
Szent István Egyetem

Gödöllő

A BURGONYA Y VÍRUS KÖPENYFEHÉRJE GÉN ÁLTAL INDUKÁLT

REZISZTENCIA KIALAKÍTÁSA BURGONYA- ÉS DOHÁNYFAJTÁKBAN,

ÉS EZEK SZÁNTÓFÖLDI ÉRTÉKELÉSE

Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

JÓZSA RITA

Gödöllő

2002



2

A doktori iskola neve: Biológiai Doktori Iskola

Tudományága: Biológiatudomány

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                   Dr. Balázs Ervin

                         a doktori iskola vezetője            témavezető



3

A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉS

Világszerte komoly gondot okoz többek között a burgonya- és dohánytermesztésben a

burgonya Y vírus (PVY) kártétele. A vírus hazánkban nemcsak a terméshozam

csökkentésével idéz elő veszteségeket, hanem értékes és kiváló tulajdonságokkal rendelkező

régi magyar fajtákat szorított ki a köztermesztésből.

A nyolcvanas években terjedt el Európában egy új PVY törzs, mely a korábbi rezisztens

burgonyafajtákat is képes volt megbetegíteni (Beczner és mtsai, 1984). Ez a vírustörzs

rezisztencia-áttörő képességgel rendelkezik (Le Romancer-Kerlan, 1992., Van den Heuvel et

al., 1994) és jellegzetes nekrotikus tüneteket okoz a bogyókon és a gumókon. A burgonya

gumó nekrotikus gyűrűsfoltosság (PVYNTN) nevet kapta. Jelenleg az egész világon elterjedt és

károsít, főképpen a Solanaceae család tagjait.

Mintegy két évtized telt el azóta, hogy géntechnológiai módszerekkel valamely élő

szervezetből tetszőlegesen kiválasztott tulajdonságokat hordozó gének izolálására van

lehetőség. Ezen gének egy másik szervezetbe történő működőképes beépítésével a kívánt

tulajdonság megnyilvánítható és örökíthető (Balázs és Gáborjányi, 1984). Az így előállított

transzgénikus növények (pl. toleráns vagy rezisztens fajták) előállítása költségkímélőbb és

időtakarékosabb, mint a hagyományos módszerekkel nemesített fajtáké (Tepfer és Balázs,

1997). A kórokozók megjelenő, új törzsei, biotípusai vagy rasszai azonban még így is

folyamatosan új kihívást jelentenek a szakemberek számára.

A víruseredetű géneket transzgénként felhasználó módszerek közül legelterjedtebben

alkalmazott a köpenyfehérje gént tartalmazó konstrukciókkal történő növényi transzformáció,

melyet számos növény-vírus kombinációban használtak már sikerrel.

Munkánk során célul tűztük ki, hogy a hazai flórából származó burgonya Y vírus

köpenyfehérje génjét a vírussal szemben fogékony, régi magyar burgonya- és dohányfajtákba

építjük be és transzgénikus növények létrehozásával vírusellenálló vonalakat állítunk elő.

Céljaink között szerepelt, hogy az így előállított vonalak közül molekuláris- és előzetes

rezisztenciavizsgálatok által kiválasztott legkiválóbb vonalakat szántóföldi, propagatív

körülmények között is vizsgáljuk és bebizonyítsuk, hogy ezzel a módszerrel előállított

transzgénikus növények nagy hatékonysággal és biztonsággal használhatók a

növénytermesztésben, visszaadva a rég elfeledett fajtákat a mezőgazdaság számára.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérletünkben felhasznált fajták a Magyarországon korábban elterjedt, mára már

érzékenységük miatt a köztermesztésből visszaszorult, steril körülmények között, táptalajon

nevelt Solanum tuberosum L. cv Mindenes (M) és Somogyi Kifli (SK) magyar

burgonyafajták, melyek a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Burgonyakutatási Osztályának génbankjából, Keszthelyről származnak.

 A Nicotiana tabacum Virgin D (VD), Stamm C2 (SC) és Hevesi 11 (H11) dohányfajták

az AGROTAB Nemesítő és Vetőmagtermeltető Kft-ből (Debrecen- Pallag) származnak. A

Virgin D német fajta, a Stamm C2 német nemesítési vonal, míg a Hevesi 11 magyar fajta,

melytől vírusérzékenysége miatt az állami elismerést visszavonaták.

A felhasznált vírusizolátum (PVY-H) a nekrotikus törzsek közé tartozó magyar izolátum,

mely Dr. Beczner Lászlótól származik (Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest).

Jellegzetessége, hogy a burgonyagumón és a bogyón nekrotikus gyűrűsfoltosságot okoz,

illetve a természetes rezisztenciát áttörő képességgel is rendelkezik.

A növények felszaporításához és transzformációjához steril tenyészetekből indultunk ki.

A növények transzformálásához az MBK virológia csoportjában korábban előállított

génkonstrukciót tartalmazó pGAYHCP plazmidot használtuk (Kollár és mtsai, 1993). A

pGA482 növényi expressziós vektor alapú génkonstrukcióban az AUG transzlációs start

kodonnal ellátott PVY-H köpenyfehérje gén a karfiolmozaik vírus (CaMV) 35 S promóter és

a NOS terminációs szabályozórégiók között helyezkedik el.

A konstrukció növényi genomba juttatásához a Rhizobiaceae családba tartozó Gram-

negatív Agrobacterium tumefaciens talajbaktérium C58C1 (Rifr) törzsét használtuk

(Zambryski és mtsai, 1983).

A transzformációhoz 28 oC-on, egy éjszakán át növesztett baktériumkultúrát, kb 0.5-1

cm-es levélkorongokat és szárszegmenseket, valamint burgonya esetében 0.5-1 cm-es

mikrogumók 2-3 mm-es szeleteit használtuk (Ishida és mtsai, 1989). A transzformációt

követő 4-5 hét elteltével megjelentek a hajtások a mikrogumó korongok illetve a levél- és
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szárszegmensek szélein, majd ezeket leválasztottuk és gyökereztető táptalajba helyeztük. A

gyökeres hajtásokat steril földbe ültettük és üvegházi körülmények között neveltük tovább.

A transzgén beépülését a növényi genomba PCR-rel (polymerase chain reaction)

vizsgáltuk, majd a PCR termékeket gél elektroforézissel és Southern hibridizációval

(Sambrook és mtsai, 1989) ellenőriztük. Az RNS átíródását Northern analízissel vizsgáltuk, a

géntermék megjelenésének kimutatására pedig Western analízist (Sambrook és mtsai, 1989)

végeztünk.

Az ellenállóképesség vizsgálatának céljából a transzgénikus dohánynövényeket tisztított

PVY-H -val fertőztük. 0.1M-os Na-foszfátpufferrel (pH:7.2) hígított 0.5 µg/ml, 5 µg/ml és

20µg/ml víruskoncentrációt használtunk a dohányvonalak fertőzéséhez. A Virgin D

dohányfajta esetében 6 vonalat, az Stamm C2 és a Hevesi 11 fajtáknál 12-12 vonalat

fertőztünk. Vonalanként 3-3 dohánynövényt használtunk egy-egy víruskoncentrációhoz. A

mintavétel a fertőzést követő 5., 10., 15., 20. és 25. napon történt a növények felsőbb

leveleiből. A minták kiértékeléséhez dot blot analízist végeztünk.

A transzgénikus burgonyavonalak szántóföldi vizsgálatát Dr. Horváth Sándorral és Dr.

Wolf Istvánnal együttműködve, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi

Kar Burgonyakutatási Központtal (Keszthely) végeztük. A transzgénikus vonalak (22

Mindenes és 4 Somogyi Kifli) szabadföldre, kisparcellákba kerültek kiültetésre, kukorica

szegélyvetéssel. Soronként 20 gumó elültetése történt, vonalanként egy illetve két sorban. Egy

sor 5 m hosszú volt. Negatív kontrollként vírusmentes, nem transzgénikus Somogyi Kifli és

Mindenes sorok, illetve mechanikailag PVYNTN-nel inokulált Somogyi Kifli sorok, mint

infektor növények helyezkedtek el a transzgénikus sorok között.

Folytattuk a növények rezisztenciájának vizsgálatát tisztított vírussal PVYNTN (D-10

izolátum) és PVYO/C (Ka-49 izolátum) történő mesterséges fertőzéssel. A transzgénikus

Mindenes és Somogyi Kifli burgonyagumókból kifejlődő növények 4-leveles állapotában

történt a mechanikai fertőzés  (karborundum por - üvegspatula módszerrel).  A fertőzést

követő 36. napon történt a vizuális felvételezés, a 37. napon pedig a DAS-ELISA vizsgálatok.

A felhasznált antitestek a Boehringer Mannheim Gmbh illetve a Loewe Biochemia Gmbh

által gyártott poliklonális antitest- és alkalikus foszfatázzal konjugált antitest alapú kitek

voltak.

Végeztünk Solanum demissum A6 biotesztet, mely leválasztott S. demissum A6 levelek

fertőzésével történik. A vizsgálathoz vonalanként 4-4 burgonyanövény és növényenként 2-2

S. demissum A6 levél fertőzése történt a transzgénikus növények szövetnedvével azok
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PVYNTN (D-10 izolátum) és PVYO/C (Ka-49 izolátum) fertőzését követő 37. napján. A

leválasztott és inokulált levelek „nedves kamrában”, azaz petricsészében, nedves

szűrőpapíron, szobahőmérsékleten inkubálódtak. A vírusfertőzés tüneteinek vizsgálata a 6-7.

napon történt.

A szabadföldi vizsgálatok eredményei alapján kiválasztott Mindenes 11, 12 és 21-es

vonalak kerültek kertészeti oltással történő kísérletekbe. A PVYNTN-nel mesterségesen

fertőzött dohány- és paradicsom alanyra történt a transzgénikus burgonyanövények oltása,

illetve transzgénikus burgonya alanyra a fertőzött paradicsom oltóág. A kísérletekben azonos

korú, 8-10 leveles alany és oltóág vett részt. Dohány alany esetében vonalanként 2-2 növény,

paradicsom- és burgonya alany esetében 3-3 növény vizsgálata történt meg. A

víruskoncentrációt az ELISA vizsgálatok eredményei mutatták az oltást követő 4. héten.
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 EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE

Az előállított transzgénikus vonalak közül a Virgin D dohányfajta esetében 38 vonalat

hoztunk létre, melyek mindegyike hordozta a transzgént és magát a köpenyfehérjét is

termelte. Üvegházi kísérletben 6 vonalat fertőztünk mesterségesen, tisztított PVY-H-val. Ezek

a VD1, VD2, VD3, VD4, VD5, VD6 vonalak voltak. A VD1 és a VD5 vonalban nem

találtunk fertőzött növényeket sem vizuálisan, sem a dot blot vizsgálatok által. A többi négy

vonalban (VD2, VD3, VD4, VD6) a fertőzés után egy hónappal érnekrózis megjelenését

figyeltük meg. A vírus akkumulációt a dot blot vizsgálatok adatai is alátámasztották. Minden

esetben olyan növényeken tapasztaltuk ezt, melyeket 5µg/ml víruskoncentrációval fertőztünk.

A fertőzést követő két hónap elteltével azonban ezek a tünetek eltűntek, a növények újból

vírusmentesek voltak, melyet a vizuális megfigyelések mellett a dot blot eredmények is

igazoltak. Ezeknél a vonalaknál a „recovery” jelenséget fedezhettük fel, azaz a kezdeti

fertőzést követően a növények fiatal levelei már vírusmentesen fejlődtek. A kezdetben

kialakuló tünetek enyhébbek voltak és késéssel jelentek meg a kontrollokhoz képest,

amelyeken már a fertőzést követő 7-10. napon észrevehető és kimutatható vírusfertőzés

tüneteit tapasztaltuk. Szántóföldi körülmények között mindeddig két vonal (VD5 és VD17)

vizsgálatára volt lehetőségünk. A két éves vizsgálati idő alatt a PVY fertőzöttség közepes

erősségű volt. A vizuális felvételezés alapján a fogékony fajták 100%-osan megfertőződtek,

míg a transzgénikus vonalaink ellenállóak voltak.

A Stamm C2 dohányfajta esetében 55 transzgénikus vonalat hoztunk létre, melyek

mindegyikét vizsgáltuk molekuláris módszerekkel. A transzgén terméket összesen 34 esetben

tudtuk biztosan kimutatni, ebből 8 esetben az expresszió alacsony szintű volt. Az üvegházi

körülmények között, mesterségesen megfertőzött 12 vonal mindegyike ellenállónak bizonyult

mind vizuálisan, mind a dot blot vizsgálatok eredményei szerint. A 12 vonal között voltak

olyan vonalak, melyek alacsony szinten expresszálták a köpenyfehérjét (SC35, SC46, SC47,

SC48) és voltak olyanok, melyekből nem tudtuk kimutatni a transzgén expressziót (SC36,

SC39, SC40, SC41, SC43, SC44, SC45, SC49). Ezzel párhuzamosan szántóföldi vizsgálatok

elvégzésére 2 vonal esetében volt lehetőségünk (SC1, SC4). Az SC1 nem termelte a

köpenyfehérjét, míg az SC4 igen. A VD vonalaknál leírtak igazak az SC vonalak

eredményeire is, azaz a közepes erősségű PVY fertőzés mellett mindkét vizsgált
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transzgénikus vonal ellenálló volt a vírussal szemben, ellentétben a fogékony, 100%-ban

megfertőződött fajtákkal.

A Hevesi 11 fajtából 23 transzgénikus vonalat állítottunk elő, ezek közül 17 vonal

termelte a köpenyfehérjét. Az üvegházi vizsgálatokban 12 vonal vett részt, melyek egy része

nem termelte a CP-t (H11-12, H11-16), míg nagy részük termelte (H11-1, H11-2, H11-3,

H11-4, H11-6, H11-7, H11-8, H11-9, H11-10, H11-11). A növények egyike sem fertőződött

meg a tisztított PVY-H-val történő inokulálást követően, amit a vizuális- és a dot blot

vizsgálatok is igazoltak. Szántóföldi vizsgálatokban ezek a vonalak mindeddig nem vettek

részt.

A Mindenes burgonya fajtából 37 transzgénikus vonalat állítottunk elő, melyek közül 34-

ben tudtuk a köpenyfehérjét kimutatni. A Somogyi Kifli fajtából 4 vonalat sikerült létrehozni,

ezek közül 3 esetben volt köpenyfehérje termelődés. Az üvegházi körülmények között

fertőzött 22 Mindenes és 3 Somogyi Kifli vonal egyike sem fertőződött a PVY-nal. Ezeket az

eredményeket szántóföldi vizsgálatokkal pontosítottuk. A szabadföldi vizsgálatokban tesztelt

22 Mindenes és 4 Somogyi Kifli közül voltak olyan vonalak, melyek magas szinten

expresszálták a köpenyfehérjét (SK1, SK2, M1, M3, M4, M7, M11, M12, M14, M15, M17,

M18, M20, M21, M24, M27, M33), néhány vonal esetében alacsony szintű CP termelődést

tapasztaltunk (SK3, M2, M5, M8, M10) és néhány vonal egyáltalán nem termelte a CP-t

(SK4, M6, M9, M16). A két éven át tartó különféle szántóföldi vizsgálatokból folyamatosan

ugyanazok a vonalak tűntek ki ellenállóságukkal: Mindenes 11, Mindenes 12 és Mindenes 21.

Mindhárom vonalban tapasztaltunk transzgén eredetű köpenyfehérje termelődést. A

transzgénikus vonalak második csoportjával végzett kísérletek alapján szintén három vonal

tűnt ki magas fokú ellenállóságával: Mindenes 8, Mindenes 9 és Mindenes 15. Az M8-ban

alacsony szintű volt a kimutatható CP, az M9 nem termelte, az M15 pedig termelte a CP-t.

A szabadföldi kísérletekből kitűnő Mindenes 11, 12 és 21-es vonalak

vírusellenállóságának további tesztelése a következő évben kertészeti oltásokkal folytatódott.

PVYNTN-nel fertőzött dohány alanyra oltva a burgonyavonalakat 2-2 növény esetében történt

a víruskoncentráció alakulásának nyomon követése, mely érték minden esetben a fertőzési

határ alatt mozgott. A fertőzött paradicsom alany esetében a víruskoncentráció nulla vagy

ahoz közeli értékeket mutatott az oltóágban, míg az alanyban a határértékek 10-14-szerese

volt. Egészséges burgonya alanyra oltott fertőzött paradicsom oltóág esetében is hasonlóan

alakultak az eredmények. Míg a fertőzött oltóágban a víruskoncentráció a határérték 10-14-

szerese volt, addig a transzgénikus burgonya alanyokban a vírus nem volt kimutatható.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

Új tudományos eredménynek tekintjük, hogy vírusellenálló vonalakat hoztunk létre

három dohány- (Virgin D, Stamm C2, Hevesi 11) és két burgonyafajta (Mindenes, Somogyi

Kifli) esetében. Ezek a transzgénikus vonalak, melyek a PVY-H magyar izolátum

köpenyfehérje génjét hordozzák nagy fokú vírusellenállóságról tettek bizonyságot

molekuláris- és különféle szántóföldi vizsgálatok során.

A transzgénikus növények vizsgálatai alatt nem tapasztaltuk semmiféle hátrányos

tulajdonság megjelenését. A beltartalmi értékek az átlag körül mozogtak, míg egyes

burgonyavonalak terméshozama a Magyarországon átlagosnak ítélt 17-19 t/ha-hoz képest

jelentősen nagyobb volt: 38, 26 és 43 t/ha. Ezeket a kiugró értékeket a termésmennyiség

tekintetében a már említett Mindenes 11, a Mindenes 12 és a Mindenes 21 transzgénikus

burgonyavonalak esetében tapasztaltuk.

Eredményeink azt mutatják, hogy a vírus eredetű köpenyfehérje gén növényekbe való

beépítése és ezáltal ellenálló fajták létrehozása haszonnal járulhat a növénynemesítési

munkákhoz. Hasonlóan a külföldi eredményekhez, ahol más burgonyafajták esetében pl.

Russet Burbank, Bintje már létrehoztak PVY-nal szemben ellenálló transzgénikus

burgonyavonalakat, hazánkban is fontossá vált az itt előforduló PVY vírusizolátum

felhasználásával hazai fajták vírusellenállóvá alakítása. Munkánk a magyarországi

növénytermesztés, elsősorban a burgonyatermesztés számára a gyakorlatban hasznosítható

módszert nyújt. Ezáltal a köztermesztésből kiszorult régi magyar fajták - melyek mára már

többnyire csak génbankokban találhatóak meg - újra visszakerülhetnek a szántóföldekre,

bővítve a mezőgazdaság számára hasznosítható növényeink körét.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A vírussal szemben ellenálló vonalak között CP-t termelő-, nem termelő- és alacsony

szinten termelő vonalak is előfordultak, így ezek alapján azt a következtetést vontuk le, hogy

a PVY-nal szembeni rezisztencia, a korábbi eredményekhez hasonlóan, nem fehérjetermék-

függő. Ez a Potyvírusok mindegyikére általánosan is jellemző. Regner és mtsai (1992) például

PPV CP génnel transzgénikus N. benthamiana és N. clevelandii növényeknél tapasztalták,

hogy a PPV-vel szembeni ellenállóság kiváltásához nem szükséges a fehérjetermék jelenléte.

Lindbo és Dougherty (1992) szintén RNS-függő rezisztenciát tapasztaltak TEV CP gént

transzgénként hordozó dohánynövények TEV-vel történő fertőzése esetén. Számos más

kísérlet is bizonyítja, alátámasztva az eredményeinket, hogy a Potyvírusoknál nincs

összefüggés a rezisztencia mértéke és a transzgén expressziós szintje között (van der Vlugt és

mtsai, 1992, Kollár és mtsai, 1993, Smith és mtsai, 1995, Hammond és Kamo, 1995).

A munkánk során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a védettséget elsősorban maga a

transzgén vagy az erről átíródott transzkriptum váltja ki. Az ellenállóság kialakulását nagy

valószínűség szerint a géncsendesítés jelensége idézi elő, mely jellemzően alacsony vagy nem

detektálható transzgén expresszióval jár együtt. Az üvegházi vizsgálatoknál tapasztalt

„recovery” jelenség magyarázata is a géncsendesítés lehet. Ez a szekvenciaspecifikus lebontó

mechanizmus transzgénikus növényeknél a „küszöbérték modell” (Smith és mtsai, 1994)

szerint úgy nyilvánulhat meg, hogy a nagy mennyiségben jelenlévő, transzgén eredetű RNS-

ek mennyisége meghalad egy szintet, mely beindítja a citoplazmatikus RNS degradáló

folyamatot. Ennek következtében a transzgénnel homológ fertőző vírus-eredetű nukleinsavak

is lebontódnak, ezáltal elmarad a vírusfertőzés és a növények ellenállóak lesznek a későbbi

vírustámadásokkal szemben is. Goodwin és mtsai (1996) szerint a „recovery” jelenség

magyarázatához tartozhat a transzgén alacsonyabb, egy-két kópiás beépülése a genomba, míg

a rezisztencia kialakulásához három vagy több kópia szükséges. A „recovery” jelenség

esetében a transzgén eredetű RNS mennyiség a vírus eredetű transzkriptumokkal együtt éri el

a határértéket, mely beindítja a specifikus nukleinsav lebontást, így a kezdeti fertőzést

vírusmentes állapot követi. A géncsendesítés beindításával, a szignálmolekula terjedésével és

a specifikus nukleázok kialakulásával a növény egész élettartamára megőrzi

ellenállóképességét a transzgénnel, illetve transzkriptumával homológ nukleinsavval

rendelkező vírusokkal szemben.
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