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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

aa aminosav (amino acid)

BMV rozsnok mozaik vírus (Brome mosaic virus)

CaMV karfiol mozaik vírus (Cauliflower mosaic virus)

CAP 7 metilguanozin sapka (m7GpppG)

cDNS komplementer DNS

CMV uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus)

CP köpenyfehérje

CymRSV cymbidium gyűrűsfoltosság vírus (Cymbidium ringspot virus)

d.p.i. a fertőzést követő napok száma (days post inoculation)

ER endoplazmatikus retikulum

GFP zöld fluoreszcens fehérje (green fluorescent protein)

GRV fölimogyoró rozettás vírus (Groundnut rosette virus)

HR hiperszenzitív reakció

kb kilobázis

kDa kilodalton

MP mozgási fehérje (movement protein)

nt nukleotid

ORF nyílt leolvasási keret (open reading frame)

PCR polimeráz láncreakció

PME pektin metilészteráz
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PSV földimogyoró satnyulás vírus (Peanut stunt virus)

PTGS transzkripció utáni gén csendesítés (post transcriptional gene

silencing)

PVX burgonya X vírus (Potato virus X)

RdRp RNS függő RNS polimeráz (RNA dependent RNA polymerase)

SAR szisztémikusan szerzett rezisztencia (systemic acquired

resistence)

SEL a plazmodezma áteresztő képessége (size exclusion limit)

sg szubgenomi

TAV paradicsom magtalanság virus (Tomato aspermy virus)

TBSV paradicsom bokros törpülés vírus (Tomato bushy stunt virus)

TMV dohány mozaik vírus (Tobacco mosaic virus)

wt vad típusú (wild type)
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1  BEVEZETÉS

A növénytermesztés jelentősége földünk népességének élelmezésében

vitathatatlan, de az élelmiszeriparon kívül számos más iparág alapanyagát is a

mezőgazdaság szolgáltatja. A modern mezőgazdasági technológiák ellenére a

növénytermesztés igen kockázatos tevékenység, hiszen alapvetően ki van téve a

külső környezeti hatásoknak. Elég egy hosszabb szárazság, nagyobb sáskajárás

vagy vírusinvázió és országnyi területek élelmiszer ellátása kerül veszélybe,

ahogy ezt több közelmúltbeli példa is mutatja. Természetesen vannak olyan

környezeti hatások, amiket nem tudunk előre jelezni vagy kontrollálni.

Ugyanakkor igyekeznünk kell tudatosan felkészülni azon veszélyforrások ellen,

amelyek fennállása nyilvánvaló.

A növénytermesztés egyik ilyen veszélyforrása az évről évre felbecsülhetetlen

károkat okozó uborka mozaik vírus, mely rendkívül széles gazdanövénykörrel

rendelkezik. Az elmúlt években is számos vírusjárványt váltott ki szerte a

világon így az ellene való védekezés a mezőgazdaság elsőrendű és igen aktuális

feladata. A hatékony védekezéshez, jó háborús stratégákként, először ki kell

ismernünk az ellenséget. Ez esetünkben az uborka mozaik vírus felépítésének,

életciklusának, működési mechanizmusának megismerését jelenti.

Egy vírus működését sohasem lehet elvonatkoztatni a gazdanövénytől, hiszen

mind a vírus mind pedig a gazdanövény aktívan részt vesz a köztük lévő

kölcsönhatás kialakításában. A növénybe jutott kórokozó konfrontálódik a

gazdanövény-szervezettel; az előbbi igyekszik fertőzést kialakítani, az utóbbi

pedig igyekszik ezt megakadályozni. Ahhoz, hogy a vírus megfertőzzön egy

adott gazdanövényt, képesnek kell lennie (i) annak sejtjeiben replikálódni; (ii)

az eredetileg fertőzött sejtből átjutni a szomszédos sejtekbe (rövidtávú mozgás)
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és (iii) szisztémikusan elterjedni a növény szállítószövetén keresztül

(hosszútávú mozgás) (Carrington et al., 1996). Mint láthatjuk, a vírus rövidtávú

mozgása létfontosságú a vírusfertőzés szempontjából, hiszen e nélkül a vírus a

növény egy-egy sejtjében lokalizálódna és nem lenne esélye a szállítószövetbe

jutva szisztémikus tüneteket kialakítani (néhány speciális, a szállítószövetet

fertőző vírust kivéve, melyeket vektoraik közvetlenül az edénnyalábokhoz

juttatnak).

Az uborka mozaik vírusra (CMV) jellemző, hogy a mozgási fehérjén (MP)

kívül a köpenyfehérje (CP) is szerepet játszik rövidtávú mozgásában, annak

hiányában a vírus nem képes sejtről-sejtre mozogni. Ezzel szemben a

cymbídium gyűrűsfoltosság vírusnak (CymRSV) nincs szüksége a CP

jelenlétére a rövidtávú terjedéshez. Ugyanakkor eddigi ismereteink szerint

mindkét vírus a dohánymozaik vírusra jellemző ún. ’TMV szerű’

mechanizmussal jut át a szomszédos sejtbe a fertőzés során.

Laboratóriumunkban a CMV mozgásával és különböző gazdanövényekkel

kialakított kölcsönhatásaival foglalkozunk. Kihasználva a fentebb említett

tényeket, t.i., hogy a CMV igényli a CymRSV pedig nem a CP jelenlétét

rövidtávú mozgásához, munkánk céljául a cymbídium gyűrűsfoltosság vírus

mozgási fehérjét tartalmazó hibrid uborka mozaik vírus fertőzési

tulajdonságainak vizsgálatát tűztük ki. Célkitűzésünk a következő feladatokat

foglalta magába:

− A CymRSV mozgási fehérje gént hordozó hibrid CMV előállítása;

− A hibrid vírus fertőzés hatásának vizsgálata különböző gazdanövényeken;

− A hibrid vírus mozgásának vizsgálata a köpenyfehérje szükségességét

illetően.
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1 Az uborka mozaik vírus

1.1.1 A CMV általános jellemzése

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus, CMV) a Cucumovirus

nemzetség legismertebb és gazdaságilag legjelentősebb tagja. A nemzetség két

másik tagja, a paradicsom magtalanság vírus (Tomato aspermy virus, TAV) és a

földimogyoró satnyulás vírus (Peanut stunt virus, PSV) részecskefelépítését és

genomszerveződését illetően a CMV-hez igen hasonló, azonban szerológiai

tulajdonságaik, gazdanövénykörük és nukleinsav sorrendjük eltérő (Diaz-Ruiz

és Kaper, 1983). A Cucumovirus nemzetség az Alfamo-, Ilar-, Bromo- és

Oleavirus nemzetségekkel együtt a Bromoviridae víruscsaládba tartozik (Mayo

és Pringle, 1998).

A CMV nagyon hatékonyan alkalmazkodik a különböző környezeti

feltételekhez, aminek köszönhetően a mezőgazdaság egyik legjelentősebb

károkozójaként tartják számon. Gazdanövényköre rendkívül széles: mintegy 85

növénycsaládba tartozó több mint ezer növényfajt foglal magába (Edwardson és

Christie, 1991), ráadásul ez a szám évről-évre növekszik újabb gazdanövények

azonosításával (Salamon, 1993). A CMV szinte minden országban

megtalálható, elsősorban a mérsékelt égövben, de jelentősége egyre nő a trópusi

országokban is. Igen súlyos károkat okoz a mezőgazdaságban. Számos

közelmúltbeli nagy járvány írható a CMV számlájára a világ minden táján,

Kínától kezdve Európán keresztül Dél-Amerikáig (Palukaitis et al., 1992).
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A vírus átvitelében legfontosabb szerepük a levéltetveknek van, melyek nem-

perzisztens módon terjesztik. Mintegy 80 levéltetű faj képes CMV átvitelre,

köztük leghatékonyabb CMV vektorok a Myzus persicae és az Aphis gossypii.

Emellett magátvitellel, az élősködő arankafélék segítségével (Cuscuta spp.) és

mechanikai úton is terjed (Edwardson és Christie, 1991).

A CMV általában mozaikos tüneteket és törpülést okoz a fertőzött növényen, de

egyéb, igen változatos tünetek is megjelenhetnek, gazdanövénytől függően (1.

ábra).

1. ábra Uborka mozaik vírus fertőzés tünetei dohány (A) és tök (B) növényeken.

Forrás: Dr. J. Michael Moore. www.ces.ncsu.edu/johnston/staff/kbateman/pest.

html. (A) és Janna Beckerman. www.extension.umn.edu/projects/yardangarden/

diagnostics/cucurbitcmv-f-pict.html.
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Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a természetben a CMV gyakran kevert

fertőzésekben található, melynek tünetei lehetnek mind súlyosabbak, mind

pedig enyhébbek, mint az együttesen fertőző vírusok tünetei önmagukban. Erre

jól ismert példa a CMV és a potyvírusok szinergizmusa mely igen súlyos

tünetegyüttest eredményez (Pruss et al., 1997; Wang et al., 2002).

Ugyancsak drasztikusan megváltoztathatja az egyes CMV törzsek által okozott

tüneteket a szatellit RNS-ek jelenléte is (Escriu et al., 2000; Stommel et al.,

1998). A szatellit RNS-ek 330-380 nukleotid hosszúságú lineáris RNS

molekulák, melyek önálló replikációra és enkapszidációra képtelenek, ezért

szaporodásukhoz és terjedésükhöz a CMV fehérjéit veszik igénybe (Mossop és

Francki, 1978).

A vírus nagyfokú alkalmazkodóképességét jelzi a leírt CMV törzsek nagy

száma. Jelenleg az adatbankokban mintegy 60 különböző CMV köpenyfehérje

és 15 teljes CMV genom szekvencia érhető el. A rendkívüli változékonyság

hátterében több tényező áll: (i) egyrészt a gyors mutációs rátának; (ii) másrészt

az osztott genomból adódó reasszortáció lehetőségének, valamint (iii) az RNS-

RNS rekombinációnak köszönhető (Schneider és Roossinck 2000; Roossinck,

2001).

Az ismert CMV törzsek két fő alcsoportba sorolhatók patológiai, szerológiai,

valamint nukleinsav sorrendjük hasonlósága alapján (Devergne és Cardin,

1973). A ma használt, nukleinsav homológiát tükröző felosztás I. és II.

alcsoportjai gyakorlatilag megfelelnek a DTL és ToRS szerotípusoknak

(Wahyuni et al., 1992) illetve a C és B patotípusoknak. Az I. alcsoport tovább

osztható IA és IB csoportokra a vírus RNS 3 molekulájának 5’ nem-kódoló

régiója alapján (Roossinck et al., 1999). A két alcsoport hőmérsékleti optimuma

eltérő: az I. alcsoportba tartozó izolátumoké magasabb mint a II. alcsoportba
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tartozóké (Daniels és Campbell, 1992), ami jelentősen befolyásolja földrajzi

elterjedésüket. Az IB alcsoportba tartozó törzseket jellemzően Ázsiában

izolálták, míg az IA és II alcsoportba tartozó törzsek a világ minden táján

megtalálhatók (Roossinck et al., 1999).

2.1.2 A CMV részecske- és genomszerveződése

A CMV örökítő anyaga 29 nm átmérőjű ikozahedrális részecskébe (partikulába)

csomagolódik be (2. ábra), amely 180 egyforma köpenyfehérje alegységből

épül fel (Finch et al., 1967). Smith és munkatársai (2000) röntgen-

krisztallográfiás vizsgálatai alapján az alegységek a partikulumban kétszeres,

háromszoros, ötszörös valamint kvázi háromszoros és kvázi hatszoros

szimmetriát mutatnak a kapcsolódási tengelyek körül.

2. ábra CMV virionok elektronmikroszkópos preparátumon

(Fotó: dr. Szabó László).
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A CMV genomja a Bromoviridae család többi tagjához hasonlóan három

pozitív szálú RNS molekulából áll (3. ábra). Az RNS-ek 5’ végén az eukarióta

mRNS-ekre jellemző 7-metilguanozin sapka (CAP) található (Symons, 1975).

A 3’ végek erősen konzervált szekvenciamotívuma magnézium ionok

jelenlétében tRNS-szerű másodlagos szerkezetet vesz fel (Joshi et al., 1983;

Rietveld et al., 1983), ami a vírus replikációjánál a negatív RNS szál

promóteréül szolgál (Sivakumaran et al., 2000; Kao, 2002).

A 3,4 kb hosszúságú 1-es RNS monocisztronikus. Egy nyílt leolvasási keretet

(open reading frame, ORF) tartalmaz, ami az 1a fehérjét kódolja. Az egyenként

3,0 kb ill. 2,2 kb hosszúságú 2-es ill. 3-as RNS-ek két-két gént hordoznak (3.

ábra). A 2-es RNS-en két, részben átfedő ORF található, melyek a 2a és a 2b

fehérjét kódolják. A második ORF +1 pozícióval eltolódott az elsőhöz képest.

3. ábra A CMV genomszerveződése.

A téglalapok a feltüntetett génekhez tartozó ORF-eket, a vonalak a nemkódoló

régiókat jelölik. Világosabb színnel azokat az ORF-eket jelöltük, amelyek

transzlációja nem közvetlenül a genomi RNS-ről történik.
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A szinte azonos genomfelépítés ellenére a 2b fehérjét kódoló ORF nem

található meg a Bromoviridae család minden tagjánál, kizárólag a Cucumovirus

és az Ilarvirus nemzetségeknél (Xin et al., 1998). A Cucumovirus nemzetségen

belül a 2b gén start kodonja fajonként eltérő pozícióban van, ami Roossinck

(2002) vizsgálatai szerint arra utal, hogy az eredeti 2a ORF mellett a 2b ORF a

vírus evolúció egy későbbi időpontjában keletkezett.

A 3-as RNS-en ugyancsak két ORF található, melyeket egy nemkódoló régió

választ el, és a 3a (mozgási fehérje, MP) valamint a 3b (köpenyfehérje, CP)

fehérjéket kódolják. Az 1a, 2a és 3a fehérjékkel ellentétben a bicisztronikus

RNS-ek 3’ végén elhelyezkedő 2b, és 3b fehérjék nem közvetlenül a genomi

RNS-ekről, hanem az azokról szintetizálódó szubgenomi 4A (0,7 kb) és 4-es

RNS-ről (1,0 kb) transzlálódnak (3. ábra). Utóbbi szubgenomi RNS a 3-as

RNS-sel közösen egy víruspartikulumba csomagolódik be.

A genomi (+) RNS-ek a vírus replikációs ciklusa során templátként

funkcionálnak a komplementer (-) RNS szál átíráshoz. Az RNS-ek 3’

nemkódoló régiójának konzervált nukleotid sorrendje tartalmazza a replikáz

kötéshez és a (-) RNS szál képződéséhez szükséges információkat (Kao, 2002).

A (+) RNS szál átírása a (-) RNS szálról történik. A fertőzött sejtben a (+) RNS

szál koncentrációja nagyságrendekkel nagyobb mint a (-) RNS szál

koncentrációja (Palukaitis et al., 1992). A genomi RNS 5’ nemkódoló

régiójában, valamint a 3-as RNS esetében az intergénikus régióban is, promóter

szekvenciák találhatók, melyek a (+) szál szintézisében játszanak szerepet

(Pogue et al., 1992; Boccard és Baulcombe, 1993).

A genomi RNS-ek másik fő szerepe, hogy mRNS-ként irányítják a

vírusfehérjék transzlációját. Az egyes vírusgének promótereinek erőssége és így

transzlációjuk szintje is eltérő. A köpenyfehérjéből keletkezik legnagyobb
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mennyiség, kevesebb transzlálódik a replikáz komplexet alkotó 2a és 1a

fehérjékből, legkevesebb pedig a mozgási fehérjéből. Mivel a vírusfertőzés

során a különböző vírusfehérjék (replikáz, CP, MP) versengenek a vírus RNS-

ért, így a promóterek eltérő erőssége biztosítja, hogy mindig optimális

mennyiség keletkezzen az adott fehérjéből (Kwon és Chung, 2000).

Az RNS-ek nemkódoló régióiban gyakori az erős másodlagos szerkezetű, ún.

„stem-loop” motívumok előfordulása, melyek sokszor RNS-RNS

rekombinációs ponttokként szolgálnak (Suzuki et al., 2003). Az RNS

rekombináció feltételezett mechanizmusa szerint az erős másodlagos

szerkezetek lelassítják az RNS-függő RNS polimeráz (RNA dependent RNA

polymerase, RdRp) haladását a templáton, miközben megnő annak az esélye,

hogy a polimeráz az éppen átírt templátról átváltson egy másik molekulára

(Kim és Kao, 2001).

2.1.3 A vírusfehérjék funkciói

Mint már említettük, a CMV genom öt fehérjét kódol, melyek mindegyike

kimutatható a vírussal fertőzött növényi szövetből (Davies és Symons, 1988;

Ding et al., 1994). Az egyes géntermékeket elsődleges funkciójuk mellett a

vírus-gazdanövény kölcsönhatás számos aspektusával hozhatók összefüggésbe,

ezek közül leginkább az egyes fehérjéknek a vírus mozgásban ill. tünetek

kialakításában betöltött szerepét vizsgálták sokan. Mivel egy vírusizolátum és

egy adott gazdanövény közötti kapcsolat mindig specifikus, a vírusfehérjék

pedig egymással valamint a gazdanövény fehérjéivel kölcsönhatásban

működnek, egy-egy tünetegyüttest gyakran lehetetlen kizárólag egy vírusfehérje

hatásának tulajdonítani.
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2.1.3.1 Az 1a fehérje

A 110 kDa méretű 1a fehérje közvetlenül a genomi 1-es RNS-ről transzlálódik.

Elsődleges szerepe a CMV replikációjához kapcsolódik, amit számos kísérleti

eredmény igazol: (i) protoplasztokban a CMV replikációja nem megy végbe az

1-es RNS nélkül (Nitta et al., 1988); (ii) a CMV replikáz komplexét az 1a és 2a

vírusfehérjék, valamint egy 50 kDa molekulatömegű gazdafehérje alkotja

(Hayes és Buck, 1990); (iii) 1-es RNS-t kifejező transzgénikus dohányokat a 2-

es és 3-as RNS-sel inokulálva fertőzőképes virionok képződnek (Canto és

Palukaitis, 1998).

Az 1a fehérje aminosav sorrendjének számítógépes elemzésével eddig két fő

domént azonosítottak. Az N-terminális részen található egy feltételezett

metiltranszferáz domén aminek a genomi és szubgenomi RNS-ek CAP

strukturájának kialakításában van szerepe (Gorbalenya et al., 1988; Rozanov et

al., 1992). Bao és munkatársai (1999) rámutattak, hogy az 1a fehérje képes S-

adenozil metionin megkötésére, aminek az 5’ CAP szerkezet metilációjában

van szerepe. Az S-adenozil metionin kötés konkrét helyét azonban nem

határozták meg.

A C-terminális régióban számos, a helikázokra jellemző motívumot

azonosítottak. Többek közt egy NTP kötő régiót (I-es és II-es motívum)

valamint egy ATPáz és feltehetően RNS kötő aktivitású motívumot (VI-os

motívum) (Gorbalenya et al., 1989; Kadaré és Haenni, 1997). Ezeknek a

motívumoknak a deléciója megakadályozza az 1a részvételét az RNS

replikációban (Palukaitis és García-Arenal, 2003). A VI-os motívum melletti

régió elengedhetetlen ahhoz, hogy a szatellit RNS-ek replikálódjanak cukkíni

növényekben. Ennek a motívumnak feltehetően a kettősszálú RNS

kitcsavarásában van szerepe (Roossinck et al., 1997). Az 1a fehérje
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metiltranszferáz és helikáz doménjét egy prolinban gazdag régió választja el

egymástól (O’Reilly et al., 1998).

A CMV-vel fertőzött szövetekben az 1a fehérje a tonoplaszt membránhoz

kötötten található, akárcsak a 2a fehérje, illetve a replikációs intermedier

negatív szálú RNS-ek, így feltehető, hogy más RNS vírusokhoz hasonlóan a

CMV replikációja is biológiai membránokon megy végbe (Cillo et al., 2002). A

működőképes replikáz komplex kialakulásához elengedhetetlen az 1a és 2a

fehérjék kölcsönhatása (Kim et al., 2002; O’Reilly et al., 1998). Feltételezések

szerint a replikáz komplex létrejöttének első lépése az 1a fehérjék dimerizációja

az N-terminális metiltranszferáz doménnél, amit az 1a C-terminális helikáz

doménjének és a 2a fehérje N-terminális szakaszának kölcsönhatása követ

(O’Reilly et al., 1998).

Az 1a és 2a fehérjék együttműködési képessége még vírusnemzetségen belül is

fajspecifikus. A CMV és TAV reasszortáns replikáz az RNS szintézis egyetlen

lépését sem támogatja (Rao és Francki, 1981), ugyanakkor a CMV és PSV

replikázaira reasszortáns vírus replikálódik, de nem képződik a szubgenomi

RNS 4 (Suzuki et al., 2003).

2.1.3.2 A 2a fehérje

A 2a fehérjét a 2-es RNS kódolja. Mérete a CMV I. alcsoport izolátumaiban 97

kDa, míg a II. alcsoportban 94 kDa. Más vírusok RNS polimeráz enzimjeivel

mutatott homológia illetve az RNS-függő RNS polimerázok jellegzetes Mg2+-

kötő GDD motívum jelenléte alapján a 2a fehérjének RNS polimeráz funkciót

tulajdonítanak (Argos, 1988; Bruenn, 1991). Ezt támasztja alá az a megfigyelés,

hogy 2-es RNS hiányában dohány protoplasztokban nem tudták kimutatni a
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CMV replikációját (Nitta et al., 1988), és mint már fentebb említettük a vírus

tisztított replikáz komplexe is tartalmazta a 2a fehérjét (Hayes és Buck, 1990).

A sejtben elsősorban a tonoplaszthoz kötötten található (Cillo et al., 2002).

Ugyanakkor a membránkötött, replikáz komplexet alkotó molekulapopuláción

kívül a citoplazmában is jelentős mennyiségű 2a fehérje található (Cillo et al.,

2002; Gal-On et al., 2000). Feltételezhető, hogy az 1a fehérje kapcsolódik a

membránhoz vagy valamely membrán fehérjéhez, a 2a fehérje pedig az 1a

fehérjéhez kötődik. A fertőzés későbbi szakaszában képződő 2a fehérje

foszforilált, így nem tud az 1a fehérjéhez kapcsolódni. A szabad 2a fehérje

feltehetően nem a replikációban, hanem egyéb folyamatokban (pl. mozgás)

játszik szerepet (Kim et al., 2002).

A 2a fehérje aminosav sorrendjében számos olyan motívum előfordul, amelyet

a gazdasejt kinázai foszforilálhatnak, ugyanakkor in vivo a replikáz

komplexbeli 2a nem foszforilált, sőt in vitro foszforilációja gátolta a komplex

létrejöttét (Kim et al., 2002). Elképzelhető, hogy a foszforiláció a replikáz

komplex kialakulását szabályozza. Azonban, mivel a foszforiláltság elsősorban

a fertőzés kései stádiumában megfigyelhető, valószínűbb, hogy a szabad, a

replikációs komplexben részt nem vevő 2a molekulák szabályozásában van

szerepe (Kim et al., 2002).

2.1.3.3 A 2b fehérje

A 2b fehérjét ugyancsak a 2-es RNS kódolja, azonban a szubgenomi 4A RNS-

ről expresszálódik. Kódoló régiója részben átfed a 2a gén 3’ végével, nyílt

leolvasási kerete attól +1 pozícióval van eltolódva. Mindössze 110 aminosavból

áll, molekulatömege kb. 12 kD. Először 1994-ben írták le (Ding et al., 1994) és

mivel aminosav sorrendje semmiféle homológiát nem mutatott az addig ismert
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nagy fehérjecsaládokkal, így funkciója sokáig kérdéses volt. A leírása óta eltelt

időszak intenzív kutatómunkájának eredményeképp a vírusfertőzésben játszott

szerepe ma már jól körülhatárolt.

A 2b fehérje kivédi a növény transzkripció utáni gén csendesítési (post-

transcriptional gene silencing, PTGS) védekező mechanizmusát (Brigneti et al.,

1998; Li et al., 1999). A 2b fehérje megakadályozza, hogy a géncsendesítési

szignálmolekulák aktiválják a géncsendesítést a szisztémikus szövetekben,

valamint gátolja a DNS metilációt a sejtmagban (Guo és Ding, 2002). A 2b

fehérje in vivo a sejtmagban lokalizálódik, amire feltehetően a DNS metiláció

módosításához van szükség. Azok a mutációk melyek a befolyásolták a 2b

fehérje sejtmagi lokalizációját, egyúttal hatással voltak a fehérje PTGS gátló

funkciójára is (Lucy et al., 2000).

A 2b fehérje gazdanövény specifikus módon befolyásolja a vírus virulenciáját.

A TAV és a CMV (Ding et al., 1996a) valamint a CMV IA alcsoportba tartozó

WAII CMV és a II alcsoportba tartozó Q CMV izolátumok (Shi et al., 2002)

felhasználásával készült hibrid vírusok esetében a 2b fehérje eredete határozta

meg a vírus virulenciáját burgonyafélékben (Solanaceae spp.). A PTGS-en

kívül a gazdanövény más védekező mechanizmusaival is kölcsönhatásba lép a

2b fehérje, ilyen például a szisztémikus szerzett rezisztencia (systemic acquired

resistence, SAR) (Ji és Ding, 2001). Feltehető, hogy a különböző eredetű 2b

fehérjék eltérő hatásfokkal képesek a növény védekező mechanizmusaiba

beavatkozni, ami eltérő virulenciát eredményez (Shi et al., 2002).

A 2b fehérje C-terminális 15 aminosav hosszúságú szakaszának deléciója

megakadályozta a vírusakkumulációt a szisztémikus levelekben és a virulencia

kifejeződését (Ding et al., 1995a), azonban nem befolyásolta a sejtmagi
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lokalizációt és a géncsendesítés gátlását (Lucy et al., 2000). Ez azt jelzi, hogy a

2b fehérje más úton befolyásolja a virulenciát és a géncsendesítés gátlását.

A 2b fehérje vírus mozgásban betöltött szerepéről nincsenek pontos

információink. A 2b fehérje hiányában a vírus vagy fertőzésképtelen, vagy

tünetek nélküli illetve gyenge tüneteket mutató fertőzés alakul ki (Soards et al.,

2002). Ilyenkor a vírus replikációja és terjedése lassú, a rövid távú mozgás az

epidermisz helyett főleg a mezofillumban történik. Ez arra utal, hogy a 2b

fehérjének szerepe lehet a vírus rövidtávú mozgásában is. A 2b által

meghatározott tünetek súlyossága és a vírus akkumulációs szintje valamint

terjedési gyorsasága között összefüggés nem mutatható ki (Shi et al., 2002).

A 2b fehérje mozgásban játszott szerepére utal, hogy a CMV 1-es és 2-es

valamint TAV 3-as RNS-ét tartalmazó pszeudorekombináns vírus 2b fehérje

hiányában képtelen volt sejtről-sejtre terjedni, ellentétben a szülői vírusokkal és

a reciprok pszeudorekombináns vírussal (TAV12CMV3) ellentétben (Shi et al.,

2003).

2.1.3.4 A mozgási fehérje

A 3a vagy mozgási fehérjét (MP) a 3-as RNS kódolja (3. ábra). A MP-re nincs

szükség a vírus replikációjához, azonban nélkülözhetetlen annak mozgásához

(Boccard és Baulcombe, 1993). Mikorinjektálási kísérletek során a MP képes

volt elősegíteni saját maga, a vírus RNS vagy fluoreszcens dextránszemcsék

szomszédos sejtbe jutását a plazmodezmákon keresztül (Canto et al., 1997;

Ding et al., 1995b; Vaquero et al., 1994). A CMV MP aminosav szekvencia

homológia alapján a mozgási fehérjéket magába foglaló, a TMV MP-je alapján

elnevezett ’30K’ szupercsaládba sorolható (Melcher, 2000). Ezen mozgási

fehérjékre általánosan jellemző módon a CMV MP is megváltoztatja a
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plazmodezmák szerkezetét, megnöveli azok átjárhatóságát. A zöld fluoreszcens

fehérjével (green fluorescence protein, GFP) fuzionált MP a plazmodezmák

bejáratainál és központi csatornájában mutatható ki (Oparka et al., 1996;

Blackman et al., 1998), ami arra utal, hogy közvetlenül a plazmodezmánál fejti

ki hatását. A MP nukleinsav kötő tulajdonsággal rendelkezik in vitro (Li és

Palukaitis, 1996). Az RNS kötő domén meghatározására tett kísérletek a MP

két szakaszára irányították a figyelmet, a 174-233 aminosav közötti (Vaquero et

al., 1997) valamint a 118-160 aminosav közötti régiókra (You et al., 1999),

azonban az RNS kötés pontos helyét még nem sikerült meghatározni.

A MP C-terminális 33 aminosav hosszúságú szakasza határozza meg, hogy a

vírus köpenyfehérje-specifikus módon mozog sejtről-sejtre, vagy sem (Nagano

et al., 1997; Nagano et al., 1999; Nagano et al., 2001). Az említett régió

jelentőségét az eredmények értékelésekor tárgyaljuk (5.2. alfejezet).

A mozgási fehérjére a vírus hosszútávú terjedéséhez is szükség van. A Li és

munkatársai (2001) által előállított Pro60-Ala MP mutáció nem befolyásolta a

vírus rövidtávú mozgását, azonban a mutáns vírus hosszútávú mozgása

hőmérséklet érzékenységet mutatott.

2.1.3.5 A köpenyfehérje

A 3-as RNS által kódolt, de a szubgenomi 4-es RNS-ről transzlálódó, 24 kDa

molekulatömegű 3b vagy köpenyfehérje (coat protein, CP) a CMV egyetlen

szerkezeti fehérjéje (Davies és Symons, 1988; Habili és Francki, 1974a). A CP-

nek a strukturális funkción túlmenően az RNS stabilizálásában is szerepe van

(Boccard és Baulcombe, 1993). A köpenyfehérje N-terminális 22 aminosav

hosszúságú régiója argininban szokatlanul gazdag, eredő töltése +7 és
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feltehetően kölcsönhatásba lép a vírus RNS-sel Az említett régió

nélkülözhetetlen a vírus részecske kialakulásához (Schmitz és Rao, 1998).

In vitro a CMV köpenyfehérje nem mutat RNS szekvencia specificitást (Chen

és Francki, 1990). A CMV és a TAV virionjainak morfológiája és

köpenyfehérjéik nagyon hasonlóak, ezért a két vírusfaj CP alegységei

kölcsönösen képesek egymás genomi RNS-eit becsomagolni (Chen és Francki,

1990) amit heteroenkapszidációnak nevezünk. Ugyanakkor CMV-ből és az

azonos víruscsaládba tartozó rozsnok mozaik vírusból (Brome mosaic virus,

BMV) előállított hibrid vírus vizsgálata során, Osman és munkatársai (1998)

rámutattak, hogy a CMV CP nem képes in vivo hatékonyan becsomagolni a

BMV RNS3 és RNS4 molekulát, ugyanakkor a BMV CP nem mutatott ilyen

szekvencia specificitást. Az enkapszidáció szempontjából a szekvencia

specificitás mellett az RNS méret is meghatározó, hiszen az 1-es RNS-nél

nagyobb RNS molekulák nem képesek becsomagolódni (Palukaitis és García-

Arenal, 2003).

A CP határozza meg a CMV levéltetvekkel való átvihetőségét is (Chen és

Francki, 1990). A CP különböző szekvenciarészleteit hozták összefüggésbe e

funkciójával: Perry és munkatársai (1998) a 25., 129., 162., 168. és 214.

aminosavak szerepét bizonyították, míg Liu és munkatársai (2002) egy zömmel

negatív töltésű aminosavakból álló, felszíni determináns (βH-βI hurok)

jelentőségét hangsúlyozták.

A CP nélkülözhetetlen a CMV rövidtávú mozgásához, CP hiányában a vírus

nem tud sejtről-sejtre terjedni (Canto et al., 1997). Egyelőre nem tisztázott a CP

pontos szerepe ebben a folyamatban, de feltehető, hogy befolyásolja a MP

szerkezetét, ezzel megváltoztatja annak RNS kötő képességét és így a keletkező

MP:RNS komplex konformációját (Kim et al., 2004).
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A köpenyfehérje egyértelműen különböző szerepet játszik a vírus rövidtávú,

illetve hosszútávú terjedésében. Több olyan mutánst állítottak elő, amelyek

képtelenek voltak virionná összeépülni, de a mozgási fehérjével hatékonyan

együttműködtek és elősegítették a vírus sejtről-sejtre terjedését (Kaplan et al.,

1998; Schmitz és Rao, 1998).

2.1.4 Az egyes CMV fehérjék szerepe a tünetek kialakításában

A vírusfertőzés során megjelenő tünetek a patogén és a gazdanövény közötti

bonyolult kölcsönhatás eredménye (Maule et al., 2002). A növények sikeres

fertőzéséhez kompatibilis kapcsolatra van szükség a gazdanövény és az azt

fertőző vírus között, ami magában foglalja a vírus sejtszintű replikációját,

sejtről-sejtre mozgását és szisztémikus terjedését a gazdanövényben (Carrington

et al., 1996). A növények ugyanakkor hatékony védekezési stratégiákat

fejlesztettek ki, hogy minimálisra csökkentsék a patogén károkozását (White és

Antonov, 1991). Ilyen védekezési mechanizmus a hiperszenzitív reakció (HR),

a szisztémikus szerzett rezisztencia (SAR) vagy a transzkripció utáni

géncsendesítés (PTGS) (összefoglalót lásd: Goldbach et al.; 2003; Dong, 2001;

Waterhouse et al., 2001).

Az uborka mozaik vírus mindegyik géntermékéről kimutatták, hogy részt

vesznek a betegségtünetek meghatározásában, ugyanakkor nincsenek pontos

információink e kölcsönhatások sejten belüli lokalizációjáról vagy a résztvevő

specifikus gazdanövény-faktorokról. A továbbiakban, a teljesség igénye nélkül

szeretnénk bemutatni néhányat a CMV oldaláról már feltérképezett patogenitás

determinánsokból, hogy érzékeltessük a vírus-gazdanövény kapcsolat

komplexitását és specificitását (összefoglalót lásd: Palukaitis és García-Arenal,

2003).
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Az elsődleges, a replikációban betöltött szerepe mellett az 1a fehérje indukálja a

dohányban kialakuló hiperszenzitív reakciót (Lakshman és Gonsalves, 1985),

befolyásolja az Fny és Sny CMV törzsek által okozott tünetek eltérő

súlyosságát cukkíni növényekben (Gal-On et al, 1994; Roossinck és Palukaitis,

1990), valamint a CMV maggal való átvihetőségét bab növényekben (Hampton

és Francki, 1992).

A 2a fehérje tehénborsóban (Vigna unguiculata) befolyásolja a HR és

szisztémikus fertőzés kialakulását (Kim és Palukaitis, 1997), hatással van a

szisztémikus fertőzés kialakulására bab (Phaseolus vulgaris) és borsó (Pisum

sativum) növényekben (Kim és Palukaitis, 1993).

A 2b fehérje TMV vektorban kifejezve Nicotiana tabacum cv. Samsun

növényeken hiperszenzitív reakciót indukál (Li et al., 1999) illetve a CMV-vel

fertőzött Nicotiana glutinosa törpülését ugyancsak a 2b fehérje határozza meg

(Ding et al., 1995a).

A MP összefüggésbe hozható az Fny és Sny CMV törzsek által dohányon

indukált tünetek ciklikusan megjelenő, illetve állandó voltával (Gal-On et al.,

1996). Az MP 51-es és 240-es aminosav pozíciójában bekövetkezett mutáció

megnövelte a hosszútávú mozgás hatékonyságát és a MP akkumulációját

dohány (Nicotiana tabacum) növényben (Gal-On et al, 1995), ugyanakkor

meggátolta a vírus hosszútávú terjedését cucurbita fajokban (Kaplan et al.,

1997). Hasonlóképpen két aminosav mutáció az MP-ben (Asp20/21-Ala)

megakadályozta a lokális léziók kialakulását Vigna unguiculata és

Chenopodium quinoa növényekben (Li et al., 2001).

A CP-hez számos vírustörzs és gazdaspecifikus tulajdonságot kötöttek. Az Fny

és O CMV törzsek zöld mozaik tüneteivel szemben az Y és M CMV törzsek

klorotikus tünetei a 129. aminosavtól függnek (Shintaku et al., 1992). Ugyanez
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az aminosav határozza meg az M törzs terjedésének sebességét tök sziklevélben

(Wong et al., 1999) és az Y törzs HR indukáló képességét lopótökön

(Lagenaria siceraria) (Takeshita et al., 2001). Az Fny és M CMV törzs

fertőzőképessége kukoricán a 129. és 162. aminosavaktól függ (Ryu et al.,

1998). A 129. CP aminosav is hozzájárul a CMV rovarvektor-átvihetőségéhez

(Perry et al., 1998). Az R CMV törzs fertőzése során Nicotiana glutinosa-n

megfigyelhető törpülés a 193. CP aminosavhoz kötött (Szilassy et al., 1999a).

2.1.5 A cucumovírusok mozgása

Ahhoz, hogy a vírus szisztémikusan megfertőzzön egy adott gazdanövényt, ki

kell jutnia az elsődlegesen fertőzött sejtből, képesnek kell lennie a növényen

belüli mozgásra. A vírusok növényben történő mozgása két fázisra bontható,

melyek mozgási mechanizmusa is eltérő (összefoglalókat lásd: Gilbertson és

Lucas, 1996; Carrington et al., 1996; Santa-Cruz, 1999). Az első fázisban, a

sejtről-sejtre terjedés során a kórokozó az eredetileg fertőzött sejtből a

plazmodezmákon keresztül a szomszédos sejtekbe jut, amíg el nem éri a növény

szállítószövetét. A következő fázis a vírus transzlokációja a szállítószövetben,

amit hosszútávú mozgásnak nevezünk.

2.1.5.1 Rövidtávú mozgás

Mint már említettük, a CMV mozgási fehérjéje (MP) a TMV-hez hasonló ún.

’30K’ mozgási fehérje szupercsaládba tartozik (Melcher, 2000). Ezekre a

mozgási fehérjékre jellemző, hogy (i) képesek nukleinsav kötésre; (ii) meg

tudják növelni a sejteket összekötő plazmodezmák áteresztő képességét (size

exclusion limit, SEL); (iii) mikroinjektálási kísérletekben képesek RNS-t

átjuttatni a szomszédos sejtbe és (iv) kölcsönhatásba tudnak lépni a
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citoszkeleton elemeivel (Hull, 2002). A CMV MP is megnöveli a plazmodezma

áteresztő képességét (Ding et al., 1995b) és képes ssRNS kötésre (Li és

Palukaitis, 1996). Li és Palukaitis (1996) eredményei alapján az MP RNS kötő

képessége létfontosságú a vírus mozgása szempontjából.

CMV sejtről-sejtre terjedése ’TMV-típusú’, azaz a vírus RNS-MP komplex a

plazmodezmához vándorol, aminek a MP megnöveli az áteresztőképességét és

elősegíti a komplex átjutását. A SEL növekedés csak átmeneti jelenség, mindig

a fertőzési frontra jellemző és idővel visszaáll az eredeti mértékre (Hull, 2002).

A MP mellett a CP jelenléte is szükséges a CMV rövidtávú terjedéséhez. Ez azt

sugallhatná, hogy a CMV, a caulimo-, como- gemini- vagy nepovírusokhoz

hasonlóan, virion formában jut át a szomszédos sejtbe (Van Lent et al., 1990;

Kim és Lee, 1992; Perbal et al., 1993). Azonban a különböző, CP deléciós

mutánsokkal végzett kísérletek cáfolták ezt a feltételezést, hiszen a virionná

összeépülni képtelen köpenyfehérje mutánsok is mozogtak sejtről-sejtre

(Kaplan et al., 1998; Schmitz és Rao, 1998). Blackman és munkatársai (1998)

eredményei is ezt támasztották alá. Ők a MP és a CMV virionok lokalizációját

vizsgálták a fertőzött szövetekben, azonban a plazmodezmák környékén

lokalizált MP-nel ellentétben virionokat kizárólag a sejtek citoplazmáiban

tudtak kimutatni.

Kevés adat rendelkezésünkre a CMV rövidtávú mozgásának kezdeti fázisáról

mely során a vírusnak át kell jutnia az eredetileg fertőzött epidermisz sejtekből

a mezofillumba. A 2b fehérje esetleges szerepére utal, hogy a 2b deficiens

mutáns CMV vírus a vad típustól kevésbé hatékonyan mozgott az epidermisz

sejtekben, sokkal könnyebben terjedt a mezofillumban (Soards et al., 2002).

Ugyanakkor Canto és Palukaitis (1999) mutáns MP konstrukciókkal végzett
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kísérleteik alapján a MP jelentőségét hangsúlyozták az epidermisz-mezofillum

határon történő átjutásban.

A CMV MP képes kis csövecskéket (tubulusokat) kialakítani Nicotiana

benthamiana protoplasztok felszínén (Canto és Palukatitis, 1999). Ismertek

olyan növényi víruscsaládok (Bromoviridae, Comoviridae, Caulimoviridae és

Nepoviridae) amelyek az ún. ’tubulus-stratégiát’ alkalmazzák rövidtávú

terjedésük során. Ezen vírusok mozgási fehérjéi eltávolítják a plazmodezmák

dezmotubulusait, és csövecskéket képeznek, amelyeken keresztül a

citoplazmában összeállt virion átjut a szomszédos sejtbe (Hull, 2002). Canto és

Palukaitis (1999) olyan MP mutáns CMV-t is vizsgáltak, mely képtelen volt a

protoplasztokon tubulusokat kialakítani, ugyanakkor számos gazdanövényben

tudott mind sejtről-sejtre, mind pedig hosszú távon mozogni. Tehát a CMV

esetében a már említett tubulusok önmagukban nem szükségesek a vírus

mozgásához, esetleg csak meghatározott növényi szövetben van rájuk szükség.

Már régóta ismert, hogy a vírus rövidtávú mozgása során a MP kölcsönhatásba

lép a gazdanövény fehérjéivel, azonban e fehérjék azonosítása meglehetősen

bonyolult feladat. Az Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (lúdfű) teljes genetikai

állományának ismertté válása nagy lendületet adott az ilyen jellegű

kutatásoknak. Az elmúlt néhány évben számos A. thaliana fehérje és vírus MP

közötti kölcsönhatásról számoltak be, többek közt paradicsom foltos hervadás

vírus (Tomato spotted wilt virus, TSWV) (Soellick et al., 2000), tarlórépa

göndörödés vírus (Turnip crinkle virus, TCV) (Lin és Heaton, 2001), karfiol

mozaik vírus (Cauliflower mosaic virus, CaMV) (Huang et al., 2001) esetében.

A közelmúltban két kutatócsoport is beszámolt egy sejtfalhoz kötött növényi

fehérjéről, a pektin metilészterázról (PME), ami Nicotiana tabacum növényben

kölcsönhatásba lép a TMV mozgási fehérjével (Dorokhov et al., 1999; Chen et



28

al., 2000). A PME minden növényi szövetben megtalálható és a sejtfal

metabolizmusban valamint a növény fejlődésében játszik szerepet. Ugyanez a

fehérje képes kölcsönhatásba lépni a tarlórépa érkivilágosodás (Turnip vein

clearing, TVCV) és a CaMV MP-nel is (Chen et al., 2000). A PME szerepe a

vírus rövidtávú terjedésében egyelőre tisztázatlan. Chen és munkatársai (2000)

két elképzelést vázoltak fel: (i) a PME teszi lehetővé a nukleoprotein-komplex

sejten belüli transzportját az endoplazmatikus retikulumon (ER); (ii) a PME

receptorként szolgál a sejtfalon, amihez a vírus MP kötődik.

Cucumovírus MP-nel kölcsönhatásba lépő gazdanövény fehérjét még nem

sikerült azonosítani.

2.1.5.2 Hosszútávú mozgás

A CMV hosszútávú mozgása a növény szállítószövetén keresztül történik

feltehetően virion formájában, amit alátámaszt, hogy a CMV hatékony

hosszútávú mozgásához stabil virionokra van szükség (Kaplan et al., 1998;

Schmitz és Rao, 1998). A CP N-terminális régiója RNS kötő motívumokat

tartalmaz és nélkülözhetetlen a vírus részecske kialakulásához, annak

stabilitásához. Ennek a régiónak a hiányában a CMV nem képes hosszútávú

mozgásra, ugyanakkor sejtről-sejtre hatékonyan mozog, ami CMV CP eltérő

szerepét bizonyítja a vírus rövid és hosszútávú terjedésében.

A virionok a membránhoz kötötten épülnek össze a rostacső elemekben. A

CMV a vírus RNS, a CP és a MP által alkotott nukleoprotein-komplex

formájában lép a kísérősejtekből a rostasejtekbe (rostacső elemek) a

jellegzetesen elágazó plazmodezmákon keresztül. A rostasejtben MP leválik a

komplexről, a vírus RNS és a CP részvételével jön létre a vírus összeépülési
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komplex (viral assembly complex, VAC). Végbemegy az enkapszidáció, a

virionok pedig a floém áramba kerülnek (Blackman et al., 1998).

A CMV hosszútávú mozgása során a CP-nek nem kizárólag a virion

összeállásában van szerepe. Az 1-TAV a CMV törzsekkel ellentétben nem

fertőzi szisztémikusan az uborkát, ami a köpenyfehérjének köszönhető

(Taliansky és García-Arenal, 1995). Az 1-TAV hosszútávú terjedésének hiányát

az okozza, hogy a vírus nem tud az uborka floémparenchima sejtekbe bejutni.

Feltehetően a CP elősegíti a vírus átjutását az említett határfelületen (Thompson

és García-Arenal, 1998).

A CP gazdanövény specificitást meghatározó szerepe a vírus hosszútávú

mozgásában nem csak a cucumovírusoknál merült fel. A tobamovírusokhoz

tartozó odontoglossum gyűrűsfoltosság vírus (Odontoglossum ringspot virus,

ORSV) nem képes hosszútávú terjedésre Nicotiana tabacum növényben, ami ez

esetben is a CP-nek köszönhető (Hilf és Dawson, 1993).

A gazdanövény fehérjéi nem csak a vírus rövidtávú, hanem a hosszútávú

terjedésében is szerepet játszanak. Az előző alfejezetben már említett növényi

pektin metilészterázról (PME) bizonyították Chen és Citovsky (2003), hogy a

szükség van rá a TMV hatékony hosszútávú mozgásához. Ha gazdanövény

szövetek (esetükben dohánynövény) PME szintje jelentősen lecsökkent, a vírus

hosszútávú mozgásának hatékonysága ugyancsak nagyon alacsony volt (Chen

és Citovsky, 2003).

2.2 A cymbídium gyűrűsfoltosság vírus

A cymbídium gyűrűsfoltosság vírus (Cymbidium ringspot virus, CymRSV) a

Tombusvirus családba tartozik. Nevét a természetes gazdanövényeinek számító

orchideákról kapta, amelyeken jellegzetes gyűrűsfoltosságot idéz elő.
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Gazdanövényköre viszonylag szűk, mintegy 23 növénycsalád körülbelül 60

faját képes megfertőzni, legtöbbjüket csak lokálisan. Terjedése fertőzött talajon

keresztül történik; vektorátvitelt CymRSV esetében nem írtak le (Hollings et

al., 1977).

A többi tombusvírushoz hasonlóan a CymRSV genomja is egy 30 nm átmérőjű

ikozahedrális részecskébe csomagolódik be, amely 180 darab egyforma

köpenyfehérje alegységből épül fel. A CymRSV genom osztatlan, egy darab,

egyszálú, pozitív értelmű RNS alkotja. A CMV-től eltérően a vírus RNS 5’

végén nem található 7-metilguanozin CAP, a 3’ vége pedig nem képes tRNS-

szerű másodlagos szerkezetet kialakítani (Russo et al., 1994).

A 4,7 kb hosszúságú CymRSV RNS-en öt ORF található, melyek a vírus öt

fehérjéjét kódolják (4. ábra). A genomi RNS mRNS-ként szolgál az 5’ régióban

található gének expressziójához (ORF1 és ORF2), míg az RNS 3’ részén

található gének két szubgenomi RNS-ről (sgRNS1 és sgRNS2) transzlálódnak

(4. ábra.). A nagyobb szubgenomi RNS (sgRNS1) 2,1 kb hosszóságú, három

nyitott leolvasási keretet tartalmaz (ORF3, ORF4 és ORF5), azonban csak az 5’

vég felöli gén expresszálódik róla (ORF3). A kisebb, 0,9 kb hosszúságú

szubgenomi RNS (sgRNS2) két átfedő ORF-et tartalmaz (ORF4 és ORF5)

(Russo et al., 1994).

Az ORF1 egy stop kodonnal végződik, amelyet a riboszómák mintegy 0,05

gyakorisággal átolvasnak és folytatják a fehérjeszintézist az ORF2 végén

található stop kodonig. Így az ORF1 által kódolt 33 kDa-os fehérje mellett

bizonyos gyakorisággal egy nagyobb, 92 kDa-os fehérje is transzlálódik

(Scholthof et al., 1995a). Számos kísérleti eredmény bizonyítja, hogy a két

fehérje együttes jelenléte szükséges a vírus replikációjához (Scholthof et al,

1995a; Dalmay et al., 1993). A 92 kDa fehérjének RNS függő RNS-polimeráz
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(RdRp) aktivitást tulajdonítanak (Hearne et al., 1990), míg a 33 kDa-os fehérje

pontos szerepe nem ismert, de feltehetően a replikációs komplex membránhoz

rögzítésében játszik szerepet (Rubino és Russo, 1998; Rubino et al., 2000).

A sgRNS1-ről expresszálódik a 41 kDa méretű köpenyfehérje (Russo et al.,

1994). Köpenyfehérje mutáns tombusvírusok vizsgálatával igazolták, hogy

jelenléte nem szükséges a vírus replikációjához. (Dalmay et al., 1992; Scholthof

et al., 1993). A CMV-vel ellentétben a CymRSV köpenyfehérje deléció nem

befolyásolja a CymRSV rövidtávú mozgását, tehát a vírusnak nincs szüksége ép

köpenyfehérje jelenlétére a sejtről-sejtre terjedéshez. Ráadásul a CP deficiens

CymRSV mutáns hosszútávú mozgásra is képes, azonban ennek hatékonysága

egyrészt jelentős mértékben csökken a vad típusú víruséhoz képest, másrészt

függ a vizsgált gazdanövénytől (Dalmay et al., 1993). Scholthof és munkatársai

(1993) hasonló megfigyeléseket tettek az ugyancsak a tombusvírus családba

4. ábra A CymRSV genomszerveződése.

A téglalapok a feltüntetett ORF-eket, a vonalak a nemkódoló régiókat jelképezik.

Világosabb színnel azokat az ORF-eket jelöltük, melyek transzlációja nem az adott

genomi vagy szubgenomi RNS-ről történik.



32

tartozó paradicsom bokros törpülés vírus (Tomato bushy stunt virus, TBSV)

esetében.

Mint már említettük, a sgRNS2 két, egymással átfedő ORF-et tartalmaz,

melyek egy-egy fehérjét kódolnak. Az ORF4 által kódolt 22 kDa-os fehérje a

vírus mozgási fehérjéje (MP), de jelentős szerepet játszik a vírus gazda-

specificitásában, egy-egy adott gazdanövény-vírus kölcsönhatás kialakításában

(Dalmay et al., 1993; Scholthof et al., 1995b,c; Chu et al., 1999). A CymRSV

MP is az előző alfejezetben már említett ’30K’ MP szupercsaládba tartozik és a

vírus ’TMV-tipusú’ rövidtávú mozgását segíti elő.

Chu és munkatársai (1999) a CymRSV-vel rokon TBSV MP mutánsait

vizsgálva három régiót határoltak be a MP-n, melyek elengedhetetlenek a vírus

mozgásához. A mutánsok további vizsgálatával Nicotiana tabacumban

azonosítottak egy növényi transzkripciós faktort (HFi22) mely kölcsönhatásba

lép a TBSV MP-vel (Desvoyes et al., 2002). A növényi transzkripciós faktor

szerepe a vírus rövidtávú mozgásában egyelőre tisztázatlan. Az egyik

magyarázat szerint a HFi22 kötődése a MP-hez lehetővé teszi a MP:RNS

komplex irányított átvitelét a plazmodezmákon. Mivel a mozgás-deficiens MP

mutánsok nem kapcsolódnak a HFi22-höz, nem történik meg az irányított

átvitel. Másrészt az is elképzelhető, hogy a wt MP kötődése a HFi22-höz

megakadályozza bizonyos védelmi gének kifejeződésének aktiválását.

Ugyanakkor a mutáns MP nem kapcsolódik a HFi22-höz, és beindul egy

védekezési mechanizmus, ami meghiúsítja a mutáns MP-vel rendelkező vírus

mozgását (Desvoyes et al. 2002).

Az ORF4 start kodonján a riboszómák gyakran „átcsúsznak” így az ORF5-ről is

keletkezik fehérje (Scholthof et al., 1999). Az ORF5 által kódolt 19 kDa

nagyságú fehérje (p19) befolyásolja a vírus által okozott tünetek kialakulását
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(Dalmay et al., 1993; Scholthof et al., 1995b; Burgyán et al., 2000). Elsődleges

szerepe a növény vírus elleni védekezésének hatástalanításában van. A19 kDa-

os fehérje megakadályozza a szisztémikus PTGS szignál terjedését, és így

gátolja a vírus indukálta PTGS-t (Voinnet et al., 1999; Silhavy et al., 2002).

Havelda és munkatársai (2003) a CymRSV p19 defektív mutáns változatát

vizsgálták. Megfigyeléseik szerint a 19 kDa fehérje hiányában a szisztémikus

PTGS szignál molekulák gyorsabban mozognak a növényben mint a vírus,

PTGS-t indukálnak a szisztémikus szövetekben így az ott megjelenő vírus RNS

azonnal lebomlik.
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3 ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1 Kísérleti anyagok

3.1.1 Vírustörzsek

Vizsgálatainkhoz két vírust használtunk:

 Az uborka mozaik vírusok II. alcsoportjába tartozó Trk7-CMV törzset,

melyet fehérheréről (Trifolium repens) izoláltak (Beczner et al., 1978). A

vírus nukleotid sorrendjét Salánki és munkatársai (1994) valamint Szilassy

és munkatársai (1999b) határozták meg; az 1-es, 2-es ill. 3-as RNS

EMBL/GenBank/DDBJ adatbanki nyilvántartási száma AJ007933,

Aj007934 ill. L15336.

 Valamint a CymRSV-t (Hollings et al., 1977; Burgyán et al., 1990;

adatbanki nyilvántartási szám: NC003532).

3.1.2 Tesztnövények

A kísérletekhez üvegházi körülmények között nevelt, két-háromleveles

(Nicotiana glutinosa L, Nicotiana megalosiphon Van Heurck&Mull. Arg.,

Nicotiana tabacum L. cv. Xanthi, Nicotiana debneyi Domin.) vagy négy-

ötleveles (Nicotiana benthamiana Domin., Nicotiana clevelandii Gray.,

Chenopodium quinoa Wildd., Chenopodium murale L., Chenopodium foetidum

L.) lágyszárú gazdanövényeket használtunk. Az üvegházban előnevelt

növényeket fertőzés után fitotronba helyeztük, szabályozott hőmérsékleti és
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fényviszonyok közé. Éj/nappal periódus: 10 óra sötétben 18°C-on/14 óra

megvilágítás mellett 23°C-on.

3.1.3 Baktérium törzsek

Escherichia coli DH5-α, GM2163 és TG90 törzsekben tartottuk fenn illetve

szaporítottuk a kísérletekhez használt cDNS klónokat.

3.1.4 Vegyszerek és enzimek

Munkánk során kereskedelmi forgalomban kapható vegyszereket használtunk

(elsősorban Reanal, Sigma, Merck, Serva termékeket). A restrikciós

endonukleázokat, modifikációs enzimeket, ribo- és dezoxiribonukleotidokat a

Fermentas, Promega, Amersham és New England Biolabs cégektől szereztük

be. A radioaktívan jelzett nukleotidokat az IZINTA szállította.

3.2 Kísérleti módszerek

3.2.1 Kiméra és mutáns cDNS klónok előállítása

Munkánk során alapvetően a Sambrook és munkatársai (1989) által leírt

általános molekuláris biológiai módszereket alkalmaztuk.

A pCMV3cymMP (6. ábra) kiméra klón előállításához a Trk7-CMV 3-as RNS-

ének cDNS klónját (pCMV3) használtuk (Salánki et al., 1994). A kiméra klón

előállítása több lépésben történt. Ennek folyamatát az 5-ös ábrán mutatjuk be,

melyre a leírás során folyamatosan hivatkozunk.
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Első lépésként a Trk7-CMV 3-as RNS-ének cDNS klónját (pCMV3) EcoRI és

AgeI (5a) restrikciós enzimekkel hasítottuk és a kapott fragmentet (5b) a

pBluescriptSK plazmid EcoRI-EcoRV helyére ligáltuk (5d). A kapott klón

EcoRI-NcoI szakaszát (5e) XbaI hasítóhelyet nem tartalmazó Lit28 plazmid

EcoRI-NcoI helyére ligáltuk (5f).

A CymRSV mozgási fehérje gén amplifikálásához a pCym19STOP klónt (Dr.

Burgyán József ajándéka) használtuk templátként. A pCym19STOP a CymRSV

teljes hosszúságú cDNS klónjának egy mutáns változata, melyben a CymRSV

5-ös leolvasási keretének harmadik és hatodik kodon pozíciójában két stop

kodon található (Szittya et al., 2001), aminek köszönhetően meghiúsul a

mozgási fehérje génjét kódoló 4-es leolvasási kerettel átfedő p19 gén

kifejeződése.

A PCR reakcióhoz SpeI hasító helyet tartalmazó 5’ oligonukleotid primert (5’-

CGACTAGTCATGGACACTGAATACCAAC-3’) és AgeI hasítóhelyet

tartalmazó komplementer oligonukleotid primert (5’-

GCACCGGTCTAGACTGAAGAGTCTGTCC-3’) használtunk. A restrikciós

endonukleáz hasítóhelyeket aláhúzással, a CymRSV MP szekvenciát dőlt

betűkkel jelöltük. A PCR reakció paraméterei: 30 mp denaturálás 94°C-on, 30

mp anellálás 54°C-on és 50 mp szintézis 72°C-on. A PCR terméket SpeI és

AgeI restrikciós endonukleázokkal való emésztést követően a CMV 3-as RNS

cDNS-ének 5’-NcoI fragmentjét tartalmazó pLit28 plazmid (5f) XbaI-NcoI

helyére ligáltuk (5h). A kapott klón EcoRI-AgeI szakaszát (5i) a CMV 3-as

RNS cDNS-ének 5’-AgeI szakaszát tartalmazó pBluescriptSK plazmid (5d)

EcoRI-HpaI helyére építettük be (5j). Az így kapott klón tartalmazta a

CymRSV mozgási fehérje génjét valamint a CMV köpenyehérje génjének 5’

felét. A köpenyfehérje hiányzó részét valamint a 3’ nemkódoló régiót az eredeti

pCMV3 klón HindIII-HindIII szakaszával (5c) pótoltuk (5k).
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5. ábra A pCMVcymMP klón előállításának menete
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A köpenyfehérje deléciós mutánsok előállításához a pCMV3 és pCMV3cymMP

klónokat AgeI és Tth111I restrikciós endonukleázokkal emésztettük. Az

emésztés eredményeként keletkezett túlnyúló végeket a DNS polimeráz I

Klenow fragment segítségével feltöltöttük, majd a keletkezett tompa végű

plazmidokat összezártuk. Az így kapott pCMV3∆CP és pCMV3cymMP∆CP

klónokból hiányzik a köpenyfehérje gén 3’ végének 210 nt hosszúságú szakasza

(6. ábra).

Elkészítettük a pCMV3 klón ∆CP-GFP változatát, amelyben a teljes CP gén

helyén a zöld fluoreszcens fehérjét kódoló GFP gén található. Ehhez a Salánki

és munkatársai (1997) által leírt módon egy NdeI helyet építettünk be

közvetlenül a köpenyfehérje gén elé. A GFP gént a TU#60 klónról

amplifikáltuk M13 –28 3’ és GFP/NdeI (CGCATATGAGTAAAGGAG) 5’

szintetikus oligonukleotid primerek segítségével. Az NdeI restrikciós

hasítóhelyet aláhúzással, a GFP szekvenciát dőlt betűkkel jelöltük. A PCR

reakció paraméterei: 20 mp denaturálás 94ºC-on, 40 mp anellálás 45ºC-on, 1

perc szintézis 72ºC-on. A kapott PCR terméket NdeI és EcoRI restrikciós

enzimekkel emésztve két fragmentet kaptunk, az NdeI-NdeI és NdeI-EcoRI

szakaszokat. Először az NdeI-EcoRI szakaszt ligáltuk a pCMV3 megfelelő

helyére, majd az így kapott szubklónba építettük az NdeI-NdeI fragmentet. A

fragment orientációját NcoI enzimmel való emésztéssel ellenőriztük. A kapott

klónt pCMV3∆CP-GFP-nek neveztük el (6. ábra).

A CymRSV MP génjét tartalmazó hibrid konstrukciónak is előállítottuk a CP

gén helyén GFP gént tartalmazó változatát. Ehhez a pCMV3cymMP

konstrukció BamHI-ApaI szakaszát (a klón MP gént is tartalmazó 5’ 1/2-e) a
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pCMV3∆CP-GFP megfelelő BamHI-ApaI helyére ligáltuk. Az így előállított

klónra a továbbiakban pCMV3cymMP∆CP-GFP-ként hivatkozunk (6. ábra).

3.2.2 Nukleoid sorrend meghatározás

A CMVcymMP klón 5’ végének nukleotid sorrendjét automatizált fluoreszcens

stponukleotida módszerrel ellenőriztük (Applied Biosystems Gene Analyzer

3100).

3.2.3 In vitro RNS transzkripció

A plazmid DNS-eket PstI restrikciós endonukleázzal linearizáltuk, fenol-

kloroformmal extraháltuk, etanollal kicsaptuk, majd centrifugálás és szárítás

után steril desztillált vízben visszaoldottuk. Az in vitro transzkripció 50 µl

végtérfogatú reakció elegye tartalmazott 1 µg linearizált templátot, 50 mM

ATP-t, CTP-t, UTP-t és 6,25 mM GTP-t, 50 mM m7GpppG CAP-et, 50 u T7

RNS-polimerázt, 50 u RNáz inhibitort, 5 mM ditiothreitolt, 3 mM magnézium

kloridot, 2 mM spermidint és 20 mM Tris-HCL-t. A reakcióelegyet a 37°C-on

inkubáltuk 60 percig. Az RNS transzkriptumok minőségét 1%-os agaróz gélen

elválasztva ellenőriztük.

3.2.4 A tesztnövények fertőzése

A tesztnövények fertőzéséhez használt inokulum azonos mennyiségben

tartalmazta a cDNS klónok CMV 1-es, 3-es ill. 3-as RNS-nek megfelelő in vitro

transzkriptumait. Az in vitro transzkriptumok elegyét 1:1 arányban hígítottuk

50 mM-os Na-foszfát pufferrel (pH=8,6). Az eredeti CMV és CymRSV tünetek

bemutatásához fertőzött növények szövetnedvét hígítottuk Na-foszfát pufferrel.
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A fertőzés mechanikai úton történt, az inokulumot üvegspatulával finoman a

kifejlett levelekbe dörzsöltük.

3.2.5 A vírus RNS akkumuláció vizsgálata

Inokulált levelek esetében 6 nappal, szisztémikus levelek esetében pedig 14-20

nappal a fertőzés után vettünk mintát. A nukleinsav kivonást 1 cm átmérőjű

levélkorongokból, White és Kaper módszerével (1989) végeztük. A Northern

blot analízishez formaldehid és formamid tartalmú mintapufferben denaturáltuk

a nukleinsav kivonatokat (65º C-on 5 percig), majd formaldehid tartalmú 1%-os

agaróz gélben elektroforézissel elválasztottuk. A nukleinsavakat Hybond-N

membránra (Amersham-Pharmacia) vittük át, UV fénnyel a membránhoz

kötöttük majd Sambrook és munkatársai (1989) módszere szerint hibridizáltuk.

A 32P izotóppal jelölt radioaktív próbákat random primer módszerrel készítettük

(HexaLabel Kit, Fermentas). A kíserleteink során használt radioaktiv próbák a

CMV 3-as RNS-ére illetve a CymRSV MP génjére voltak specifikusak.

3.2.6 Vírustisztítás

A tisztítandó vírust N. benthamiana növényeken szaporítottuk fel. A jellegzetes

tüneteket mutató növényekből 14 nappal az inokuláció után Lot és munkatársai

(1972) módszerével tisztítottunk viriont. Az RNS kivonására fenol-kloroformos

extrakciót és etanolos kicsapást használtunk.

3.2.7 A GFP fluoreszcencia detektálása

A GFP fluoreszcencia detektálásához a tesztnövényeket 100 W-os UV lámpával

világítottuk meg (Blak Ray; model B100AP; UV Products). Fényképezéshez
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Minolta SRT MC-II kamerát és Kodak Elite Chrome II filmet (200 ASA a

makroszkopikus és 400 ASA a mikroszkopikus felvételekhez) valamint Canon

Y1 szűrőt használtunk, a következő paraméterekkel: expozíciós idő: 20 mp; a

megvilágítás távolsága: 0,8 m; rekesz: f/8. A mikroszkopikus felvételek

Olympus IMT-2 mikroszkóp segítségével készültek, BP405 és Y455 szűrőkkel.
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4 EREDMÉNYEK

4.1 A CMVcymMP hibrid CMV vírus fertőzőképességének vizsgálata

Előállítottuk a CMV 3-as RNS cDNS klón kiméra változatát, ami a CMV MP

gén helyén a CymRSV MP gént tartalmazza (pCMV3cymMP, lásd: 6. ábra). A

kiméra pCMVcymMP klón 5’ régiójának szekvenálásával ellenőriztük az

idegen MP gén elhelyezkedését.

A kiméra fertőzőképességét Nicotiana benthamiana és Nicotiana clevelandii

növényeken teszteltük. A tesztnövényeket a pCMV3cymMP valamint a Trk7-

6. ábra Vizsgált 3-as RNS konstrukciók.

A kék téglalapok a CMV eredetű 5’ MP és 3’ CP gént, a sárga téglalap a CymRSV

MP gént, a zöld téglalap a GFP gént, a fehér téglalap a CMV CP gén deletált

régióját, a fekete vonal pedig a CMV 3-as RNS nemkódoló régióit jelképezik.
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CMV 1-es és 2-es RNS-ének teljes hosszúságú cDNS klónjairól (pCMV1 és

pCMV2; Szilassy et al., 1999b) készített in vitro transzkriptumok keverékével

inokuláltuk. A hibrid vírus (CMVcymMP) megfertőzte a vizsgált növényeket,

amit az inokulációt követő 4-6 nappal megjelenő tünetek is mutattak. A

pCMVcymMP-ről in vitro átírt RNS transzkriptummal fertőzött növények

azonban eltérő tüneteket mutattak a kontrol vírusokkal (CMV és CymRSV)

fertőzött növényektől (részletesen lásd a 4.2 alfejezetben).

A hibrid vírussal fertőzött növények inokulált és szisztémikus leveleiből

tisztított nukleinsav kivonat Northern blot analízise is megerősítette, hogy a

CMVcymMP fertőzőképes (7. ábra). A Northern blot analízist kétféle

radioaktív próbával végeztük. A CMV 3-as RNS-re specifikus radioaktív

próbával kimutattuk a CMV eredetű RNS-ek jelenlétét a vizsgált növények

inokulált és szisztémikus leveleiben (7A. ábra). A CymRSV MP génre

specifikus radioaktív próba pedig igazolta, hogy valóban hibrid vírusról van szó

(7B. ábra).

7. ábra CMV és CMVcymMP vírus RNS akkumuláció

 N. benthamiana növényben.(ábraszöveg folyt. a köv. oldalon)
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CMVcymMP-vel fertőzött N. benthamiana növényekből vírust tisztítottunk,

hogy megvizsgáltuk, vajon történt-e változás a virionok részecskeszerkezetében

az eredeti CMV-hez képest. A hibrid vírus nem tért el jelentősen a CMV-től a

tisztított virionok mennyiségében és az elektronmikroszkópos vizsgálat sem

mutatott eltérést az eredeti viriontól (nincs bemutatva).

4.2 A CMV3cymMP tünettani jellemzése

A hibrid CMVcymMP tünettani jellemzését kilenc növényfajon végeztük.

Ezeket három csoportba soroltuk, az alapján, hogy a szülői vírusok (CMV és

CymRSV) csak lokális tüneteket okoznak (I. csoport) vagy szisztémikusan (II.

csoport) fertőzik a növényeket. A III. csoportba azok a tesztnövények kerültek,

amelyeket a szülői vírusok egyike csak lokálisan, másika pedig szisztémikusan

is fertőzi.

A CMVcymMP hibrid vírussal párhuzamosan a szülői vírusokkal is fertőztünk

egy-egy növényfajt. A fertőzés kimenetelét a megfigyelés mellett libatop

fajoknál (Chenopodium spp.) az inokulált, dohány fajoknál (Nicotiana spp.)

pedig mind az inokulált, mind a szisztémikus levelekből tisztított nukleinsav

kivonatok Northern blot analízisével ellenőriztük (nincs bemutatva). A

megfigyelés és a nukleinsav kivonatok elemzésének eredményét az 1.

Táblázatban mutatjuk be.

A fertőzéshez használt vírusok nevei a megfelelő csatornák felett láthatóak. A

Northern blothoz használt RNS mintákat az inokulált (I) ill. szisztémikus (S)

levelekből 7 ill. 14 d.p.i. tisztítottuk; az n.k.-val jelölt csatornában nem fertőzött

növényi szövetnedv kivonata van megfuttatva. A radioaktívan jelölt próbák a CMV

3-as RNS-re (A) illetve a CymRSV MP génre (B) specifikusak.
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A hibrid vírus lokálisan fertőzte az első csoportba tartozó Chenopodium

murale, Chenopodium quinoa és Chenopodium foetidum növényeket. A tünetek

3-6 nappal az inokulálást követően jelentek meg, hasonlóan mind a CMV mind

pedig a CymRSV fertőzés eredményéhez. A vizsgált Chenopodium fajokon a

hibrid fertőzés okozta léziók kialakulása és mérete alapvetően nem a CMV,

hanem a CymRSV tüneteihez hasonlítottak (8. és 9. ábra).

C. murale esetében a szülői CMV vírus nagy, folyamatosan terjedő lokális

léziót okoz. A hibrid CMVcymMP ezzel szemben apró, klorotikus léziókat

idézett elő, hasonlóan a szülői CymRSV-hez, ami ugyancsak apró, klorotikus és

nekrotikus léziókat idukált ezen a tesztnövényen (8. ábra).

C. quinoa-n a CMV fertőzés nagyobb átmérőjű nekrotikus léziókat

megjelenéséhez vezetett. A CMVcymMP hibrid vírus apró tűszúrás-szerű

klorotikus léziókat indukált. A CymRSV hasonlóan apró, tűszúrás-szerű,

azonban inkább nekrotikus léziók kialakulását okozta e gazdanövényen (9A.

ábra).

8. ábra A CMVcymMP, CMV és CymRSV vírusok által okozott tünetek

Chenopodium murale növényen (7 d.p.i).
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C. foetidum-on a CMV fertőzés halvány klorotikus foltok és nekrotikus léziók

kialakulásához vezetett. Ettől eltérően a CMVcymMP klorotikus és nekrotikus

léziók megjelenését idézte elő, a CymRSV által indukált léziókhoz hasonlóan

(9B. ábra).

9. ábra A CMVcymMP, CMV és CymRSV vírusok által okozott tünetek C.

quinoa (A) és C. foetidum (B) növényeken (7 d.p.i.).



48

A vizsgált növények második csoportjának tagjait (N. benthamiana, N.

clevelandii és N. megalosiphon) a szülői vírusokhoz hasonlóan a hibrid vírus is

szisztémikusan fertőzte. A CMVcymMP fertőzés tünetei mindkét szülői vírus

tüneteire emlékeztettek. Általában a CMV fertőzés tüneteinél súlyosabb, míg a

CymRSV fertőzés tüneteinél enyhébb tüneteket figyeltünk meg.

10. ábra A CMVcymMP, CMV és CymRSV vírusok által okozott tünetek

N. benthamiana (A) és N. clevelandii (B) növényeken (14 d.p.i.).
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A CMVcymMP erős mozaikot és levéltorzulást okozott N. benthamiana

tesztnövényen. Ezek hasonlóak, de enyhébbek voltak, mint a CymRSV tünetei.

A CMV fertőzés elmosódóbb és gyengébb mozaikot okozott ezen a

gazdanövényen (10A. ábra).

CMVcymMP fertőzés következtében diffúz, klorotikus léziók jelentek meg a N.

clevelandii inokulált levelein. A szisztémikus leveleken pedig klorotikus és

szemi-nekrotikus foltokat és levéldeformációt figyeltünk meg. A CymRSV

tünetei súlyosabbak voltak: a lokális léziók nekrotizálódtak, a szisztémikus

klorózis és levéltorzulás erőteljesebb volt. Ennél a gazdanövénynél is a CMV

okozta a legenyhébb tüneteket, levéltorzulást és mozaikot (10B. ábra).

CMVcymMP-vel fertőzött N. megalosiphon növények inokulált levelein

néhány klorotikus foltot, a szisztémikus leveleken pedig deformációt és

klorózist figyeltünk meg. Ezen a gazdanövényen a CymRSV fertőzés klorotikus

léziókat indukált az inokulált levélen, valamint szisztémikus levéltorzulást. A

CMV fertőzés hatására a növény inokulált levelein klorotikus foltok alakultak

ki, melyek nekrotizálódtak. Súlyos esetben az egész gazdanövény

nekrotizálódott (nincs bemutatva).

A vizsgált tesztnövények III csoportjába tartozó N. debneyi növényeken

CymRSV fertőzés nem okozott látható tüneteket. Ugyanakkor Northern blot

hibridizációval ki lehetett mutatni a vírus RNS jelenlétét az inokulált levelekből

(11. és 12. ábra).

A CymRSV-vel ellentétben a hibrid CMVcymMP szisztémikusan fertőzte a N.

debneyi növényeket. A hibrid vírus klorotikus foltokat indukált a szisztémikus

leveleken, ami gyakran látványosabb volt, mint a CMV-vel fertőzött

növényeken megfigyelhető enyhe mozaik (11. ábra). A N. debneyi növények

fertőzöttségét a Northern blot hibridizáció is igazolta (12. ábra).
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11. ábra A CMVcymMP, CMV és CymRSV vírusok által okozott tünetek

N. debneyi növényeken (14 d.p.i.).

12. ábra CymRSV és CMVcymMP vírus RNS akkumuláció egyes dohány

növények (Nicotiana spp.) szisztémikus leveleiben.

A Northern blothoz használt RNS mintákat N. megalosiphon (1), N. tabacum cv.

Xanthi (2), N. glutinosa (3) és N. debneyi (4) növények szisztémikusan fertőzött

leveleiből tisztítottuk (14 d.p.i). A radioaktívan jelölt próba a CymRSV MP génre

specifikus.
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N. tabacum cv. Xanthi növényeken mind a CMVcymMP, mind a CMV fertőzés

szisztémikus mozaik kialakulásához vezetett. A CymRSV fertőzés nekrotikus

léziókat indukált az inokulált leveleken, szisztémikus tünetek nem alakultak ki

(13. ábra).

13. ábra A CMVcymMP, CMV és CymRSV vírusok által okozott tünetek

N. tabacum cv. Xanthi növényeken. A: inokulált levelek 7 d.p.i.; B: növény 21

d.p.i.
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N. glutinosa tesztnövényen a CMVcymMP és a CymRSV által előidézett

tünetek hasonlóak: klorotikus és nekrotikus léziók az inokulált leveleken,

szisztémikus tünetek nem figyelhetőek meg. Ezzel ellentétben a CMV

szisztémikusan fertőzi a N. glutinosa-t, erős mozaikot okozva (14. ábra).

14. ábra A CMVcymMP, CMV és CymRSV vírusok által okozott tünetek

N. tabacum cv. Xanthi növényeken. A: inokulált levelek 7 d.p.i.; B: növény 21

d.p.i.
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Az előzőekben leírt megfigyelésekből kiderül, hogy az idegen MP gén

mindhárom vizsgált gazdanövény csoportnál nagymértékben befolyásolta a

CMV által okozott tüneteket. Azonban mint már az előzőekben utaltunk rá, egy

vírus és egy adott gazdanövény közötti kölcsönhatást számos tényező alakít ki,

amelyek közül csak egy a mozgási fehérje. A legtöbb vizsgált gazdanövénynél

az idegen MP-nek jelentős szerepe volt a tünetek kialakításában, de nem

befolyásolta döntően a fertőzés kimenetelét. Ez alól kivétel a vizsgált növények

harmadik csoportja, ahol a három növényfajból kettőt (N. debneyi és N.

tabacum cv. Xanthi) a CMV-hez hasonlóan szisztémikusan fertőzött a hibrid

CMVcymMP, azonban N. glutinosa esetében a CMV-től eltérően csak lokális

tüneteket okozott.

A CymRSV-vel és CMVcymMP-vel fertőzött, a vizsgált növények III.

csoportjába tartozó N. tabacum cv. Xanthi, N. glutinosa, és N. debneyi,

valamint a szakirodalomban foglaltaktól eltérően viselkedő N. megalosiphon

növények szisztémikus leveleiből tisztított nukeinsav kivonatok Northern blot

analízisének eredménye is igazolta megfigyeléseinket (12. ábra).

Hollings és munkatársai (1977) szerint a CymRSV csupán lokálisan fertőzi a N.

megalosiphon-t, azonban az általunk használt CymRSV törzs ezen a

gazdanövényen is szisztemizálódott.
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1. Táblázat. A szülői és hibrid vírusok fertőzési tulajdonságai.

CMV CymRSV CMVcymMP

Ib S RNS I S RNS I S RNS

I Tesztnövény csoport a

 C. quinoa NLc NF +  -d a NL NF +  - a CL NF +  -

 C. foetidum n CL NF +  - NL NF +  - NL, CL NF +  -

 C. murale n NL NF +  - a NL NF +  - a CL NF +  -

II Tesztnövény csoport

 N. benthamiana M M, T +  + M s M, T +  + CL, M s M, T +  +

 N. clevelandii M M, T +  + NL, CL s M, T +  + CL s M, T +  +

 N. megalosiphon s N s N +  +  CL, T M, T +  +  CL  M, T +  +

III Tesztnövény csoport

 N. debneyi M M, T +  + NT NF +  - NT M +  +

 N. tabacum cv. Xanthi M M +  + NL NF +  - M M +  +

N. glutinosa M M +  + NL NF +  - NL, CL NF +  -
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a I Tesznövény csoport: a CMV és a CymRSV közös lokális gazdanövényei. II: a CMV

és a CymRSV közös szisztémikus gazdanövényei. III: egyéb vizsgált gazdanövények.
b I: inokulált levelek, S: szisztémikus levelek.
c NL: nekrotikus lézió, CL: klorotikus lézió, M: mozaik, T: levéltorzulás, N: nekrózis,

NT: nincs tünet, NF: nincs fertőzés, n: nagy, a: apró, s: súlyos.
d CMV, CMVcymMP és CymRSV RNS-eket Nothern blot hibridizációval detektáltuk;

(+) a vírus RNS jelenlétét, (-) a vírus RNS hiányát jelöli.

4.3 A hibrid vírus mozgása funkcióképes CP hiányában

A CMVcymMP további vizsgálata során arra kerestük a választ, vajon a hibrid

vírus képes-e ép köpenyfehérje hiányában is mozogni a növényben. A kérdés

megválaszolásához előállítottuk a pCMV3 és a pCMV3cymMP CP deléciós

változatait (pCMV∆CP és pCMVcymMP∆CP) úgy, hogy kivágtunk egy 210 nt

hosszúságú szakaszt a CP gén 3’ végéből (6. ábra).

Az elkészült mutánsok fertőzőképességét a CMV és a CMVcymMP közös

szisztémikus gazdanövényein (N. benthamiana, N. clevelandii, N.

megalosiphon, N. debneyi és N. tabacum cv. Xanthi) és C. quinoa-n teszteltük.

Mind az eredeti, mind pedig a CP deléciós 3-as RNS konstrukciókról in vitro

transzkriptumot készítettünk és ezeket in vitro 1-es és 2-es RNS

transzriptumokkal összekeverve inokuláltuk a tesztnövényeket.

A kontrollként használt CMV-vel valamint a CMVcymMP-vel fertőzött

növényeken az inokulálást követő 7-10 nappal megjelentek a jellegzetes

szisztémikus tünetek, jelezve, hogy az in vitro transzkripció sikeres volt.
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A CMV∆CP esetében nem észleltük vírusfertőzés jelét a különböző

tesztnövényeken és nem tudtunk vírus RNS-t kimutatni az inokulált levelekből

tisztított nukleinsav kivonatokból Nothern blot analízissel (15. ábra). Ez

igazolta, hogy a CP gén 3’-végi 210 nt hosszúságú deléció működésképtelenné

tette a CMV köpenyfehérjét, ami így már nem tudta betölteni a vírus

fertőzőképességéhez szükséges funkcióját.

15. ábra Vírus RNS akkumuláció N. benthamiana növény inokulált levelében

A fertőzéshez használt vírusok nevei a megfelelő csatornák felett láthatóak. A

Northern blothoz használt RNS mintákat az inokulált levelekből 7 d.p.i.

tisztítottuk. A radioaktívan jelölt próba a CMV 3-as RNS-re specifikus. Expozíció:

4 óra, kivéve a CMVcymMP esetében: 24 óra.
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A CMVcymMP∆CP-vel inokulált gazdanövények ugyancsak tünetmentesek

voltak, azonban inokulált levelekből készült nukleinsav kivonat Northern blot

analízisével kimutatható volt a vírus RNS jelenléte az inokulált levelekben (15.

ábra).

Tehát a CymRSV MP-t tartalmazó hibrid CMV funkcióképes CP hiányában is

képes volt sejtről-sejtre mozogni. A detektált vírus RNS mennyisége azonban

alacsonyabb volt, mint a CMV vagy CMVcymMP fertőzés esetén (15. ábra). A

vizsgált gazdanövények szisztémikus leveleiből nem lehetett kimutatni a CP

deficiens CMVcymMP∆CP vírus jelenlétét, ami a hosszútávú terjedés hiányát

jelezte.

4.4 A CP deléciós mutánsok mozgásának vizsgálata GFP riportergén

segítségével

A GFP-gén mint nem-invazív riportergén használata igen elterjedt a

molekuláris növény virológiában (lásd Baulcombe et al., 1995). Mivel a CP

deficiens CMVcymMP∆CP vírus detektálása Northern blot hibridizációval

nehézkesnek bizonyult, a CMVcymMP∆CP mozgásának nyomon követése

céljából a CP gén helyére beépítettük a GFP gént (pCMV3cymMP∆CP-GFP).

Kontrollként elkészítettük a pCMV3∆CP GFP-gént hordozó változatát is

(pCMV3∆CP-GFP) (6. ábra). Az előállított 3-as RNS konstrukciókról in vitro

transzkriptumokat készítettünk, melyeket in vitro előállított CMV 1-es és 2-es

RNS transzkriptumokkal együtt inokuláltunk. Tesztnövényként C. quinoa

mellett a CMV és a CMVcymMP közös szisztémikus gazdanövényeit (N.

benthamiana, N. clevelandii, N. megalosiphon, N. debneyi és N. tabacum cv.

Xanthi) használtuk.
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16. ábra GFP expresszió CP defektív CMV mutánsokkal fertőzött növényekben.

CMV∆CP-GFP-vel inokulált N.benthamiana levél (A) és CMVcymMP∆CP-GFP-

vel (B) inokulált C. quinoa levél mikroszkopikus felvétele (4 d.p.i.) valamint

CMVcymMP∆CP-GFP-vel inokulált N. benthamiana (C) és N. clevelandii (D)

növények makroszkopikus felvétele (7 d.p.i).
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A CMV∆CP-GFP-vel inokulált növények nem mutatták a vírusfertőzés jeleit és

UV fénnyel történt megvilágításkor sem észleltünk fluoreszcenciát az inokulált

levelekben. Azonban mikroszkopikus vizsgálatok során a C. quinoa és N.

benthamiana növények inokulált levelein számos elszigetelt fertőzött sejtet

fedeztünk fel (16A. ábra).

A CMV∆CP-GFP fertőzés egy-egy sejtre lokalizálódott, ahol a vírus képes volt

replikálódni, azonban a szomszédos sejtekbe nem tudott átjutni. Ez megegyezik

a korábbi szakirodalmi adatokkal, melyek szerint a CP-t nélkülöző CMV nem

képes sejtről-sejtre mozogni (Suzuki et al., 1991).

A CMVcymMP∆CP-GFP hosszú hullámhosszú UV fényben jól látható zöld

fluoreszcens pöttyök kialakulását idézte elő C. quinoa tesztnövényen. Az

epifluorescens mikroszkópia ugyancsak megerősítette, hogy a vírus terjedése

nem korlátozódott egy-egy elszigetelt sejtre (16B. ábra).

A N. benthamiana növények inokulált leveleinek mikroszkópos vizsgálata is ezt

igazolta. Emellett a N. benthamiana növényeket UV fénnyel megvilágítva,

szabad szemmel jól látható fluoreszcens foltokat figyeltünk meg (16C. ábra), a

többi vizsgált gazdanövényhez (N. clevelandii, N. megalosiphon, N. debneyi és

N. tabacum cv. Xanthi) hasonlóan (16D. ábra).

A vizsgált szisztémikus gazdanövények (N. benthamiana, N. clevelandii, N.

megalosiphon, N. debneyi és N. tabacum cv. Xanthi) felső leveleiben nem

detektáltunk fluoreszcenciát, ami azt jelezte, hogy a CMVcymMP∆CP-GFP

hosszútávú terjedésre nem képes ezekben a növényekben.
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4.5 Eredmények összefoglalása

Elkészítettünk egy hibrid uborka mozaik vírust (CMVcymMP), ami a CMV MP

génje helyén a cymbídium gyűrűsfoltosság vírus MP génjét hordozta. A hibrid

vírus életképesnek bizonyult és hatékonyan fertőzte a vizsgált

gazdanövényeket.

Kilenc növényfajon vizsgáltuk a hibrid vírus fertőzési tulajdonságait.

 A szülői vírusok lokális gazdanövényeinek számító libatop (Chenopodium

spp.) fajokon a hibrid vírus lokális léziókat okozott, melyek méretét és

növekedési rátáját az idegen MP jelentősen befolyásolta.

 A gazdanövények vizsgált II csoportjába azokat a növényeket soroltuk,

melyeket mindkét szülői vírus szisztémikusan fertőz (N. benthamiana, N.

clevelandii és N. megalosiphon). A szülői vírusokhoz hasonlóan a hibrid

CMVcymMP vírus is szisztémikusan fertőzte ezeket a gazdanövényeket. A

CMVcymMP fertőzés tünetei átmenetet képeztek szülői vírusok által

okozott tünetek között.

 A vizsgált gazdanövények III csoportjába tartozó növényeket a CMV

szisztémikusan, a CymRSV lokálisan fertőzi. A hibrid vírus az adott

gazdanövénytől függően eltérően viselkedett: szisztémikusan fertőzte a N.

debneyi és a N. tabacum cv. Xanthi tesztnövényeket, míg N. glutinosa-n

lokális léziót indukált.

Elkészítettük a CMV és a CMVcymMP vírusok CP deficiens mutáns változatát,

amelynek CP génjéből eltávolítottuk a 3’ végi 210 nt-t. A deléció a CMV

esetében a mozgásképesség elvesztéséhez vezetett, míg a CMVcymMP
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funkcionális CP hiányában is képes volt sejtről-sejtre mozogni, szisztémikus

fertőzést azonban nem tapasztaltunk.

A CMV és CMVcymMP vírusok CP génjét GFP génre cseréltük, hogy

vizuálisan követhessük a vírusok mozgását. Makroszkopikus és mikroszkopikus

megfigyeléseink megerősítették az előző pontban leírtakat, miszerint a hibrid

CMVcymMP vírus az eredeti CMV-vel ellentétben CP hiányában is

hatékonyan terjed rövid-távon, hosszútávú terjedésre azonban nem képes.
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5 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

5.1 A hibrid CMVcymMP életképes, hatékonyan mozog rövid és

hosszútávon

A molekuláris virológiai vizsgálatok közkedvelt és hatékony módszere a

pszeudorekombináns és hibrid vírusok alkalmazása egy adott vírusgén

megnyilvánulásának vizsgálatára. Természetesen a rendszer működésének

feltétele, hogy az idegen gén illetve géntermék hatékonyan együtt tudjon

működni a vizsgált vírus más fehérjéivel. A cucumovírusok ilyen jellegű

„együttműködési készségét” vizsgálva meglehetősen heterogén képet kapunk.

Mindhárom genomi RNS kicserélhető a különböző CMV törzsek között, de

ugyanez nem mondható el a vírusnemzetség különböző tagjaira nézve. A CMV

és TAV 1-es és 2-es RNS-e nem tud együttműködni (Rao és Francki, 1981). A

közelmúltban Suzuki és munkatársai (2003) a CMV és a nemzetség harmadik

tagja, a PSV 1-es és 2-es RNS-ének cseréjével előállított reasszortánsok

vizsgálata során megállapították, hogy a vírus RNS replikálódásához az 1a

fehérje C-terminális régiója és a 2a fehérje N-terminális régiója közötti

kompatibilitás szükséges, ennek hiányában a genomi RNS nem replikálódik. Ez

összecseng Masuta és munkatársai (1998) korábbi vizsgálatainak

eredményével, mely során N. benthamiana növényeket koinokuláltak TAV 1-es

és 2-es RNS valamint CMV 2-es és 3-as RNS keverékével. A fertőzés

eredményeképp egy hibrid vírus jött létre, mely TAV 1-es, CMV 2-es és 3-as

RNS mellett egy negyedik, rekombináns 2-es RNS-t is tartalmazott, amely nagy

része CMV 2-es RNS-ből származott, azonban a 3’ végi 320 nukleotid TAV

eredetű volt. Mint korábban említettük, ezek azok a régiók, amelyek a
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vírusreplikáció során feltehetően kölcsönhatásba lépnek (Kim et al., 2002), így

a specifikusság igénye nem meglepő.

Az egy víruscsaládba tartozó CMV és TAV 3-as RNS-ének cseréjével

egyszerűen lehet életképes pszeudorekombináns vírusokat előállítani (Habili és

Francki, 1974b), azonban a 3-as RNS-en kódolt MP és CP gének kicserélésével

előállított kiméra CMV vírusok esetében nem ilyen egyértelmű a helyzet. A

CMV MP gént és TAV CP gént tartalmazó hibrid CMV hatékonyan

replikálódott és terjedt mind sejtről-sejtre mind hosszú távon a szülői vírusok

vizsgált gazdanövényeiben, ugyanakkor a TAV MP gént és CMV CP gént

tartalmazó hibrid CMV (TR-CMV) nem tudott rövidtávon mozogni annak

ellenére, hogy N. tabacum protoplasztban hatékonyan replikálódott (Salánki et

al., 1997).

Számos eredmény támasztja alá, hogy különböző taxonómiai csoportokba

tartozó vírusok képesek egymás rövidtávú transzport funkcióját

komplementálni (Ziegler-Graff et al., 1991; Taliansky et al., 1993, Fedorkin et

al., 2001). Mi több, Dasgupta és munkatársai (2001) arról számoltak be, hogy

mind a TMV MP-t, mind pedig a vöröshere nekrotikus vírus (Red clover

necrotic virus, RCNV) MP-t expresszáló transzgénikus N. benthamiana

növényekben el tudott terjedni egy rovarvírus, a Flock house virus (FHV) ami

azzal az egyedülálló képességgel rendelkezik, hogy képes növényi sejtekben

replikálódni.

Azonban a különböző vírusok MP génjének kicserélésével előállított kiméra

vírusok, ha megőrzik is sejtről-sejtre való terjedési képességüket, sokszor nem

fertőzik szisztémikusan a szülői vírusok szisztémikus gazdanövényeit. Erre

szolgálnak példával Solovyev és munkatársai (1996) vizsgálatai, melynek során

az árpa csíkos mozaik vírus (Barley stripe mosaic virus) mozgásáért felelős
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’triple gene box’ (TGB) régióját cserélték ki a TMV MP génjére. A kapott

hibrid vírus hatékonyan terjedt sejtről-sejtre a vizsgált N. benthamiana

tesztnövényben, azonban a szülői vírusokkal ellentétben hosszútávú terjedésre

nem volt képes, amit a szerzők a két szülői vírus taxonómiai távolságával és a

mozgási mechanizmusuk közötti különbséggel magyaráztak (Solovyev et al.,

1996). Ez azonban nem kielégítő magyarázat, ha figyelembe vesszük az előbb

már említett TR CMV fertőzésképtelenségét, hiszen a CMV és a TAV

genomszerveződése és mozgási mechanizmusa nagyon hasonló, ráadásul MP-

jük aminosav szinten mintegy 70% homológiát mutat.

A fentiek fényében a munkánk során előállított, CMVcymMP kivételesen

virulensnek tekinthető, hiszen hatékonyan mozgott mind sejtről-sejtre, mind

pedig hosszútávon. A hibrid vírus rendkívüli életképessége többféleképp

magyarázható. Egyrészt elképzelhető, hogy a CymRSV MP gén egyszerűen egy

„nyerő” csapatot alkot a CMV többi géntermékével, hatékonyan tudnak

együttműködni és ebből adódik a hibrid vírus kitűnő fertőzőképessége. Ez

adódhat magából a CMV RNS-ből, melynek másodlagos szerkezete vagy kicsi

mérete adott esetben fontos lehet abban, hogy a CymRSV MP ilyen hatékonyan

szállítja. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy maga a CymRSV MP egy igen

hatékony mozgási fehérje, ami a genetikai háttértől függetlenül képes a növényi

vírusok transzportját elősegíteni. Ez ugyanakkor azt jelentené, hogy a

CMVcymMP hibrid vírus esetében a vírus terjedés mechanizmusa eltér az

eredeti CMV mozgás mechanizmusától, hiszen az idegen MP gén nem

ugyanúgy lép kölcsönhatásba a folyamatban résztvevő más fehérjékkel és egyéb

faktorokkal, mint az eredeti MP.
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5.2 A CP szerepe a CMV mozgásban

Mind a CMV mind pedig a CymRSV MP-je a mozgási fehérjék 30K

szupercsaládjába tartozik, amit a TMV 30kDa fehérjéhez való szerkezeti és

funkcionális hasonlóság alapján állítottak össze (Melcher, 2000). Azonban

jelentős különbség van a két vírus között a fertőzött növényben való terjedéshez

szükséges genetikai feltételekben. Mint korábban már említettük, a

tombusvírusokkal ellentétben a cucumovírusok rövidtávú terjedéséhez szükség

van a vírus CP jelenlétére (Dalmay et al., 1993; Kaplan et al., 1998), azonban

annak szerepe egyelőre nem tisztázott. Közvetlen kapcsolatot a CMV MP és CP

között ez idáig nem sikerült kimutatni, azonban számos eredmény utal arra,

hogy a két fehérje közvetett kölcsönhatásba kerül egymással a vírus rövidtávú

terjedése során.

Az elmúlt években Nagano és munkatársai (1997, 1999, 2001) számos

vizsgálatot végeztek CMV-vel és az azonos nemzetségbe tartozó BMV-vel. A

két vírus hasonló genomszerveződésű, MP-jük mintegy 35% szekvencia

homológiát mutat, ezenkívül töltéseloszlása, hidrofóbitása és másodlagos

szerkezete igen hasonló (Nagano et al., 1997). Ennek ellenére a CMV MP-t

tartalmazó hibrid BMV képtelen volt sejtről-sejtre mozogni C. quinoa-ban ami

egyébként mindkét szülői vírus lokális gazdanövénye. Azonban sikerült egy

mozgásra képes mutánst izolálniuk, amiről megállapították, hogy nem

tartalmazza a CMV MP C-terminális 33 aa régióját (Nagano et al., 1997). A MP

mellett CMV eredetű CP-t is tartalmazó hibrid BMV, ugyanakkor képes volt

sejtről-sejtre terjedni C. quinoa-ban, ami arra utal, hogy a CMV MP-nek a saját

CP-jére van szükség a rövidtávú mozgáshoz (Nagano et al., 1999). Deléciós

mutánsokkal végzett kísérleteik során megállapították, hogy a CMV MP 33

aminosav hosszúságú C-terminális régójának hiányában megszűnik ez a CP-
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specificitás, a CMV MP a CP eredetétől függetlenül képes együttműködni a

hibrid BMV-vel, és mind lokálisan, mind pedig hosszútávon terjedni (Nagano

et al., 2001; Tamai et al., 2003).

A CMV-vel azonos víruscsaládba tartozó TAV esetében is megfigyelhető, hogy

a MP csak a megfelelő CP-vel tud együttműködni. Mint fentebb már említettük,

a TAV CP-t hordozó hibrid CMV mind lokálisan, mind szisztémikusan terjed

N. tabacum-ban, tehát a CMV MP sikeresen együttműködik az idegen CP-vel.

Ugyanakkor a TAV MP-t és CMV CP-t hordozó hibrid CMV (TR CMV) nem

képes fertőzést kialakítani (Salánki et al., 1997). A mozgás deficiens TR CMV-

vel végzett vizsgálataink eredménye ugyancsak megerősítette a cucumovírusok

MP-je és CP-je közötti specifikus kapcsolat létfontosságát. Számos kiméra MP

és CP konstrukciót állítottunk elő CMV és TAV MP és CP gének

felhasználásával, melyeket CMV genetikai háttérrel (1-es és 2-es RNS)

teszteltünk. Eredményeink azt mutatják, hogy a TAV MP esetében a MP C-

terminális 30 aminosav hosszúságú szakasza és a CP C-terminális 2/3-a közötti

kompatibilitásra van szükség a vírus működéséhez. Amennyiben az említett

régiók azonos vírusból származtak, a mozgás deficiens hibrid vírus mind lokális

mind pedig hosszútávú terjedése helyreállt (Salánki et al., 2004).

A CMV MP-je 279 aminosavból áll, a CymRSV MP-je pedig csupán 189

aminosavból. A két fehérje aminosavsorrendje 17% azonosságot és 25%

hasonlóságot mutatnak (17. ábra). Ez igen nagy különbséget jelent a két fehérje

között, így a hibrid CMVcymMP hatékony rövidtávú terjedése elsősorban nem

azt jelenti, hogy a CymRSV MP és a CMV CP között specifikus kapcsolat jön

létre, sokkal inkább azt, hogy a CMVcymMP esetében a CymRSV MP-nek

nincs szüksége ilyen specifikus kapcsolatra. Ez a gondolatsor ismét az előző

alfejezet végén már felvetett elképzeléshez vezet, miszerint a hibrid vírus

mozgásának mechanizmusa feltehetően eltér az eredeti CMV mozgási
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mechanizmusától. Ugyancsak ezt támasztják alá a CMVcymMP CP deléciós

mutánsokkal végzett kísérletek eredményei. A CMV CP deléciós változatai az

eredetileg fertőződött egy-egy sejtben lokalizálódtak és nem tudtak a

szomszédos sejtekbe átjutni. A CMVcymMP hibrid vírus CP deléciós változatai

ugyanakkor képesek voltak a rövidtávú mozgásra. Mivel az eredeti CymRSV

sejtről-sejtre terjedéséhez nincs szükség a CP-re, magától értetődőnek tűnik a

következtetés, miszerint a hibrid CMVcymMP esetében is valami „CymRSV-

szerű” rövidtávú mozgásról lehet szó.

1 MAFQGTSRTLTQQSSAASSDDLQKILFSPDAIKKMATECDLGRHHWMRAD       50
                                    |.||.......|
1                                   MDTEYQQVNKPW----       12

51 NAISVRPLVPQVTSNNLLSFFKSGYDAGEL--------------RSKGYM      86
        ..|..:||..|.|: ...|.:..|:              .|.||:
13 -----NELYKEVTLGNKLT-VNVGMEEEEVLLLPSNFPTKVRVSMSGGYI      56

87 SVPQVLCAVTRTVSTDAEGSLKIYLADLGDKELSPIDGQCVTLHNHELPA     136
   :|.:|...:...||..|..|.|:||.|:.|     ..||  .||..||
57 TVRRVRIRIIPLVSRKAGVSGKLYLRDISD-----TTGQ--KLHCTEL--      97

137 LISFQPTYDCPMEL-VGNRHRCFAVVVERHGYIGY-----------GGTT    174
           .|...|: :...|..|:|..:....|.:           |...
98  -------LDLGKEIRLTMPHLDFSVSAKSDVPIAFGFEELVSPFREGREL    140

175 ASVCSNWQAQFSSKNNNYTHAAAGKTLVLPYNRLAEHSKPSAVARLLKSQ    224
    .||...||...|::  .|:...|...::...:.| :..|||      |.:
141 FSVSLRWQLGLSAQ--CYSLPPANVKVMYQEDAL-KALKPS------KKK    181

225 LNNVSSSRYLLPNVALNQNASGHESEILNESPPFAIGSPSASRNNSFRSQ    274
    .:...||.
182 ASRTDSSV                                              189

275 VVNGL    279

190          189

17. ábra A CMV MP és CymRSV MPaminosavsorrendjének összehasonlítása.

Kék betűkkel a CMV, fekete betűkkel a CymRSV MP aminosavsorrendet jelöltük.

Az azonos aminosavakat |-jel, míg a hasonló jellegű aminosavakat : köti össze. Az

összehasonlítás az EBI (European Bioinformatics Institute) ’needle’ programjával

készült (www.ebi.ac.uk).
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Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk a CP szerepét a hibrid

CMVcymMP rövidtávú mozgásában, hiszen a CP deléciós mutánsok sejtről-

sejtre terjedésének hatékonysága alulmaradt az ép CP-vel rendelkező hibrid

vírusénál.

Hasonló megfigyelésekről számoltak be Ryabov és munkatársai (1999), a

földimogyoró rozettás vírus (Groundnut rosette virus, GRV) 28 kDa mozgási

fehérjéjét hordozó hibrid CMV-vel kapcsolatban. A hibrid vírus képes volt

sejtről-sejtre mozogni N. benthamiana növényekben CP nélkül is.

Megfigyeléseik szerint a CP deléciós hibrid vírus mozgásának határa a

háncsparenchima volt. Több publikáció számolt be arról, hogy egy-egy vizsgált

vírus hosszútávú mozgásának korlátja a háncsparenchima (Ding et al., 1996b;

Thompson and García-Arenal, 1998) volt adott gazdanövény esetében. Így

elképzelhető, hogy a CP szerepe, többek közt, a vírus átjuttatása ezen a

határfelületen.

Mint említettük, a CMV MP C-terminális 30 aa hosszúságú szakasza felel az

MP specificitásáért (Nagano et al., 2001; Salánki et al., 2004), ennek hiányában

a deléciós CMV a CP eredetétől függetlenül képes sejtről-sejtre terjedni. Kim és

munkatársai (2004) szerint, nemcsak a CP eredetétől függetlenül, hanem CP

hiányában is képes sejtről-sejtre terjedni a MP∆30aa CMV. RNS kötési

kísérleteik eredményei szerint a deléciós mutáns MP erősebben köti az RNS-t

mint a wt MP. Az MP:RNS komplexek felépítésének vizsgálata azt mutatta,

hogy a wt MP csupán egyféle MP:RNS komplexet hoz létre, míg a MP∆30aa

számos eltérő felépítésű ∆MP:RNS komplexet (Kim et al., 2004). Elképzelhető,

hogy a CMV CP szerepe a MP:RNS komplex felépítésnek meghatározása az

MP-vel való közvetett kölcsönhatáson keresztül (Kim et al., 2004).
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5.3 Az idegen MP gén befolyása a tünetekre

Mint az irodalmi összefoglalóban említettük a növényi vírusok által okozott

tünetek a vírus különböző fehérjéi (ill. RNS szakaszai) és a gazdanövény

molekuláris gépezete közötti, számos tényezőtől függő, bonyolult kölcsönhatás

eredménye. A vírusok MP-je a mozgásban való részvétel mellett jelentősen

befolyásolja a tünetek kialakítását mind a cucumovírusoknál, mind pedig a

tombusvírusoknál (Carrére et al., 1999; Chu et al., 1999). A CymRSV MP-t

hordozó hibrid CMV (CMVcymMP) és a szülői vírusok által okozott tünetek

összehasonlításakor szembetűnő volt az idegen gén erős hatása a fertőzés

fenotípusára.

A vizsgált gazdanövények első csoportjában (C. quinoa, C. foetidum, C.

murale) mindkét szülői vírus a növény HR-ját idézi elő, ami a vírusokat

lokalizáló léziók kialakulásához vezet, így a vírusok nem szisztemizálódnak a

növényben. A hibrid CMVcymMP által kialakított léziók nagysága és

növekedési rátája nagyon hasonlított CymRSV fertőzés okozta léziókéhoz,

azzal, hogy a CymRSV fertőzés tüneteihez képest általában inkább klorotikus

mint nekrotikus léziókat figyelhettünk meg. Ez a megfigyelés összecseng

azokkal a korábbi eredményekkel, amelyek az MP jelentőségét hangsúlyozták a

lokális léziók fenotípusának kialakításában (Nejidat et al., 1991; Scholthof et

al., 1995b; Solovyev et al., 1996). Scholthof és munkatársai (1995c) korábban

arról számoltak be, hogy amennyiben inaktiválták a TBSV p19 fehérjéjét,

bizonyos gazdanövényekben, köztük a C. quinoa esetében a mutáns vírus által

előidézett lokális léziók inkább klorotikusak voltak, az eredeti TBSV által

előidézett nekrotikus léziókkal szemben. Mivel a hibrid CMVcymMP nem

tartalmazza a CymRSV p19 fehérje gént, ez megmagyarázza a különbséget a

CMVcymMP és CymRSV fertőzés során kialakult léziók között.
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Azokban a növényekben, melyeket mindkét szülői vírus szisztémikusan fertőz,

a hibrid CMVcymMP ugyancsak képes volt hosszútávú mozgásra. Ami a hibrid

vírus tüneteit illeti, itt is az idegen MP gén erőteljes befolyását figyeltük meg.

A vizsgált gazdanövények harmadik csoportjába azokat a növényfajokat

soroltuk, amelyeket a CMV képes, míg a CymRSV nem képes szisztémikusan

fertőzni. A hibrid vírus eltérően viselkedett a csoport egyes tagjainál,

rávilágítva a vírus-gazdanövény kapcsolatok sokféleségére.

N. debneyi esetében a tény, hogy a CymRSV kimutatható az inokulált

levelekből, de nem okoz látható tüneteket, a vírus és a gazdanövény közötti

inkompatibilitásra utal, ami feltehetően nem az MP-vel szemben áll fenn,

hiszen CMV genetikai háttérrel a CymRSV MP képes a vírus hosszútávú

mozgását hatékonyan elősegíteni.

Az, hogy a hibrid CMVcymMP, a CymRSV-hez hasonlóan és a CMV-vel

ellentétben léziók kialakulását idézte elő N. glutinosa növényeken, azt jelzi,

hogy e növényfajnál a CymRSV MP szolgál a HR elicitoraként. Mivel már

fentebb hangsúlyoztuk a MP fontosságát a lokális léziók kialakulásában, egy

kicsit zavarba ejtő, hogy a CMVcymMP a CMV-hez hasonló szisztémikus

tüneteket produkált a N. tabacum cv. Xanthi növényeken, szemben a CymRSV

lokális lézióival. A magyarázatot ezúttal is a Scholthof és munkatársai (1995b)

eredményeivel vonható párhuzam adja. A TBSV és egyes gazdanövények

közötti kapcsolat vizsgálata során PVX vektorról expresszáltak különböző

TBSV géneket. Megállapításaik szerint a N. glutinosa-n megjelenő lokális

léziók kialakításáért elsősorban a p22 (MP) felel. Ez teljes mértékben

megegyezik az általunk megfigyeltekkel. Ugyan Scholthof és munkatársai

(1995b) esetében a kialakuló léziók nem akadályozták meg a vírus

szisztemizálódását, ez azonban feltehetően a PVX mint genetikai háttér
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jelenlétének köszönhető. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a N. tabacum

növényeken nem a p22 (MP), hanem a p19 fehérje a HR elicitora. Mivel a

CMVcymMP hibrid vírus nem hordoz aktív p19 gént, így nem alakulnak ki

lokális léziók az említett gazdanövényen és lehetővé válik a vírus

szisztemizálódása.

5.4 Következtetések összefoglalása

A CMVcymMP rendkívül életképes hibrid vírus. A hibrid vírusoknál szokatlan

virulenciának oka lehet:

(a) a CymRSV MP és a CMV mint genetikai háttér közötti nagyfokú

kompatibilitás;

(b) a CymRSV MP per se egy rendkívül hatékony mozgási fehérje;

A hibrid vírus képessége, hogy CP hiányában is mozogjon sejtről-sejtre, azt

jelzi, hogy a CMV „rendes” mozgási mechanizmusától eltérő, feltehetően a

CymRSV mozgására jellemző mechanizmus működik a CMVcymMP esetében.

Ugyanakkor a CP deficiens hibrid vírus mozgásának csökkent hatékonysága

arra utal, a CP jelenléte mégis befolyásolja a hibrid vírus rövidtávú terjedését.

A szisztémikus terjedés hiánya a CP deficiens hibrid vírusnál két okból

lehetséges:

(a) a vírus nem jut át a háncsparenchima képezte határon, melynek

elősegítésében feltételezhetően szerepet játszik a CP;

(b) a CMV hosszútávú terjedése virion formában történik, aminek

összeépüléséhez nem áll rendelkezésre CP alegység.
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A hibrid vírus által a Chenopodium fajokon okozott léziók méretét és

morfológiáját alapvetően a CymRSV MP gén határozza meg. A CymRSV által

okozott lézióktól való eltérésük (t.i. jellemzően klorotikusak, nem nekrotikusak)

a CymRSV p19 hiányából adódhat. A CMV mint genetikai háttér hatása nem

zárható ki.

A szülői vírusok közös szisztémikus gazdanövényein okozott tüneteket

nagymértékben befolyásolja a CMVcymMP idegen MP-je, azonban a CMV

hatása is megfigyelhető, aminek következtében egyfajta átmenet keletkezik a

két szülői fenotípus között.

N. debneyi esetében nem a MP az a faktor, ami megakadályozza a CymRSV

vírus hosszútávú mozgását ebben a növényben, hiszen a CymRSV MP-t

hordozó CMVcymMP képes szisztémikusan mozogni a növényben.

N. tabacum cv. Xanthi növényben nem a MP a CymRSV ellen fellépő HR

iniciátora, hiszen a CMVcymMP nem okoz léziókat ezen a növényen.

N. glutinosa növényben a CymRSV MP felelős a HR kialakulásáért, ugyanis a

CMV-vel ellentétben a CymRSV MP-t hordozó CMVcymMP hibrid vírus

léziókat indukál ezen a gazdanövényen.
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6 ÖSSZEFOGLALÁS

A növényi vírusok rövidtávú mozgása a gazdanövényben meghatározó a

vírusfertőzés kimenetelét illetően. A sejtről-sejtre mozogni képtelen vírusok a

köztük és az adott gazdanövény közötti kölcsönhatás elégtelensége miatt egy-

egy sejtre korlátozódnak.

Mind az uborka mozaik vírus (CMV), mind pedig a taxonómiai szempontból

tőle viszonylag távol álló cymbídum gyűrűsfoltosság vírus (CymRSV) mozgási

fehérjéje (MP) a mozgási fehérjék ’30K’ szupercsaládjába tartozik és mindkét

vírus a TMV-re jellemző stratégiát alkalmazza a szomszédos sejtekbe való

átjutáshoz. Azonban a két vírus különbözik egymástól abban, hogy rövidtávú

mozgásukhoz szükség van-e ép köpenyfehérje jelenlétére vagy sem. Míg a

CMV köpenyfehérje (CP) hiányában képtelen sejtről-sejtre mozogni, a

CymRSV nemcsak rövidtávon, de egyes dohányfajokban hosszú távon is

mozog CP nélkül.

Elkészítettük a saját MP génje helyén a cymbídium gyűrűsfoltosság vírus MP

génjét hordozó hibrid uborka mozaik vírust (CMVcymMP). A hibrid vírus, a

vírusmozgás vizsgálata mellett lehetővé tette, hogy megfigyeljük az idegen MP

gén kifejeződését heterológ genetikai háttérben és ennek hatását a

gazdanövény-vírus kölcsönhatásra.

A hibrid vírus igen hatékonyan mozgott rövid és hosszútávon a vizsgált

gazdanövényekben. A szülői CMV-vel ellentétben funkcionális CP hiányában

is képes volt sejtről-sejtre mozogni a fertőzött növényekben. Ez a CymRSV

MP-nek köszönhető, a CMV rövidtávú mozgásától eltérő mozgási

mechanizmus életbelépésére utal a hibrid vírus esetében. Köpenyfehérje

hiányában a hibrid vírus sem volt képes hosszútávú mozgásra, megerősítve azt,
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hogy a CMV CP eltérő szerepet játszik a vírus rövid és hosszútávú

mozgásában.

Az idegen MP nagymértékben befolyásolta a vírus és az egyes gazdanövények

között kialakuló kölcsönhatást. Meghatározó szerepet játszott a tünetek

kialakulásában, ami a Chenopodium fajoknál a léziók méretének és

morfológiájának meghatározásában, a szülői vírusok által szisztémikusan

fertőzött Nicotiana fajoknál a tünetek súlyosbításában, N. glutinosa esetében

pedig a növény HR reakciójának kiváltásában nyilvánult meg.

A hibrid vírus képessége arra, hogy hosszú távon elterjedjen a N. debneyi

tesztnövényben, azt jelzi, hogy CymRSV esetében nem a MP a szisztémikus

fertőzés akadálya.

A lézió indukció hiánya CMVcymMP fertőzéskor N. tabacum cv. Xanthi

esetében pedig megerősíti, hogy ezen a gazdanövényen nem a CymRSV MP a

HR elicitora.
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7 SUMMARY

The ability of plant viruses to move in short distance in the host plant is crucial

for the outcome of the infection. Viruses unable to move from cell-to-cell are

limited to single cells and fail to establish infection in the host plant.

Cucumber mosaic virus (CMV) and Cymbidium ringspot virus (CymRSV) are

taxonomically rather distantly related, but both of them uses the ’TMV like’

strategy for cell-to-cell movement and their movement proteins (MP) both

belong to the ’30K’ superfamily of viral MPs’. However, the two viruses differ

in their genetic requirements for short distance movement. CMV has been

shown to require MP as well as coat protein (CP) for this process, while CP

defective CymRSV was able to move between the neighboring cells and even

systemically in some Nicotiana species.

A hybrid CMV virus (referred to as CMVcymMP) was constructed by

replacing the MP of CMV with that of CymRSV. Besides examining the virus

movement, the hybrid virus enabled us to observe the effect of the heterologous

MP on the virus-plant interactions.

The hybrid CMVcymMP virus effectively moved from cell-to-cell and in long-

distance in the examined host plants. In contrary to the parental CMV, the

hybrid virus was able to move from cell-to-cell in the absence of functional CP.

This suggests the appearance of a movement mechanism mediated by the

CymRSV MP in case of the hybrid virus that is different from the movement

mechanism of CMV. The mutated hybrid virus without functional CP was

unable to move in the vascular system of the plants, indicating that the CMV

CP plays different roles in the cell-to-cell and long distance movement of the

virus.
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The foreign MP gene strongly influenced the interaction between the virus and

different host-plants. It played important role in symptom development, thus

affected the growth rate and morphology of the local lesions caused by the

hybrid virus on Chenopodium plants, induced more severe symptoms than

CMV on the Nicotiana spp. that are systemic hosts of both of the parental

viruses, and induced hypersenitive response (HR) on N. glutinosa.

The ability of the hybrid virus to move in long distance in N. debneyi indicates

that in case of CymRSV it is not the MP that prevents systemic infection in this

plant.

CMVcymMP infection does not induce HR on N. tabacum cv. Xanthi,

indicating that in case of CymRSV the elicitor of the HR in this plant is other

than the MP.
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