotípushoz képest. A határoló 

markerek a táblázatban lila és szürke színnel került kiemelésre. A színtérképben a sárga-zöld (1-

es és 2-es genotípusok), a sárga-acélkék (1-es és 4-es genotípusok) és a ciklámen-zöld (3-as és 2-

es genotípusok) színátmenetek rekombinációs eseményeket jelentenek. A legalsó sor az adott 

genotípus kategóriában kapott növények számát tartalmazza.  
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5.11. ábra: Az IPD3 genomi régiója, a deléció azonosítása; IPD3 fehérje szerkezete. 

 

 

A, ipd3-1 mutáns lókuszt tartalmazó BAC kontig MtB93 és DK009R szorosan kapcsolt határoló 

markerek között. Vízszintes vonalak az mth2 könyvtárból származó BAC klónok; szaggatott 

vízszintes vonalak mth4 BAC klónok; pontos szaggatott vízszintes vonalak mte1 BAC klónok; 

függőleges szaggatott vonalak a kromoszómaséta során meghatározott határoló markerek 

elhelyezkedése a BAC klónokon; Jelölt határoló markerek alatt szürke számmal az általuk 

detektált rekombináns egyedek száma/vizsgált F2 egyedszám. B, Jelölt gének a GTP és BRL 

határmarkerek között. C, IPD3 gén deléciójának azonosítása cDNS templáton IPD3 F2/R2 

primerpárral. D, IPD3 gén szerkezete; a hasábok az exonokat, fekete vonal az intronokat jelöli. A 

deléció szekvenálással történő meghatározását a sárga mező mutatja. A vastag fekete színű 

szekvencia részlet a 4. exon végét, szürke karakterek az intront jelölik. Mutáns allélben az egy 

bázis cserét és a következő 6 bázis delécióját pirossal jelöltük. E, IPD3 fehérje szerkezete, amely 

Messinese és mtsai, 2007 publikáció alapján készült. 
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5.5. Egy további IPD3 mutáns allél azonosítása  

 

 

5.5.1. ipd3-2 allél azonosítása 

 

Együttműködő partnerünk, Jean-Michel Ané laboratóriuma (Department of Argonomy, 

University of Wisconsin, USA) egy új IPD3 allélt azonosított egy Tnt1 inszerciós 

mutagenezissel előállított M. truncatula R108 populációban (Tadege és mtsai, 2008). Az 

NF5939 vonalban egy PCR fragment szekvenálását követően azonosították a Tnt1 

retrotranszpozon beépülését az IPD3 génben, amely egy újabb mutáns allélt eredményezett 

(5.12. ábra A). Együttműködő partnerünktől megkaptuk az NF5939 inszerciós vonalat, 

amelyet ipd3-1 növénnyel kereszteztünk és a hibrid F1 növényekkel allél tesztet végeztünk el 

annak bizonyítására, hogy mindkét mutáns ugyanabban a génben hibás. Az ipd3-1 mutáns és 

az NF5939 vonal keresztezéséből származó F1 egyedek mindegyike Fix- szimbiotikus 

fenotípust mutatott, ami arra utal, hogy azonos komplementációs csoportba tartoznak, ezért az 

NF5939 mutánst elneveztük ipd3-2. 

 

 

5.5.2. Az ipd3-2 mutáns mikroszkópos jellemzése  

 

Elvégeztük az ipd3-2 mutáns morfológiai jellemzését vad típusú R108 növény mellett 

S. meliloti 1021 pXLGD4 baktériummal történő fertőzést követő harmadik héten. A vad 

típusú kifejlett gümőkkel szemben a mutáns gyökér felszínén csupán gümőkezdemények, 

dudorok képződtek (5.12. ábra C), ami a kortikális sejt osztódásának megindulására utal. A 

fertőzés hatására az ipd3-2 növényben ugyan megtörténik a gyökérszőrök pásztorbotszerű 

begörbülése magukba zárva a baktériumokat, azonban infekciós fonalak növekedése a 

gyökérszőr sejtekben nem zajlik le (5.12. ábra E). Ezek a megfigyelések arra engedtek 

következtetni, hogy a gümőképződés az ipd3-1 mutánshoz képest egy korábbi szakaszban állt 

meg, a meghibásodás az infekciós fonalak a gyökérszövetek belső régiója felé történő 

növekedését akadályozta meg.  
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5.12. ábra: Az ipd3-2 allél azonosítása és fenotípusos jellemzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, A Tnt1 retrotranszpozon beépülése az IPD3 gén első exonjába szürke háromszöggel jelölve, 

amelyet az IPD3-Fw3 és IPD3-Rv2 primerekkel való amplifikálás során azonosítottak. B, R108 

vad típusú gümő és C, ipd3-2 gümők metszeti képe X-Gal festést követően. D, R108 gyökérszőr 

a benne haladó infekciós fonállal. E, ipd3-2 gyökérszőr pásztorbotszerű begörbülése, amely 

magába foglalja a rhizobium baktériumokat. 

Méretarány: B, C: 200 µm; D, E: 20 µm. 
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5.6. Az ipd3 mutánsok genetikai komplementációja 

 

Annak igazolására, hogy valóban a mutáns fenotípus kialakításáért felelős gént 

azonosítottuk, az ipd3-1 és ipd3-2 mutáns esetében genetikai komplementációs 

kísérletsorozatot végeztünk el. Ennek során a vad típusú IPD3 gén kódoló szekvenciáját 

visszajuttattuk a mutáns növényekbe Agrobacterium rhizogenes transzformációval, és 

vizsgáltuk a szimbiotikus fenotípus helyreállását. Az IPD3 gén kódoló szekvenciáját saját és 

35S promóterrel építettük össze Gateway in vitro rekombinációs módszerrel (lásd 4.3.1.9 

fejezet).  

Az ipd3-1 mutáns transzformálása üres pK7GW2D vektorral (5.13. ábra A-C) és 

35S::IPD3 pK7GW2D (5.13. ábra D-F) konstrukcióval fejletlen fehér gümőket 

eredményezett, amelyeknek infekciós fonalakkal telített metszeti képe megegyezett a mutáns 

gümő fenotípusával (5.13. ábra F). A 35S promóter inaktivitását a szimbiotikus gümő 

szöveteiben Auriac és Trimmers szerzők korábban közölték cikkükben (2007), amely 

magyarázatot adott a sikertelen komplementációs kísérletre. Az IPD3 saját promoterrel hajtott 

IPD3 gén (pIPD3::IPD3cDNS-3’UTR pK7GW2D) konstrukcióval transzformált mutáns 

növények azonban pozitív komplementációs eredményt adtak (5.13. ábra G-I). A 

transzformáns gyökereken fejlődött gümők rózsaszínűek voltak, metszeti képük az 

indeterminált gümőre jellemző szöveti felépítést mutatták X-Gal festőoldattal történő 

hisztokémiai festést követően (5.13. ábra I). Jól látható a kékre festődött nitrogénkötő zóna, 

amely jelzi a növényi sejtekben a baktériumok sikeres invázióját.  

Az IPD3 gén szekvenciája erős hasonlóságot mutat a Lotus japonicus-ban leírt 

CYCLOPS génnel (Yano és mtsai, 2008), bár az ipd3-1 és cyclops mutánsok nem teljesen 

megegyező fenotípust mutatnak. Amíg a cyclops mutánsban csak gümőkezdemények 

fejlődnek és ezen kívül a mikorrhiza gomba fertőzésének hibáját figyelték meg, addig az 

ipd3-1 mutánson képződött gümők és arbuszkulumok is jóval fejlettebbek (lásd 6.1. fejezet). 

Annak a megállapítására, hogy a CYCLOPS és IPD3 gének egymás ortológjai-e, 

megkíséreltük ipd3-1 mutáns genetikai komplementációját a CYCLOPS génnel. ipd3-1 

mutánsok gyökerét a L. japonicus pCYCLOPS::CYCLOPS pCAMBIA1301 konstrukciót 

tartalmazó A. rhizogenes törzzsel transzformáltuk. A transzformáns gyökereken képződött 

gümők a vad típusra jellemző LacZ gén aktivitást mutattak (5.13. ábra L), így ez esetben is ki 

tudtuk mutatni a növényi sejtek bakterium általi invázióját. A transzkomplementációs kísérlet 
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eredménye, az hogy a L. japonicus CYCLOPS gén komplementálni tudta a M. truncatula 

ipd3-1 mutánst, igazolta, hogy a LjCYCLOPS ortológ az MtIPD3-al. 

Elvégeztük az ipd3-2 mutáns komplementációját egy pirosan fluoreszkáló 

transzformációs markert tartalmazó klónozó pKGW-R vektorral. Az pIPD3::IPD3cDNS-

3’UTR pKGW-R konstrukciót tartalmazó A. rhizogenes törzzsel történt transzformáció 

sikeresen helyreállította a mutáns fenotípust az ipd3-2 mutáns esetében is (5.13. ábra M-O). A 

szimbiotikus fenotípust ebben az esetben nem a baktérium invázió helyreállásával (X-gal 

festés), hanem a S. meliloti nitrogenáz enzimének egyik alegységét termelő nifH gén 

aktivitásával vizsgáltuk. A transzformált növények gyökerét S. meliloti CSB357 nifH::uidA  

baktérium törzzsel fertőztük és GUS festéssel vizsgáltuk a nifH promóter aktivitását. A 

pozitív GUS festés jelezte, hogy a transzformált gyökereken képződött gümőkben a nifH 

promóter bekapcsolt, jelezve, hogy a szimbiotikus folyamat eljutott a nitrogenáz enzim 

szintéziséig és a szimbiotikus kapcsolat helyreállt. A kísérlethez pozitív kontrollként a vad 

típusú M. truncatula R108 növény üres pKGW-R vektorral történő transzformálását 

használtuk (5.13. ábra P-R). 
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5.13. ábra: Az ipd3-1 és-2 allélek genetikai komplementációs tesztje. 

 

 

A-L, Az ipd3-1 vonal komplementációs tesztje. A transzformáns gyökerek azonosítása a 

vektoron lévő GFP markergén által történt. ipd3-1 transzformációja A-C,- pK7GW2D üres 

vektorral, D-F, 35S::IPD3 pK7GW2D konstrukcióval, G-I, pIPD3::IPD3 pK7GW2D 

konstrukcióval, J-L,  pCYCLOPS::CYCLOPS pCAMBIA1301 konstrukcióval.  

M-R, Az ipd3-2 vonal komplementációs tesztje. A transzformáns gyökereket dsRed markergén 

fluoreszcens jele alapján azonosítottuk. M-O, ipd3-2 vonal transzformációja pIPD3::IPD3 

pKGW-R konstrukcióva, P-R, vad típusú R108 növény pKGW-R üres vektorral történő 

transzformációja. 

Méretarány: A, B, D, E, G, H, J és K: 1 mm; M, N, P és Q: 0,5 mm; C, F, I és L: 200 µm; O 

és R: 100 µm. 
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5.7. IPD3 gén funkciójának vizsgálata a Nod faktor szignálútban 

 

Az IPD3 gén szerepét a nitrogénkötő szimbiotikus kapcsolat kialakításában már 

korábbi közölt eredmények is sugallták. Elsőként a már említett Messinese és munkatársai 

(2007) közölték az IPD3 interakcióját a DMI3/CCaMK-el élesztő-kéthibrid rendszerben, 

valamint tranziens transzformációs rendszerben Nicotiana benthamiana levélben. 

Megállapították az IPD3 lokalizációját a gyökérsejtek sejtmagjában, illetve vizsgálták az 

IPD3 gén promóterének aktivitását GUS marker gén segítségével (pIPD3::GUS) M. 

truncatula vad típusú növényben S. meliloti baktériummal fertőzést követő harmadik napon a 

gyökér kérgi sejtjeiben, majd az ötödik napon a gümő primordium központi szöveteiben és a 

tízedik naptól igen erős promoter aktivitást azonosítottak a fejlett gümő nitrogénkötő 

zónájában. Ezen eredményeket megerősíti a Medicago gén atlaszban 

(http://mtgea.noble.org/v3/) lévő IPD3 génre vonatkozó génexpressziós adatok, amely 

egyértelműen mutatja a gén kifejeződésének csúcsát 10 napos gümőben (melléklet 5.14. 

ábra). IPD3 génben mutáns M. truncatula növény hiányában azonban nem tudtak pontos 

képet adni arról, hogy milyen funkció elvesztését okozza az IPD3 mutációja a szimbiotikus 

nitrogénkötésben.  

Yano és munkatársai a szimbiotikus nitrogénkötést Lotus japonicus modell 

organizmuson tanulmányozzák, amelynek során 5.6. fejezetben említett L. japonicus cyclops 

mutáns azonosításával leírták az MtIPD3 ortológ LjCYCLOPS gént (Yano és mtsai, 2008). 

Kísérletei eredményeik alapján ők azt feltételezték, hogy a CYCLOPS fehérje a 

CCaMK/DMI3 fehérjével egy komplexben a Nod faktor szignálút hálózatában a kalcium 

spiking fiziológiai jelenséghez (lásd 2.4. fejezet) képest lejjebb fejti ki aktivitását.  

Ezen adatokat figyelembe véve, azt vizsgáltuk, hogy az IPD3 gén a Nod faktor 

szignálútnak mely szakaszában működik a szimbiotikus szignálút többi eleméhez képest. 

Ezért az ipd3-1 és ipd3-2 mutáns növényekben vizsgáltuk olyan a Nod faktor szignálútban 

DMI3 génhez képest korábban vagy később („up- és downstream”) működő folyamatokat, 

amelyek erre választ adhatnak. Saját kísérleteink során korai nodulációs gének kifejeződését 

teszteltük és a spontán gümő képződését vizsgáltuk, együttműködő partnerünkkel (Giles 

Oldroyd, JIC, Norwich, Egyesült Királyság) pedig teszteltük a kalcium spiking jelenséget 

mutáns növényeinkben (lásd 5.8.2 fejezet). 

 

 

http://mtgea.noble.org/v3/
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5.7.1. Korai noduációs gének kifejeződésének vizsgálata 

 

Elsőként az ENOD11 gén kifejeződését vizsgáltuk ipd3-1 mutáns növényben. 

Rendelkezésünkre állt egy Jemalong vad típusú úgynevezett 416K stabil transzformáns 

növény, amelybe egy ENOD11 promóterrel hajtott β-glukoronidáz (GUS) riporter gént 

építettek be (Journet és mtsai, 2001). Ezeket a vad típusú növényeket kereszteztük az ipd3-1 

mutánssal, majd az F1 utódnemzedék önbeporzásával előálllított F2 nemzedékből 

kiválogattuk PCR amplifikációval azokat az utódokat, amelyek tartalmazták a GUS riporter 

gént és homozigóták voltak az ipd3-1 allélre nézve. A GUS génre tervezett primerpár 

GUS F/R és az IPD3 deléciót lefedő IPD3 F13/R13 adatait a melléklet 4.7. és 4.3. B. táblázat 

tartalmazza. A kiválasztott növények önbeporzásával állítottunk elő nagyszámú 

pENOD11::GUS konstrukciót hordozó ipd3-1 növényt. A markergént tartalmazó mutáns 

növényeket 1 héttel a kiültetést követően 24 órás Nod faktor kezelésnek vetettük alá, majd a 

gyökerük X-Gluc festőoldattal történő festést követően vizsgáltuk GUS gén kifejeződését 

(5.15. ábra). A vad típusú növények gyökereihez képest a 416K x ipd3-1 mutánsokban a 

csökkent erősségű, illetve szűkebb gyökér régiót behatároló GUS festődést figyeltünk meg. 

Ezen túl mind a vad típusú és negatív kontrolként használt ipd3-1 mutáns gyökerek, mind a 

416K x ipd3-1 egyedeknél a gyökerek csúcsán nem szimbiózis specifikus GUS festődést 

tapasztaltunk, amelyet nem vettünk figyelmbe a kísérlet kiértékelése során (Marsh és mtsai, 

2007). 
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5.15. ábra: Nod faktor indukálta pMtENOD11::GUS expressziójának vizsgálata ipd3-1 és Jemalong 

(416K) növényen. 

 

 

 

A fenti kísérlettel átfedően kvantitatív RT-PCR-el vizsgáltuk több korai nodulációs 

gén (ENOD11, NIN és HAP2; Charron és mtsai, 2004; Marsh és mtsai, 2007; Combier és 

mtsai, 2006) expresszióját ipd3-1 és ipd3-2 mutánsokban vad típusú és egyéb már közölt lin1, 

nsp2, dmi2 mutáns növények (Kuppusamy és mtsai, 2004; Oldroyd és Long 2003; Endre és 

mtsai, 2002) mellett. A vizsgálataink folyamán értesültünk, hogy egy holland kutatócsoport 

(Department of Molecular Biology, Wageningen University) egy harmadik ipd3-3 

(=MtSYM1) allélt azonosított (Ovchinikova és mtsai, 2011), amelyet szintén bevontunk a 

kísérletsorozatunkba. A gének kifejeződését tanulmányoztuk egyrészt a növények 

Sinorhizobium meliloti 1021 baktériummal való fertőzés -, illetve Nod faktor (NF) kezelés 

hatására. (5.16. ábra) 

16 órás NF kezelés hatására a NF által indukálódó ENOD11, NIN és HAP2 gének 

expressziója jelentős csökkenést mutatott a három ipd3 allélben a vad típushoz képest. 

Korábban közölt adatok szerint a DMI2 és az NSP2 gének szükségesek a Nod faktor indukálta 

A: 416K vad típusú növényi gyökereken és C, önbeporzott F2 416K x ipd3-1 mutáns gyökereken 

az ENOD11 gén promóterének aktivitása GUS festéssel vizsgálva. Kapcsos zárójel jelöli a 

legszélesebben festődött régiót a gyökereken.  B, A negatív kontrollként használt ipd3-1 mutáns 

gyökéren nem tapasztaltunk GUS festődést, csupán a minden esetben megfigyelt fehér nyilakkal 

jelzett nem specifikus gyökércsúcs kékre festődése látható. Méretarány: 1 mm. 
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gén expresszióhoz (Catoira és mtsai, 2000; Oldroyd és Long, 2003), és ennek megfelelően a 

kontrollként használt dmi2 és nsp2 Nod- mutánsokban az ENOD11, HAP2 és NIN gének 

csökkent kifejeződését mutattuk ki. A lin1 mutáns a vad típushoz hasonló expressziós 

mintázatot mutat, amelynek magyarázata az, hogy a LIN gén nem eleme a Nod faktor szignál 

transzdukciós útnak, a LIN gén szerepe feltehetően az infekciós folyamatokban van 

(Kuppusamy és mtsai, 2004).  

Vizsgáltuk a fent említett három korai nodulációs gének relatív transzkript szintjét  

rhizobium baktériummal történő fertőzés követő 1., 8. és 14. napon az ipd3-1 és 3 allélekben 

vad típusú kontroll mellett. Fertőzést követő első napon a HAP2 gén expresszióját nem tudtuk 

kimutatni, az ENOD11 és NIN gének esetében pedig csökkent expressziót figyeltünk meg az 

ipd3 mutánsokban. Fertőzés utáni 8. és 14. napon az ENOD11 expressziós szintje hasonló 

értéket mutatott a mutáns és vad típusú növények esetében, a NIN gén kifejeződése 

kismértékű csökkenést adott, a HAP2 expressziójában azonban szignifikáns csökkenést 

tapasztaltunk a mutáns allélekben.  

 

5.16. ábra: Korai nodulációs gének expresszós szintjének vizsgálata az ipd3 mutáns allélekben Nod 

faktor kezelés és S. meliloti 1021 baktériummal való fertőzést követően qRT-PCR-rel (dpi=day post 

inoculation= fertőzés után követő nap, h= hour=óra). A szórásjelek standard hibákat jelölnek. 
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5.7.2. Spontán gümő képződés vizsgálata az ipd3 mutánsokban 

 

Korábbi tanulmányokból ismert (Gleason és mtsai, 2006; Singh és Parniske 2012), 

hogy a DMI3 gén Ca2+ és kalmodulin kötő doménjeinek deléciója vagy mutációja egy 

funkciónyeréses, folyamatosan aktív kinázt eredményez. A funkciónyeréses konstrukciót 

transzformálva a dmi3 mutáns gyökerébe, az beindítja a gümő organogenezist, aminek 

eredményeként baktérium jelenléte nélkül is gümőszerű struktúrák (ún. spontán gümők) 

jönnek létre a transzformált gyökereken. Ezért a Ca2+/kalmodulin függő kináz autoaktív 

formája lehetőséget teremt arra, hogy vizsgáljuk más gének pozícióját a Nod faktor 

szignálútban a DMI3 génhez képest. Tehát, míg a szignálútban a DMI3 génhez képest fentebb 

(upstream) működő, vagy azzal egy párhuzamosan futó szignálútban elhelyezkedő gének 

mutáns alléljaikban spontán gümőképződést eredményez, addig a DMI3 géntől lejjebb 

(downstream) elhelyezkedőek nem képesek a mutáns növényekben gümőfejlődését elindítani. 

Az IPD3 gén Nod faktor szignálútban való elhelyezkedésének további vizsgálatára 

transzformáltuk az ipd3-1, ipd3-2 és pozitív kontrollként dmi3 mutáns növényeket 35S::DMI3 

1-311* pKGW-R funkciónyeréses konstrukcióval (Gleason és mtsai, 2006) Agrobacterium 

rhizogenes rendszerben. Negatív kontrollként használtuk az üres vektorral transzformált 

mutáns vonalakat, amellyel az esetleges rhizobium fertőzés lehetőségét vizsgáltuk és zártuk ki 

(ipd3 növényeken apró fehér gümők keletkezhetnek, ha a tápközegben rhizobiumok vannak 

jelen, a dmi3 mutáns viszont nem képes gümőképződésre). A spontán gümők megjelenésének 

vizsgálatát a transzformáns szőrös („hairy root”) gyökerek megjelenésétől számított hatodik 

héten végeztük el (5.17. ábra). A transzformáns gyökerek kiértékelésekor sztereo 

mikroszkópon az ipd3-1 és ipd3-2 mutáns növényeken (5.17. ábra D, G) spontán gümőszerű 

képleteket figyeltünk meg hasonlóan a dmi3 mutánshoz (5.17. ábra A), amelyet dmi3 esetében 

már korábban más csoportok is kimutattak (Gleason és mtsai, 2006). A megfigyelt spontán 

gümőszerű képletek minden vonal esetében fehér színű és megegyezően apró méretűek 

voltak. Ezen képletekből és kontrollként ipd3-1 mutáns vonalon Sm 1021 rhizobium fertőzést 

követően natív gyökereken képződött gümőkből készített 70 µm vastag szeleteket toluidin-

kék oldattal festettük, annak bizonyítására, hogy valóban spontán gümők képződtek és 

fejlődésüket nem rhizobium fertőzés indukálta, azaz a keletkezett gümők nem tartalmaznak 

infekciós fonalakat. 

A dmi3 vonal transzgenikus gyökerén képződött gümő metszetéről fénymikroszkópon 

készített felvételen jól látható a gümőszerű struktúra (5.17. ábra C), tehát valóban spontán 
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gümő fejlődését mutattuk ki. A dmi3 egy Nod- mutáns, ebből következően a rhizobium 

fertőzés lehetősége kizárt, a fejlődött spontán gümő sejtjei nem tartalmazhatnak 

baktériumokat, amelyet a toluidin-kék festés is alátámaszt (5.17. ábra C). Ezzel szemben az 

ipd3-1 és ipd3-2 vonalon fejlődött gümőszerű képleteknek vélt képződmények (5.17. ábra F, 

I) eltérő morfológiát mutattak a dmi3 spontán gümőjéhez képest. A metszeti képeken a 

képletek közepén benyúló szállítónyalábot figyeltünk meg, amely egy fejlődő oldagyökér 

felépítésére emlékeztet (Soyano és mtsai, 2013). A szimbiotikus gümőkben jellemzően 

periférikus szállítónyaláb rendszer fejlődik ki, amit a dmi3 spontán gümő felépítésénél is jól 

láthatunk. A toluidin-kék festést elvégeztük a rhizobium által indukált kétféle típusú, kerek és 

megnyúlt ipd3-1 gümőkben is, ahol kékes-lilára festődött baktériumokkal telt infekciós 

fonalak jelenlétét mutattuk ki a sejtek között (5.17. ábra J-L). A sztereo mikroszkópon végzett 

kiértékelés a képződött transzformáns gyökerek és spontán gümők, illetve spontán gümőnek 

vélt képletek számára vonatkozóan a melléklet 5.18. táblázata tartalmazza. 
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5.17. ábra: Spontán gümő képződése az ipd3 alléleken. 
 

 

 

 

 

A-C, dmi3 mutáns-, D-F, ipd3-1 mutáns- és G-I, ipd3-2 mutáns transzformáns gyökerein képződött 

spontán gümők és gümőszerű képletek sztereo mikroszkópon készített képei áteső fényben (A, D, 

G), dsRED szűrőn keresztül (B, E, H), valamint vibrotommal készített 70µm vastag toluidin kék 

festett metszetei (C, F, I). J-L, ipd3-1 mutáns gümő fenotípusa toluidin-kék festést követően. A 

megnyúlt inveziós zónát kitöltő infekciós fonal fekte nyílheggyel jelölve az L képen. 

Méretarány: A, B, D, E, G és H: 1 mm; C, F, I, J és K: 200 µm; L: 50 µm. 
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5.8. Együttműködésben végzett vizsgálatok eredményei 

 

Csoportunk szoros együttműködő partnere a John Innes Center (Norwich, Egyesült 

Királyság) kutatóintézetben dolgozó Giles Oldroyd vezette szintén nitrogénkötő szimbiotikus 

kapcsolatot tanulmányozó kutatócsoport, valamint Jean-Michel Ané kutatócsoportja 

(Department of Argonomy, University of Wisconsin, USA). Mindkét laboratórium részt vett 

az IPD3 gén funkciójának további vizsgálatában, hozzájárulva és gazdagítva ezzel a témában 

megjelent első szerzős publikációm (Horváth és mtsai, 2011) eredményeit. A kísérletekhez 

felhasznált anyagok és módszerek ebben a publikációban olvashatóak. Ebben a fejezetben 

közölt eredmények nem a tisztán saját kutatási eredményeink - ezekhez növényi anyagot és 

klónozott IPD3 konstrukciókat biztosítottunk -, de eredményeink megvitatásához 

elengedhetetlen ezeknek az ismertetése. Három vizsgálatot végeztünk el együttműködésben a 

külföldi laboratóriumokkal, amelyek mindegyike abból a korábbi kutatási eredményből indult 

ki, hogy élesztő két-hibrid kísérleti adatok alapján az IPD3 kölcsönhatásba lép a DMI3 

fehérjével (Messinese és mtsai, 2007). Eddigi kísérleti adataink szerint az ipd3 és dmi3 

mutánsok szimbiotikus nitrogénkötés fenotípusa jelentősen eltér egymástól, ezért meg 

szerettük volna vizsgálni, hogy ez a különbség más biológiai folyamatokban is megvan-e, 

vagy pedig hogyan módosul. Az együttműködésben elvégzett kísérletek során partnereink 

egyrészt ipd3 mutáns további szimbiotikus fenotípusát, valamint a NF szignálút egyik élettani 

elemének aktivitását vizsgálták. A harmadik kísérletsorozatban az IPD3 és DMI3/CCaMK 

fehérjék között létrejövő interakció (Messinese és mtsai, 2007) alaposabb megismerése 

érdekében további vizsgálatokat végeztek élesztő két-hibrid rendszerben. 

 

 

5.8.1. ipd3-1 és -2 mutáns allélek fenotípusa mikorrhiza gombával való kapcsolat 

során 

  

A DMI3 génről korábban kimutatták, hogy a nitrogénkötő szimbiózis kialakításán 

kívül az arbuszkuláris mikorrhiza szimbiózis létrehozásához is szükséges (Capoen és mtsai, 

2008; Demchenko és mtsai, 2004). Élesztő két-hibrid kísérleti adatok alapján az IPD3 

kölcsönhatásba lép a DMI3 fehérjével (Messinese és mtsai, 2007), ezért annak eldöntésére, 

hogy az IPD3 gén hibája okoz-e fenotípusos változást az arbuszkuláris mikorrhiza gombákkal 
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történő szimbiotikus kapcsolat kialakításában, megvizsgálták az ipd3 mutánsok mikorrhiza 

fenotípusát.  

A M. truncatula vad típusú Jemalong és R108 növényeket, valamint a mutáns ipd3-1 

és ipd3-2 alléleket a Glomus intraradices mikorrhiza gomba spóráival való fertőzést követő 6. 

héten értékelték ki. A vad típusú Jemalong növény gyökéren belüli gombafonalak magas fokú 

kolonizációját, a gyökér belső kérgi sejtjeiben jelen lévő arbuszkulumokat és vezikulumokat 

figyeltek meg (5.19. ábra A-B). Fénymikroszkópon végzett vizsgálatok az ipd3-1 vonal 

gyökerein nem mutattak látható elváltozást a vezikulumok és arbuszkulumok struktúrájában 

(5.19. ábra C-D), azonban a kolonizáció mértéke szignifikánsan csökkent a vad típushoz 

képest (5.19. ábra E). Negatív kontrollként a kísérletben dmi3 mutáns fertőzését végezték el. 

Az ipd3-2 mutánson (5.19. ábra I) erősebb szimbiotikus fenotípust tapasztaltak az R108 

vadtípussal (5.19. ábra G) szemben a mikorrhiza szimbiotikus kapcsolatban. A gyökereken 

belüli és kívüli gombafonalak jelenléte ellenére nem volt megfigyelhető arbuszkulum, a barna 

pigmentált sejtek jelenléte pedig fenolos vegyületek felhalmozódását jelezte. Kismértékű 

barna pigmentáció jelen van a gomba spórákkal nem fertőzött kontroll növényeken is, de 

ennek mértéke az ipd3-2 mutánson sokkal erőteljesebb volt, ami a nem teljesen kompatibilis 

gomba kölcsönhatást jelzi. A kísérleti adatok alapján tehát elmondhatjuk, hogy ha eltérő 

mértékben is, de az ipd3 mutánsokban az arbuszkuláris mikorrhiza szimbiotikus kapcsolat 

kialakulása is hibát szenvedett.  
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5.19. ábra: Glomus intraradices arbuszkuláris mikorrhiza kolonizációja vad típusú, ipd3-1 és ipd3-2 

mutáns vonalakban. 

 

 

 

 

5.8.2. Kalcium spiking 

 

A kalcium spiking, az intracelluláris kalcium szint periodikus megemelkedése a NF 

szignálút egyik élettani jelensége, amelynek egyik feltételezett feladata a bakteriális 

jelmolekula által kiváltott szignál továbbítása (lásd 2.4. fejezet). A fiziológiai és genetikai 

vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a DMI3 géntől a szignálútban fentebb 

elhelyezkedő gének (DMI1, DMI2, NFP, stb.; lásd 2.3. ábra) mutációja a kalcium spiking 

A-B, Jemalong vad típusú növény és C-D, ipd3-1 mutáns gyökereinek mikroszkópos felvétele hat 

héttel a G. intraradices gombával való fertőzést követően. E, Arbuszkuláris mikorrhiza 

kolonizációjának mértéke Jemalong és ipd3-1, valamint negatív kontrollként használt dmi3 

mutánsban. G, R108 és I, ipd3-2 allél mikorrhiza gomba spórával fertőzött gyökerei. Negatív 

kontrollként használt nem fertőzött F, R108 és H, ipd3-2 növényi gyökerek. 

Méretarány: A-D: 30 µm; F-I: 100 µm. a: arbuszkulum, v: vezikulum, h: hifa, ih: intraradikális 

hifa. 
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jelenségben is hibás növényeket eredményez. A dmi3 mutánsok azonban normális, a vad 

típusú növényekre jellemző kalcium spiking választ mutatják, feltételezések szerint a DMI3 

funkciója a kalcium oszcilláció dekódolása (Oldroyd és Downie, 2006). A kalcium spiking 

vizsgálatát elvégezték ipd3-1 mutáns növényeken, hogy választ kapjunk arra, hogy az IPD3 

hibája eredményez-e valamilyen változást ebben az élettani jelenségben.  

Az ipd3-1 és kontrollként Jemalong növények gyökérszőr sejtjein mérték a kalcium 

spiking-ot 25 percig tartó 1 nM NF kezelést követően. Az eredményeket az 5.20. ábra 

szemlélteti, amelyen jól látható, hogy az ipd3-1 mutánson a kalcium spiking válasz mintázata 

a vad típushoz hasonló alakú és frekvenciájú volt (5.20. ábra A). Az ábra melletti táblázat 

(5.20. ábra B) foglalja össze a felhasznált növények számát, illetve a megvizsgált és választ 

mutató gyökérszőrök sejtjeinek számát.  

 

5.20. ábra: Kalcium spiking vizsgálata vad típusú növényben és az ipd3-1 allélben. 

 

 

5.8.3. IPD3 és DMI3/ CCaMK interakciója 

 

Korábban már kimutatták az IPD3 és DMI3/CCaMK fehérjék interakcióját élesztő két 

hibrid rendszerben (Messinese és mtsai, 2007), amelynek vizsgálatát kooperáló partnereink 

tovább folytattak, hogy további adatokat nyerjünk a két fehérje kapcsolatáról. Élesztő két-

hibrid rendszerben vizsgálták az CCaMK/DMI3 és az IPD3 vad típusú, illetve különböző 

mutáns verzióinak interakcióját, valamint az IPD3 autóaktivációját.    

Korábban közölt eredményekkel megegyezően kimutatták, hogy a GAL4 DNS kötő 

doménhez vagy az aktivátor doménhez kötött CCaMK/DMI3 is képes interakcióba lépni az 

IPD3 fehérjével (5.21. ábra A). A kísérletben a CCaMK/DMI3 két mutáns változatát is 

használták, amelyekről bizonyított, hogy funkciónyeréses konstrukcióként spontán gümőt 

eredményeznek (Gleason és mtsai, 2006; Tiricihne és mtsai, 2006). A CCaMK 1-311 csonkolt 

változat csupán a kináz domént tartalmazta, a CCaMK-T271D konstrukció pedig egy 
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mutációt hordozott, amelyben a kináz doménben lévő feltételezhetően foszforilálódó threonin 

aszparaginsavra cserélődött (a savas tulajdonságú aszparaginsavra történő csere a 

foszforilációt utánozza). Az eredmények azt mutatták, hogy önmagában a CCaMK kináz 

domén (CCaMK 1-311) nem, azonban a konstitutívan aktív T271D mutáns képes interakcióba 

lépni az IPD3 fehérjével. Tehát a CCaMK kináz doménje nem elegendő az IPD3-al való 

interakció kialakításához.  

Abban az esetben, amikor az IPD3-at használták csali konstrukcióban, az élesztő két-

hibrid adatok az IPD3 erős autoaktivitását jelezték. GAL4 rendszerben a DNS kötő doménhez 

kötött teljes IPD3, valamint két csonkolt változata IPD3 autoaktivációt mutatott aktivátor 

nélkül, ezáltal megállapították az autóaktivációért felelős régiót a 129-384 aminósav között 

(5.21. ábra B). Az IPD3 385-513 régióját DNS kötő doménhez, illetve a teljes IPD3 aktivátor 

doménhez való kötése alacsony intenzitású interakciót mutatott, amely jelzi, hogy az IPD3 1-

384 régiója elősegíti az IPD3 homodimerizációját élesztőben (5.21. ábra A). 

 

 

 

5.21. ábra: IPD3 és CCaMK/DMI3 interakciójának és IPD3 autóaktivációjának vizsgálata élesztő két-

hibrid rendszerben. A HIS3, ADE2 vagy mindkét riporter gén expresszióját LW nem szelektív, LWH 

és LWHA szelekciós táptalajokon vizsgálták az AH109 élesztő törzs kolóniaképző tulajdonságai 

alapján.  
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6. Eredmények megvitatása 

 

Messinese és munkatársai (2007) írták le elsőként az IPD3 fehérjét élesztő két-hibrid 

rendszerben a Nod faktor szignálútban elhelyezkedő DMI3 interakciós partnereként, ahonnan 

az elnevezés is ered: Interacting Protein DMI3. A gén funkciójának jellemzését nem lehetett 

teljes mértékben elvégezni, mert nem állt rendelkezésre ekkor az IPD3 génben mutáns 

növény. Messinese és mtsai. (2007) vizsgálataik során RNS interferencián alapuló 

géncsendesítéssel kísérelték meg vizsgálni az IPD3 funkcióját. Az IPD3-RNAi 

konstrukcióval géncsendesített gyökereken gümőfejlődést tapasztaltak, és a megjelenő 

gümőkben a baktériumok festése azt jelezte, hogy a gümő kolonizációja hatékony volt. A 

módszer miatt nem lehetett eldönteni, hogy a gümők megjelenése az alacsony szinten maradó, 

de még elégséges mennyiségben lévő IPD3 transzkripteknek köszönhető, vagy pedig valóban 

az IPD3 hiánya nem elegendő a teljes Nod- fenotípus létrejöttéhez. Az általunk azonosított 

ipd3-1 és a többi ipd3 mutáns vizsgálata igazolta, hogy az IPD3 gén funkciójának elvesztése a 

gümők kolonizációjában okoz zavart és a rhizobiumok infekciós fonalban történő 

bennragadását eredményezi.  

A szimbiotikus nitrogénkötésben szerepet játszó Medicago truncatula IPD3 növényi 

gén funkciójának vizsgálatát két ineffektív szimbiotikus (Fix-) fenotípust mutató ipd3-1 és 

ipd3-2 mutáns izolálása tette lehetővé. Az ipd3-1 mutáns előállítása a M. truncatula Jemalong 

genotípus gyors neutron besugárzásával történt, amely deléciót eredményezett az IPD3 

génben. A deléció meghatározása térképezésen alapuló génizolálással, majd a mutáns allél 

szekvenálásával végeztük. Az ipd3-2 mutánst az R108 genotípus Tnt1 inszerciós 

mutagenezisével állították elő, amely egy retrotranszpozon beépülését okozta az IPD3 

génben. Annak igazolására, hogy valóban az IPD3 gén okozta a Fix- fenotípust sikeres 

komplementációs tesztet végeztünk mindkét mutáns allél esetében. Az IPD3 gén azonosítását 

követően kísérleteket végeztünk arra vonatkozóan, hogy az IPD3 a M. truncatula és 

rhizobium baktérium között kialakuló nitrogénkötő szimbiózis folyamatának mely fázisban és 

milyen szerepet tölthet be. 
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6.1. ipd3 mutáns allélek nitrogénkötő gümő és mikorrhiza gombával létrehozott 

szimbiotikus fenotípusa 

 

Az ipd3 mutáns allélek kismértékben eltérő szimbiotikus gümő fenotípust mutatnak 

 

Az ipd3-1 allél gümő fenotípusának mikroszkópos jellemzése során megállapítottuk, 

hogy a mutáns gyökerekben a kezdeti szimbiotikus folyamatok közül több is (infekciós fonal 

fejlődése, gümőkezdemény növekedése, stb.) lassabban zajlik le a vad típushoz képest. A 

mutáns gyökéren megnyúlt infekciós régiót azonosítottunk, valamint a keletkezett gümők 

száma is jelentősen több volt a vad típusú növényekhez képest. Ezek magyarázata a hibás 

nitrogénkötés következtében fellépő nitrogénhiány, ami a szabályozó folyamatok révén 

nagyobb gümőszámmal próbálja a növény elérni a szükséges kötött nitrogén szintjét.  

A gümők baktériumok általi kolonizációjának vizsgálata azt mutatta, hogy a gümők 

egy része nem tartalmazott infekciós fonalat (IF), másik részében pedig egy kiterjedt fertőzési 

zóna volt megfigyelhető. Az infekciós zóna infekciós fonalak sűrű szövedékét tartalmazta, de 

baktériumok által kolonizált sejteket sohasem figyeltünk meg. A hibás baktérium 

fertőzőképesség elemzésére további konfokális lézer-pásztázó és elektronmikroszkópos 

vizsgálatokat végeztünk. A felvételeken az infekciós fonalakban rekedt baktérium láthatóak, 

amely alapján arra következtettünk, hogy a mutációt szenvedett génnek szerepe van az 

infekciós fonalak növekedésében és a baktériumok infekciós fonalból történő 

kiszabadulásában, azaz a szimbiotikus kapcsolat a gümő kialakulását követően egy viszonylag 

korai stádiumban leáll.  

Az ipd3-1 mutáns vizsgálata során hozzájutottunk egy második ipd3 allélhez (ipd3-2) 

is, amiben a gümőképződés még korábbi stádiumban szenvedett hibát. A baktériumok 

megrekednek a gyökérszőrök görbületeiben, valamint infekciós fonalak sem képződnek vagy 

növekedésük viszonylag hamar leáll. Úgy gondoljuk, hogy a fenotípusos különbségek az 

ipd3-1 és ipd3-2 allélek közötti eltérő genetikai háttérből adódnak. Feltételezésünk szerint a 

Jemalong hátterű ipd3-1 mutáns tartalmazhat olyan egyéb genetikai komponenst, amely 

továbblendíti a gümő fejlődését. Az R108 háttérben (ipd3-2 allél) ez a háttér komponens 

hiányzik vagy kevésbé hatékonyan működik, és így a gümőfejlődése korábban megrekedt. Ezt 

a feltételezésünket két másik publikáció tudományos eredményei is támogatják. A témában 

született cikkünkkel párhuzamosan jelent meg egy holland kutató csoport (Ovchinnikova és 

mtsai, 2011) által publikált harmadik M. truncatula ipd3-3 allél (korábbi kódja szerint 
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MtSYM1, Bénaben és mtsai, 1995), amelyet a M. truncatula Jemalong genotípusának EMS 

mutagenezise során állítottak elő. Az ipd3-3 mutánsra jellemző gümő fenotípusok, azaz apró 

fehér, IF-akat nem tartalmazó és megnyúlt, IF-akkal teli fertőzési zónát képző gümők, teljesen 

megegyeztek az általunk leírt ipd3-1 allél gümőzési fenotípusával (6.1. ábra). A szimbiotikus 

nitrogénkötés vizsgálatának másik modellorganizmusa a Lotus japonicus. Yano és 

munkatársai (2008) azonosították az IPD3 ortolog CYCLOPS gént egy hasonló forward 

genetika mutánskeresési kísérletsorozatból a cyclops mutáns genetikai vizsgálatával. A 

cyclops mutáns gümő fenotípusa nagyon hasonló az ipd3-2 allélhez, ugyanis a L. japonicus 

mutánsban is a gümő fejlődésének egy korábbi stádiumában rekedt meg (6.1. ábra) a 

szimbiotikus folyamat.  

Mikroszkópos vizsgálataink alátámasztása érdekében végzett génexpresziós analízis 

adatai azt mutatták, hogy a korai nodulációs gének expressziós szintje hasonló a vad típusú 

növényekéhez. A késő-korai nodulációs gének gyenge- és a késői nodulációs gének 

kifejeződésének hiánya az ipd3-1 allélben megerősítette a mikroszkópos vizsgálatainkból 

levont következtetést, hogy az ipd3 mutánsban a gümő kialakulását követő szimbiotikus 

folyamatok korai szakaszában keletkezett hiba.  

 

 

6.1. ábra: M. truncatula ipd3 allélek és L.japonicus IPD3 ortolog cyclops mutáns szimbiotikus gümő 

fenotípusának összehasonlítása. 
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Az ipd3 mutáns allélek kismértékben eltérő fenotípusa mikorrhiza gombával történő 

interakcióban 

 

Korábbi kutatási eredményekből tudjuk (összefoglaló tanulmányok - Szczyglowski és 

Amyot 2003; Capoen és Oldroyd 2008; Venkateshwaran és mtsai, 2013), hogy az 

arbuszkuláris mikorrhiza szimbiotikus kapcsolatát leíró Myc faktor szignálútnak közös elemei 

vannak a Nod faktor szignálúttal. A nitrogénkötő és mikorrhiza szimbiotikus kapcsolatok 

kialakításában résztvevő jelátviteli utat ezért szokták szimbiotikus (Sym) szignálútként 

nevezni. A Sym szignálút egyik génje a CCaMK/DMI3, amelynek mutációja nem csak a 

szimbiotikus nitrogénkötésben, hanem az arbuszkuláris mikorrhiza kapcsolat kialakításában is 

hibát okoz. Az IPD3 és CCaMK/DMI3 fehérjék egymás interakciós partnerei (Messinese és 

mtsai, 2007), ezért feltételeztük, hogy az ipd3 mutánsokban is hibát szenvedett az 

arbuszkuláris mikorrhiza szimbiotikus kapcsolat. Ennek a tisztázására megvizsgáltuk az ipd3 

mutánsok gyökereiben a Glomus intraradices kolonizációját együttműködő laboratóriumunk 

segítségével (JIC, Norwich, Egyesült Királyság). Az ipd3 allélek mikorrhiza fertőzött 

gyökereinek elemzése során megállapítottuk a mikorrhiza gomba csökkent kolonizációját, 

ami feltételezésünk szerint a gümőfertőzéshez hasonlóan eltérő mértékű volt a genetikai 

háttértől függően. Az ipd3-1 allél esetében vad típusra jellemző arbuszkulum struktúrát 

figyeltünk meg, változás csupán a kolonizáció mértékében volt. A szintén Jemalong háttérben 

lévő ipd3-3 allél a gümő fenotípushoz hasonlóan a mikorrhiza fertőzési hatékonyságban 

szintén hasonlóságot mutatott az ipd3-1 allélhez a közölt statisztikai adatok alapján 

(Ovchinnikova és mtsai, 2011). Az R108 genetikai háttérrel rendelkező ipd3-2 mutáns 

esetében a mikorrhiza fenotípusban is komolyabb meghibásodást írtunk le, a gombafonalak 

jelenléte ellenére az arbuszkulumok teljes hiányát tapasztaltuk. A L. japonicus ortológ cyclops 

esetében szintén vizsgálták a mutáns mikorrhiza szimbiotikus kapcsolat létrehozására való 

képességét (Yano és mtsai, 2008). Azt tapasztalták, hogy a cyclops mutánsban a gyökér kérgi 

sejtjein lévő gombafonalak kolonizációja ellenére az arbuszkulumok nem fejlődtek ki (6.2. 

ábra). A gümőzési fenotípushoz hasonlóan, itt is azt tapasztaltuk, hogy a Jemalong hátterű 

ipd3 allélek (ipd3-1 és ipd3-3) mikorrhiza fenotípusa gyengébb volt és egymásra nagyon 

hasonlított, míg a M. truncatula R108 genetikai hátterű ipd3-2 fenotípusa erőteljesebb volt, és 

nagyon hasonlított a L. japonicus cyclops mutánshoz. Ezek a mikorrhiza fenotípus adatok is 

megerősítették feltevésünket, hogy az ipd3/cyclops mutánsok szimbiotikus fenotípusa közötti 

különbségek az egyes mutánsok genetikai hátterének különbségéből adódnak.  
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A világon számos kutatócsoport foglalkozik az arbuszkuláris mikorrhiza vizsgálatával. 

Egy amerikai kutatócsoport (Department of Plant and Soil Science, University of Kentucky, 

USA) előállított egy rizs (Oryza sativa) ortológ OsIPD3 knockout mutáns vonalat (Chen és 

mtsai, 2008). Az Osipd3 mutáns a Glomus intraradices mikorrhiza gombával való fertőzést 

követően azt tapasztalták, hogy az Mtipd3-2 és Ljcyclops mutánshoz nagyon hasonlóan a 

gombafonalak jelen vannak a gyökér felszínén, azok nem képesek átjutni a gyökér 

epidermiszén, ezáltal arbuszkulumok és vezikulumok a rizs mutánsban sem képződtek (6.2. 

ábra). Yano és munkatársai elvégezték a cyclops mutáns komplementációs tesztjét vad típusú 

LjCYCLOPS és OsIPD3 génnel is, amely konstrukciók helyreállították a mikorrhiza 

szimbiotikus folyamatokat (Yano és mtsai, 2008). Ez a kísérlet egyben bizonyította, hogy a 

LjCYCLOPS és OsIPD3 gének ortológok (6.2. ábra).   

Mindhárom M. truncatula ipd3 mutáns allél és a két ortológ mutáns vonal egymást 

megerősítve azt mutatja, hogy az IPD3 gén szükséges a gombafonalak kolonizációjának 

elősegítéséhez, kiváltképpen a belső kérgi sejtekbe való bejutásukhoz és az arbuszkulumok 

fejlődéséhez. 

 

 

6.2. ábra: M. truncatula ipd3 allélek, L.japonicus cyclops mutáns és O. sativa Osipd3 mutáns 

mikhorriza fenotípusának összehasonlítása. 
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6.2. Az IPD3 gén helye a Sym szignálútban 

 

Az IPD3 ismert interakciója a CCaMK/DMI3 fehérjével és az ipd3 mutáns fenotípus 

körülhatárolta az IPD3 gén szerepének lehetséges helyét a Nod faktor szignálútban. 

Vizsgálatokat végeztünk részben saját kísérlettekkel, részben együttműködő partnereinkkel, 

hogy a NF szignálút egyes élettani elemei és molekuláris biológiai tulajdonságai az ipd3 

mutánsokban megvannak-e és hogyan működnek.  

Vizsgálataink során kimutattuk az ENOD11 korai nodulációs gén gyenge expresszióját 

ipd3-1 mutáns gyökereken vad típushoz képest GUS riporter gén segítségével Nod faktor 

kezelés hatására, amely arra utal, hogy az IPD3 gén szükséges lehet az ENOD11 gén NF általi 

tökéletes indukálásához. Kvantitatív RT-PCR kísérleteink alátámasztották, hogy az ipd3 

mutánsban az ENOD11 és két másik korai nodulációs gén (NIN és HAP2) expressziója 

gyengébb a vad típushoz képest. S. meliloti baktériummal történő fertőzés hatására ezek a 

gének, ha kisebb mértékben is, de indukálódnak, ami összefüggésben lehet a megfigyelt 

gümőfejlődési folyamatok késedelmével (lásd 5.7.1. fejezet).  

Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy a DMI3 gén két (DMI3 1-311*, DMI3 T271D), 

illetve a MtCRE1 citokinin receptor (35S::MtCRE1* [L267F]) mutáns változata is 

funkciónyeréses konstrukcióként beindítja a gümőképződés folyamatát rhizobium 

mikroszimbionta partner jelenléte nélkül (Gleason és mtsai, 2006; Tirichine és mtsai, 2007;. 

Hayashi és mtsai, 2010). Azon mutáns növényekben, amelyekben a mutációt szenvedett gén a 

DMI3 génhez képest lejjebb helyezkedik el a NF szignálútban, a DMI3 autóaktív formája nem 

képes spontán gümő fejlődését indukálni. A szignálútban fentebb vagy párhuzamosan más 

szignálútban elhelyezkedő génekben mutáns növények esetében azonban indukálható a 

gümőképződés az autóaktív DMI3-al (Gleason és mtsai, 2006). Yano és munkatársai a 

cyclops mutáns esetében sikeresen kimutatták a spontán gümőképződést egy CCaMK T265 

funkciónyeréses konstrukcióval. A CCaMK T265 mutáció L. japonicusban megegyezik a M. 

truncatula DMI3 T271D mutációval. Ezzel ellentétben az Ovchinnikova és mtsai (2011) által 

publikált eredmények szerint a DMI3 autóaktivált formája, DMI3 1-311* nem képes 

indukálni spontán gümő képződését az ipd3-3 vonalban, azonban a NF szignálútban DMI3 

géntől lejjebb elhelyezkedő citokinin receptor MtCRE1 funkciónyeréses konstrukciója, 

35S::MtCRE1* [L267F] spontán gümőfejlődést vált ki az ipd3-3 allél gyökerein. Annak 

érdekében, hogy megvizsgáljuk az ipd3-1 és -2 allél spontán gümő képződésének képességét, 

35S::DMI3 1-311* funkciónyeréses konstrukcióval transzformáltuk a növényeket. A kísérlet 

eredménye egyrészt segíthet meghatározni az IPD3 gén elhelyezkedését a NF 
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szignálútvonalban, másrészről további információkat kaphatunk arról, hogy a mutáns ipd3 

vonalak közötti szimbiotikus fenotípusokhoz hasonlónan a spontán gümő képződése is 

függhet-e a genetikai háttértől. Az ipd3-1 és ipd3-2 allélek esetében spontán gümő képződését 

nem tudtunk kimutatni, tehát a genetikai háttértől függetlenül mindhárom ipd3 allél azonos 

módon viselkedett a 35S::DMI3 1-311* konstrukcióval végzett spontán gümőzési tesztben. 

Ezidáig csak a cyclops esetében tudtak kimutatni spontán gümőképződést autoaktivált DMI3-

mal. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy az IPD3 szükséges a DMI3 autoaktivált formája által 

indukált spontán gümő fejlődéséhez, és feltehetően a DMI3-al együtt fejti ki működését. Az 

ipd3 mutáns fenotípus, azaz hogy a natív (nem transzformáns) gyökereken elindul a 

gümőfejlődés viszont azt jelzni, hogy természetes körülmények között nem szenved hibát a 

gümőfejlődési program kezdeti szakasza, tehát az IPD3 nem vesz részt közvetltenül a 

gümőképződési folyamatokban és a hibás fenotípus az infekció folymatának zavara miatt 

következik be. 

Szemben a DMI3 1-311* konstrukcióval, a DMI3 T271D funkciónyeréses 

konstrukcióról kimutatták, hogy képes komplementálni a dmi3 szimbiotikus nitrogénkötésben 

hibás mutáns fenotípust, tehát a DMI3 ezen mutáns változata funkcionális fehérjeként 

működik (Gleason és mtsai, 2006). Hayashi és munkatársai (2010) az ezzel egyenértékű L. 

japonicus CCaMK T265 funkciónyeréses konstrukcióval számos L. japonicus szimbiotikus 

mutáns vonalat transzformáltak, köztük a cyclops mutánst is, és vizsgálták mind a 

gümőképződést, mind a mikorrhiza szimbiotikus fenotípust. Eredményük szerint a 

funkciónyeréses konstrukció nem állította helyre a hibás rhizobium fertőzési folyamatot és a 

mikorrhiza fenotípust a cyclops mutánsban, azonban sikeres komplementációt mutattak ki 

azon mutánsoknál, amelyben a mutációt szenvedett gén fentebb helyezkedik el a DMI3 

génhez képest a szignálútban (symrk, castor, pollux, nup). Ezt figyelembe véve 

megállapították, hogy a CYCLOPS gén episztatikus a CCaMK felett, ami a rhizobium és 

mikorrhiza fertőzési folyamatot illeti, ellentétben a gümő organogenezissel.  

Ezen eredmények, továbbá az IPD3/CYCLOPS interakciója DMI3/CCaMK 

fehérjével, valamint az hogy a CYCLOPS fehérje a DMI3/CCaMK foszforilációs célpontja 

(Yano és mtsai, 2008), azt valószínűsíti, hogy az IPD3 a DMI3/CCaMK fehérjével egy 

komplexben és downstream helyezkedik el a kalcium spiking és az NSP1 és NSP2 

transzkripciós faktorok aktivációja között.  

Élesztő két-hibrid rendszerben végzett kísérletek alapján a DMI3/CCaMK T271D 

interakcióba lép az IPD3 fehérjével, míg a DMI3/CCaMK kináz doménje önmagában 

(CCaMK 1-311*) nem volt képes kötődni az IPD3-al. Erre magyarázat lehet, hogy a DMI3 1-
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311* konstrukcióval transzformált ccamk mutáns növényen a sikertelen komplementáció oka 

a CCaMK és IPD3 interakciójának hiánya. Ez tovább erősíti azt a feltételezésünket, hogy az 

IPD3 nem közvetlenül, hanem a DMI3-al komplexben szabályozza a szimbiotikus 

folyamatokat. Az ipd3 mutáns allélek fenotípusbeli különbségeinek tárgyalásakor már 

utaltunk egy genetikai komponens létezésére, amely részlegesen ellensúlyozza az 

IPD3/CYCLOPS hiányát. Feltételezzük, hogy a CCaMK 1-311* interakciója ezzel a genetikai 

faktorral, ezen aktiváción keresztül indukálja a spontán gümő képződését, továbbá képes 

kompenzálni a rhizobium és mikorrhiza fertőzés fenotípusát bizonyos mértékben a genetikai 

háttértől függően. 

A dolgozatban bemutatott kutatás célja a gümő invázióban hibát okozó mutáns gén 

azonosítása volt, valamint a gén klónozása után vizsgáltuk az IPD3 gén szerepét a szimbiózis 

folyamatában. Az eddig rendelkezésünkre álló nagy mennyiségű molekuláris biológiai és 

genetikai adatok ellenére az IPD3 pontos funkciója nem ismert. Az IPD3 fehérje a sejtmagban 

lokalizálódik (Messinese és mtsai. 2007) és három feltehetően coiled-coil motívumot 

tartalmazó részt tartalmaz, amelyek fehérje oligomerizációs doménként funkcionálhatnak és a 

coiled-coil domének a gén expressziót szabályozó géneknek is jellegzetes motívumai. Annak 

ellenére, hogy az IPD3 klasszikus DNS kötő domént nem tartalmaz, ezek az adatok felvetik 

annak a lehetőségét, hogy az IPD3 transzkripciós regulátorként vesz részt a gén expresszió 

szabályozásában.  

Az IPD3 funkciójának feltárásában az egyik izgalmas kérdés, hogy az IPD3 a 

CCaMK-vel interakcióba lépve tulajdonképpen a CCaMK által közvetített kalcium szignál 

továbbításban van szerepe, vagy pedig a CCaMK fehérjének egy modulátora és együtt fejtik 

ki aktivitásukat.  

Korábbi eredményekből ismert, hogy a CCaMK aktíválja az NSP1 és NSP2 

transzkripciós faktorokat, azonban ennek mechanizmusa még kevéssé ismert (Hirsch és mtsai. 

2009), de valószínűsíthető, hogy az IPD3 hozzájárul a két transzkripciós faktor megfelelő 

aktiválásához közvetítve a CCaMK által felismert kalcium jelszint változást. Ez 

megvalósulhat az IPD3/CYCLOPS interakció következményeként foszforilációs lépések 

eredményeképpen (az IPD3 tartalmaz potenciális foszforilációs helyeket a szerin és treonin 

gazdag régióiban; Yano és mtsai, 2008), ami a transzkripciós szabályozó egység aktivitásához 

vezet. Giles Oldroyd laboratóriumában (JIC, Norwich, Egyesült Királyság) jelenleg is 

zajlanak kísérletek annak kiderítésére, hogy az IPD3-t és CCaMK-t tartalmazó transzkripciós 

komplexben a két fehérje közvetlenül képes aktiválni az NSP1 és NSP2 transzkripciós 
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faktorokat, vagy pedig további komponenseken keresztül zajlik a NF szignálút által aktivált 

nodulációs gének expressziója.  

Yano és munkatársai (2008) elmélete szerint a CYCLOPS/IPD3 gén egy elágazási pont 

a szignálútban. Szerintük rhizobium fertőzés és invázió CYCLOPS-függő, azonban a gümő 

organogenezis CYCLOPS független és a CYCLOPS/IPD3 gént a nitrogénkötő szimbiózis az 

ősibbnek tekintett mikorrhiza szimbiotikus szignálút elemeként hasznosította (Yano és mtsai, 

2008; Capoen és Oldroyd 2008). Egy másik elmélet szerint a CYCLOPS/IPD3 gén szükséges 

a gümő organogenezishez és a meglévő, de csökkent hatékonyságú spontán gümőképződés 

magyarázata az, hogy a cyclops mutánsnak alacsony a penetranciája.  

Izgalmas kérdés lehet a jövőben a különböző genetikai háttérből eredő mutánsok 

nitrogénkötő és mikorrhiza szimbiotikus kapcsolatokban mutatott kismértékben eltérő 

fenotípusának vizsgálata. Elképzelhető, hogy az IPD3-at és CCaMK-t tartalmazó 

transzkripciós egység egyéb résztvevőkkel is rendelkezik, és ezek aktivitása eltérő mértékben 

képesek a komplex működését szabályozni, aminek eredményeképpen erősebb vagy 

gyengébb bakteriális és mikorrhiza fertőzési folyamat jön létre.   
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7. Összefoglalás 

 

Kutatócsoportunk fő célkitűzése a Medicago truncatula - Sinorhizobium meliloti 

szimbiotikus nitrogénkötő kapcsolat kialakulásában és fenntartásában szerepet játszó növényi 

gének azonosítása. Ezek közül is különös figyelmet fordítunk a rhizobium baktériumok 

kolonizációjában és differenciálódásában résztvevő növényi genetikai faktorok vizsgálatára. 

A gének azonosítását a szimbiotikus folyamatban hibát szenvedett M. truncatula mutáns 

vonalak genetikai vizsgálatával, a mutáció genetikai térképezésével végezzük.  

Doktori dolgozatomban egy olyan gén azonosítását tűztük ki célul, ami elengedhetetlen 

a gümő sejtek baktériumok általi kolonizációjához. A szimbiotikus nitrogénkötésben hibás két 

mutáns allél (ipd3-1 és ipd3-2) gümő fenotípusának mikroszkópos vizsgálata során 

megfigyeltük, hogy a gümőfejlődés a vad típushoz képest késést mutat, valamint a 

gümőképződésben való meghibásodás egy korai stádiumban, a baktériumok infekciós 

fonalból történő kiszabadulásában következett be. Az ipd3-1 mutáns vonal gyökerén kétféle 

gümő képződését figyeltünk meg, vagy igen korai stádiumban, az infekciós fonal képződése 

során állt le a szimbiotikus folyamat, vagy pedig olyan gümők fejlődtek, amelyek csupán 

infekciós fonalakat tartalmazó megnyúlt inváziós zónát tartalmaztak, ahol az infekciós fonal 

felhólyagosodott formái voltak láthatóak a bennük rekedt baktériumokkal. Az ipd3-2 vonal 

gümőképződése során már korábbi stádiumban, az infekciós fonalak képződésének 

folyamatában következett be meghibásodás. Együttműködésben végzett vizsgálataink során 

hasonló fenotípus eltérést tapasztaltunk az arbuszkuláris mikorrhiza szimbiotikus kapcsolat 

esetében is; míg az ipd3-1 esetében csak a mikorrhiza gomba csökkent kolonizációját, addig 

az ipd3-2 vonalban a gombafonalak jelenléte ellenére az arbuszkulumok teljes hiánya volt 

megfigyelhető. A szimbiotikus fenotípusbeli eltéréseket a két mutáns allél eltérő genetikai 

hátterének tulajdonítjuk.  

Doktori értekezésben a M. truncatula IPD3 gén izolálása és a szimbiotikus (Sym) 

szignálútvonalban betöltött szerepének vizsgálata került bemutatásra. Az IPD3 gén 

azonosítását térképezésen alapuló génizolálással végeztük el. A (ipd3-1) mutáns allél 

szekvencia meghatározása felfedte, hogy az IPD3 gén a 4. exon végét érintő egy bázispár 

csere és az utána következő intronból 6 bázispár kivágódása okozta a gén működésének 

hibáját. Genetikai komplementációval bizonyítottuk a mutáns vonalakban, hogy valóban a 

szimbiotikus fenotípust okozó gént izoláltuk.  

Más kutatócsoportok korábbi vizsgálata kimutatta az IPD3 és a Sym szignálútvonalban 

kulcsszerepet játszó CCaMK fehérje kölcsönhatását. Ezért kísérleteink további célja az IPD3 

gén Sym jelátviteli útban betöltött szerepének vizsgálata volt. Génexpressziós vizsgálatokkal 

kimutattuk az ipd3 allélekben a Sym szignálútban a DMI3 géntől lentebb elhelyezkedő 

néhány korai nodulációs gén csökkent vagy nem kimutatható kifejeződését. A DMI3 fehérje 

funkciónyeréses változatával spontán gümőképződést nem tudtuk kimutatni az ipd3 

vonalakban. Ezek az eredmények, valamint a mikorrhiza kapcsolathoz szükséges CCaMK 

fehérjével történő interakciója és az ipd3 mutánsokban nem tökéletesen működő mikorrhiza 

szimbiotikus kapcsolat azt jelzik, hogy az IPD3-nak a szimbiotikus partnerek infekciójában és 

a növényi sejtek kolonizációjában van elsődleges szerepe, valamint DMI3-al komplexben 

szabályozza a szimbiotikus folyamatokat. 
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8. Summary 

 

The main objective our research is to identify plant genes required for the development 

and maintenance of the nitrogen fixing symbiotic interaction between Medicago truncatula 

and Sinorhizobium meliloti. We especially focus on the study of the plant genetic factors 

involved in the bacterial colonization and differentiation. In order to identify symbiotic genes 

we carry out morphological and genetic investigation of the plant symbiotic mutants and 

perform map-based cloning experiments.  

In this dissertation I targeted the identification of a gene which is essential for rhizobial 

colonization of the nodule cells. The microscopic studies of the alleles (ipd3-1 and ipd3-2) of 

a novel nitrogen fixing symbiotic mutant locus (ipd3) revealed that the nodule development is 

delayed in the mutants compared to wild type nodules and the defect of the nodule infection 

occurred before the release of bacteria from infection threads (IT). On the ipd3-1 roots two 

types of nodule developed. The infection process in the mutants forming the first nodule type 

was blocked in the early stage of IT growth, while the other nodule type contained an 

extended infection zone, wherein the most ITs displayed blister-like formations with retained 

bacteria. In the case of ipd3-2 line, the initiation of IT growth was completely blocked in all 

nodules. We also analyzed the symbiotic interaction between ipd3 mutants and arbuscular 

mycorrhizal (AM) fungi in a scientific collaboration. We could observe a similar allelic 

difference in the response of ipd3 alleles to the symbiotic partners. A significant reduction in 

the frequency of mycorrhizal colonization was found in ipd3-1 mutant line while a complete 

lack of arbuscule development could be detected in the ipd3-2 allele despite the extensive 

presence of fungal hyphae around the roots. We argue that differences in the symbiotic 

phenotype in the two mutant alleles depend on their genetic background.  

In this PhD dissertation, the identification of the M. truncatula IPD3 gene and the 

analysis its role in the symbiotic (Sym) pathway is presented and discussed. We applied a 

map-based cloning approach to identify IPD3 gene. Sequence analysis of the ipd3-1 mutant 

allele revealed a single base-pair change at the end of the fourth exon and the deletion of the 

next six basepairs at the start of the fourth intron and these mutations caused the defect of the 

gene function. In order to prove the gene identity of the cloned gene (IPD3), we carried out 

genetic complementation experiments.  

Previous studies of other research groups have been detected the interaction between the 

IPD3 and CCaMK proteins. The CCaMK has a key role of Sym signal pathway and it 

probably decodes the calcium signal induced by the rhizobial nodulation factor. To analyze 

the function of IPD3 in the Sym signalling pathway further genetic and biochemical 

experiments have been carried out. Gene expression studies demonstrated reduced or 

undetectable transcriptional activity of several early nodulin genes placed downstream of 

CCaMK in the Sym signal pathway. We could not observed spontaneous nodule development 

in the ipd3 mutant lines using the gain of function version of CCaMK protein. These results, 

the previously demonstrated interaction between IPD3 and CCAMK proteins and the 

impaired mycorrhizal association of the ipd3 alleles indicate the primary role of IPD3 in the 

infection process, the colonization of the plant cells by the microbial partners and regulate the 

symbiotic processes in a complex with DMI3. 
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9. Mellékletek 

 

4.3. A. táblázat: Genetikai térképezéshez felhasznált primerpárok 

Primer Szekvencia 5'→3' 

Mutáció durva térképezéséhez: 

Mtu10 Forward (F) CATCAATTTGTCAGTACTTCGG 

Mtu10 Reverse (R) TGGGTTCAAGAAGTGGAAGTA 

MtB293 F TCGTCTTCTTCCATCATCCC 

MtB293 R AATCCACCTCACCAATTCCA 

DK296L F GAAAGGATGAGAAGCGGGGAT 

DK296L R TCGTCGATGAAAAAGTACCAAT 

Crs F CAAATGGTGCTTTGGAGATTG 

Crs R TTAAAAAAGTAGACTGAAGTGT 

MtB178 F GAGGGTGTAAGACCCCAGAA 

MtB178 R TTCCAAACCTCGGGTGAATA 

R-78B21L F TTAGAAATTGAAAAGCGTGTAT 

R-78B21L R TTGCGATGGTGTCAGAAATGT 

MtB343 F ATGAGGCGTCACTCGTTTCT 

MtB343 R TTTTGTCACAATGTGTCCCC 

DK018R F TGATACATGTGGGAGCCTTGAAG 

DK018R R ACTGCATTTGGTTCGGATGTATTCG 

ENOD40 F AACCAATGCCACTTTTCACTTT 

ENOD40 R AGACTCTTGCGAGTGCTACCAT 

DK511L F TAAATCCGAGCTTCAAACCAAC 

DK511L R TCCAAACCATACCCTTAATTAC 

MtB93 F GGGAAGTTAAGCATTTCCCA 

MtB93 R TGGTTTGTGGCATTCATTGT 

DK313L F GCCAAACATAGGCTAAGTGTG 

DK313L R TGACACATAAATTGTTAGCATC 

DK049R F GTGATTCTCATGTGCTCTGATG 

DK049R R CGTTGGATAAACCCTAGACAA 

Mutáció finom térképezéséhez: 

DK128L F AAAGTCGTTCCCTCATTGTT 

DK128L R ACATATTTGAGGAGCGTTATTCTTTGCTAGTC 

DK009R F TAGCATCATCTTTCCCATACAA 

DK009R F GGGCAGGCAGCACCAGATA 

MtB108 F AGTTGCACTCGAAAGGATAC 

MtB108 R AATTTAGGTAAAACAAGGGA 

TC108872 F5 GTGAGTCTCACTTCCTAA 

TC108872 R5 GAATCCTTCTAGATCTGA 

TC99076 F GCTGGGAGAAGAGCATTCAG 

TC99076 R AAGTGCAATGGTTAGCCACC 
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TC95016 F TGAATTGGAGGAGGAGGATG 

TC95016 R TCCATATTCCTGGCACCTTC 

BRL F3 CTTGGGACTTGCCTGTCAAT 

BRL R3 CCTCTGCATCTCCAAACCTC 

PLR F1 GACCCAGCTCTTATGGGACA 

PLR R1 TGATAGAAATGCCCCACTCC 

BF645335 F GCTCAGAGTTCGGACTCACC 

BF645335 R ATGTTCACGTCCTCCTCCAC 

TC96653 F TGGTGAATGACCATGCTTGT 

TC96653 R TTCCTCATCAGCTGCAACAC 

TC101652 F GCTGCCACAAAACCCAATAC 

TC101652 R AAAGGGCCTATTGAATCCC 

TC110315 F AGAGGAACATGATATGGCCG 

TC110315 R CATTTTCGCTGTTACCGGAT 

BYSL F5 AGGCTGATCTCACTACAACA 

BYSL R5 TAAACGGATATGGGCACAAAA 

TC103678 F TCCGATGGTTTGCATTATGA 

TC103678 R GGGTCAGGTTTTCCAATCAA 

AW684465 F2 TATTGTCGTACATAACCT 

AW684465 R2 CAAATAACATTACCTGAT 

 

 

4.3. B. táblázat: Szekvencia analízisnek alávetett jelölt génekre tervezett primerpárok 

Primer Kódolt fehérje TC/EST Szekvencia 5'→3' 

IPD3 F1  Interacting Protein DMI3 EF569224 GTAAATGCCAAGTTCTAA 

IPD3 R1      ACTAAGATAGATGGTCCT 

IPD3 F2      CTTTTCAAACGCTGGCTAA 

IPD3 R2      CGGCTTCTTGTCATTCGT 

IPD3 F3      CCAAGGTATGTTAAAATC 

IPD3 R3      TATTTCATTCAAGCCATC 

IPD3 F4      TTCGTCTACCTTCAACAC 

IPD3 R4      TTCACAATTATTTCTCCG 

IPD3 F5      ATGGAGTCATTGAAGTTT 

IPD3 R5      AAGAGCATTACTGTTTAT 

IPD3 F6     TCTTGAAGCGATGCGAAAA 

IPD3 R6      TGATTGAGGTTGGTGGGT 

IPD3 F7      CAAAATAACTTCTTGGCA 

IPD3 R7      ATAAGCTATTCTGGAGAA 

IPD3 F8     TTCTATTCCTTGTTATCG 

IPD3 R8      GTATTTGGTTCGTCTGA 

IPD3 F13   ATCCTGTTGATAGAGA 

IPD3 R13   GAGTATGAAGATTTATTG 
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GTP F1 Golgi transport related protein Arabidopsis TTCTCATACACTCACCATC 

GTP R1    thaliana GTTTGCCATCATCTTTAT 

GTP F2    At3g45900 TGTTAGGGTTTGTCTC 

GTP R2    alapján GAGGTTTCCTACCAGTCT 

ABP F1 acyl-CoA binding protein TC94665 GCAACATCATACCAAGTC 

ABP R1     ATATTTCCATAAGCTCCA 

ABP F2     TCTTATCATGCAAGTGTT 

ABP R2     TTTCTTAGATTAGACGGT 

ABP F3     TCCTACAATCAATAACCCTC 

ABP R3     GAAGCGAAACTGAAACCA 

AAP F1 Amino acid permease family protein TC10393 TAAGTGATAGACGACAGT 

AAP R1     TAGTCCTCAATTTCTGCA 

AAP F2     TTCAATGGATTGAGACTC 

AAP R2     GAAAATCCCTAAACAAAC   

AAP F3     TGCTTTGTATCCTGTTCT 

AAP R3     CACATAATAATTGCTCCG 

AAP F4     ATTGGGATGATTCTGGAG 

AAP R4     CACATGCAAACCCTTCTA 

KLP F1 Putative kinesin-like protein BG457366 TAACCGCGAAATCTAAAC 

KLP R1     GCCTCAGCCATAAACTCT 

KLP F2     TTTTCAGGCTTCTTAT 

KLP R2     ATCCCATGACGGTTTC 

KLP F3     ATAAATGAGCTTTCGC 

KLP R3     ACGCAACAGCCTAATA 

ARP F1 Ankyrin repeat family protein TC111652 AAACGTGAAAGCTGACTA 

ARP R1     AATGATGCCTAATTGGAT 

ARP F2     GGATACCGAGTTTTCAAA 

ARP R2     AGCACCGACATCAGCCTT 

ARP F3     GCATTGCGTTGTTGTTTC 

ARP R3     TCAAATTACCTTCGGATC 

CBP F Calmodulin binding protein TC105297 GGTTTCCTTGTGCCGTTGTC 

CBPR     GCCCTGAAGTTCCGCTACCT 

 

 

4.5. táblázat: pIPD3::IPD3cDNS-3'UTR klónozásához felhasznált primerek 

Primer Szekvencia 5'→3' 

IPD3prom-GwF GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTATAGGAACCAAAAGTAGTGATTG 

IPD3-3'UTR-GwR GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTTGAATGAATAGATAAGATACC 

IPD3-R10 CATTTGTTAGCCAGCGTTTGA 

IPD3-F6  TCTTGAAGCGATGCGAAAA 
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4.6. tábblázat: Növényi transzformációhoz felhasznált és létrehozott konstrukciók 

Konstrukció Neve Inszert Vektor 
Szelekciós 

markergén 
Hivatkozás 

35S::IPD3 IPD3cDNS-3'UTR pDONR207 GentR G. E. D. Oldroyd, Norwich, UK 

35S::IPD3 IPD3cDNS-3'UTR pK7WG2D Sp/SmR Horváth és mtsai, 2011 

IPD3p IPD3 promoter pGEM T-Easy AmpR Horváth és mtsai, 2011 

IPD3 3'UTR IPD3 3'UTR pGEM T-Easy AmpR Horváth és mtsai, 2011 

pIPD3::IPD3 3'UTR IPD3promoter::IPD3cDNS-3'UTR pDONR201 KmR Horváth és mtsai, 2011 

pIPD3::IPD3 3'UTR IPD3promoter::IPD3cDNS-3'UTR pK7WG2D Sp/SmR Horváth és mtsai, 2011 

pIPD3::IPD3 3'UTR IPD3promoter::IPD3cDNS-3'UTR pKGW-R Sp/SmR Horváth és mtsai, 2011 

pCYCLOPS::CYCLOPS CYCLOPSpromoter::CYCLOPScDNS-3'UTR pCAMBIA 1301 KmR Yano és mtsai, 2008 

35S::DMI3 1-311* DMI3 1-311* pKGW-R Sp/SmR Ovchinnikova és mtsai, 2011 

 

  

 

4.7. táblázat: Szemikvantitatív és kvantitatív RT-PCR-ben felhasznált szimbiotikus és referencia markergének 

GÉN Primerek 5'→3' 
Hivatkozás 

Név TC Forward Reverse 

MtUBI intron TC112803 GTCCTCTAAGGTTTAATGAACCGG GAAAGACACAGCCAAGTTGCAC Kakar és mtsai, 2008 

MtEF1α TC177982 ATTCCAAAGGCGGCTGCATA CTTTGCTTGGTGCTGTTTAGATGG Kakar és mtsai, 2008 

Mt actin TC124607 GCAGATGCTGAGGATATTAACCCC CGACCACTTGCATAGAGGGAGAGG Kakar és mtsai, 2008 

MtRIP1 TC107261 TAGGGAAAAACGCATTGGAG ACAACAGGGCCTTTGCATAC Maunoury és mtsai, 2010 

MtENOD11 TC175409 CAGCCTCCACCTAGCATCCA CCACATGCAAAGATGGGACG saját tervezés Primer Premier 5.5 

MtENOD 40 TC129649 CACTCAATTTGCAGCTGACTAGAGTC  TCATGTGGAAAAAGAGAACAACACAG  Maunoury és mtsai, 2010 

MtN6 TC96169 TCGATGATGGGATACATTTGGAC GCAAGAAGATGTAGTCAACCAGAT Maunoury és mtsai, 2010 

MtENOD8 TC173067 TTGACACTGGTGGTTTGGC TGTTGATCCTCCTGATGCG  Maunoury és mtsai, 2010 

MtENOD75 TC134887 CCTCATGAGAAACCACCAC ACTCTGGAGGGGGATGTTC Maunoury és mtsai, 2010 

MtLEC4 TC173452  AAAATGGAACTCGGTGAGTGAATCA  CAAGCACTTGAGCAAGTATGGAAAT  saját tervezés Primer Premier 5.5 

MtNOD26 TC100851 TGGTGGGCACATATTTCTTG TGGAACCCTCCTTGTGGTAG Maunoury és mtsai, 2010 

MtNOD25 TC106696 ATGCGTGCTGATCCCTCTAT CGGGATGAGTATGAGGTCCA Maunoury és mtsai, 2010 

MtLB1 TC190515 TCTCAACTTCGAGCAACAGG TTCAGTTGCCAGTGCATCAT Maunoury és mtsai, 2010 

MtNAP2 TC108316 GGAAGGCATGATGTGTTTGA GCCACGTTCACTTGTAAGCA Maunoury és mtsai, 2010 

MtN31  TC195090 GATCAAAATATTTTCCATTTATCACATG TGAAATCAACTGGGAACAACATC Maunoury és mtsai, 2010 

MtCAM1 TC195776 AAAGCTGTGACCATGGGTGGAT TTTCGTGTATCCGCGTACCC Maunoury és mtsai, 2010 

MtCP2 TC179181 CATCTTACCCTACTGCTTAAATGC AACTAGAAACCATGATGAATGTAGC saját tervezés Primer Premier 5.5 

MtNCR121 TC194356  GGAATGTTGAAGCACTTTTTGAGTG TAACTCATTCTTCCATTCAAAGCG saját tervezés Primer Premier 5.5 

MtNIN TC192403 GAGAAGGTTGCTGGATTGAAG GATGATGATGATGATGATTGAAGTG saját tervezés Primer Premier 5.5 

MtHAP2 TC95981 CCATCTGGTGCTCAGGCAACTC ATGCCACGGCAAGCCTGC saját tervezés Primer Premier 5.5 

GUS - TCACAGCCAAAAGCCAGAC GCAATACTCCACATCACCAC saját tervezés Primer Premier 5.5 
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5.5. táblázat: Statisztikai elemzés az infekciós eseményekről ipd3-1 és Jemalong növényeken 

Megfigyelések 
5. nap 10. nap 

A17   ipd3-1 A17   ipd3-1 

  átlag szórás   átlag szórás átlag szórás   átlag szórás 

gyökér hossza (cm) 12,47 1,075 = 13,63 1,65 16,9 2,13 = 17,36 1,11 

infekciós régió hossza (cm) 3,26 0,724 = 4,1 1,31 5,6 1,84 < 8,7 1,32 

infekciós fonalak száma (db) 6,33 2,04 > 2,2 1,93 19,54 1,35 = 17,55 1,97 

gümőkezdemények száma (db) 3,77 1,64 = 4,4 1,71 10,09 1,5 < 15,44 1,17 

 

 

A 

 

 

B 

5.7. ábra: Szimbiotikus markergének kifejeződésének vizsgálata Fix- mutáns növényekben 

szemikvantitatív (A) és kvantitatív RT-PCR-el (B).  
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5.14. ábra: Az IPD3 gén expresszójának mintázata. (http://mtgea.noble.org/v3/) 

 

 

5.18. táblázat: Spontán gümőzési tesztben keletkezett transzformáns gyökerek és gümők száma 

Transzformált 

növény 

Vizsgált növények 

száma 
Transzformáns gyökerek száma (db)/spontán gümő száma (db) 

 dmi3 21 13 / 9 

ipd3-1 16 13 / 7 

ipd3-2 22 6 /4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mtgea.noble.org/v3/
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