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1. A munka el zményei, a kit zött célok 

 A klimaktérikus gyümölcsök érési mechanizmusa már jól ismert, és bizonyított tény, 

hogy a folyamatban az etilénnek kulcsfontossága van. Kutatásaink elkezdésekor a szamóca 

etilén bioszintézis és jelátviteli mechanizmus kulcsgénjei közül egyedül az ETR-t kódoló gén 

részleges szekvenciája volt ismert, ezért els dleges célunk volt az ACC-szintázt, ACC-

oxidázt és CTR1-et kódoló gének és promotereik azonosítása.

Mivel szamócában kevés gén szekvencia információja publikus, kvantitatív cDNS-AFLP 

technikát alkalmaztunk, amely a gének expressziós mintázatának a nyomonkövetésével 

párhuzamosan, a ritka mRNS-ek detektálását, a tanulmányozott folyamatokban 

(gyümölcsfejl dés, érés) résztvev  új gének azonosítását is lehet vé teszi. Célunk volt 

továbbá olyan gének teljes hosszúságú cDNS-einek izolálása és jellemzése, amelyeknek 

feltételezett funkciójuk alapján szerepük lehet az érésben, vagy már más gyümölcsök esetében 

kapcsolatba hoztak ezzel a folyamattal. Ilyenek a Ring finger gén, bHLH és HDzip 

transzkripciós faktorok, jelátviteli mechanizmusokban résztvev  kulcsgének (kinázok), illetve 

egy az auxin bioszintézisben résztvev  nitriláz-szer  gén. 

2. Anyag és módszer 

 Az ACC-szintáz, ACC-oxidáz és CTR1 fehérjéket kódoló részleges génszakaszokat 

szaporítottuk fel RT-PCR-ben konzervált primerek alkalmazásával. A részleges génszakaszok 

szekvencia információja alapján 5' és 3' RACE technikával sikerült meghatározni a gének 

teljes hosszúságú cDNS-ét, ami lehet vé tette az ACS és ACO genomi klónjának, valamint az 

ACS és CTR promotereinek az izolálását. A genomi klónokat PCR-el, a gének UTR-einek 

végére tervezett primerekkel, a promotereket pedig TAIL-PCR-el izoláltuk. A promoterek 

szerkezeti elemzését bioinformatikai módszerekkel végeztük. 

 Az érésben szerepet játszó génexpressziós változások nyomon követésére, az érésben 

potenciálisan szerepet játszó új gének izolálására, cDNS-AFLP-t alkalmaztunk. Az általunk 

használt cDNS-AFLP verziója globális, kvantitatív génexpressziós analízist tesz lehet vé,

segítségével ritka mRNS-ek detektálhatóak, a technika a gyümölcsfejl désben és érésben 

szerepet játszó új gének azonosítására is alkalmas.. A kísérlethez zöld, fehér, rózsaszín és 

piros érési stádiumban lev  szamóca gyümölcsöket használtunk (Fragaria x ananassa Duch.

cv.  'Elsanta').  
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3. Eredmények 

 A dolgozat a termesztett szamóca gyümölcsérésében szerepet játszó új gének 

azonosítását és érési folyamatainak feltárását célozta meg. Módszerekben és eredményekben 

két f  témakör köré csoportosul. 

Az etilén bioszintézisében és jelátviteli mechanizmusában szerepet játszó gének 

izolálása  

 A FaACS (AY661301) cDNS 138 bp 5’ és 289 bp 3’ UTR által határolt 1473 bp ORF-

b l áll. A szekvencia génbanki összehasonlítása alapján a szamóca ACS gén, mind nukleotid 

mind fehérje szinten a legnagyobb homológiát az alma MdACS-5 (AB034993) génjével 

mutatja. A genomi klón 2578 bp, és más ACS génekhez hasonlóan 3 intront tartalmaz. A 

FaACS rendelkezik az ACC-szintázokra jellemz  konzervatív aminosavakkal és aktív 

centrummal, de tényleges enzimatikus aktivitása még bizonyításra szorul. Expresszióját RT-

PCR-el vizsgáltuk, gyümölcshúsban csak a zöld stádiumban volt jelen, és a transzkriptum 

nem akkumulálódik az érés során, de Botrytis cinerea fert zéskor az érett gyümölcsben is 

kimutatható. A TAIL-PCR-el felszaporított FaACS promoter régió hossza 889 bp. 

Bioinformatikai megközelítéssel abiotikus és biotikus stresszválaszban, auxin 

indukálhatóságért felel s szabályozó elemeket azonosítottunk a szekvencián. 

 A teljes FaACO (AY706156) cDNS hossza 1235 bp, ebb l 963 bp az ORF, 71 bp az 

5’ UTR és 201 bp a 3’ UTR. Nukleotid szinten a legnagyobb homológiát az alma ACO

génjével (AB086888), fehérje szinten az szibarack (Prunus persica, CAA54449) ACO 

génnel mutatja. A két intronból és három exonból álló genomi klón szerkezete eltér az 

adatbázisokban talált teljes hosszúságú ACO genomi klónok többségét l, amelyek három 

intront tartalmaznak. Az enzim valamennyi, ACO enzimaktivitáshoz szükséges aminosavat 

tartalmazza. A FaACO az érés során indukálódik, de a transzkriptum jelen van valamennyi 

tesztelt szövettípusban. 

 A FaCTR1 esetében RACE technikával meghatároztuk a 2535 bp-nyi ORF-et, és 541 

bp 3' UTR-t. A FaCTR1 (AY538771) nukleotid szinten az alma CTR1-el (AY670703), 

fehérje szinten a rózsa (Rosa hybrida) CTR1-el (AAK40361) mutatja a legnagyobb 

homológiát. A FaCTR1 fehérje rendelkezik a szerin/treonin fehérje kinázok valamennyi 

jellegzetes tulajdonságával, így megtalálható az ATP köt  hely (VGAGSFGTV) és a Ser/Thr 

kináz domén (IVHWDLKSPN). Expressziós mintázata az érés során és a többi tesztelt 

szövettípusban konstitutív. Az izolált CTR1 promoter régió 1590 bp, és olyan szabályozó 

elemeket tartalmaz mint a biotikus és abiotikus stresszválaszért, cirkadián m ködésért felel s

régiók, ‘enhancerek’. 
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A szamóca érését befolyásoló új gének izolálása, és az érés során különböz

expressziós szintet mutató gének azonosítása cDNS-AFLP-vel 

 A cDNS-AFLP géleken 1403 fragmentumot összegeztünk. Az AFLP-QuantarPro 

adatok normalizálása után 290 differenciáltan expresszálódó TDF-t találtunk. Ezek a TDF-ek 

a hierarchikus klaszterelemzéssel három nagy csoportba tömörültek, a legnagyobb csoport a 

120 aszmag specifikus fragmentumból áll, a többi transzkriptum a zöld gyümölcshúsban (86 

TDF), valamint az érés során akkumulálódik (84 TDF). Az expressziós mintázatuk, valamint 

a sávok izolálásra való alkalmassága alapján (méret, élesség) 130 TDF-et izoláltunk majd 

szekvenáltunk. A BLAST keresés eredménye alapján valamennyi TDF-et funkcionális 

kategóriákba soroltunk (1. ábra, A., B., C.). A szekvenált TDF-ek többsége (34% az érett 

gyümölcsben, 47% a zöld gyümölcsben és 50% az aszmagban expresszálódó gének közül) 

nem mutatott ismert szekvenciákkal homológiát (1. ábra, A., B., C.), vagy a homológia értéke 

alacsonyabb volt a megszabott küszöbértéknél (E < e-0,002). Valamennyi, E < e-0,002 

értékkel rendelkez  szekvenciát, elhelyeztük az NCBI GenBankban. Az általunk azonosított 

gének közül csak öt volt azonos a GenBankba már leadott szamóca génekkel, és másik hét 

szekvencia hasonló a Rosaceae családba tartozó fajok génjeivel, ami azt mutatja, hogy az 

adatbázisokban kevés a szamóca génekre vonatkozó információ. 

 A fukcionális kategóriák közül az alacsony homológiájú és ismeretlen fehérjéket 

kódoló fragmentumok csoportja mellett, a legnépesebb funkcionális csoportot mind a zöld, 

mind a piros stádiumokban, valamint az aszmagban a stressz válaszban szerepet játszó gének 

képviselik (1. ábra, A., B., C.) azzal a megfigyeléssel összhangban, hogy a szamóca érésének 

transzkripciós programja oxidatív stressz-indukálta folyamat.  

 Mivel a kapott TDF-ek viszonylag rövidek (50-500 bp) és a cDNS 3' végét képviselik, 

a pontosabb szekvencia információ érdekében RACE reakcióval 2 génnek felszaporítottuk az 

5' végét, 7 génnek pedig a teljes hosszúságú cDNS-ét (1. táblázat). Ezeket a fragmentumokat 

egyrészt az expressziós mintázatuk (2. ábra) másrészt a gyümölcsfejl désben és érésben 

betöltött potenciális funkciójuk miatt választottuk. Az izolált teljes hosszúságú cDNS-ek a 

következ  fehérjéket kódolják (zárójelben a szamóca gének neve és GenBank-i hivatkozási 

száma): a RING finger (FaRingH2, AY679613), nitriláz-szer  fehérje (FaNit, AY695666), 

bHLH Arabidopsis-ból izolált SPATULA homológ (FaSpa, AY679615), Hdzip fehérje 

(FaHd, AY679614), két receptorszer  kináz (FaRLK1, AY940166, FaRLK2, AY679612), és 

egy plazma membrán fehérje (vízcsatorna fehérje) (FaPIP, DQ022749).
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A.

B. %

C. %

%
1. ábra. A cDNS-AFLP fragmentumok funkcionális csoportosítása. A: zöld gyümölcsben 

expresszálódó TDF-ek, B: az érés során expresszálódó TDF-ek, C: aszmag specifikus TDF-ek.
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C11M32M003 (FaNit)

1        2       3        4 

 C14M13M002 (FaRingH2)

 C14M21M006 (FaRLK1)

 C24M33M004 (FaSPA)

 C24M33M010 (FaRLK2)

 C24M44M003 (FaHd)

 GAPDH (kontroll) 

2. ábra. Az érés indukálta gének expressziója szemikvantitatív RT-PCR-rel. Minták: 
gyümölcshús 1: zöld, 2: fehér, 3: rózsaszín 4: piros érési stádiumban.  

1. táblázat. A kiinduló és a teljes cDNS-ek hossza, homológiájuk, az E értékek és az 

azonosság mértéke a RACE reakció el tt és után

cDNS-AFLP 
fragmentum 

Fragmentum 
hossza RACE 
el tt és után 

Legvalószín bb homológia E érték RACE el tt és 
után (Blastx) 

C11M32M003 400  737 bp Feltételezett nitriláz-szer
fehérje

7e-14  2e-17 
41/64 (64%)  49/89 
(55%)

C14M13M002 271  749 bp RING finger fehérje
3e-26  2e-45 
51/92 (55%)  94/154 
(61%)

C14M21M006 181  240 bp Receptor-szer  kináz 
1e-12  0.0 
33/49 (67%)  379/698 
(54%)

C24M33M004 240  1404 bp bHLH fehérje (SPATULA) 
0.005  3e-46 
21/59 (35%)  131/229 
(57%)

C24M33M010 137  2077 bp Receptor-szer  kináz 
1e-05  0.0 
26/41 (63%)  395/593 
(66%)

*C24M43M007 120  1277 bp Plazma membrán fehérje 
(vízcsatorna fehérje) 

No hit  8e-148 
 261/286 (91%) 

C24M44M003 193  1188 bp Feltételezett homeodomén-
zip fehérje 

0.011  5e-111 
21/32 (65%)  234/318 
(73%)

*az egyedüli klón, aminek a cDNS-AFLP fragmentumhoz képest változott a homológiája 
RACE reakció után 
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Elképzelhet , hogy a nitriláz-szer  (ami az auxin bioszintézis folyamatának kulcsenzimét 

kódolhatja), és a vízcsatorna fehérjét kódoló gén (ami a sejt- és mint ilyen a 

gyümölcsnövekedésben játszik szerepet) és  a többi gén funkcionális elemzése fényt deríthet a 

nem utóér  érési folyamatok - egy hormonális szint fölötti - szabályozási mechanizmusának 

feltárására. 

3.1. Új tudományos eredmények

1. Az etilén bioszintézis és jelátviteli mechanizmus kulcsgénjeinek azonosítása 

szamócában 

 Azonosítottuk az ACC-szintáz géncsalád tagját, a FaACS-et. Meghatároztuk 

szerkezetét és expressziós mintázatát. Izoláltuk a teljes hosszúságú cDNS-t és a genomi klónt. 

TAIL-PCR-el felszaporítottunk egy 889 bp-nyi promoter régiót, és elvégeztük ennek 

bioinformatikai elemzését. 

 Azonosítottuk az ACC-oxidáz géncsalád tagját, a FaACO-t. Felszaporítottuk a gén 

teljes hosszúságú cDNS-ét és izoláltuk a genomi szekvenciát. Expresszióját az érés indukálja. 

 Izoláltuk az etilén jelátviteli útban résztvev  szamóca CTR1 gént. Azonosítottuk a 

teljes hosszúságú cDNS-t. Expressziós mintázata konstitutív. TAIL-PCR-el felszaporítottunk 

egy 1590 bp-nyi promoter régiót, és elvégeztük ennek bioinformatikai elemzését. Valamennyi 

gén szekvencia információját leközöltük a GenBankban. 

2. A szamóca gyümölcsérésre jellemz  génexpressziós mintázat jellemzése, új gének 

azonosítása  

 Gyümölcshúsból és aszmagból összesen 72 gént azonosítottunk, amelyek a 

gyümölcsérés különböz  stádiumaira jellemz ek. Kvantitatív cDNS-AFLP segítségével 

ezeknek a géneknek az expressziós mintázatáról is els ként számolunk be.  

 Szekvenáltunk és az NCBI GenBankba leadtunk 20 zöld gyümölcsb l, 29 

érésindukálta és 18 aszmag specifikus génszekvenciát. 

 A cDNS-AFLP során azonosított transzkriptumokból kiindulva kiválasztottunk 7, a 

gyümölcsfejl dés és érésben potenciálisan szerepet játszó klónt, izoláltuk a teljes hosszúságú 

cDNS-üket, homológia alapján meghatároztuk funkciójukat. 

 Meghatároztuk a FaRingH2 és FaHd szubcelluláris lokalizációját GFP fúziós fehérjék 

tranziens expressziójával rizs protoplasztokban. Ezek szerint a FaRingH2 a citoplazmában, 

míg a FaHd a sejtmagban m ködik.



9

4. Következtetések és javaslatok

Az etilén bioszintézis és jelátviteli útvonal kulcsgénjei a szamócában a többi 

növényhez hasonlóan, jelen vannak. Az általunk azonosított ACS szerepe valószín leg

hasonló az almából izolált MdACS-5-éhez, ugyanis fiatal vegetatív szövettípusokban, 

valamint a zöld gyümölcsben van jelen, emellett elicitorokkal is indukálható. Az ACS-el 

ellentétben az ACO érésindukálta mintázata arra enged következtetni, hogy az érés 

el rehaladtával az etiléntermelés a szamócában is fokozódik. Az etilén válasz jelátviteli útban 

az etilén negatív regulátoraként m köd  CTR1-et kódoló FaCTR1 expressziója a más 

növényekb l izolált CTR1-ekhez hasonlóan konstitutív. Az általunk izolált ACS, ACO és 

CTR1 gének és promotereinek bioinformatikai elemzése sok új információval járul hozzá a 

szamóca etilén bioszintézis és jelátviteli folyamatok tisztázásához, de az etilénnek a 

szamócában betöltött szerepe pontos meghatározásához szükséges az ACC-szintáz és

-oxidáz géncsalád további tagjainak izolálása és expresziós mintázatuk meghatározása, 

enzimaktivitásuk mérése, promotereik funkcionális vizsgálata. 

 A cDNS-AFLP technika alkalmazásával sikerült azonosítani a szamóca érésére 

jellemz  új géneket, és az utóér  gyümölcsökben már leírt, érés indukálta géneket is. Ezek az 

érési folyamatok közös elemeit képezik. Sikerült elkülöníteni érési stádiumokra, valamint 

szövettípusra jellemz  szamóca géneket. Az izolált klónok között jelen vannak olyan 

potenciális szabályozó elemek, amelyek egyaránt jellemz ek a klimaktérikus és nem 

klimaktérikus érésre. Ezek funkcionális elemzése fényt deríthet a nem klimaktérikus érés 

szabályozásának ismeretlen láncszemeire. A dolgozatban leírt gének egy részének 

funkcionális elemzése már folyamatban van. A FaSpa fehérje szerepének vizsgálatához, 

modellnövényként a paradicsomot használjuk, a szamóca transzformációja is folyamatban van 

szensz és antiszensz konstrukciókkal. A feltételezetten auxin bioszintézisben szerepet játszó 

FaNit fehérjét dohányban termeltetjük túl, de tényleges enzimaktivitásának vizsgálata is  

megfontolandó.  

 A dolgozatban felsorolt gének szekvencia információja kiindulásként szolgál a 

differenciáltan szabályozott gének promotereinek izolálásához, így a zöld, valamint érés- 

specifikusan expresszálódó gének promotereiben közös szabályozó elemek azonosítását teszi 

lehet vé, ezáltal meghatározható  a szamóca érésének átfogó transzkripciós szabályozása. 
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