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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

A soksejtű élőlények a környezetükben előforduló lehetséges kórokozó 

mikroorganizmusokat azok létfontosságú molekulái alapján ismerik fel: ez a 

rezisztencia kialakulásának első lépése. A növényi általános rezisztencia (BR) első 

leírása magyar kutatók nevéhez fűződik. Megfigyelésük szerint hővel elölt 

baktériumot juttatva dohánylevél sejtközötti járatába, tünetmentes helyi rezisztencia 

idézhető elő, mely védelmet nyújt a növény részére egy későbbi kórokozó 

kompatibilis baktériummal való felülfertőzés során. A további vizsgálatok nyomán 

kiderült, hogy ez a sejtelhalással nem járó védekezés nem csak a kórokozókkal, 

hanem azok bizonyos sejtalkotóival is kiváltható. A mechanizmus tehát széles 

spektrumú és bármely idegen mikroorganizmus szaporodását gátolni képes a 

növényi szövetben.  

A Gram-negatív Xanthomonas campestris pv. vesicatoria növénykórokozó 

baktérium által okozott levél- és termésfoltosodás a paradicsom és paprikanövények 

egyik legfontosabb betegsége. Eddig három különböző Xanthomonas rezisztencia 

gént írtak le paprikában, melyek a Bs1, Bs2 és Bs3 lókuszon találhatók. Ezek a 

domináns rezisztenciagének független mendeli szegregációt mutatnak. Szarka és 

munkatársai paprikanövényben írtak le egy recesszív rezisztenciagénhez köthető 

védekezési rendszert, melyet gds-nek neveztek el a general defense system, azaz 

általános védekezési rendszer kifejezés rövidítéseként.  

Az általános rezisztenciaformák korszerű molekuláris biológiai módszerekkel való 

vizsgálata ezen gyors, szövetmegtartó, széles spektrumú rezisztenciatípusok 

mélyebb megismerését segíti, lehetőséget teremtve így a növénynemesítésben való 

alkalmazásukra.  
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Célkitűzések: 

Munkánk során két, szövetelhalással nem járó növényi védekezési forma 

molekuláris hátterét vizsgáljuk. 

 

• Fogékony, valamint gds–gént hordozó Xanthomonas campestris baktériummal 

szemben rezisztens paprika genotípusok génexpressziós szintű összehasonlító 

elemzését tervezzük cDNS–AFLP technikával. A differenciált expressziót 

mutató fragmentumokhoz kapcsolható funkciók megismerése gazdagíthatja a 

gds génről eddig összegyűlt ismeretanyagot.  

• Az általános rezisztencia kialakulása során a sejtfalban – mint a baktérium–

növény kölcsönhatás elsődleges színterén – végbemenő proteomikai 

változások nyomonkövetését tervezzük dohánynövényben 

kétdimenziós−fehérjeelektroforézis és tömegspektrometriai módszerek 

segítségével. Az általános rezisztencia során a sejtfalban (apoplasztban) 

megjelenő fehérjék azonosításával tovább árnyalhatjuk erről az indukált 

növényi válaszról kialakult képet.  

• Két extracelluláris kitináz, az EBR125 és az EBR250 a korai általános 

rezisztencia ideális jelzőfehérjéjének tekinthető, melyek további vizsgálata 

nagy fontossággal bír. A két enzim kifejeztetésének, növényből való 

izolálásának lehetőségeit vizsgáljuk. A két fehérje N–terminális régiójának 

meghatározása, genomi szabályozása, valamint osztályba sorolása szintén 

feladatunk. A kitinázok bakteriális szignálmolekulákkal (Nod–faktorok) 

szembeni aktivitásának vizsgálata új szerepbe helyezheti ezeket a fehérjéket.  

• Az általános rezisztencia inkompatibilis baktériumok biolumineszcenciáját 

befolyásoló hatását vizsgáltuk in vivo és in vitro körülmények között.  
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Expressziós különbségek vizsgálata fogékony és gds gént hordozó 

Xanthomonas-rezisztens paprikanövényekben cDNS-AFLP módszerrel  

Növényi anyag előállítása: a kísérleteinkben felhasznált összes növényi anyag a 

Budakert Kft. nemesítési programjából származik. A gds gén megléte és hiánya 

alapján szegregáló keresztezési kombinációk F2 és F4 nemzedékeiből származó 

növényegyedeket, valamint a rezisztencia szempontjából homozigóta szülői 

genotípusokat reprezentáló kontroll növényeket használtunk. Minden egyes 

növényegyed 3 különböző levélemeletén 1-1 levelet 108 sejt/ml sűrűségű 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria baktériumszuszpenzióval injektáltunk. A 

cDNS–AFLP vizsgálatokhoz szükséges levélmintákat a bakteriális fertőzést követő 

különböző időpontokban (0, 2, 12 és 24 órában) gyűjtöttük a rezisztens és fogékony 

növényekről.  

cDNS-AFLP módszer  

A lefagyasztott paprika levelek 0,5-1 grammnyi mennyiségéből teljes RNS-t 

vontunk ki. A PolyA+ RNS frakciót paramágneses gyöngyökhöz kapcsolt oligo-dT 

szekvencia segítségével különítettük el. Az elsődleges cDNS templátot sűrűn vágó 

TaqI, majd ezt követően ritkán vágó AseI restrikciós endonukleáz enzimekkel 

emésztettük, majd duplaszálú adaptereket ligáltunk a keletkező tapadós végekhez. 

Kétlépcsős amplifikációs módszert alkalmaztunk a hibás bázispárosodás elkerülése 

érdekében. A preamplifikáció során olyan specifikus primereket alkalmaztunk, 

melyek a 3’ végükön egy szelektív nukleotid túlnyúló véggel rendelkeztek (Taq+1A, 

Ase+1C). A második, szelektív AFLP amplifikációs lépésben a 3’ végükön 2 illetve 

3 szelektív túlnyúló véggel rendelkező adapter-specifikus primert alkalmaztunk. Az 

AseI indítószekvenciák 5’ végét [γ-33P]ATP izotóp felhasználásával foszforiláltuk, 



 6 

majd 2 vagy 3 szelektív nukleotidot tartalmazó Taq primerrel kombinálva végeztük 

a PCR reakciót. Az amplifikációs termékeket 5 %-os denaturáló poliakrilamid gélen 

választottuk el. Az autoradiográfia után a differenciált expresszióra utaló 

fragmentumokat a gélekből kivágtuk, majd a preamplifikációhoz használt 

primerpárral azokat újraamplifikáltuk. A cDNS-AFLP klónok szekvenciáját 

meghatároztuk, majd hozzájuk adatbázis lekeresések segítségével lehetséges 

funkciót kapcsoltunk.  

A korai általános rezisztencia proteomikai hátterének vizsgálata 

Növényi anyag előállítása: A kísérletekhez Nicotiana tabacum cv Samsun 

növényeket használtunk, melyek intézetünk üvegházában fejlődtek. Az 5-6 leveles 

állapotú növényeket kísérleti felhasználásuk előtt növénynevelő kamrába helyeztük 

25°C-ra, 16/8 órás fény/sötét periódusra. Az általános rezisztencia indukálása hővel 

elölt baktériummal, vagy bakteriális flagellinnel történt. 

Baktérium: Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola baktériumot King B 

folyékony táptalajon, 28 °C-on rázatva szaporítottuk. A szaporodás kései 

logaritmikus fázisában lévő tenyészet hővel való elölését 72 °C-os vízfürdőben, 13 

percig való inkubálással végeztük. Az elölt baktériumszuszpenziót 4x108 sejt/ml 

sűrűségűre állítottuk be, majd a dohánynövények levélérközeibe injektáltuk. Az 

általános rezisztencia indukálásához Pseudomonas avenae baktérium flagellinjének 

22 aminosav hosszúságú alegységét is használtuk. 

Az apoplaszt fehérjék elválasztása kétdimenziós poliakrilamid 

gélelektroforézissel (2D-PAGE) 

A 2D-PAGE hatékony módszer komplex fehérjeminták tanulmányozására. Az első 

“dimenziót” a fehérjék izoelektromos fókuszálása, vagyis izoelektormos pontjuk 

szerinti elválasztása, a másodikat a denaturáló gélen való méret szerinti elválasztás 

jelenti. 
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Izoelektrofókuszálás: Ennek során a mintát 7 cm hosszú, immobilizált lineáris pH 

gradienst tartalmazó száraz gélcsíkra vittük fel. A 12-16 órán keresztül 50 µA/IPG 

csík konstans áramerősség mellett rehidratált gélcsíkokat/fehérjemintát, 20000 Vh 

értékkel 20 °C-on izoelekrofókuszáltuk. Ezt követően a fehérjék további 

elválasztását 200 V állandó feszültség mellett 10-20 % denaturáló nátrium-dodecil-

szulfát tartalmú rendszerben 1D-PAGE gélen végeztük. A fehérjefoltokat módosított 

Coomassie R-250 festéssel tettük láthatóvá. A változást mutató fehérjefoltok 

tömegspektrometriai elemzését a Szegedi Biológiai Központ Tömegspektrometriai 

Laboratóriumának munkatársai végezték. 

Hidrofób kölcsönhatás kromatográfia 

A BR−specifikus kitinázok HIC elválasztása során 1 ml-es Phenyl Fast Flow low 

sub (GE Healthcare) fenil-szefaróz oszlopot használtunk az ÄKTA™ Fast Protein 

Liquid Chromatography (FPLC) rendszerrel alkalmazva. Indítópufferként 1,5 M 

(NH4)2SO4 tartalmú 25 mM-os Bisz-Trisz puffert (pH 65), az oszlopról való 

leoldáshoz 25 mM-os Bisz-Trisz puffert (pH 6,5) használtunk gradiens módban, 

1ml/perc áramlási sebességgel. A fehérjék oszlopról való eluálását 280 nm-en 

detektáltuk. Az oszlopra háromfázisú megoszlással koncentrált hetvenszeresen 

sűrített, 500 µl indítópufferben szuszpendált részlegesen tisztított sejtközötti 

mosófolyadék mintát vittünk fel. 

Az apoplaszt fehérjék folyadék közegben történő szétválasztása 

izoelektromos töltésük szerint Rotofor készülékkel  

Az elválasztást MicroRotofor™ Liquid-Phase IEF Cell készülékkel végeztük. A 

készülék 3 ml folyadékban oldott fehérjéket választ szét preparatív izoelektromos 

fókuszálással. A hígítatlan sejtközötti folyadék elválasztását a készülék használati 

utasítása szerint végeztük. Az eljárás a folyadékfázisban lévő fehérjék pH 3-10 
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tartományon belüli tíz frakcióba való szétválasztását, ezáltal tízszeres sűrítésüket 

eredményezi, a fehérjék természetes állapotának megtartásával.  

Baktérium biolumineszcencia-változás mérése 

Felülfertőző baktérium: Pseudomonas syringae pv. maculicola általános 

növénypatogén baktériumtörzs, mely kromoszómájában Photorhabdus luminescens 

baktérium luxCDABE operonját tartalmazza konstitutív promóterrel. A luxCDABE 

operon egy luciferáz enzimet kódol (LuxA és LuxB), és olyan enzimeket, melyek a 

luciferáz szubsztrátjait állítják elő (LuxC, LuxD és LuxE). Ennek eredményeképp a 

génklasztert kifejező sejtek 490 nm hullámhosszúságú fényt bocsátanak ki. A 0,25 

optikai denzitású baktériumszuszpenzióval korai, 2 órás, valamint késői, 12 órás BR 

indukciót követően fertőztük felül mind a BR− indukált, mind pedig a kontroll 

levélfeleket.  

 

EREDMÉNYEK 

Expressziós különbségek vizsgálata fogékony és gds gént hordozó 

Xanthomonas-rezisztens paprikanövényekben  

Több mint hetven, a rezisztens és szenzitív genotípus között, illetve a különböző 

mintavételi időpontokban eltérő expressziós mintázatot mutató cDNS fragmentumot 

izoláltunk a poliakrilamid gélekből. A klónozás 40 fragment esetében bizonyult 

sikeresnek. A cDNS fragmentek mintegy 50 %-ának kifejeződése serkentődött a 

fogékony genotípusokban. Ezek közül 11 fragment viszonylag késői megjelenést 

mutat 12-24 órával a bakteriális fertőzést követően. 21 fragment kizárólag a 

rezisztens genotípusokban fejeződött ki, illetve mutatott fokozott átíródást. Ebben a 

csoportban 13 fragment esetében egy viszonylag gyors és erős fertőzést követő 

kifejeződést tapasztaltunk mely az idő előrehaladtával csökkent, míg 9 kifejeződése 
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12 órával a fertőzést követően serkentődött. Nagyszámú klón mutatott homológiát 

HR során indukálódó génekkel. 

Az általános rezisztencia során változást mutató fehérjék azonosítása 

2D-PAGE, MALDI-TOF és LC/MSMS tömegspektrometriai módszerekkel 

Vizsgálataink célja az volt, hogy fehérje szinten jellemezzük a bakteriális flagellin 

által kiváltott általános rezisztenciát kísérő, sejtfalban végbemenő változásokat. BR-

indukált, valamint vízzel injektált kontroll dohánylevelek sejtközötti teréből nyert 

vízoldható fehérjefrakciókat hasonlítottunk össze. Huszonkilenc gélből kivágott 

fehérjefoltból összesen negyvenkilenc különböző fehérjéhez kapcsoltunk funkciót 

adatbázis homológia alapján. A fehérjék 29 %-a növényi kórfolyamatokhoz köthető, 

15 % a sejtfal átrendeződésében és megerősítésében szerepet játszó fehérjének 

bizonyult. 6 % reaktív oxigéngyökökkel szemben nyújt védelmet, valamint a 

metabolikus folyamatok toxikus termékeinek lebontásában játszik szerepet. 

Negyvenkét százalékuk az anyagcsere-, energiatermelő-, valamint jelátviteli 

folyamatokban szerepet játszó fehérje, melyek nagyrésze a citoplazmából és 

kloroplasztiszból származó szennyező fehérje. A fehérjék 8 %-a többféle funkciót is 

ellátó enzim. 

2,5 órával az általános rezisztencia indukcióját követően izolált mintákból összesen 

14 változást mutató fehérjefoltot azonosítottunk. Ebből 9 megnövekedett, míg 5 

csökkent intenzitást mutat a BR−indukált mintákban a kontrollhoz képest. Az ebben 

az időszakban megfigyelt és azonosított fehérjeszintű változások közül a 

legmarkánsabb jelenség a hidrolítikus enzimek, illetve PR fehérjék viszonylag 

nagyarányú megjelenése. Hat BR−indukált fehérjének az apoplaszt térben 

viszonylag hosszú idejű előfordulását figyeltük meg: megjelenésük már 2,5 órával 

megfigyelhető és a 7. órában még mindig kimutatható - közöttük több védekezéshez 

köthető fehérjének bizonyult. 
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A 7 órás mintákban 23 fehérjefoltot azonosítottunk. Ebből 21 nőtt, 2 pedig csökkent 

mennyiségében. Az általános rezisztencia indukcióját követő 7. mintavételi órában a 

patogenezishez köthető, valamint a sejtfal megerősítésében szerepet játszó fehérjék 

megjelenése a legszembeötlőbb. Az egyetlen olyan fehérje, melynek ebben az 

időszakban de novo szintézisét tapasztaltuk, a lignin-képző anionos peroxidáz.  

 

EBR215 és EBR250 kitinázok jellemzése 

Az EBR215 és EBR250 kitinázok glikozid-hidroláz családba és kitináz osztályba 

sorolása Nod faktor emésztési mintázatuk alapján  

Az EBR215 és EBR250 kitinázok mind Nod faktor szubsztrát peferenciájukban, 

mind a reakció sztereokémiájában egymással megegyező sajátságokat mutattak: 

mindkét enzimet a 19. glikozid-hidroláz családba soroltuk be. Összehasonlítva más 

vizsgált növényi kitináz enzim lipo-kito-oligoszacharid mintázatával a 19. glikozid-

hidroláz családon belül leginkább a IV. kitináz osztályba tartozó Beta vulgaris SP2 

és Daucus carota Chi32 kitinázokkal, illetve a II. kitináz osztályba tartozó Nicotiana 

tabacum PR-P kitinázával mutattak megegyezést. A EBR215 és EBR250 kitinázok a 

pentamert teljes mennyiségében bontották, így I. osztályba sorolásuk nem indokolt. 

Az I. osztályú kitinázok jelenlétét az EBR215 és EBR250 kitinázok 

mérettartományában Western blot technikával is kizártuk. A növényi I. és II. 

osztályú endokitinázok szerológiailag rokonságot mutatnak, így EBR215 és 

EBR250 kitinázokat a IV. kitináz osztályba soroltuk be.  

 

Az EBR215 és EBR250 kitináz fehérjék N-terminális szekvenciájának 

meghatározása 

Szerettük volna az EBR215 és EBR250 kitinázok lehetséges poszttranszlációs 

hasítási helyeit meghatározni. Ennek érdekében elvégeztük ezen fehérjék N-

terminális szekvenálását. Az EBR215 és EBR250 kitináz formát külön-külön 

tartalmazó gélcsíkokat kitináz aktivitás gélből kivágtuk. A gélcsíkokból a fehérjéket 
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kinyertük, és denaturáló gélen elvégeztük méret szerinti elválasztásukat. Ennek 

során az EBR215 kitináz két további fehérjére különült el (EBR215a és EBR215b). 

Az EBR250a kitináz általunk megszekvenált N-terminális régiójának utolsó 5 

aminosav szekvenciája (SNGGS) teljes azonosságot mutat egy Shinya és 

munkatársai által jellemzett TBC-3 kitináz N-terminális szekvenciájával, valamint 4 

aminosavval hosszabb, mint a CHO_Clon3 gén által kódolt kitináz katalitikus 

doménje. A fehérje N–terminális végének birtokában, valamint az EBR250, a 

CHO_Clon3 termék és a TBC-3 fehérjék C-terminális aminosavszekvencia-

homológiájának ismeretében így az EBR250 fehérjének a teljes szekvenciája 

meghatározható. Megállapítottuk, hogy a növényi sejtből kiválasztásra kerülő 

EBR250 kitináz az N−terminális végén kitinkötő domént nem tartalmaz. Az 

EBR215a és EBR215b fehérjék N–terminális szekvenciáját meghatározva a 

következőket kaptuk: GYIAN/V, illetve: GQD/E/FLP. Várakozásunk ellenére 

azonban ezeket a szekvenciákat nem sikerült illeszteni sem a TBC-3, sem a 

CHO_Clon3 kitináz szekvenciákra. Ennek alapján a két fehérje nagy valószínűség 

szerint eltérő gének terméke.  

 

EBR215 és EBR250 kitináz fehérjék tisztításának lehetőségei BR-indukált 

Nicotiana tabacumból 

A hidrofób kölcsönhatás kromatográfiával kombinált háromfázisú megoszlás 

előtisztítási és fehérjekoncentrálási lépéssel sikerült megőrizni az EBR215 és 

EBR250 kitinázok aktivitását és ezáltal a két fehérje részleges tisztítása érhető el. A 

kombinált módszert izoelektromos al kiegészítve több, a célfehérjéinktől eltérő 

izoelektromos pontú, nagyméretű szennyező fehérjéktől való elkülönítést tesz 

lehetővé és segítségével célfehérjéink további tízszeres sűrítése érhető el. A hidrofób 

kölcsönhatás kromatográfia alkalmazásának hátránya esetünkben, hogy csak 

viszonylag nagy veszteséggel sikerült kinyernünk az EBR250 kitináz enzimet. A 

kihozatal reményeink szerint javítható eltérő oszlopméretezéssel és minőséggel. 
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Baktérium biolumineszcencia-változás mérése az általános rezisztencia 

során 

A növénynek az általános rezisztencia során a baktériumokra kifejtett közvetlen 

gátló hatását igen nehéz tetten érni, különösen az indukciót követő korai időpontban, 

ezért egy igen érzékeny módszerhez folyamodtunk. Az általános rezisztencia 

indukcióját követő 2,5 illetve 12 órával - a 2,5 órás mérés az általános rezisztencia 

korai szakaszát jellemzi, míg 12 óra annak legintenzívebb időszaka - a 

dohánynövény sejtközötti járatába juttatott Pseudomonas syringae pv. maculicola 

baktérium biolumineszcenciájának változását luminométerrel mértük. A 

biolumineszcens baktériumok a luxCDABE operont tartalmazzák, mely egy 

heterodimer luciferáz enzimet (luxAB), valamint annak szubsztrátját, egy hosszú 

szénláncú zsíraldehidet előállító enzimkomplexet (luxCDE) kódol. A luciferáz a 

zsíraldehidet és a redukált flavin mononukleotidot (FMNH2) oxidálja, mely reakció 

során az energia kékeszöld, 490 nm körüli hullámhosszú fény formájában szabadul 

fel. A biolumineszcencia tehát a baktériumok energetikai állapotának fokmérője is a 

sejtek számán túlmenően, és a fent leírt rendszerben csak a baktérium állapotát 

tükrözi. A módszer, érzékenységéből fakadóan, az általános rezisztencia 

kimutathatóságának egy újabb, a HR gátlásnál közvetlenebb módja lehet. Célul 

tűztük ki annak összehasonlítását, hogy a baktériumok lumineszcenciája hogyan 

változik BR-indukált levélszövetben (in vivo), illetve abból kinyert vízoldékony 

apoplaszt fehérjék jelenlétében (in vitro). A 2,5 órás mintázások esetében a 

lumineszcencia változást két hőmérsékleti értéken, 20 °C-on és 30 °C-on mértük, 

mert az EBR kialakulása hőmérsékletfüggő. Egy-egy levélkorongot 3 percen 

keresztül mértünk a levél autofluoreszcenciájának lecsengéséhez szükséges idő 

miatt.  

Az általános rezisztencia indukcióját 12 órával követő ráfertőzés után egy órával 

már alacsonyabb értéket tudtunk mérni az BR−indukált levélkorongok sejtközötti 
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járatát kitöltő baktériumsejtek lumineszcenciájában a kezeletlen kontrollhoz képest. 

Az általános rezisztenciát mutató levélkorongban mért baktérium lumineszcencia 

értékek mindhárom levélemelet esetében szinte a mérés teljes 8 órás időtartama alatt 

alatta maradnak a kezeletlen kontroll levélszövetben mért értéknek. Ez a különbség 

fiatal levelekben a legkifejezettebb, középső levélemeletről származó levélkorong 

esetén egy középső érték, míg idős levelekben csökkent eltérés tapasztalható, vagyis 

az általános rezisztencia bakteriális anyagcserét befolyásoló hatása az idős 

levelekben érvényesül legkevésbé.  

A levélszövetben mért bakteriális lumineszcencia értékekhez hasonló tendenciát, 

vagyis az általános rezisztencia csökkentő hatását egyedül a háromszoros 

sűrítettségű sejtkztti mosófolyadék mintákban figyeltünk meg. A kontroll minták 

esetén a további sűrítés és a mintavételi időpont növelése a bakteriális 

lumineszcencia értékeket csökkentette. A BR indukált minták esetében azonban a 

sűrítés és a későbbi időpontban való mintavétel a baktériumok lumineszcenciáját 

nagymértékben megnövelő anyagok feldúsulásával járt.  

 

AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

Paprika Xanthomonas-rezisztenciához köthető génexpressziós 

változások vizsgálata 

Vizsgálataink során többmint hetven eltérően expresszálódó fragmentet 

azonosítottunk és klónoztunk. Közülük több cDNS klón esetében nyert megerősítést, 

hogy nagymértékű szekvencia homológiát mutatnak a növényi védekezéshez és 

kórfolyamatokhoz köthető génekkel. Különösen érdekes klónnak bizonyult az XCE-

40, mely a rezisztens genotípusokban 24 órával a bakteriális inokulálást követően 

erőteljes expressziót mutatott, miközben az érzékeny genotípusban ugyanezen 

időtartam alatt expressziót csak kis mértékben vagy pedig egyáltalán nem tudtunk 

kimutatni. Ez a klón nagyfokú homológiát mutat dohánymozaik vírussal fertőzött 
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dohányból izolált taumatin génnel. Több klón - például a XCE-17 - olyan nyílvános 

paprika adatbázis EST szekvenciával azonos részeket hordoz, melyek patogénnel 

szemben fellépő HR–rel kapcsolatos cDNS könyvtárból kerültek izolálásra. A mi 

kísérleteinkben ez a klón mind a szenzitív, mind a rezisztens genotípusban 

expressziót mutatott. Egy másik érdekesnek tűnő transzkriptum a XCE–22, mely egy 

Arabidopsis thaliana betegségrezisztencia génnel mutat homológiát. 

Elsődleges eredményeink szerint a cDNA-AFLP és a csoport szegregációs analízis 

módszerek együttes alkalmazása hatékony módszerként szolgál a patogenezishez 

köthető expressziós különbségek vizsgálatára. Részletesebb génexpressziós 

vizsgálatok a jövőbeni kísérletek tárgyát képezik majd, melyek során igazoljuk az 

azonosított transzkriptumok részvételét a kórfolyamatokban.  

Az általános rezisztencia során változást mutató sejtfalfehérjék és 

lehetséges szerepük  

A növényi sejt és a baktérium elsődleges kölcsönhatásának helyszíne a növényi 

sejtfal, így tehát itt kereshetünk olyan fehérjéket, melyek szerepet játszhatnak ennek 

a védekezési mechanizmusnak a kezdeti jelátviteli és/vagy végső effektor fázisában. 

Az általános rezisztencia hatékonysága elsősorban gyorsaságának köszönhető. HR 

gátló hatását már 2-6 órán belül ki lehet mutatni.  

Az EBR215 és EBR250 kitinázok 30 °C–on már 2,5 órával, 20 °C–on már 6 órával 

a hővel elölt baktériummal való kezelést követően megtalálhatók a dohány 

sejtközötti mosófolyadékában, tehát minőségi változás megy végbe annak 

fehérjemintázatában. Kísérleteink során az általános rezisztencia indukálódásához 

köthető, a dohánylevél sejtközötti terét határoló apoplasztban bekövetkező 

fehérjeszintű változásokat kísértük figyelemmel a vízzel injektált kontroll és BR–

indukált dohánylevél sejtközötti teréből nyert vízoldékony fehérjék 

összehasonlításával. 
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Az általános rezisztencia korai, 2,5 órás proteomikai változásai hidrolitikus 

folyamatokkal és PR fehérjék megjelenésével jellemezhetők  

A növényi sejtfal szerkezetét befolyásolni képes, mennyiségi változást mutató 

enzimek aránya, elsősorban glikozid-hidrolázoké jelentős volt, különösen az 

általános rezisztencia indukciójának első 2,5 órája alatt. Ez arra enged következtetni, 

hogy a sejtfal hemicellulóz szerkezete átrendeződik a bakteriális elicitorral való 

találkozásra adott korai válaszként. Elképzelhető, hogy az általános rezisztenciának 

a HR kialakulást gátló hatása, a bakteriális hármas tipusú szekréciós rendszer 

kiépítésének megakadályozása is ilyen sejtfal átrendeződésen keresztül valósul meg. 

Feltehető, hogy ezek a fehérjék a baktériumok illetve a növény sejtfalából további 

elicitor sajátságú molekulák felszabadításában is szerepet játszanak.  

Az eltérő indukciót mutató fehérjék között több PR fehérjét is találtunk ebben az 

időszakban. Külön említést érdemelnek azok a fehérjék, melyek működésükben a 

sejtfalhoz kötöttek, és PR fehérje mivoltukban is számontartottak: elicitor indukált 

béta-1,3-glükanáz, a germin fehérjék, és a lignin-formáló anionos peroxidáz. A 

későbbiek során érdemes lenne ezeket a fehérjéket alaposabban vizsgálni az 

általános rezisztenciával összefüggésben.  

 

Az általános rezisztencia indukcióját követő 7. órában a sejtfalerősítő enzimek és az 

antioxidáns fehérjék megjelenése számottevő 

Az általános rezisztencia során változást mutató fehérjék aminosavszekvenciáját 

összehasonlítottuk a cDNS adatbázis szekvenciáival. Azokat a fehérjéket emeljük itt 

ki, melyek mind expressziós, mind fehérje szinten kimutatható változással reagálnak 

a BR indukálódására: glutation S-transzferáz, szuperoxid-dizmutáz, NtChitIV 

kitináz, lignin-képző anionos peroxidáz, NtPRp27-szerű fehérje, PR-1a fehérje, 

aszpartát proteáz aktivitással rendelkező CND41 kloroplaszt DNA kötő fehérje, 14-

3-3 izoform b fehérje. Mindezen mechanizmusok együttesen járulhatnak hozzá az 
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általános rezisztencia összetettségéhez és hatékonyságához, mely lehetővé teszi a 

baktériumok számának csökkentését és a kórfolyamatok mérséklését, gátlását.  

Vizsgálatokat végeztünk kisméretű – 10 kDa alatti mérettartományba eső - 

antimikrobiális peptidek elválasztására is az általános rezisztenciát mutató 

növényekből. Ez a módszer azonban nem bizonyult kellően érzékenynek ezeknek az 

apoplaszt térben feltehetően kis mennyiségben jelen lévő komponenseknek a 

kimutatásához. Nem zárható ki azonban, hogy az általános rezisztencia 

hatékonyságához ezek a növényi összetevők is hozzájárulnak; vizsgálatukra érdemes 

lenne nagyobb érzékenységű módszereket is bevonni. 

Az új típusú gds-alapú rezisztencia és az általános rezisztencia közötti 

hasonlóságok 

A paprikában leírt gds-gén jelenlétéhez köthető rezisztencia és az általános 

rezisztencia között mindenképp kiemelhető néhány közös vonás, annak ellenére, 

hogy a két rezisztenciaforma feltételezésünk szerint eltérő mechanizmuson alapszik. 

Mindkét, növényi szövetelhalással nem járó rezisztenciaforma igen gyorsan, a 

kiváltó mikroorganizmus növény általi felismerését követő néhány órán belül 

kialakul. A gds gén igen alacsony szabad szalicilsav szint mellett, vagy annak teljes 

hiányában biztosít rezisztenciát. Hasonlóan, az általános rezisztenciának 

szalicilsavtól független kialakulására bizonyítékként szolgál, hogy a rezisztencia 

szalicilsav felhalmozásra nem képes NahG növényekben is létrejön. Megemlítendő 

az a párhuzam is, mely a növényi sejtfalszerkezet nagymértékű átrendeződését 

jellemzi. A gds gén alapú rezisztencia a növényi levélszövet sejtnagyobbodáson és 

sejtosztódáson alapuló szövettömörödését eredményezi a fertőzött levélszövettel 

szomszédos területen. Az általános rezisztencia során a sejtfalberakódások, sejtfal 

lignifikáció és papillaképződés jelentheti a kórokozók továbbhaladása elleni 

védelmet. A gds gén tartalmú paprikanövények expressziós vizsgálata során több 

klón esetében tapasztaltunk homológiát HR során indukálódó génekkel, mely a HR-
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rel átfedő jelátviteli útvonalak részvételét feltételezheti a gds−gén alapú 

rezisztenciában. Az általános rezisztencia, valamint a HR során bekövetkező korai 

transzkripcionális változások szembeötlő mértékű átfedést mutatnak. Elképzelhető, 

hogy a növények általános védekezése jelentette az első védelmi vonalat minden 

lehetséges kórokozóval szemben, és tette lehetővé a specifikusabb 

rezisztenciaformák megjelenését. Ez lehetséges magyarázattal szolgálhatna az 

általános és specifikus védekezési folyamatok transzkripciós folyamatainak 

átfedésére. A két védekezés azért sem választható el egymástól, mert a HR-t okozó 

baktérium sejtfelszíni molekuláit érzékelve a növényben az általános rezisztencia is 

aktiválódik, így ezek a folyamatok gyakorlatilag egymás mellett zajlanak.  

Az EBR215 és az EBR250 kitinázok feltételezett szerepe a 

védekezésben  

A kitinázoknak baktériumokkal szemben kifejtett pontos hatásmechanizmusáról a 

nagyszámú ezirányú kutatás ellenére korlátozottak az ismereteink, mindenképp 

elgondolkodtató azonban a növények kórokozó baktériumokkal való kölcsönhatásra 

során termelődő növényi kitinázok sokfélesége, illetve gyors megjelenésük. 

Csoportunk két savas extracelluláris kitináznak, EBR215 és EBR250-nek az 

általános rezisztenciához köthető megjelenését ismertette. A vizsgálatok során 

eltérőnek mutatkoztak más ismert PR-fehérjéktől abban, hogy az őket kiváltó 

biotikus stimulusra igen gyorsan kifejeződtek, de az általában PR-fehérjéket 

indukáló abiotikus kezelések esetén - ozmotikus-, só- vagy oxidatív stresszhatások – 

nem, vagy csak igen csekély mértékben növekedett mennyiségük, szalicilsav, etilén 

és jazmonsav szignálmolekulák dohányba injektálása sem váltotta ki 

megjelenésüket. Ezek a tulajdonságok megerősítettek bennünket abban, hogy az 

EBR215, EBR250 fehérjéket érdemes részletesen jellemezni.  

Vizsgálataink alapján azt feltételezzük, hogy a BR−specifikus kitinázok legalább 

két, esetleg három változatban termelődnek dohányban: a EBR215a és EBR215b 
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fehérjék genetikai szabályozásának vizsgálata még elvégzendő feladat. 

Megállapítottuk, hogy az EBR215a, EBR 215b és EBR250 kitinázok igen hasonló 

fizoko-kémiai sajátságaik ellenére, és eredeti feltételezésünkkel ellentétben 

különböző génekről íródnak át. Ezek az egymástól aminosav szekvenciájukban csak 

kis mértékben eltérő enzimek (izoenzimek) feltehetően a szabályozó rendszer 

finomhangolását teszik lehetővé. A BR−specifikus kitinázokon kívül három másik 

kitináz enzim mennyiségi változását figyeltük meg az általános rezisztencia alatt: 

egy bázikus, és egy savas kitináz növekedést mutató fehérjefoltból került izolálásra, 

míg egy másik savas jellegű kitináz mennyisége csökkent. A hasonló funkciót 

betöltő fehérjék eltérő irányú változása is egy összetett módon szabályozott 

folyamatot feltételez. Feltehetően több kitináz forma egymás hatását erősítve 

együttesen járul hozzá az általános rezisztencia hatékonyságához.   

A kitinázok kórfolyamatokban betöltött szerepe a baktériummal való közvetlen 

kölcsönhatás mellett közvetettebb módon, jelátviteli útvonalak szereplőjeként is 

megmutatkozhat. Nem ismeretesek még növényi kitináz szubsztrátok, de 

feltételezhető, hogy a növények növekedési és fejlődési folyamataiban szerepet 

játszanak. Egy lehetséges endogén szubsztrátcsoportjuk az arabinogalaktán-fehérjék 

(AGPk). Az AGPk nagymértékben glikozilált hidroxi-prolinban gazdag fehérjék, 

melyeknek a növényi növekedésben és fejlődésben betöltött szerepet tulajdonítanak.  

Az N-acetil-glükózamin a másodlagos növényi sejtfal egyik nagy mennyiségben 

található összetevője. Kito-oligoszacharid módosító S. meliloti NodA és NodB 

enzimeket túltermelő transzgenikus növények fejlődési rendellenességét 

tapasztalták, mely a növényekben levő endogén szubsztrátok létezésének 

bizonyítékaként értelmezhető. Ezek az eredmények azokat a feltételezéseket 

támogatják, melyek szerint a kitinázok szerepet játszhatnak a növény fejlődésében 

eddig ismeretlen endogén szignál molekulákkal való kölcsönhatás révén. 

Mindenesetre nincs még közvetlen bizonyíték növényi lipo-kito-pligoszacharid 

analógok létezésére.  
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Az általános rezisztenciának a baktériumok energiaháztartására 

gyakorolt hatása 

Egy igen érzékeny kimutatási módszert alkalmazva vizsgáltuk a dohánynövényben 

inkompatibilis Pseudomonas syringae pv. maculicola baktérium energetikai 

állapotának alakulását az általános rezisztenciát mutató levélszövetben, illetve abból 

kinyert sejtközötti mosófolyadékban. A levélszövetben kapott eredmények alapján 

megerősítést nyertek csoportunk általános rezisztenciát jellemző korábbi 

megfigyelései: 30 °C–on a rezisztenciafolyamat korábban és intenzívebben 

nyilvánul meg, mint 20 °C–on, valamint fiatal levelekben korábban és erőteljesebb 

formában jelenik meg, mint idős levelekben. A levélszöveten belül a 

baktériumsejtek lumineszcenciájának csökkenése jól tükrözte az általános 

rezisztencia hatékonyságát. Húsz fokon az általános rezisztencia lassabban alakult 

ki, de végül megakadályozta a levélszövet elhalását, ugyanakkor a baktériumok 

lumineszcenciájára nem tudott csökkentő hatást kifejteni. Ez az eredmény arra is 

utalhat, hogy az általános rezisztencia hatékonysága a bakteriális hármas típusú 

szekréciós rendszer kiépítésének akadályozásában kereshető, és nem a 

baktériumsejtek anyagcsere–aktivitására gyakorolt közvetlen hatásban. Harminc 

fokon nem csak az általános rezisztencia kialakulása, hanem a HR lefolyása is 

gyorsabbnak mutatkozott. Harminc fokon mindhárom levélemelet esetében a 

kontroll és az általános rezisztenciát mutató levélben mért értékek közti különbség 

kifejezettebb. Különösen szembetűnő az általános rezisztenciát mutató leveleknek a 

kezeletlen kontroll levéllel való összehasonlításában, hogy 1 órával a baktériumok 

levélszövetbe való juttatását követően akár kétszeres különbséget is mértünk a 

lumineszcencia értékekben, míg az injektálást követő néhány percben az eltérést 

csupán 10–20 %–nak találtuk. Levélszöveten belül tehát a bakteriális 

lumineszcencia értékek követése az általános rezisztencia–kimutatás megbízható 

módszerének bizonyult.  
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Összehasonlítottuk a 12 órával az általános rezisztencia kiváltását követően a 

dohány levélszövetében, valamint a levélből kinyert sejtközötti mosófolyadékban 

mért baktérium–lumineszcencia értékek tendenciáját. Míg az általános rezisztenciát 

mutató dohány levélszövetén belül folyamatos és jelentős biolumineszcencia 

csökkenést tapasztaltunk, addig az abból kinyert sejtközötti mosófolyadékban ezt a 

hatást egyedül a háromszorosan sűrített minták esetében tudtuk kimutatni. A 

sejtközötti mosófolyadék sűrítésével a bakteriális lumineszcencia értékek további 

gátlása nem volt elérhető, sőt a nagyobb sűrítésértékeknél és az általános 

rezisztencia intenzívebb, 12 órás időpontjában vett sejtközötti 

mosófolyadékmintákban a baktériumok lumineszcenciájának növekedését 

tapasztaltuk. Ez a növekedés olyan nagymértékű volt, ami nem magyarázható 

pusztán a baktériumsejtek energiaellátottságának növekedésével: nagy valószínűség 

szerint baktériumsejtszám növekedésnek tudható be. Elképzelhető, hogy az általános 

rezisztencia során, a növényi sejtekből való megnövekedett szénhidrátkiáramlás az 

előidézője. A sejtközötti mosófolyadék komponensekre bontása lenne szükséges 

annak meghatározására, hogy pontosan mely vegyületcsoportnak tulajdonítható a 

hatás. 

Az eredményeket összegezve arra a következtetésre juthatunk, hogy a levél 

sejtközötti járatrendszeréből a vákuum–infiltrálási eljárás során vízzel kioldható 

apoplaszt fehérjék – köztük az EBR215 és EBR250 kitináz enzimek – és növényi 

anyagcseretermékek önmagukban is eredményezhetnek a baktériumok 

energiaellátottságát befolyásoló hatást, az általános rezisztencia hatékonyságáért 

azonban más tényezőkkel együtt – feltehetően a növényi sejtfallal összefüggésben – 

járulnak hozzá.  
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. A cDNS–AFLP módszert adaptáltuk és optimalizáltuk a gds gént tartalmazó 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria–rezisztens és fogékony paprika 
genotípusok génexpressziós szintű összehasonlítására. Olyan géntermékeket 
azonosítottunk, amelyek potenciálisan szerepet játszhatnak a 
rezisztenciafolyamatokban. 
 
2. Az általános rezisztencia korai időszakában mennyiségi változást mutató 29 
fehérjefoltot különítettünk el dohánynövény sejtközötti folyadékából 
kétdimenziós−fehérjeelektroforézis és tömegspektrometriai vizsgálati módszerek 
segítségével. Adatbázis homológiák alapján 48 különböző fehérjéhez kapcsoltunk 
funkciót.  
 
3.1. Az általános rezisztencia során indukálódó CHO_Clon3 kitináz gént 
tranziensen Nicotiana benthamianaban, illetve nyúl retikulocita rendszerben 
fejeztettük ki. Elvégeztük a rekombináns fehérje és a Nicotiana tabacum EBR215 
és EBR250 kitinázok összehasonlító vizsgálatát, melynek eredményeképp 
igazoltuk, hogy a CHO_Clon3 gén kitináz aktivitással rendelkező és az EBR215 
kitinázzal megegyező relatív mobilitású enzimet kódol.  
 
3.2. Elkülönítettük az EBR215 kitináz két formáját. Meghatároztuk az EBR215a és 
EBR215b kitináz izoenzimek valamint az EBR250 kitináz N–terminális 
szekvenciáját. Adatbázishomológia alapján igazoltuk az EBR250 fehérje N–
terminális kitinkötő régiójának hiányát. Megállapítottuk, hogy az EBR215 és 
EBR250 kitinázokat a dohányban különböző gének kódolják.  
 
3.3. Az EBR215 és EBR250 kitinázokat Nod–faktor bontási mintázatuk alapján a 
19. glikozid–hidroláz családba, azon belül pedig a IV. kitináz osztályba soroltuk be. 
Ugyanezen módszerrel azonosítottunk egy 18. glikozid–hidroláz családba tartozó, 
dohányban konstitutívan termelődő kitinázt is.  
 
3.4. Elvégeztük az EBR215 és EBR250 kitinázok dohánynövényből való részleges 
tisztítását, és ezen fehérjék egymástól, illetve a dohány egyéb apoplaszt kitinázaitól 
való elkülönítését háromfázisú megoszlás, hidrofób kölcsönhatás kromatográfia, 
valamint izoelektromos pont szerinti preparatív elválasztás együttes alkalmazásával. 
 

4. Biolumineszcens riportergén segítségével kisérletileg igazoltuk az általános 
rezisztencia korai baktériumgátló hatását.  



 22

 

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 

 

Folyóirat cikkek: 

Szabó E., Bárdos Gy., Nagy I. (2009) Gene expression investigations on plant-pathogen 
interactions between Xanthomonas campestris pv. vesicatoria and pepper (Capsicum 

annuum L.) using the cDNA-AFLP technology. Acta Agronomica Hungarica 57:127-136 
 
Szabó E., Zsíros L. R., Szatmári Á., Szamos J., Bozsó Z., Ott  P. G. (2008) Isolation and 
characterization of EBR specific induced chitinases from tobacco (Nicotiana tabacum). 
Acta Biologica Szegediensis 52:251-252  

 
Szabó E., Klement É., Medzihradszky F. K., Varga G. J., Besenyei E., Ott P. G. (2006) 
Changes of apoplast protein composition during early basal resistance (EBR) in tobacco. 
Cereal Research Communications 34:677-680 (IF 0,320) 
 
Besenyei E., Szabó E., Szatmári Á., Bozsó Z., Kondorosi É., Medzihradszky K. F., 
Csorba A., Ott P.G. Extracellular factors of early basal resistance induced against bacteria. 
IOBC Bulletin (közlésre elfogadva) 
 
Bucherna N., Szabó E., Heszky L., Nagy I. (2001) DNA methylation and gene expression 
differences during alternative in vitro morphogenetic processes in eggplant (Solanum 

melongena L.). In Vitro Cell Dev Biol. 37:672–677 (IF 0,503) 
 
Zsíros L. R., Szatmári Á., Szabó E., Ott P. G., Bozsó Z. (2008) Plant protein degradation 
affects transcription of genes associated with bacterium-induced basal resistance. Acta 
Biologica Szegediensis 52:253-255  
 
Varga G. J., Szegedi E., Ott P. G., Szabó E. (2006) Early basal resistance inhibits tumor 
induction by Agrobacterium tumefaciens. Cereal Research Communications 34:97-100  
(IF 0,320) 
 
Ott P. G., Varga G. J., Szatmári Á., Bozsó Z., Besenyei E., Czelleng A., Szabó E. (2006) 
Basal resistance of plants against bacteria: from discovery to molecular characterisation. 
Acta Phytopathol Entomol Hung 41:37-46 
 
Bozsó Z., Maunoury N., Szatmári Á., Mergaert P., Ott P. G., Zsíros L. R., Szabó E., 
Kondorosi É., Klement Z. (2009) Transcriptome analysis of a bacterially induced basal 
and hypersensitive response of Medicago truncatula. Plant Mol Biol 70:627–646  
(IF 3,540) 
 
 



 23

Czelleng A., Bozsó Z., Ott P. G., Besenyei E., Varga G. J., Szatmári Á, Szabó E, Zsíros L. 
R., Klement Z. (2009) High frequency transposon mutagenesis following conjugation in a 
wide range of phytopathogenic Gram-negative bacteria. Acta Phytopathol Entomol Hung 
44:19-24 
 

Előadások:  

Szabó E., Jinsong X., Ling Z., Staehelin C., Szatmári Á., Bozsó Z., Ott P. G. Korai 
általános rezisztenciához (EBR) köthető kitinázok jellemzése. 2008, Növényvédelmi 
Tudományos Napok, Budapest  
 
Szabó E., Klement É., Medzihradszky F. K., Ott P. G. A korai általános rezisztencia 
(EBR) során az apoplaszt fehérje összetételében bekövetkező változások dohányban. 
2006, Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 
 
Nagy I., Szabó E., Areshenkowa, T., Ganal, M. Fajta- és hibridazonosításra, valamint 
genetikai térképezésre alkalmas mikroszatellit-markerek fejlesztése paprikánál. 2000, 
Lippay János, Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest  
 

Poszterek: 

Szabó E., Szarka J., Csilléry G., Nagy I. Molecular and ultrastructural investigations on 
plant-pathogen interactions between Xanthomonas campestris pv. vesicatoria and pepper 
plants carrying the gds gene.  2001, XIth Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum 
and Eggplant, Antalya, Turkey 
 
Szabó E., Csorba A., Medzihradszky F. K., Besenyei E., Varga G. J., Czelleng A., Ott P. 
G., Bozsó Z., Szatmári Á. Changes of apoplast protein composition during early basal 
resistance (EBR) in tobacco. 2006, Non-specific and Specific Innate and Acquired Plant 
Resistance, Budapest 

Szabó E., Klement É., Medzihradszky F. K., Szatmári Á., Bozsó Z., Ott P. G. Az EBR 
(korai általános rezisztencia) proteomikai háttere. 2007, Növényvédelmi Tudományos 
Napok, Budapest  
 
Besenyei E., Szabó E., Varga G. J., Csorba A., Medzihradszky K.F., Szatmári Á., 
Czelleng A., Ott P.G., Bozsó Z. Low temperature opens a gap in plant defence for cold-
tolerant bacteria. 2006, Non-specific and Specific Innate and Acquired Plant Resistance, 
Budapest  
 
Szatmári Á., Szabó E., Ott P. G., Mergaert P., Kondorosi E., Zsíros L., Bozsó Z. 
Characterisation of proteins and novel types of peptides with putative antimicrobial 
activities in plant-microbe interactions. 2007, XIII. International Congress on Molecular 
Plant-Microbe Interactions, Sorrento, Italy  
 



 24

 

 

 


