
NEM HOMOLÓG MOZGÁSI FEHÉRJE HATÁSA AZ

UBORKA MOZAIK VÍRUS MOZGÁSÁRA ÉS

FERTŐZÉSI TULAJDONSÁGAIRA

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

HUPPERT EMESE

Gödöllő

2004

Szent István Egyetem

Gödöllő



A doktori iskola neve: Biológiai Doktori Iskola

Tudományága: Biológia

Vezetője: Dr. Tuba Zoltán

tanszékvezető egyetemi tanár

Szent István Egyetem,

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,

Növénytani és Növényélettani Tanszék

Témavezető: Dr. Balázs Ervin

akadémikus, intézetigazgató

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet

Környezet Biotechnológiai Intézet

......................................... .........................................

Dr. Tuba Zoltán

a doktori iskola vezetője

Dr. Balázs Ervin

témavezető



A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉSEK

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus, CMV) hatékonyan

alkalmazkodik a különböző környezeti feltételekhez, aminek köszönhetően a

mezőgazdaság egyik legjelentősebb károkozójaként tartják számon.

Gazdanövényköre rendkívül széles, több mint ezer növényfajt foglal magába

(Edwardson és Christie, 1991). Mezőgazdasági jelentősége miatt a CMV ellen

való védekezés a növényvédelem elsőrendű és igen aktuális feladata. A vírus

elleni hatékony védekezéshez azonban ismernünk kell az uborka mozaik vírus

felépítését, életciklusát, működési mechanizmusát.

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) és

(iii) szisztémikusan elterjedni a növény szállítószövetén keresztül (hosszútávú

mozgás) (Carrington et al., 1996). 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.

A növényi vírusok többsége egy vagytöbb speciális mozgási fehérjét (MP) kódol,

ami nélkülözhetetlen a vírus mozgásához. A CMV-re jellemző, hogy a mozgási

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

annak hiányában a vírus nem képes sejtről-sejtre mozogni (összefoglalót lásd.

Palukaitis és García Arenal, 2003). Ezzel szemben a cymbídium gyűrűsfoltosság

vírusnak (Cymbidium ringspot virus, CymRSV) nincs szüksége a CP jelenlétére a

rövidtávú terjedéshez (Dalmay et al., 1993). Ugyanakkor eddigi ismereteink



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

mechanizmussal jut át a szomszédos sejtbe a fertőzés során (lásd. Hull, 2002).

A molekuláris virológiai vizsgálatok közkedvelt és hatékony módszere a

pszeudorekombináns és hibrid vírusok alkalmazása egy adott vírusgén

megnyilvánulásának vizsgálatára. A vizsgálati rendszer működésének feltétele,

hogy az idegen gén ill. géntermék hatékonyan együtt tudjon működni a vizsgált

vírus más fehérjéivel. 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.



ANYAG ÉS MÓDSZER

Vírustörzsek

 Trk7-CMV törzs (Beczner et al., 1978). Az 1-es, 2-es ill. 3-as RNS

EMBL/GenBank/DDBJ adatbanki nyilvántartási száma AJ007933, Aj007934 ill.

L15336 (Salánki et al., 1994; Szilassy et al., 1999).

 CymRSV (Hollings et al., 1977; Burgyán et al., 1990; adatbanki nyilvántartási

szám: NC003532).

Tesztnövények

A kísérletekhez Nicotiana glutinosa L, N. megalosiphon Van Heurck&Mull. Arg., N.

tabacum L. cv. Xanthi, N. debneyi Domin., N. benthamiana Domin., N. clevelandii

Gray., Chenopodium quinoa Wildd., C. murale L. és C. foetidum L. növényeket

használtunk, melyeket fertőzés után fitotronban neveltünk (10 óra sötét 18°C/14 óra

megvilágítás 23°C).

Baktérium törzsek

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

szaporítottuk a kísérletekhez használt cDNS klónokat.

Kiméra és mutáns cDNS klónok előállítása

A pCMV3cymMP kiméra klón előállításához a Trk7-CMV 3-as RNS-ének cDNS

klónját (pCMV3) használtuk (Salánki et al, 1994). A CymRSV mozgási fehérje gén

amplifikálásához a pCym19STOP klónt (Dr. Burgyán József ajándéka) használtuk

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

CGACTAGTCATGGACACTGAATACCAAC-3’) és AgeI hasítóhelyet tartalmazó 3’

primert (5’-GCACCGGTCTAGACTGAAGA GTCTGTCC-3’) használtunk. A PCR

reakció paraméterei: 30 mp denaturálás 94°C-on, 30 mp anellálás 54°C-on és 50 mp

szintézis 72°C-on. A kapott PCR terméket a pCMV3 XbaI-HpaI helyére építettük be.

A köpenyfehérje deléciós mutánsok előállításához a pCMV3 és pCMV3cymMP

klónokat AgeI és Tth111I restrikciós endonukleázokkal emésztettük. A keletkezett



túlnyúló végeket a DNS polimeráz I Klenow fragment segítségével feltöltöttük, majd a

plazmidokat összezártuk. A kapott pCMV3∆CP és pCMVcymMP∆CP klónokból

hiányzik a CP gén 3’ végi 210 nt szakasza.

A pCMV3 klón ∆CP-GFP változatában (pCMV3∆CP-GFP), 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 a CP gén elé. A GFP gént a

TU#60 klónról amplifikáltuk M13 -28 3’ és GFP/NdeI (CGCATATGAGTAAAGGAG)

5’ primerek segítségével. 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 lépésben építettünk be a pCMV3 CP NdeI-EcoRI

helyére.

A CymRSV MP génjét tartalmazó hibrid konstrukciónak is előállítottuk a CP gén

helyén GFP gént tartalmazó változatát (pCMV3-cym∆CP-GFP). Ehhez a pCMV3-

cym∆CP konstrukció BamHI-ApaI szakaszát (a klón MP-t is tartalmazó 5’ 1/2-e) a

pCMV3∆CP-GFP megfelelő BamHI-ApaI helyére ligáltuk.

Nukleoid sorrend meghatározás

A CMVcymMP klón 5’ végének nukleotid sorrendjét automatizált fluoreszcens

stponukleotida módszerrel ellenőriztük (Applied Biosystems Gene Analyzer 3100).

In vitro RNS transzkripció

Az in vitro transzkripció 50 µl végtérfogatú reakció elegye tartalmazott 1 µg 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.

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. A fertőzés mechanikai úton történt.

A vírus RNS akkumuláció vizsgálata

A mintavétel 6 nappal (inokulált levél) ill. 14-20 nappal (szisztémikus levél) a fertőzés

után történt. A nukleinsav kivonást 1 cm átmérőjű levélkorongokból, White és Kaper

módszerével (1989) végeztük. A Northern blot analízist Sambrook és munkatársai

(1989) módszere szerint végeztük. 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 ill. CymRSV MP génjére voltak

specifikusak.

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.

A GFP fluoreszcencia detektálása

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

világítottuk meg (Blak Ray; model B100AP; UV Products). Fényképezéshez Minolta

SRT MC-II kamerát és Kodak Elite Chrome II filmet (200 ASA a makroszkópikus és

400 ASA a mikroszkópikus felvételekhez) valamint Canon Y1 szűrőt használtunk, a

következő paraméterekkel: expozíciós idő: 20 mp; a megvilágítás távolsága: 0,8 m;

rekesz: f/8. A mikroszkópikus felvételek Olympus IMT-2 mikroszkóp segítségével

készültek, BP405 és Y455 szűrőkkel.



EREDMÉNYEK

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

mozgási fehérje (MP) génje helyén a cymbídium gyűrűsfoltosság vírus

(CymRSV) MP génjét hordozta. A hibrid vírus életképesnek bizonyult és

hatékonyan fertőzte a vizsgált gazdanövényeket.

Kilenc növényfajon (Chenopodium murale, C. quinoa C. foetidum, Nicotiana

benthamiana, N. clevelandii, N. megalosiphon, N. debneyi, N. glutinosa, N.

tabacum cv. Xanthi) vizsgáltuk a hibrid CMVcymMP 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 dohány 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 (a CMV és a CymRSV) 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, lokális léziót indukált a

N. glutinosa-n.

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



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

vírus az eredeti CMV-vel ellentétben CP hiányában is hatékonyan terjed rövid-

távon, hosszútávú terjedésre azonban nem képes.



KÖVETKEZTETÉSEK

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. Mivel a

CMV rövidtávú mozgásakor a CP a vírus RNS:MP komplex konformációját

befolyásolja, valószínű, hogy a CymRSV MP esetében nincs szükség a CP ilyen

jellegű hatására. 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, melyben

feltételezhetően szerepe t játszik a CP;

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

összeépüléséhez nem áll rendelkezésre CP alegység

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 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 tényező, ami megakadályozza a CymRSV

vírus hosszútávú mozgását 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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