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Bevezetés 

 

 A nitrogénkötő szimbiózis évente 200 millió tonna nitrogénnnel járul hozzá a 

biológiailag kötött nitrogén mennyiségéhez a világon1. A szimbiózist vetésforgó 

formájában már évszadok óta alkalmazzák a talaj nitrogén tartalmának javítására. A 

szimbiotikus nitrogénkötés egyik intenzíven tanulmányozott formája az az együttélés, 

amelyet a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozó növények illetve a Rhizobium 

talajbaktériumok hoznak létre. Ennek az együttélésnek a kialakítása érdekében a 

pillangósvirágú növények és a Rhizobiumok egy új szervet, a gyökérgümőt hozzák létre. 

A növény gyökerein képzett gümőkben zajlik a szimbiotikus nitrogénkötés. A 

talajbaktériumok egy új formává, bakteroidokká fejlődnek, amelyek képesek a légköri 

nitrogén megkötésére, ammóniává alakítására. Az így képződött ammóniát a növények 

hasznosítják. A nitrogén biogén elem, olyan fontos molekulák kulcsfontosságú 

építőeleme, mint az aminosavak, fehérjék, nukleinsavak. 

Pillangósvirágú növények, mint például a lucerna (Medicago truncatula) indeterminált 

gyökérgümőt képez, míg a szarvas kelep (Lotus japonicus) determináltat2. A determinált 

gümők gömbölyűek, határozott ideig élnek. Az indeterminált gümők hosszú életűek, 

alakjuk megnyúlt és négy működési zónára oszthatók.2 

A szimbiotikus együttélés kialakításának érdekében a növények flavonoid molekulákat 

bocsátanak ki, ami által a hozzájuk tartozó szimbionta baktériumokat magukhoz 

„csalogatják”. A baktériumok érzékelik a flavonoidokat és válaszként lipochito-

oligosacharid vázzal rendelkező nodulációs molekulákat (Nod faktorok) szintetizálnak, 

amelyek meghatározzák a baktérium és a gazdanövény specificikus kapcsolatát. L. 

japonicus-ban a Nod faktorokat (NF) receptor-szerű kináz fehérjék érzékelik, az NFR5 

(Nod Factor Receptor 5) és NFR1 (Nod Factor Receptor 1). Ezen molekulák vélt 

megfelelői M. truncatulá-ban az NFP (Nod Factor Perception) és a LYK3 (LysM domain 

containing receptor-like kinase) 2. A Nod faktorok és a receptorok kapcsolata egy szignál 

transzdukciós útvonalat indít el, amelynek következtében a Rhizobium baktériumok 

megfertőzik a növény gyökerét, gyökérgümő képződik, amely folyamatot jellegzetes 

molekuláris, sejti és morfológiai változások jellemeznek. 
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 Újabban ezen szimbiotikus szignalizációs útvonal egy új elemét, egy remorin 

fehérjét, MtSYMREM1 azonosítottak M. truncatulá-ban, amely a bakteriális fertőzési 

folyamat szabályozásában játszik szerepet3. A növény-specifikus remorin fehérjék 

családja hat csoportba osztható. A csoportok közül a 2.-at ez idáig csak a 

pillangósvirágúak családjában azonosították, illetve olyan közeli rokon fajokban, mint a 

Populus trichocarpa 4,5. A többi csoport tagjait minden szárazföldi növényben 

megtalálták. A Nod Faktor hatására a Mtsymrem1 gén hevesen indukálódik, majd további 

upregulációja jellemzi a gümő fejlődését és az érett gümőket is. Knockout Mtsymrem1 

mutáns növények nodulációja károsodik, azaz kevesebb és elsatnyult gyökérgümőket 

fejlesztenek, és a bakteriális fertőzés folyamata is károsodik3. A fehérje lokalizációját az 

infekciós fonalon, az indeterminált gümő II zónájában, valamint a szimbioszóma 

membránon (a III zónában) detektálták. MtSYMREM1 fehérje homo-oligomert képez 

önmagával, ,kölcsönhatásban áll a szimbiotikus receptor kinázokkal az NFP-vel és 

LYK3-mal valamint az útvonal egy további „downstream” receptor-szerű kinázával a 

DMI2-vel (Does not Make Infections 2) 3. 

 Az MtSYMREM1-re vontakozó eddigi vizsgálatok az indeterminált gümőt képző 

M. truncatula rendszerre vonatkoztak. Ezen tanulmányban célul tűztük ki az 

MtSYMREM1 fehérje funkcionális homológjának azonosítását, a gyökérgümő képződés 

vizsgálatában használt másik modellszervezetben, a L. japonicus-ban, amely ellentétben 

az M. truncatulá-val determinált gümőket képez. MtSYMREM1 ortológjaként 

azonosítottuk az LjSYMREM1 fehérjét, amely szintén a remorin fehérje család 2. 

csoportjába tartozik. A remorin fehérjéket jellegzetes C-terminális részük és változékony 

N-terminális végük alapján osztották csoportokba (a fentebb már említett. 6 csoportba).5 

Figyelemreméltó, hogy a 2. csoportba tartozó remorin fehérjék N-terminális része a 

legváltozékonyabb a többi csoport tagjaival összehasonlítva. Egy másik érdekes tény, 

hogy a különböző növényekben megvalósuló nitrogénkötési szimbiotikus útvonalak 

bizonyos ortológjai között (például L. japonicus és M. truncatula) a gének szekvencia 

azonossága sokkal magasabb fokú, mint a megfelelő SYMREM1 fehérjék között 

tapasztalt azonosság. Ez arra sarkallt bennünket, hogy közelebbről megvizsgáljuk az L. 

japonicus-ban azonosított LjSYMREM1 fehérje szerepét a szimbiotikus nitrogénkötés 

folyamatának kialakulásában. 
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Anyagok és módszerek 

 

 Ezen tanulmányban, etil-metánszulfonát (EMS) által mutagenizált L. japonicus 

(Gifu B129 ökotípus) populációt vizsgáltunk annak érdekében, hogy mutációkat találjunk 

az LjSYMREM1 génben. Három mutáns vonalat tudtunk izolálni és fenotipusukat 

jellemezni. Az egyik mutáns vonal egy aminosav cserét okozó pontmutációt, egy másik 

egy korai stop kodont előidéző pontmutációt, míg a harmadik az első exon-intron határon 

elhelyezkedő pontmutációt hordozott.  

 Annak érdekében, hogy megnézzük okoz-e bárminemű változást az 

LjSYMREM1 fehérje túltermeltetése a nitrogénkötő szimbiózis folyamatában, a fehérjét 

expresszáltattuk egy konstitutívan aktív promóter (Lotus polyubiquitin promoter, pUb) 

használatával. A cél érdekében a következő génkonstrukciókat hoztuk létre:i pUb 

promóter - LjSYMREM1 cDNS és mOrange fluorofór (pUb:LjSYMREM1:mOrange), ii 

pUb promóter - LjSYMREM1 cDNS N-terminális részt kodoló darabja – mOrange 

(pUb:LjSYMREM1N:mOrange), iii pUb promoter - LjSYMREM1 cDNS C-terminális 

részt kodoló darabja - mOrange fluorofór (pUb:LjSYMREM1C:mOrange). Agrobacterium 

rhizogenes által közvetített géntranszfer (szőrös gyökér transzformáció) segítségével ezen 

konstrukciókat beépítettük az L. japonicus genomjába. Az így kapott transzgénikus L. 

japonicus gyökerek tranziensen expresszálják a mOrange fúziós fehérjéket. A 

transzformált/transzgénikus növényeket Mesorhizobium loti törzzsel fertőztük és a 

növények gyökereit lézer pásztázó mikroszkóp (Confocal Laser Scanning Microscopy, 

CLSM) segítségével elemeztük. A fluoreszcencia detektálásával követtük a transzgének 

expresszióját (fehérje szintézist). Párhuzamosan a gyökereken kialakuló gümők számát is 

regisztráltuk. 

Hisztokémiai festésen alapuló vizsgálatot (GUS riportergén használatával) 

végeztünk, annak érdekeben, hogy felfedjük az LjSYMREM1 gén térbeli és időbeli 

expresszióját. Az LjSYMREM1 gén feltételezett promóter régióját (URS) (975 bázispárral 

az ATG start kodon felett 5´ irányban) fúzionáltattuk a GUS riportergénnel egy bináris 

vektorban (975bp pLjSYMREM1:GUS), amelyet A. rhizogenes segítségével vittünk be L. 

japonicus vadtípusú növény genomjába (szőrös gyökér transzformáció módszerével). A 

transzgénikus L. japonicus növényeket a kísérlet egyik felében Mesorhizobium loti 
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baktériummal fertőztük, másik felében 10-8 M Nod Faktor jelenlétében vizsgáltuk a 

változásokat. A gyökereket hisztokémiai festésnek vetettük alá és elemeztük 

fénymikroszkóp segítségével. Annak érdekében, hogy ne csak szöveti, hanem sejti 

szinten is betekintést nyerjünk a transzgén expressziójába, gyökér és gümő metszeket 

készítettünk, amelyeket mikroszkópikusan elemeztünk. 

 Abból a célból, hogy meghatározzuk a LjSYMREM1 gén által expresszált fehérje 

szerv, szövet és sejtszintű lokalizációját stabil transzgénikus L. japonicus növényeket 

állítottunk elő Agrobacterium tumefaciens géntranszfer alkalmazásával. Mivel az 

endogén gén expressziója és transzlációja a jelenlegi módszerekkel nem mutatható ki, 

transzgénikus eljáráshoz kellett fordulnunk. A saját promóterével felszerelt LjSYMREM1 

gént fúzionáltattuk az Yellow Fluorescence Protein (YFP) fluorofórral, ezáltal a 

pLjSYMREM1:gLjSYMREM1:YFP génhez jutottunk. Általánosan elfogadott, hogy a saját 

promóterrel ellátott transzgén ugyanúgy expresszálódik, mint az endogén gén, tehát a 

fluorofór segítségével a gén expresszióját is követni lehetett. A transzgén jelenlétét PCR 

technikával és higromicin rezisztencia markergén segítségével teszteltük. A YFP 

fluorofórral fúzionált LjSYMREM1 fehérje lokalizációját mikroszkópikus metszeteken 

detektáltuk CLSM segítségével. 

 Fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára a bimolekuláris fluoreszcens 

komplementáció (Bimolecular Fluorescence Complementation; BiFC) módszerét, illetve 

split-ubiquitin élesztő rendszert (Split-Ubiquitin System; SUS) alkalmaztunk. A fehérjék 

kölcsönhatását a BiFC módszerrel mutattuk ki. A módszer lényege az, hogy a YFP 

molekula génje N- és C-terminális részét elválasztva külön-külön fúzionáltatjuk a 

vizsgálandó fehérjékhez. Amennyiben a vizsgálandó fehérjék fizikailag is kölcsönhatnak, 

a kettéhasított YFP molekula N és C terminális részei is térközelbe kerülnek, és 

összekapcsolódnak, ami által a molekula fluoreszcenciája helyreáll (fluoreszcens szignál 

kicsocsátására kerül sor). Az N- és C-terminális YFP doménekkel fúzionált fehérjék 

génkonstrukcióit dohánylevélbe (Nicotiana benthamiana) juttattuk az A. tumafaciens 

közvetítette géntranszfer segítségével. A levelekből 2 nappal az infiltráció után egy 

darabot kivágtunk és elemeztük a fluoreszcens szignál jelenlétét. Az élesztő rendszerben 

a vizsgált receptor-szerű kinázokat (NFR1, NFR5, SYMRK) külön-külön C-terminálisan 

fúzionáltattuk az ubiquitin molekula N-terminális (Nub) illetve C-terminális (Cub) 
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doménjeivel. A két domén natív állapotban az eredeti működőképes szerkezetet spontán 

létre tudja hozni, ami a fehérje-fehérje kölcsönhatásokat vizsgálandó kísérletekben 

rendkívül nagy háttérzajt okozna. Abból a célból, hogy az ubiquitin domének spontán 

összeépülését elkerüljék, az ubiquitin N-terminális részében egy pontmutációt vezettek 

be, amely során egy izoleucin kodont glicin kodonra cseréltek, a konstrukciót NubG 

nevezik. A NubG és a Cub domének csak akkor képesek egyesülni és az eredeti funkciót 

visszanyerni, ha a hozzájuk fúzionáltatott fehérjék valóban kölcsönhatnak, azaz 

specifikus fizikai kapcsolatban vannak egymással. A fehérjék kölcsönhatása aktiválja a 

rendszer riportergénjeit, amelyek segítségével a kísérlet kimenete értelmezhető.  

Több kölcsönhatásra kiterjedő élesztő split-ubiquitin vizsgálatot („skrín”) végeztünk, 

annak érdekében, hogy az LjSYMREM1 fehérje további lehetséges interakciós partnereit 

azonosítsuk. A „skrín”-ben olyan cDNS könyvtárat használtunk fel, amelyet 

Rhizobiummal fertőzött gyökerekből es gyökérgümőkből nyertek. A plazmid jelenlétét és 

a fehérje-fehérje interakciót a kettős szelekció (Leu és Trp nélkül) és a hármas szelekció 

(Leu, Trp, His nélkül) módszerével követtük  

 

Eredmények és megvitatásuk 

 

 Szekvencia analízis és transzkriptomok in silico elemzésével6,7 azonosítottuk az 

LjSYMREM1 gént és az általa kódolt fehérjét L. japonicus-ban, amely növény-specifikus 

remorin fehérje család tagja. A fehérje specifikus a pillangósvirágúakra (2. csoport). A 

gén lucerna ortológját, az MtSYMREM1 gént és fehérjét már részletesen vizsgálták. 

Feladatunk volt kísérletesen bizonyítani, hogy az LjSYMREM1 funkcionálisan is 

homologja az Mt SYMREM1-nek. A két fehérje (MtSYMREM1 és LjSYMREM1) 

monofiletikus csoportusulása in silico filogenetikus elemzés során egyértelművé teszi a 

két fehérje ortológ kapcsolatát. Azonban a két fehérje funkcionális homológiája még 

kísérleti szinten bizonyításra szorul.  

Az LjSYMREM1 gén három ismert mutáns alléljét tesztelve megállapítottuk, hogy 

SL6600-1 számú mutáns allélt hordozó növények megnövekedett számú 

gyökérgümőkkel rendelkeznek. Egyik mutáció sem károsította a gümőképzési és 

nitrogénkötési funkciót. RNS interferencia kísérleteink valószinűsítik, hogy az 
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LjSYMREM1 gén működésének kiesése a gümőképzés és a nitrogénkötés károsodásához 

vezet (J. Bittencourt-Silvestre és T. Ott publikálásra előkészítve). 

Az LjSYMREM1 fehérje, valamint N- és C-terminális régiójának túltermeltetése 

a transzgénikus növényekben a gyökergümők számának növekedéséhez vezetett. Ez arra 

utal, hogy mindkét régió fontos szerepet játszik a fehérje biológia funkciójának 

betöltésében, a gyökérgümő képződés folyamatában.  

Megállapítottuk, hogy a Nod faktor önmagában indukálja a LjSYMREM1 gén 

működését (24 órával a NF alkalmazása után) az epidermális sejtekben és végig nyomon 

követhető a gümőképzési folyamat során a kortikális gyökérsejtekben. Bizonyítottuk, 

hogy a LjSYMREM1 valóban noduláció fehérje, mivel az expressziója mindig egybeesik 

a bakteriális fertőzés helyével (a fehérje lokalizációja: az infekciós fonál és a 

szimbioszóma membrán).   

Meghatároztuk, hogy az LjSYMREM1 fehérje N-terminális régiója a 

citoplazmában, míg a C-terminális régiója a plazma membránban helyezkedik el, ami 

valószínűsíti, hogy a C-terminális régió felelős a fehérje plazma membrán 

lokalizációjáért. 

Bizonyítottuk, hogy az LjSYMREM1 fehérje kölcsönható partnere az NFR5, 

NFR1 és SYMRK szimbiotikus receptor-szerű kinázoknak, valamint önmagával 

homooligomert képez. A fehérjék kölcsönhatásait BiFC és a split-ubiquitin élesztő 

rendszerben végeztük. Megjegyzendő, hogy a párhuzamos vizsgálatok egybehangzóan 

mutatták a fehérjék kölcsönhatását. Kísérleteink szerint az LjSYMREM1 fehérje és 

ortológja oligomerizációjáért a C-terminális régió lehet felelős. 

Az LjSYMREM1 fehérje újabb kölcsönható partnereit fedeztük fel (split-

ubiquitin élesztő rendszerrel): AAA+ATPáz core domén-t tartalmazó fehérje fragment és 

egy növényi savas foszfatáz. Mindkét fehérje nagy fehérje családokat képvisel, amelyek a 

sejti folyamatok széles körében vesznek részt, mint például szignalizáció, fehérje szállítás 

(trafficking) ill. fehérje folding/refolding. 
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Összefoglalás 

 

 Ebben a tanulmányban, a szimbiotikus nitrogénkötés folyamatában fontos 

szerepet játszó LjSYMREM1 fehérje azonosítását és jellemzését végeztük el. Ez a fehérje 

a már ismert MtSYMREM1 fehérje ortológja. Mindkét fehérje a növény-specifikus 

remorin fehérje család 2. csoportjának a tagja. A csoport fehérjéi szinte kizárólag a 

pillangósvirágúakban fordulnak elő. A közeli filogenetikai kapcsolat ellenére, a két 

fehérje szekvencia azonossága nem nagy mértékű, ami éles ellentétben áll a 

szimbiózisban résztvevő többi génnel, amelyek ortológjai igen erősen konzerváltak. Az 

LjSYMREM1 és MtSYMREM1 fehérje in silico szintű ortológiáját kísérletes 

bizonyítékokkal megerősítettük. Megállapítottuk, hogy az LjSYMREM1 fehérje N-

terminális és C-terminális régiója egyaránt jelentős szerepet játszik a fehérje biológiai 

funkciójában a gyökérgümők kialakulásában. Megállapítottuk, hogy a nitrogénkötő gümő 

kifejlődése során, a rhizobiumok termelte Nod faktor indukálja a LjSYMREM1 gén 

promóterét/expresszióját. A gén aktivitását in situ szövettani metszeteken meghatároztuk. 

Az LjSYMREM1 fehérje lokalizációkát az epidermális sejtek plazma membránjában 

valamint a gyökérgümőn belül a szimbioszóma membránon illetve a fertőzött sejteket 

összekötő infekciós fonalon egyaránt kimutattuk. 

Megállapítottuk, hogy az LjSYMREM1 fehérje kölcsönhatásban működik szimbiotikus 

receptor-szerű kinázokkal (NFR5, NFR1 és SYMRK). További két kölcsönható fehérje 

partnerét is felfedeztünk: egy AAA+ATPáz core domént hordozó fehérjedarabot és egy 

növényi savas foszfatázt. Mindkét fehérje nagyszámú sejtfunkció résztvevője.  
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