
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 
 
 
 
 

 
MESTERSÉGES NITROGÉNKÖTŐ 

EGYÜTTÉLÉSEK TANULMÁNYOZÁSA IN VITRO  
SZAMÓCA – BAKTÉRIUM ASSZOCIÁCIÓBAN ÉS 
EGYSEJTŰ ZÖLDALGA – BAKTÉRIUM – GOMBA 

MODELLRENDSZERBEN 
 
 
 
 

Lőrincz Zsanett 
 
 
 
 
 
 

Témavezető: Dr. Preininger Éva 
Egyetemi adjunktus 

 
  

ELTE Biológia Doktori Iskola  
Vezetője: Dr. Erdei Anna 

Kísérletes Növénybiológia Doktori Program  
Programvezető: Dr. Szigeti Zoltán 

 
 
 

ELTE Növényszervezettani Tanszék 
Budapest 

2011 
 



Bevezetés 
 

A szimbiózis olyan kölcsönös előnyökön alapuló együttélés két vagy több eltérő 

fajhoz tartozó egyed, vagy populáció között, amely az adott élőhelyen hatékonyabb 

gyarapodást biztosít, mint az a partnerekre külön-külön jellemző lenne. Ez a kapcsolat az 

evolúció során jön létre, és kiegyensúlyozott körülmények között működőképes. A kooperatív 

kapcsolat alapja alapvetően metabolikus és/vagy genetikus. A partnerek együttműködése csak 

kiegyensúlyozott körülmények között lehet tartós és stabil. A stabilizáció olyan mértékű lehet, 

hogy az együttműködő partnerek egyedül, egymástól függetlenül már nem is tudnak élni. 

Szimbiózisban a partnerek új metabolikus képességekhez jutnak azáltal, hogy fontos 

metabolikus folyamatok kiegészítik egymást. Így nagyszámú jelentős szimbiózis alapja a 

fotoszintézis és a légköri nitrogénkötés összekapcsolódása, amely a biológiai, környezeti 

jelentőségén túl, nagy gazdasági haszonnal is jár. Ilyen metabolikus kapcsolat a légköri 

nitrogénkötő baktériumok és a fotoszintetizáló növények között jól ismert. A nitrogénkötő 

mikroorganizmusok két nagy csoportra oszthatók: a szabadon élő vagy asszociatív valamint a 

szorosabb szimbiózisban élő szervezetekre. A teljes biológiai nitrogénfixáció (170 millió 

tonna/év) 70%-át a szimbiotikus, 30%-át a szabadon és asszociációban élő nitrogénkötők 

adják. Annak ellenére, hogy a légköri nitrogén megkötése jelentős mértékben biológiai úton 

történik, mégsem hasznosul teljes mértékben a mezőgazdaságban, mivel az evolúció során 

kialakult szoros növény-mikroba kapcsolatok csupán a gazdaságilag fontos növények szűk 

körére jellemzők. 

Munkánk során két különböző, mesterségesen létrehozott nitrogékötő asszociációval 

dolgoztunk. Mindkét rendszerben a nitrogénkötő partner az Azotobacter vinelandii. Az egyik 

egy kéttagú asszociáció, ahol a növényi partner egy magasabbrendű növény, a szamóca. A 

másik egy hármas szimbiózis, melyben a baktériumon kívül egysejtű zöldalga 

(Chlamydomonas), mint növényi partner és gomba (Alternaria) van jelen. A magasabbrendű 

növényekkel létrehozott asszociációk vizsgálata során azonban számos probléma merül fel. A 

baktériumokat a szöveteikben hordozó növények in vitro tenyészetei nem tarhatók fenn 

teljesen nitrogénmentes tápközegen, ezért nehezen kimutatható, mennyi nitrogénforrást 

szolgáltat a növény számára baktériumpartnere. A két szervezet által egymás anyagcseréjére 

gyakorolt hatás vizsgálata szintén nehézségekbe ütközik. Ezért a Tanszéken már korábban 

létrehozott egysejtű modell rendszerrel is végeztünk vizsgálatokat. 

 

 



Anyagok és módszerek 

Az asszociációk partnerei 

Baktérium partner: Azotobacter vinelandii [DSM 85] törzs, gfp gént tartalmaz, fenntartása 

(Newton és mti, 1953) szerint történt, 25  oC-on, szilárd agar lemezen. 

Növényi partner: szamóca (Fragaria x ananassa), MS (Murashige és Skoog, 1962) alapú 

táptalajon tartottuk fenn, 100 mg/l inozit, 0,5 mg/l BAP, 0,1 mg/l GA3, 5 mg/l IBA 

hormonkiegészítéssel. 

Alga partner: Chlamydomonas reindhardtii 187-es vad típusú  törzs, fenntartása szilárd TAP 

tápközegen (Sager és Granick, 1953) történt. 

Gomba partner: Alternaria infectoria törzs, melyet a hármas szimbiózisból izoláltunk. A törzs 

fenntartása MMN közegen (Kovács és mti, 2003) történt. 

Génpuskával végzett vizsgálatok 

A baktériumok belövéséhez célszövetként mikroszaporított növények fiatal leveleit valamint 

kallusz indukciós táptalajon fejlődött regenerálódó hajtáscsúcsokat használtunk. A kísérletbe 

vitt Azotobacter vinelandii 1-3 µm átmérőjű. Mikrohordozóként ezért 3 µm átmérőjű wolfram 

szemcséket (Biorad M25) használtunk. Annyi baktériumot adtunk a keverékhez, hogy az kb 

l09 sejt/ml koncentrációban tartalmazza a baktériumsejteket. A keverékhez 9% spermidint 

adtunk. A szuszpenzióból lövésenként 7,5 µl-t cseppentettünk a műanyag makrohordozóra. A 

lövéseket nagy nyomással (30 bar), nitrogéngáz meghajtású Genebooster génpuskával 

végeztük . A lövési távolság kb 15 cm volt. 

Scanning elektronmikroszkópos vizsgálatok 

A belőtt baktériumok kimutatása, a bioliszikus kezelés okozta sérülések nyomon követése és a 

növényregeneráció vizsgálata sanning elektronmikroszkóppal történt.  

A levéldarabokat 4%-os paraformaldehid oldatban fixáltuk 2 órán keresztül, 70 mM K-Na 

foszfát puffert (pH=7.2) használva. A növekvő koncentrációjú etanolsoros víztelenítés után a 

mintákat amil-acetátba helyeztük, majd kritikus pontos szárítással kiszárítottuk. A növényi 

részeket aranybevonattal láttuk el, majd 15 kV gyorsító feszültség mellett, Hitachi S-2360 N 

scanning elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 

Fluoreszcens mikroszkópia 

A gfp gént tartalmazó baktériumokat fluoreszcens mikroszkóppal is kimutattuk a növényi 

szövetekből. A belőtt levelek vizsgálata Olympus BH2-RFCA típusú epifluoreszcens 

mikroszkóppal és Zeiss Axiovert 135 TV konfokális lézer scanning mikroszkóppal történt. 



Munkánk során 488 nm gerjesztést valamint 515-525 nm közötti és 560 nm feletti szűrőket 

használtunk. A felvételek 40x és 100x-os nagyítással, 2µm és 1µm résszélességgel készültek. 

Nitrogén megvonásos és visszapótlásos kísérletek 

Nitrogén megvonásos kísérleteink során az algatörzset a fenntartó táptalajról nitrogén mentes 

szilárd TAP közegre helyeztük és tartottuk fenn. A nitrogén visszapótlásos kísérletekben a 

tenyészeteket nitrogénmentes közegről visszahelyeztük nitrogént tartalmazó fenntartó TAP 

közegre. A klorofilltartalom és a pigmentek abszorpciós és emissziós spektrumának 

meghatározásáshoz, az oxigéntermelés méréséhez valamint az elektronmikroszkópos 

vizsgálatokhoz  különböző  időpontokban mintát vettünk a tenyészetekből. 

Pigmentkivonás és klorofilltartalom meghatározás Chlamydomonas sejtekből és a 

hármas asszociáció tenyészeteiből 

A pigmentkivonás 80% (v/v)-os acetonban történt, majd abszorpciót mértünk a felülúszóból 

645 és 663 nm-en. A klorofilltartalmat Perkin Elmer Lambda 25 UV/VIS Spectrometer típusú 

spektrofotométerrel, Porra és mti (1989) alapján határoztuk meg. 

Fluoreszcencia spektroszkópia 

A fluoreszcencia emissziós spektrumokat az 580-780 nm-es tartományban Jobin Yvon – 

Horiba Fluoromax 3 (Párizs, Franciaország) típusú spektrofluoriméterrel mértük. Az 

emissziós spektrumok mérésének ideje alatt a minták folyékony nitrogénben voltak. A 

gerjesztő fény hullámhossza legtöbbször 440 nm volt. Minden tenyészetből 3 mintát vettünk 

és minden  mintáról 3-3 spektrumot mértünk, amiket a fluoriméter átlagolt. 

Légzés intenzitás és fotoszintetikus aktivitás (oxigéntermelés) mérése 

Szilárd közegen nevelt alga valamint szimbiózis tenyészetekből vett mintákat 50 nM-os 

Tricin-NaOH (pH=7.8) izoláló pufferben szuszpendáltuk fel. A minták légzés intenzitását és 

fotoszintetikus oxigéntermelését Hansatech Oxy Lab típusú oxigén elektróddal mértük (µmol 

O2/perc/g) majd a nettó fotoszintetikus oxigéntermelést µg O2/g friss tömeg/percre 

vonatkoztatva adtuk meg. A mérést kétszer ismételtük meg. A mintákat 900 µmol 

foton/m2.sec fényintenzitással világítottuk meg. 

Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok 

A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálathoz műgyantába ágyaztuk a mintákat. Az 

alga sejteket valamint a szimbiózis tenyészeteket glutáraldehidben (2%, 3 óra) és ozmium-

tetroxidban (1%, 2 óra) fixáltuk Ezt követően Durcupán ACM epoxy resin (Fluka Chemie 

AG). műgyantába ágyaztuk a mintákat. A metszést Reichert-Jung ULTRACUT E 

ultramikrotómmal végeztük. Az 50-70 nm vastagságú (ultravékony) metszeteket uranilacetát 



(5%, 4 percig) és ólomcitrát (5%, 5 percig) oldatokkal kontrasztosítottuk. A vizsgálatokat 

HITACHI H-7100-as elektronmikroszkóppal végeztük. 

A szimbiózis partnerek által kibocsátott aminosavak meghatározása  

A kibocsátott aminosavak összetételét aminosav analizátorral határoztuk meg. A méréshez a 

törzsek 4 napos szuszpenzióit valamint a szimbiózis kultúrák 2 hetes folyékony tenyészeteit 

használtuk. A kapott keveréket papírszűrőn, majd 0.45 µm-es membránszűrőn való átszűrés 

után analizáltuk. A mérés ioncserés kromatográfiával történt. A 220x3.7 mm hosszúságú 

oszlop IONEX OSTION LCP5020 kationcserélő gyantát tartalmazott. A detektálás két 

különböző, 440 nm és  570 nm hullámhosszon történt.  

 

Eredmények és következtetések 

1. Fragaria x ananassa – Azotobacter vinelandii asszociáció létrehozása és vizsgálata 

1a. Baktériumsejtek belövése a növényi szövetekbe 

Kísérleti rendszerünkben mesterséges asszociációt hoztunk létre a szamóca és az Azotobacter 

vinelandii között in vitro körülmények között. A baktériumok biztosabb beépítésére a növényi 

szövetekbe a genetikai transzformálására általánosan használt génpuskát használtuk. A 

becsapódás sérüléseket okoz a növényi szövet felszínén, amely kalluszképződést indukál. 

Mivel a sérülések nagy mennyiségű baktériumot tartalmaznak, a helyükön fejlődő 

kalluszszövet illetve a direkt embriogenezissel vagy organogenezissel fejlődő regeneránsok 

nagy valószínűséggel tartalmazzák a belőtt Azotobactereket. A kifejlődött növények 

nitrogénmentes tápközegen életképesek, ami a szövetek között lévő baktériumok aktív 

nitrogénkötésére utal. Eredményeink azt mutatják, hogy a génpuskával történő direkt belövés 

következtében a baktériumok nagyobb biztonsággal épülnek be a növény regenerálódó 

szöveteibe. 

1b. A belövés okozta sérülések nyomon követése scanning elektronmikroszkóppal  

A biolisztikus kezelés után közel egy hónapig folyamatos mintavétellel nyomon követtük a 

belőtt baktériumok sorsát és a szövetek regenerációját. A scanning elektronmikroszkópos 

felvételek alapján elmondható, hogy a belövés után a sérült szövetek gyorsan, már két nap 

után regenerálódnak. 24 óra után a becsapódások helye még jól látható, azonban a mélyebb 

szöveti rétegekben már elindul a regeneráció. Két nap után a sérülések már egyáltalán nem 

látszanak. Két – három hét elteltével már csak a baktériumok jelenlétéből következtethetünk a 

valamikori kráterek helyére. Az Azotobacterek nagy mértékű szaporodása a levél felszínén azt 

mutatja, hogy jelentős részük túlélte a biolisztikus kezelést. Ez alapján feltételezzük, hogy a 



szövetekbe jutott baktériumok szintén életben maradtak és képesek elterjedni a sejtközötti 

terekben.  

1c. A növényregeneráció vizsgálata 

A sérülések gyógyulása mellett azt is vizsgáltuk, hogy milyen módon regenerálódnak a belőtt 

szamócalevelek. Fontos tudnunk a szamóca levélből történő növényregeneráció módját, mert 

ez jelentősen befolyásolja a belőtt baktériumok további sorsát, elterjedését a növényben. A 

sanning elektronmikroszkópos felvételek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a szamóca 

esetében a regeneráció szomatikus embriogenezissel és organogenezissel egyaránt 

végbemehet. 

1d. A baktériumok kimutatása fluoreszcens mikroszkóppal 

Mivel az általunk használt A. vinelandii törzs green fluorescent protein gént tartalmaz, ezért a 

belőtt szamócaleveleket fluoreszcens mikroszkóppal is analizáltuk. Az epifluoreszcens 

mikroszkóppal készített felvételek egyértelműen kimutatták a baktériumok jelenlétét a 

becsapódás következtében kialakult kráterekben. A laser scanning mikroszkópos analízis 

során készített háromdimenziós felvétel szintén igazolta a belőtt baktériumok jelenlétét a 

növény szöveteiben. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a baktériumok bejuttatása a növényi 

szövetekbe biolisztikus kezeléssel alkalmas módszer mesterséges asszociációk 

létrehozására. A baktériumok a regeneráció folyamán beépülnek a növény szöveteibe, 

így a kifejlődő új növényekbe is.  

2. A Chlamydomonas reinhardtii fotoszintetikus apparátusának szerveződése és 

működése nitrogén elvonás és visszapótlás hatására 

Előkísérleteink során a Chlamydomonas egysejtű zöldalgát vizsgáltuk. Munkánkban a 

nitrogén elvonása miatt kialakuló fokozatos klorofilltartalom- és fotoszintetikus 

oxigéntermelés csökkenést, valamint a klorofill-protein komplexek arányainak változását és a 

lebomló tilakoid membránokat is vizsgáltuk párhuzamosan. A nitrogénhiány élettani és 

ultrastrukturális hatásai mellett azt is kimutattuk, hogy ezek a degradációs folyamatok 

reverzibilisek, azaz adott mennyiségű nitrogén újbóli adagolásával vissza is fordíthatók.  

2a. Algasejtek degradációja nitrogénmentes táptalajon („sárgulás” folyamata) 

A fotoszintetikus paraméterek vizsgálata 

Nitrogénmentes táptalajon, ferde agaron nevelt alga tenyészetek kezdeti sötétzöld színe 

fokozatosan kisárgult. A nitrogénhiány hatására a klorofilltartalom progresszív csökkenését 

figyeltük meg. A csökkenés üteme különösen kezdetben volt nagy mértékű, az 5. napon az 

eredeti klorofilltartalom 30%-a, 8. nap már csak a 17%-a fordult elő a mintákban, a 18. napra 



a kontroll értéknek mindössze 1,5 %-a volt mérhető. A klorofilltartalom fokozatos csökkenése 

maga után vonta a fotoszintetikus aktivitás intenzitásának csökkenését is, melyet a nettó 

oxigéntermeléssel jellemeztünk. A kétféle folyamat üteme nagyon hasonló. A kezdeti jelentős 

klorofilltartalom csökkenés hatására az oxigéntermelés is az első 5 nap csökkent a legnagyobb 

ütemben. A harmadik napon az eredeti nettó fotoszintézisnek már csak a felét kaptuk, 5. napra 

pedig lecsökkent 18% alá. Ezután a csökkenés mértéke lelassult. A fotoszintetikus oxigén 

termelés mérése alapján szoros korrelációt tapasztaltunk a klorofill tartalom csökkenése és a 

PSII aktivitása között. A két fotorendszer lebomlása különböző sebességgel zajlott, a PSII 

kezdetben lassabban bomlott, mint a PSI. A 15. nap után a PSII –hez tartozó, 687 nm-es csúcs 

bomlása egyre erőteljesebben jelentkezett, így a PSI és PSII aránya a kezdeti növekedéssel 

ellentétben csökkent. 

Ultrastruktúrális vizsgálatok 

A Chlamydomonas sárgítása során a klorofillok és pigment-protein komplexek lebomlásával 

párhuzamosan a tilakoid membránok dezorganizációja is megfigyelhető volt . A gránumszerű 

struktúra 5 nap sárgítás után már teljesen eltűnt, 8 nap után pedig csak kevés tilakoidmembrán 

maradt a kloroplasztiszokban, ami jól összeegyeztethető a fotoszintetikus oxigéntermelés és a 

PSII pigment-protein komplexek fluoreszcencia hozamának csökkenésével. A nitrogén 

éheztetés kezdeti szakaszában autofágiát figyeltünk meg az elektronmikroszkópos 

felvételeken, részlegesen emésztett sejttartalommal rendelkező vakuolumok jelentek meg az 

algasejtekben. A kloroplasztisz keményítő tartalma már az első nap után számottevően 

megemelkedett és megmaradt ezen a szinten, miközben a fotoszintézis leállt. A sejtekben már 

a kezdeti szakaszban lipidcseppek jelentek meg, melyek mérete a későbbiek folyamán 

fokozatosan növekedett. Ezek a globulusok a plasztiszon kívül alakultak ki. 

2b. A nitrogénmentes táptalajon kisárgult alga tenyészetek vizsgálata nitrogéntartalmú 

közegre való visszaoltás után („visszazöldülés” folyamata) 

Nitrogén visszapótlás hatására a Chlamydomonas sejtek visszazöldülése, regenerációja 

gyorsabb ütemben ment végbe, mint a sárgulás folyamata. A paraméterek változásait és az 

események sorrendjét figyelembe véve a sárgulással ellentétes tendenciájú, de nem mindig 

azonos ütemű élettani változások mentek végbe a visszazöldítés során. 

A fotoszintetikus paraméterek vizsgálata 

A „kisárgult” algákat nitrogéntartalmú közegre helyezve az első órákban lényegesen nem 

változott az összklorofill tartalom és a fotoszintetikus oxigéntermelés sem. Ezután mindkettő 

a vártnak megfelelően növekedett. Százalékos növekedésük viszont a sárgulás során 

tapasztaltakkal ellentétben nem párhuzamosan változott. Az oxigéntermelés gyorsabb 



ütemben nőtt, mint a klorofilltartalom, ami arra utal, hogy a zöldülés elején a keletkező 

klorofill nagyobb része a kialakuló reakciócentrumokba épült be. Egy nappal a 

nitrogéntartalmú közegre történt visszahelyezés után a fotoszintetikus oxigéntermelés elérte a 

zöld sejtekre jellemző érték 60%-át, míg a klorofill tartalom csak kb. a negyedét. Az algák 

fotoszintetikus oxigéntermelése a visszazöldítés végére meghaladta a kontroll tenyészetre 

jellemző értéket (120%), míg oxigéntermelésük 80%- os értéket mutatott. 

Ultrastruktúrális vizsgálatok 

Az elektronmikroszkópos felvételek alapján elmondható, hogy a tilakoid rendszer is gyorsan 

regenerálódott, 14 óra elteltével már jól látható volt a tilakoid membránok kötegelődése, ami 

jól összevág a nagymértékű fotoszintetikus oxigéntermeléssel. Egy nap elteltével gránum-

szerű struktúrák jelentek meg. A második napon szemmel láthatóan csökkent a 

keményítőszemcsék száma, és a zöldülési folyamat végére a lipidcseppek is fokozatosan 

eltűntek a citoplazmából.  

Eredményeink alapján elmondható, hogy a Chlamydomonas reinhardtii tenyészetek 

nitrogén megvonás hatására végbemenő kisárgulását a drasztikus klorofilltartalom 

csökkenésen túl a fotoszintetikusan aktív klorofill-protein komplexekben végbemenő 

jelentős minőségi és mennyiségi változások eredményezik. A folyamat során a tilakoid 

membránok dezorganizációját valamint lipidcseppek és keményítőtestek 

felhalmozódását tapasztaltuk. Nitrogén visszapótlás hatására a kloroplasztisz 

regenerációja figyelhető meg. A klorofill protein komplexek fokozatosan visszaépültek, 

ezzel párhuzamosan a lipidcsepek és keményítőszemcsék lebomlottak. A zöldülés során 

a fotoszintetikus aktivitás fokozatosan növekedett. A kisárgult sejtek teljes 

regenerációja, visszazöldülése a leépülés folyamatánál sokkal gyorsabban, 4 nap alatt 

végbement. 

3. Alga – baktérium – gomba asszociáció vizsgálata 

Kísérleteinkben három, a természetben önállóan élő szervezet, a Chlamydomonas egysejtű 

zöld alga, a légköri nitrogént kötő Azotobacter és az Alternaria penészgomba együttélését 

tanulmányozzuk in vitro körülmények között. A mesterséges tápközeg nitrogén – és 

szénforrás-mentes, amely a partnerek számára külön-külön nem biztosítja az életfeltételeket. 

Az asszociáció folyamatos fennmaradása csak úgy lehetséges, ha a partnerek szerves szén- és 

nitrogén vegyületeket bocsátanak ki a tápközegbe. Ezek a komponensek főleg egyszerű 

cukrok és aminosavak. 

3a. A fotoszintetikus paraméterek vizsgálata 



Az általunk létrehozott és vizsgált mesterséges szimbiózis leginkább szembetűnő tulajdonsága 

feltűnően zöld színe, ami az elegendő nitrogénellátottságra utal, annak ellenére, hogy az 

algasejtek klorofill tartalma a kontroll zöldalga tenyészetéhez képest csak 38%. A 77 K 

fluoreszcencia emissziós mérések alapján az asszociáció esetében a klorofill molekulák 

pigment-protein komplexekbe épültek be. A klorofill a/b arány kis mértékű, párhuzmos 

növekedése arra enged következtetni, hogy az asszociáció algasejtjeiben több core complex 

szintetizálódott, mint a kontroll alga esetében. Ez a feltételezés összhangban áll a hármas 

asszociáció relatív magas fotoszintetikus oxigéntermelésével, ami alapján elmondhatjuk, hogy 

a szimbiózis algasejtjei fiziológiailag aktívak.  

3b. Ultrastruktúrális vizsgálatok 

Az elektronmikroszkópos felvételek alapján a szimbiózis algasejtjei, a kontroll zöld algákhoz 

hasonlóan, jól fejlett tilakoid membránrendszerrel rendelkeznek. A nitrogénmentes közegen 

tartott, kisárgult algasejtekre jellemző extrém mértékű keményítőszemcse- vagy lipidcsepp 

felhalmozódást nem figyeltünk meg esetükben. 

3d. Aminosav analízis 

Az aminosav analízis eredményeképpen a hármas asszociáció esetében jóval kevesebb féle 

aminosavat detektáltunk, mint külön – külön a törzsek tenyészeteinél. Néhány aminosav, 

amelyet optimális körülmények között az egyes törzsek kiválasztanak a közegbe, a szén – és 

nitrogénmentes közegen fenntartott szimbiózis esetében nem mutatható ki. Ezen molekulák 

hiányának két oka lehetséges. Egyrészt a partnerek az együttélés során hasznosíthatják azokat, 

kivonva ezzel teljes mértékben a táptalajból, másrészt lehetséges, hogy a részleges 

nitrogénhiány gátolja ezen aminosavak bioszintézisét. Ezt a feltételezést támasztja alá az a 

tény, hogy a szimbiózisban a partnerek nem állítanak elő komplex, elágazó láncú 

aminosavakat (Leu, Ile, Tyr, Phe) - kivételt képez az 5 szénatomos valin - ellentétben az 

optimális közegen nőtt tenyészetekkel. Érdemes megjegyezni, hogy az alga és 

gombatenyészet által optimális közegen nagy mennyiségben termelt prolin az asszociáció 

esetében egyáltalán nem detektálható. A cisztationin, amely a kéntartalmú aminosavak 

anyagcseréjének központi intermediere, a hármas asszociációban nagy mennyiségben 

termelődik. A tenyészet magas cisztationin produkciója valószínűleg a gomba metabolikus 

aktivitásának köszönhető. 

A hármas asszociáció vizsgálata során kimutattuk, hogy a szén- és nitrogénmentes 

közegen nőtt asszociációban élő Chlamydomonas sejtek működő fotoszintetikus 

apparátussal és jól fejlett tilakoid membránrendszerrel rendelkeznek. Mindez arra utal, 

hogy az Azotobacter partner elegendő mennyiségű nitrogénforrást biztosít számára. A 



gomba szerepét a rendelkezésünkre álló módszerek segítségével nem sikerült tisztázni, 

valószínűleg kiegészítő, illetve könnyebben hasznosítható nitrogénforrással látja el a 

partnereket.  
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