
 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

 

 
Biológia Doktori Iskola 

Genetika program 

 

 

 

Agrobacterium rezisztencia térképezése szőlőben 

PhD értekezés 

 

Kuczmog Anett 

 

 

Témavezető: 

Dr. Putnoky Péter 

egyetemi tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉCS, 2012. 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 4 

BEVEZETÉS 5 

1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 

1. 1. A Vitis fajok és a szőlőnemesítés 6 

1. 2. A növénypatogén Agrobacterium genus 6 

1. 3. A kórokozó által indukált tumorképződés szőlőn 7 

1. 3. 1. A transzformáció folyamata, főbb lépései 8 

1. 3. 2. A növényben okozott élettani változások 10 

1. 4. Védekezés a betegség ellen 11 

1. 4. 1. Védekezés apatogén Agrobacterium törzsek alkalmazásával 11 

1. 4. 2. Védekezés a szőlő hagyományos rezisztencianemesítésével 12 

1. 4. 3. Védekezés biotechnológiai módszerekkel 13 

1. 5. A genetikai térképezés 14 

1. 6. DNS markerek a genetikai térképezésben 16 

1. 6. 1. RAPD markerek 16 

1. 6. 2. SCAR markerek 18 

1. 6. 3. SSR markerek 18 

1. 6. 4. RGA markerek 19 

1. 6. 5. AFLP markerek 20 

1. 6. 6. SNP markerek 20 

1. 7. A szőlő genetikai térképezése 21 

1. 8. Szőlő genomszekvenálási projektek 21 

1. 9. A munka közvetlen előzményei 22 

2. CÉLKITŰZÉSEK 24 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 25 

3. 1. Alkalmazott baktérium törzsek 25 

3. 2. A baktérium törzsek növesztése 26 

3. 3. A szőlő növények fenntartása és szaporítása 26 

3. 4. Mesterséges agrobaktérium fertőzési tesztek 26 

3. 5. Baktérium DNS izolálás 27 

3. 6. Szőlő genomi DNS izolálása 27 

3. 7. A DNS minták minőségének ellenőrzése 28 

3. 8. RAPD kísérletek 28 

3. 9. Specifikus PCR reakciók 29 

3. 10. Gélelektroforézis 32 

3. 11. Fragmentizolálás 32 

3. 12. DNS ligálás 33 



 3 

3. 13. Baktérium transzformálás 33 

3. 14. Plazmid DNS izolálása 33 

3. 15. Plazmid DNS emésztés restrikciós endonukleázokkal 34 

3. 16. DNS szekvencia meghatározás és elemzés 34 

3. 17. Primerek tervezése 35 

3. 18. Kapcsoltsági analízis 35 

4. EREDMÉNYEK 36 

4. 1. Patogén Agrobacterium törzsek jellemzése 36 

4. 1. 1. Az iaaH gén szelektív kimutatása 36 

4. 1. 2. Az A. vitis AT1 és AB4 törzsek iaaH szekvenciájának elemzése 38 

4. 2. A térképező populáció agrobaktériumokkal szembeni ellenálló képességének 

meghatározása 39 

4. 3. DNS polimorfizmusok kimutatása a keresztezéshez használt szőlőfajtákban 40 

4. 3. 1. RAPD kísérletek a két szülő DNS polimorfizmusainak azonosítására 40 

4. 3. 2. A két szülő mikroszatellita markereinek vizsgálata 42 

4. 4. Az Rcg1 lókusszal kapcsolt RAPD markerek azonosítása 43 

4. 4. 1. A rezisztenciához kapcsolt RAPD markerek 43 

4. 4. 2. A kapcsolt RAPD markerek jellemzése nukleotid szekvencia szinten 45 

4. 4. 3. SCAR markerek kialakítása 46 

4. 5. Az Rcg1 lókusszal kapcsolt SSR markerek jellemzése 50 

4. 5. 1. A 15. kromoszómán lévő VVIV67 SSR marker kapcsolt a rezisztenciával 50 

4. 6. Célzott polimorfizmus keresés a 15. kromoszóma mentén 51 

4. 6. 1. Specifikus markerek kifejlesztése a 15. kromoszómára 52 

4. 6. 2. Az 1M6igr PCR fragmentek szekvenciájának elemzése 54 

4. 6. 3. A 2M91 marker kapcsoltságának jellemzése 56 

4. 7. További markerek azonosítása a 15. kromoszómán 56 

4. 7. 1. A VVS16 és UDV015 SSR marker kapcsolt a rezisztenciával 57 

4. 7. 2. A GLP-1A génre kidolgozott marker 58 

4. 8. Az Rcg1 lókusz genetikai térképének pontosítása 59 

5. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 64 

5. 1. Az Rcg1 Agrobacterium rezisztencia lókusz genetikai térképezése 66 

5. 2. A természetes rezisztencia élettani és molekuláris biológiai jellemzése 69 

6. ÖSSZEFOGLALÓ 73 

7. SUMMARY 75 

8. MELLÉKLET 77 

9. IRODALOMJEGYZÉK 84 

10. PUBLIKÁCIÓK 96 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 98 

 



 4 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

Amp  ampicillin            ampicillin 

AFLP amplified fragment lenght polymorphism  amplifikált fragmenthossz polimorfizmus 

BSA  bulked segregant analysis       csoport szegregációs analízis 

bp   base pair            bázispár 

CFU  colony forming unit         kolóniaképző egység 

CTAB  hexadecyltrimethylammonium-bromide  hexadeciltrimetilammónium-bromid 

DMSO  dimethyl-sulfoxide          dimetil-szulfoxid 

DNS   deoxyribonucleic acid         dezoxi-ribonukleinsav 

EDTA ethylene-diamine-tetraacetic acid     etilén-diamin-tetraecetsav 

IPTG  isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside  izopropil β-D-1-thiogalaktopiranozid 

kb   kilobase pair           kilobázispár 

LG   linkage group            kapcsoltsági csoport 

LRR  leucin reach repeat         leucinban gazdag ismétlődés 

LZ  leucin zipper           leucin cipzár 

MAS  marker assisted selection       markeren alapuló szelekció 

Mb  megabase pair           megabázis 

NBS  nucleotid binding site        nukleotid kötőhely 

PIPES  piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid)  piperazin-1,4-bisz(2-etánszulfoxid) 

PCR   polymerase chain reaction       polimeráz láncreakció 

RAPD random amplified polymorphic DNA   véletlenszerűen amplifikált polimorf DNS 

QTL  quantitative trait locus        mennyiségi jellegért felelős lókusz 

Rif   rifampicin             rifampicin 

RFLP restriction fragment lenght polymorphism restrikciós fragmenthossz polimorfizmus 

RGA  resistance gene analog         rezisztencia gén analóg 

RLK  receptor like kinase         receptorszerű kináz 

RNS   ribonucleic acid           ribonukleinsav 

SCAR sequence characterized amplified region   ismert szekvenciájú amplifikált régió 

SDS   sodium-dodecyl-sulphate       nátrium-dodecil-szulfát 

SNP  single nucleotid polymorphism     egyszerű nukleotid polimorfizmus 

SSR  simple sequence repeat        egyszerű szekvencia ismétlődések 

Tc   tetracyclin            tetraciklin 

Tris   tris(hydroxymethyl)-aminomethan    tris-(hidroxi-metil)-amino-metán 

Xgal   5-bromo-4-chloro-3-indolyl-      5-bromo-4-kloro-3-indolil-β-d- 

β-d-galactopyranoside        galaktopiranozid 

WGS  whole genom shotgun        teljes „genomrobbantásos” 

szekvenálási módszer 



 5 

BEVEZETÉS 

 

A patogén Agrobacterium törzsek által okozott golyvásodás a szőlő és számos egyéb 

gazdasági növényünk régóta ismert betegsége. A természetben ez egy egyedülálló 

kapcsolat a növény és kórokozója között, melynek során a baktérium tumornövekedést vált 

ki. Korábbi kutatások alapján tisztázódott, hogy a tumorképzés során a kórokozó 

genetikailag transzformálja a növényi sejtet, és a bevitt gének kifejeződésének 

következtében a növényi sejt hormonjainak (auxin, citokinin) egyensúlya felborul. A 

fertőzési folyamat genetikai, élettani alapjainak korai felfedezései és a molekuláris 

genetikai módszerek fejlődése lehetővé tették az Agrobacterium növényi génvektorként 

való felhasználását, és napjainkban ez a legáltalánosabban alkalmazott eszköz a 

biotechnológiában és a növényi génmanipulációs területeken. 

A növényeknek e betegséggel szembeni védekezés terén léteznek biológiai és 

biotechnológiai megoldások, de a legmegfelelőbb a betegséggel szemben ellenálló és 

egyben jó tulajdonságokat megőrző genotípusok előállítása lenne, ami sajnos elég idő- és 

költségigényes. A molekuláris biotechnológiai módszerek fejlődése ma már a nemesítők 

számára is lehetővé teszi, hogy olyan genetikailag módosított új fajtákat állíthassanak elő, 

amelyek csak a beépített idegen gének tekintetében térnek el a kiindulási fajtától. Az így 

előállított új fajták képesek lehetnek egyszerre kielégíteni a hagyományőrzés, a termesztés 

és a környezetvédelem által támasztott igényeket.  

 Munkánk célja egy Agrobacterium rezisztenciát meghatározó Vitis amurensis gén 

térképezése, izolálása és a rezisztencia molekuláris biológiai hátterének feltárása. 

Eredményeinkkel az alapkutatás és a gyakorlat szempontjából egyaránt fontos ismeretekre 

tehetünk szert, továbbá lehetővé válik ellenálló szőlőfajták létrehozása. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1. 1. A Vitis fajok és a szőlőnemesítés 

 

 A szőlő (Vitis) a szőlőfélék (Vitaceae) családjának egyik sok fajt és azon belül sok alfajt 

magába foglaló nemzetsége. Világszerte számos fajtát termesztenek, és a belőlük készülő 

(elsősorban) bortermékek jelentős kereskedelmi szerepe mindenki által ismert.  

 Az eurázsiai szőlő, Vitis vinifera, kiváló minőségű termést ad, de fogékony többek 

között a lisztharmatra (Erysiphe necator), a peronoszpórára (Plasmopora viticola) és a 

filoxérára (Dactulosphaira vitifoliae). Más, elsősorban amerikai szőlőfajok e károsítókkal 

szemben rezisztensek vagy toleránsak, termésük viszont nem igazán alkalmas 

borkészítésre. A nemesítők régóta tartó törekvése, hogy a fajok közötti, interspecifikus 

hibridekben egyesítsék az észak-amerikai Vitis fajok rezisztencia génjeit az európai 

szőlőfajok kedvező tulajdonságaival.  Azonban a minőség tekintetében eddig csak 

részleges sikereket tudtak elérni az így előállított franko-amerikai hibridek esetében. A 

rezisztens alanyfajták előállításában felhasznált jelentősebb fajok a következők: V. riparia, 

V. rupestris, V. berlandieri, V. labrusca, V. cinerea, V. aestivalis, V. lincecumii és a Vitis 

fajokkal távolabbi rokonságban álló, Muscadinia rotundifolia (Galet, 1988; Small, 1913). 

 Jelentős rezisztenciaforrás található Kelet-Ázsiában is. Az ebbe a régióba tartozó 

rezisztens fajok a következők: V. flexuosa, V. yenshanensis, V. wilsonae, V. bryoniifolia, V. 

pseudoreticulata, V. romanetii, V. davidii var. cyanocarpa, V. piasezkii, V. hancockii 

(Mullins et al., 1998). Ide sorolható a V. amurensis is, mely rezisztens a botrítiszre 

(Botrytis cinerea), a szfacelómás (Sphaceloma ampelinum), a koniellás betegségre 

(Coniella diplodiella), az agrobaktériumos gyökérgolyvára (Agrobacterium vitis), továbbá 

a kiemelkedő fagytűrése mellett magasfokú peronoszpóra ellenállósággal is rendelkezik 

(Koleda, 1968; Korbuly, 2000, 2002; Szegedi et al., 1984). 

 

1. 2. A növénypatogén Agrobacterium genus 

 

A magasabbrendű növények tumoros megbetegedésének bakteriális hátterét, eredetét 

Smith és Townsend írták le először (1907). A patogén ma is használatos nevét 

[Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townsend)Conn] többszöri változtatás után, 1942-

ben kapta meg (Allen and Holding, 1974). Az Agrobacterium nemzetségbe tartozó fajok 

Gram-negatív, 1,5-3,0 x 0,8 m méretű, egy-négy flagellummal rendelkező, spórát nem 

képző, aerob mikroorganizmusok.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91f%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzets%C3%A9g_%28rendszertan%29
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 Az agrobaktérium izolátumokat korábbi kutatások során, kétféle módon 

csoportosították. A kórokozók által okozott tünetek alapján (klasszikus taxonómia) 5 fajt 

határoztak meg, mint az A. tumefaciens (gyökérgolyva okozója), A. rubi (málnafélék 

vesszőgolyvájáért felelős), A. rhizogenes (gyümölcsfák szőrösgyökerűségét okozó), A. vitis 

(szőlő golyvásodásáért felelős), A. radiobacter (nem patogén, tumort nem képző, Ti 

plazmiddal nem rendelkező izolátumok heterogén csoportja) fajokat. 

 Később az Agrobacterium izolátumokat fiziológiai és biokémiai sajátságaik alapján is 

csoportosították (például: szénhidrátok hasznosítása, sótűrés, stb., 1. táblázat) és három 

biotípusba osztották őket (Süle et al., 1978). 

 

 

1. táblázat: A biotípusok biokémiai és fizológiai csoportosításának néhány szempontja 

Tulajdonság 1. biotípus 2. biotípus 3. biotípus 

3-ketolaktóz termelés + - - 

tartarát hasznosítás - + + 

malonát hasznosítás - + + 

melezitóz hasznosítás + - - 

m-erythritol hasznosítás - + - 

poligalakturonáz termelés - - + 

CaCo3 teszt PDA táptalajon - + - 

 

 

 A biokémiai-fiziológiai sajátságok alapján meghatározott biotípusok és a tüneti alapon 

leírt fajok között nincs szoros összefüggés (Kersters and De Ley, 1984). Például apatogén 

(A. radiobacter, Allen and Holding, 1974) izolátumok mindhárom biotípusban 

előfordulnak. 

A baktériumok gazdanövényköre igen széles. Az általuk képzett tumorok mérete és 

morfológiája függ a gazdanövény és a baktérium fajtájától, valamint a tumorok 

pozíciójától.  

 

1. 3. A kórokozó által indukált tumorképződés szőlőn 

  

Az Agrobacterium törzsek (A. vitis és A. tumefaciens) termőhelytől és fajtától függően, 

változó mértékben, de gyakorlatilag az összes európai szőlőfajtát fertőzik. A tumoros 

tünetek általában a törzsön, kordonkaron vagy a gyökéren alakulnak ki. A zöld hajtásokon 
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még sohasem figyeltek meg golyvásodásra jellemző tüneteket (Burr et al., 1988; Szegedi 

and Németh, 1996). A betegség kiváltásában jelentős szerepe van a téli fagyhatásnak, 

intenzív növekedésnek vagy más mechanikai behatásnak köszönhetően kialakuló 

sérüléseknek, hisz ezeken keresztül jut be a baktérium a növényben, ahol később 

elszaporodik és megindul a tumorképződés. 

A jellegzetes karfiolszerű sejtburjánzás (1. ábra) mindig a további osztódásra képes 

kambiumból indul, ennek következtében a kambium funkcióját elveszti, nem alakulnak ki 

új fa-, és háncselemek, így az edénynyaláb rendszer további fejlődése megszűnik. Ezek a 

tünetek a tőke legyengüléséhez és pusztulásához vezetnek.  

 

 

        
 

1. ábra: Golyvás elváltozás a szőlő törzsén (Stewart et al., 2005). 

 

 

1. 3. 1. A transzformáció folyamata, főbb lépései 

 

Az agrobaktérium törzsek egy nagyméretű, körülbelül 200 kilobázis nagyságú 

plazmiddal rendelkeznek, amelyet a tumorképzésben játszott funkciója alapján Ti (tumort 

indukáló) plazmidnak neveztek el. Ezek egy szakaszát transzfer DNS-nek (T-DNS) 

nevezzük, amely képes a növényi sejtbe átjutni, és ott a genomba beépülni. 

A transzport folyamatban kromoszómális, és plazmidon kódolt gének egyaránt szerepet 

játszanak. A kromoszómálisan kódolt kataláz termeléssel a baktérium a növényi védekezés 

során keletkező hidrogén-peroxidot bontja le, míg a szintén itt található virulencia (chv) 

gének a baktériumnak a növényi sejtfalhoz kötődését segítik elő. A Ti plazmidok is 

tartalmaznak virulencia (virA-virH) géneket, amelyek az ugyanitt található onkogének, 

opingének, és a T-DNS átviteléért felelősek (Melchers and Hooykaas, 1987; Kado, 1991).  
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A növényi sebzés során keletkező monoszacharidok a chvE gén által kódolt ChvE 

proteinhez kapcsolódnak, amely ezt követően kölcsönhatásba lép a VirA szenzor 

fehérjével, mely a szintén sebzés során felszabaduló fenolszármazékokat érzékeli és 

aktiválja a virG gént. A gén terméke, a VirG, a VirA fehérjével egy két-komponensű 

regulációs rendszert alkot, mely elindítja és szabályozza a virulencia rendszer működését, a 

vir-indukciót. Az indukció során képződő VirD1 protein a T-DNS jobb oldali 

határszakaszánál bemetszi a Ti plazmidot. Ezt követően az egyszálú T-DNS 5’ végéhez 

kovalensen kapcsolódni fog a VirD2 protein, kialakítva a T-DNS/VirD2 komplexet (T-

szál), ami a baktérium membránján egy IV-es típusú makromolekuláris transzport 

rendszeren (T4SS) keresztül átjut a növényi sejtbe (2. ábra). A T-szálon kívül ezen a 

transzport rendszeren mennek át a növényi sejtbe a kórfolyamat szempontjából fontos 

egyéb bakteriális eredetű Vir-proteinek is, mint például a VirE2 és a VirF (Gelvin, 2003).  

A VirE2 a VirE1 fehérje közvetítésével, a T-száltól függetlenül jut át a növényi sejtbe 

(Sundberg et al., 1996), ott kapcsolódik az egyszálú baktériális DNS-hez és megvédi a T-

szálat a növényi nukleázoktól (Ziemienowicz et al., 2008).  

A VirD2 és a VirE2 fehérjék a T-DNS növényi sejtmagba történő transzportjának 

meghatározásában játszanak fontos szerepet (Citovsky et al., 1992). Emellett a VirD2 

fehérjéről bebizonyították, hogy egyfajta ligáz funkciót tölt be a T-DNS integrációja során, 

kapcsolatot teremt a gazda transzkripciós faktoraival, és a T-szál 5’ és növényi genom 3’ 

vége között. A bakteriális VirE2 fehérje pedig a kromatin állományhoz történő 

kapcsolódást alakítja ki. A két fehérjén kívül, az egyszálú T-DNS kétszálúvá történő 

átírásában, valamint beépülésben számos növényi fehérje is részt vesz (Gelvin, 2010). A T-

DNS a növényi genomba véletlenszerűen integrálódik, amit nem-szabályos („illegitim”) 

rekombinációként írtak le (Koncz et al., 1994).  

Korábbi tanulmányokban arra a következtetésre jutottak, hogy a T-DNS előszeretettel 

integrálódik a genom (potenciálisan) replikációs és transzkripcionálisan aktív régióiba 

(strand-invasion model; Tinland and Hohn, 1995; Tinland, 1996). Napjainkban egyre 

inkább elfogadott hipotézis, hogy a növényi sejtmagban válnak kétszálúvá a T-szálak és 

utólag integrálódnak a növényi genomba (nonhomologous end-joining model; Chilton and 

Que, 2003). 
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2. ábra: A transzformáció sematikus ábrája. 

(1) A növényi sejtből sebzés hatására felszabaduló fenol- és cukorszármazékok aktiválják 

a ChvE és VirA proteineket, melyek a VirG proteinnel alkotott két-komponensű rendszer 

aktiválásával elindítják a (2) vir-indukciót. A VirD1/D2 és a T-DNS által alkotott T-

komplex átkerül a növényi sejtbe a IV. típusú makromolekuláris transzport rendszeren 

(VirB/VirD4) keresztül (3) és a függetlenül átjutott fehérjék (VirE, VirF, VirD2) 

segítségével integrálódik a növényi genomba (4). Eredménye tumorképződés és 

opinszintézis (5). 

 

 

1. 3. 2. A növényben okozott élettani változások 

 

A növényi sejt transzformációja két, a T-DNS génjei (3. ábra) által meghatározott 

élettani változást okoz. Az egyik a hormontúltermelés (auxin és citokinin), ami felborítja a 

normális növényi sejtosztódási folyamatokat, és tumoros növekedést indít el. Az auxin 

(indol-3-ecetsav) bioszintéziséért a Ti plazmidon lévő iaaM és az iaaH gének által kódolt 

enzimek, a triptofán-monooxigenáz és az indolacetamid-hidroláz a felelős. A citokinin 

képződését szintén a Ti plazmidon lévő ipt gén által kódolt AMP-izopentenil transzferáz 

enzim irányítja.  

A másik alapvető élettani változás, hogy a baktérium specifikus aminosav 

származékokat, ún. opinokat termeltet a fertőzött növénnyel. Ezek a vegyületek a gyökéren 

keresztül kiválasztódnak a környezetbe, a tumorsejtekből pedig a környező szövetekbe. Az 

opinok általában egy aminosav és egy szerves sav, vagy egy aminosav és egy cukor 

összekapcsolódásával keletkeznek. A különböző Agrobacterium törzsek csak az általuk 

felhasználható opinokat termeltetik a növénnyel, szén és nitrogénforrásként hasznosítják 
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őket. A növényi sejtek nem tudják metabolizálni az opinokat, így a baktériumok ezzel 

kizárólag saját fennmaradásukat segítik elő (Dessaux et al., 1993). 

 

 

 
 

3. ábra: A T-DNS felépítése. 

LB (left border), RB (right border): bal és jobb oldali határoló szekvenciák; 

iaaH, iaaM: auxin bioszintézisért felelős gének; ipt: citokinin 

bioszintézisért felelős gének; os1, os2: opin szintézisért felelős gének. 

 

 

1. 4. Védekezés a betegség ellen 

 

1. 4. 1. Védekezés apatogén Agrobacterium törzsek alkalmazásával 

 

 Az agrobaktérium fertőzés szisztematikus jellege miatt (Lehoczky, 1971) kémiai módon 

nem lehet védekezni ellene. A nem patogén A. radiobacter K84 (Kerr, 1980) törzset és 

ennek egy Tn5-inszerciós mutáns származékát, a K1026 törzset (Jones and Kerr, 1989) 

hatékony biológiai kontrollként alkalmazzák világszerte a golyvásodás kártételének 

csökkentésére. A törzs egy 148 kb nagyságú konjugatív pAgK84 plazmiddal rendelkezik, 

ami képes átjutni a patogén Agrobacterium törzsekbe. A plazmidon található gének az 

agrocin 84 antibiotikumot kódolják, ami erős, hatásos baktericid aktivitással rendelkezik a 

nopalin típusú A. tumefaciens törzsekkel szemben, viszont az A. vitis törzsekkel szemben 

hatástalan (Burr et al., 1998).  

Staphorst és munkatársai tizenhat A. radiobacter törzset (nem patogén A. vitis) 

izoláltak, köztük az A. vitis F2/5 törzset, ami gátolja in vitro az összes A. tumefaciens 3. 

biotípusba tartozó törzs növekedését és gátolja a tumorképződést üvegházban nevelt 

szőlőkön (Staphorst et al., 1985). Burr és munkatársai kiderítették, hogy az A. vitis F2/5 

törzs is termel agrocint, de az in vitro antagonista-, és az in vivo tumorgátló hatás szőlőn 

egymástól független mechanizmuson alapulhat, mivel az agrocint nem termelő mutánsok 

tumorgátló képességüket megőrizték. Továbbá azt is leírták, hogy a T-DNS transzfer 

integráció szintjén megnyilvánuló apatogén-patogén-gazdanövény mechanizmus és 

kizárólag szőlőre korlátozódik, mert paradicsomon (Lycopersicon esculentum), 

napraforgón (Helianthus annus) és kalankoen (Kalanchoe diagremontiana) nem gátolta a 

tumorképződést (Burr and Reid, 1994; Burr et al., 1997).  

Kawaguchi és munkatársai véletlenszerűen izoláltak tíz Agrobacterium törzset csemete 

szőlőkről és patogenitási, fiziológiai, biokémiai tulajdonságaik és szekvencia analízisek 
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alapján osztályozták őket. Koinokulációs teszteket végeztek a törzsekkel és arra lettek 

figyelmesek, hogy az A. radiobacter VAR03-1 törzs, sokkal hatékonyabb biológiai 

kontroll, mint az A. radiobacter K84 törzs, és ellentétben az A. vitis F2/5 törzzsel, a 

paradicsomon is gátolja a tumorképződést (Kawaguchi et al., 2005). 

Mivel ezek a törzsek képesek a gazdanövényt tartósan kolonizálni, a biológiai 

védekezés szempontjából mindenképpen ígéretesnek tűnnek. 

 

1. 4. 2. Védekezés a szőlő hagyományos rezisztencianemesítésével 

 

Az előbb említett biológiai védekezési módszerek mellett, az idő- és költségigényes, 

betegségnek ellenálló, és egyben jó tulajdonságokat megőrző genotípusok előállítása is 

megoldást jelenthet.   

Az Agrobacterium gazdanövénykörének vizsgálata során bebizonyosodott, hogy néhány 

Vitis fajon, például V. labrusca és V. amurensis, nem képeznek tumort a patogén 

Agrobacterium törzsek (Tamm, 1954).  

Ezekre a korábbi megfigyelésekre alapozva, Szegedi és munkatársai különböző Vitis 

genotípusokat teszteltek agrobaktérium fertőzéssel szembeni fogékonyságra. A tesztelt 

fajták közül a V. amurensis eredetű Kunbaráton, Szultán fehér szőlőn, valamint a V. 

riparia cv. Portalis alanyfajtán nem képződött tumor az A. tumefaciens és A. vitis 

törzsekkel történő fertőzést követően (Szegedi, 1981; 1984). Ezt követően a 

golyvásodással szembeni rezisztenciát kimutatták a V. amurensis fajtán és számos 

hibridjén, továbbá bizonyították Mendeli, domináns öröklődését (Szegedi and Kozma, 

1984).  

Süle és munkatársai az alanyfajták közül a V. riparia cv. Gloire de Montpellier és a V. 

riparia x V. rupestris keresztezésből származó 3309C fajtákat találták a 

legellenállóbbaknak. Azt tapasztalták, hogy ezekben a fajtákban az A. vitis T-DNS átvitele 

kisebb mértékű volt, a fogékony V. vinifera fajtákéhoz képest, ami arra utal, hogy az 

ellenállóképesség a T-DNS átvitel, vagy integráció gátlásán alapul (Süle et al., 1994).  

 Az ellenállóképesség természetének megismerése céljából további kísérleteket végeztek 

számos országban és több új, ígéretes hibridet szelektáltak már a betegséggel szemben 

ellenálló fajták létrehozására (Goodman et al., 1993, Stover et al., 1997). Azonban a 

természetesen előforduló, ismeretlen funkciójú rezisztenciagének izolálására és 

vizsgálatára eddig még nem került sor. Az ilyen irányú vizsgálatokhoz a genetikai 

térképezésen alapuló génklónozás nyújt lehetőséget. 
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1. 4. 3. Védekezés biotechnológiai módszerekkel 

 

A fertőzés elleni rezisztencia kialakítható a kórfolyamatban résztvevő baktériális gének 

manipulációjával (mutáció, expresszió gátlása), a T-DNS onkogénjeinek a gátlásával 

(„oncogen-silencing”), és a tumorképződésért felelős, T-DNS által kódolt növényi hormon 

prekurzor molekulák inaktiválásával. 

A fertőzés során a T-szál (T-DNS/VirD2 komplex) a baktérium membránon, a IV-es 

típusú makromolekuláris transzport rendszeren keresztül jut át a növényi sejtbe. A T-

szálon kívül a VirE2 és a VirE1 fehérje is átjut, és ott kapcsolódik az egyszálú baktériális 

DNS-hez. A VirE2 fehérje funkciója a kórfolyamatban meglehetősen összetett, feltehetően 

a növénybe átkerült T-szálat védi a növényi nukleázoktól, és irányítja az integrációt. 

Humann és munkatársai azt feltételezték, hogy a VirE1 a VirE2 chaperon fehérjéje, és 

ha elegendő mennyiségű virE1 génexpressziót tudnak előidézni a növényben, akkor 

blokkolódhat a T-DNS transzmisszió, mert a VirE1 fehérje megelőzi a T-szálhoz kötődő 

VirE2 fehérjét. Ezt sikerült is bizonyítaniuk úgy, hogy Arabidopsis thaliana növényekben 

nagyobb virE1 génexpressziót idéztek elő, ami csökkentette a tumorok képződését a 

kontroll növényekhez képest. Így elmondható, hogy VirE1 mediálta agrobaktérium 

rezisztenciát alakítottak ki (Humann et al., 2006). 

 Citovsky és munkatársai egy olyan mutáns virE2 gént állítottak elő, melyből hiányzott 

az egyszálú DNS kötődését meghatározó fehérjerészt kódoló szakasz, melynek 

köszönhetően a növényi nukleázok lebonthatják a T-DNS-t. A konstrukció dohányba 

történő transzformációja csökkentette a tumorképződést (Citovsky et al., 1994). Ezt a 

génkonstrukciót a közelmúltban már szőlőbe is bevitték és a transzgenikus vonalakból 

szelektáltak Agrobacterium rezisztens növényeket (Holden et al., 2003). Krastanova és 

munkatársai is hasonló eredményeket értek el, amikor A. tumefaciens C58, A6 és A.vitis 

CG450 törzsek csonkított virE2 génjeit transzformálták és expresszáltatták V. rupestris, V. 

berlandieri, V. riparia fajtákban és hibridjeikben (Krastanova et al., 2010). 

A VirE1 fehérjét meghatározó, A. tumefaciens A6 törzs plazmidján kódolt, virE1 gén 

transzformációja dohánynövénybe szintén rezisztenciát váltott ki az oktopin típusú A. vitis 

törzsekkel szemben (Szegedi et al. 2001). A mechanizmus valószínűleg azon alapszik, 

hogy a VirE1 fehérje nemcsak a baktériumban, hanem a növényi sejtben is képes a VirE2 

fehérjéhez kapcsolódni, és ezzel megakadályozza további kölcsönhatását a fertőzési 

folyamat szempontjából nélkülözhetetlen növényi fehérjékkel (VIP1) és a T-szállal. 
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 A korábbi tanulmányokból láthatjuk, hogy hatékony Agrobacterium fertőzéssel 

szembeni általános rezisztencia kialakítható a kórfolyamatban részt vevő bakteriális gének 

manipulációjával, azonban ezeket a megoldásokat nagyban korlátozhatják a különböző 

típusú törzsek virulencia-, és onkogénjeiben lévő különbségek.  

 Tanszékünkön is folynak hasonló kísérletek, szőlő- és dohánynövények mesterséges 

agrobaktérium rezisztenciájának kialakítására. Ezen kívül törekszünk a V. amurensis 

eredetű Kunbarát szőlőfajtában előforduló, természetes agrobaktérium rezisztenciáért 

felelős gén genetikai térképezésével, a vele szorosan kapcsolt DNS markerek 

azonosításával lehetővé tenni a gén izolálását, molekuláris genetikai és élettani 

funkciójának meghatározását. 

 

1. 5. A genetikai térképezés 

 

Az első genetikai térképezési munkák a 20. század elején készültek el. A kromoszómán 

a gének a gyöngysorhoz hasonlóan, lineáris sorrendben, lókuszokban helyezkednek el. A 

genetikai térképezésnek két fő célja van. Egyrészt annak a lineáris sorrendnek a 

meghatározása, ahogy a gének egymáshoz viszonyítva elhelyezkednek, valamint a gének 

közötti relatív távolság (géntávolság) megállapítása. A genetikai távolság egysége, annak a 

kifejezése, hogy a gének között milyen gyakran jön létre rekombináció, mely függ a 

köztük lévő távolságtól. Egy egységnyi térképtávolság (centimorgan, cM) 1%-os 

rekombinációs gyakoriságnak felel meg. Ezt a genetikai távolságot nem lehet pontosan 

átfordítani fizikai (bázispárban mért) távolságra, az egyes régiókban ritkábban, máshol 

gyakrabban bekövetkező rekombináció miatt. 

 Adott tulajdonságot meghatározó gén/gének térkepezése, markerezése, kapcsoltsági 

térképének megszerkesztése három szakaszra osztható. Az első és egyben fontos alapja 

egy, a vizsgálat céljának megfelelő, hasadó populáció előállítása. Ehhez célszerű olyan 

szülőpartnereket kiválasztani, amelyek a térképezni kívánt tulajdonságban különböznek 

egymástól és megfelelő genetikai távolságra vannak egymástól, a lehető legtöbb genetikai 

különbség (polimorfizmus) detektálása érdekében. Ha túl közeli genotípusú szülőket 

választunk ki, akkor nem találunk elegendő különbséget szekvenciáik között, tehát a 

térképezés lelassul. Túlságosan távoli szülők kiválasztása során pedig episztatikus zavarok, 

genomátrendeződési és rekombinációs zavarok is befolyásolhatják az eredményeket.  

 A térképező populációk igen különbözőek lehetnek. Leggyakrabban F2, 

visszakeresztezett (BC, Backcross), rekombináns beltenyésztett (RIL, Recombinant Inbred 
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Lines), és dihaploid (DH, Double Haploid) szegregáló populációkat használnak (Kole and 

Abbott, 2008). 

 A szülői allélok konfigurációját minden lókuszra meghatározva a rekombinációs 

események azonosíthatók, és a markerek lineáris sorrendje a közöttük lévő távolság alapján 

meghatározható két-, három-, vagy multipontos becsléssel (Ritter et al., 1990). Szőlőnél a 

Grattapaglia és Sederoff (1994) által leírt kétszeres pseudotestcross térképezési stratégiával 

dolgoznak. Egy ilyen populáció esetében az egyik szülő heterozigóta, a másik recesszív 

homozigóta egy-egy tulajdonságra nézve.  

 A genetikai térképezés második lépése az adatgyűjtés, azaz az egyedek genotípusainak 

meghatározása a különböző markerekre nézve. Markerként mindig csak a polimorfizmust 

mutató, öröklődő tulajdonságok jöhetnek számításba. A genetikai térképek pontjai 

kezdetben látható fenotípusos markerek, változatok voltak. Ezek a génekben bekövetkezett 

mutációk csak korlátozott számban álltak rendelkezésre, és egy genotípusban nem lehetett 

hibás gének nagy számát felhalmozni, mert a mutációk erősen befolyásolták az egyed 

életképességét. A későbbiekben, a molekuláris genetika fejlődésével a fenotípusos 

markereket felváltották a molekuláris markerek, melyeket korlátlan számban lehet 

generálni és nem érintik az egyed életképességét (Kole and Abbott, 2008).  

 A markerekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény a „közeliség” és a 

„kétoldaliság”, vagyis a markerek genetikai távolságban mérve legyenek minél közelebb 

(néhány centimorgan) a vizsgált gén lókuszához, pozíciójukat tekintve pedig a lókusz két 

oldalán helyezkedjenek el. A kapcsolt DNS alapú molekuláris markerek azonosítására 

leginkább polimeráz láncreakciós (PCR) technikán alapuló módszerek alkalmasak.  

 A genetikai adatbázisokban és irodalomban már közölt genetikai térképeken szereplő 

markerek adaptációjával is azonosíthatunk kapcsolt markereket, mert egy családba tartozó 

fajok genomjának bizonyos részei szintenikusak, vagyis génsorrendjük több genomi 

régióban azonos, vagy hasonló. Amennyiben az irodalmi adatokból nem ismert az általunk 

vizsgált tulajdonság kromoszómális helyzete, akkor térképezéssel határozhatjuk azt meg. 

Természetesen az ellenálló és fogékony tulajdonság követésére, tehát markerként való 

használatra maga a rezisztenciáért felelős gén a legalkalmasabb. Ehhez először a kapcsolt 

markereket és egyéb molekuláris biológiai, valamint bioinformatikai módszereket 

felhasználva a gént izolálni és a kívánt tulajdonságért felelős mutációt azonosítani kell, 

vagyis a genetikai térképezésen alapuló klónozást kell elvégezni (Kole and Abbott, 2008). 

 A genetikai térképezés harmadik lépése az adatok analízise és a térképszerkesztés, 

amelynek során az egyedek genotípus adatait markerpáronként összehasonlítjuk és 
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meghatározzuk a két marker közti rekombinációs gyakoriságot, amely a markerek 

kapcsoltságának mértéke. A markerek egymáshoz viszonyított helyzete a köztük 

meghatározott rekombinációs gyakoriság figyelembe vételével határozható meg. A 

különböző markereket tartalmazó kapcsoltsági csoportok összeállítása történhet 

számítógépes programokkal, CarthaGene (de Givry et al., 2005), MapMaker (Lander et al., 

1987), JoinMap (Stam, 1993) és színtérkép (Kiss et al., 1998) segítségével is, majd a 

kapcsoltsági csoportok megrajzolásával létrejön a genetikai térkép.  

Mára az összes gazdaságilag jelentős növényfajnál (például Zea mays, Oryza sativa, 

Solanum tuberosum, V. vinifera) már elkészült legalább egy, de sok esetben több genetikai 

térkép is. 

 

1. 6. DNS markerek a genetikai térképezésben 

 

A térképezés genetikai markerek segítségével történik. A genetikai markerek különböző 

tulajdonságokat meghatározó változatok (allélok), amelyek megkülönböztethetők 

egymástól a klasszikus értelemben vett fenotípus (morfológia, fiziológia) vagy molekuláris 

szinten, a fehérjék vagy a DNS jellemzésével. Tanksley molekuláris markereknek nevezte 

el azokat a markereket, amelyek fehérje és/vagy DNS szinten megkülönböztetik az egyes 

alléleket egymástól (Tanksley and Orton, 1983). Az ilyen allélek közötti eltéréseket 

polimorfizmusoknak nevezzük. A DNS szintű markerek alkalmazását a Southern-blot 

technika, az ezen alapuló RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) módszer, 

majd a polimeráz láncreakció (PCR, Polymerase Chain Reaction) kidolgozása tette 

lehetővé. 

 

1. 6. 1. RAPD markerek 

 

A véletlenszerűen amplifikált polimorf DNS (RAPD, Random Amplified Polymorphic 

DNA), DNS szegmensek tetszőleges primerek segítségével történő amplifikációján alapuló 

módszer (Williams et al., 1990). A primerek rendszerint 9-10 bázisból álló egyszálú 

oligonukleotidok, amelyek a genomi DNS sok különböző helyén a komplementer 

szálakhoz kötődnek. Ha ezek a kötődési helyek megfelelően kis távolságban (100-2000 bp) 

vannak egymástól, akkor a PCR során meghatározott hosszúságú DNS fragment 

keletkezik. Egy primer általában több diszkrét lókusz megsokszorozását is eredményezi 

ugyanazon mintában. A reakció során keletkezett DNS szakaszok gélelektroforézissel 

történő elválasztásával a vizsgált egyedek közötti polimorfizmus vizsgálható (4. ábra).  
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4. ábra: A (A) RAPD PCR módszer sematikus ábrája és a (B) vizsgálati módszer 

eredménye két szőlőfajta esetében. R: V. vinifera Roti BC, P: V. vinifera Pannonija, L: 100 

bp Ladder Plus kontroll. Az ábrán a különböző RAPD markerek vizsgálatának eredménye 

látható a két szőlőfajta esetében, a piros nyilak az egyedi polimorfizmusokat jelzik.  

 

 

A módszer alkalmas különböző genomok hasonlóságának vagy különbözőségének, 

specifikus fenotípushoz kapcsolható fragmentek jelenlétének vagy hiányának kimutatására, 

egyedek DNS ujjlenyomatának elkészítésére (Bardacku, 2000).  

A módszer előnye, hogy nem igényel előzetes szekvencia ismeretet vagy egyéb munkát 

(például géntár készítés) a markerek előállításához. Ismeretlen DNS szakaszokat tudunk 

felszaporítani a genomból egy vagy két önkényesen megválasztott primerrel, és ugyanazon 

primerek széles körben használhatók több fajtához is. A markerek használata egyszerű és 

gyors, és általában domináns öröklődésűek.  

Hátránya, hogy érzékeny a PCR reakció körülményeinek nagyon kis megváltozására, és 

előfordulhat az is, hogy az amplifikáció egy szennyeződésként véletlenül bevitt DNS-ről 

történik meg.  

A RAPD mintázatok reprodukálhatósága körül sok vita van. Főleg a templát DNS 

minősége és mennyisége határozza meg az ismételhetőséget, ezért a DNS bomlását kizáró 

izolálási módszert kell választani. A nagyon magas vagy nagyon alacsony templát DNS 

koncentráció szintén megbízhatatlan mintázathoz vezet. Ha egy adott templát DNS 

esetében megállapítjuk az optimális koncentrációt, akkor a további RAPD analíziseknél is 

ezt kell használni. 
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A RAPD módszernél primer párokat is alkalmazhatunk. Ebben az esetben az egyes 

primerekkel külön kapott mintázatok nem feltétlenül összegződnek, egyes sávok 

eltűnhetnek, és újak keletkezhetnek. A sávok számát és polimorfizmusát azzal is 

befolyásolhatjuk, ha a felszaporítást egy endonukleázos emésztés előzi meg. Ekkor 

tecMAAP módszerről beszélünk (Template Endonuclease Cleavage Multiple Arbitrary 

Amplification Profiling, Caetano-Anollés et al., 1993). 

 

1. 6. 2. SCAR markerek 

 

 A RAPD primerek megbízhatóságának javítása érdekében, Paran és Michelmore (1992) 

javasolták az ismert szekvenciájú amplifikált régió (SCAR, Sequence Characterized 

Amplified Region) markerek kifejlesztését.  

 A SCAR markerek tulajdonképpen, a RAPD és a későbbiekben bemutatásra kerülő más 

PCR módszerekkel kimutatott, polimorfizmust jelző DNS szakaszok további jellemzéséből 

származnak. Miután a kérdéses fragmentet klónozták és végeinek nukleotidsorrendjét 

meghatározták, a szekvencia ismeretében olyan specifikus primer páros tervezhető, amely 

segítségével egy adott polimorfizmus nagy biztonsággal vizsgálható.   

Használatuk kedvezőbb, mint a RAPD markereké, mert általában csak egy szakaszt 

jelölnek, és a PCR reakció körülményeinek változtatására kevésbé érzékenyek. A SCAR 

markereket géntérképezésre, marker alapú klónozásra, vagy markeren alapuló szelekcióra 

(MAS, Marker Assisted Selection), valamint közel rokon fajták azonosítására használják.  

 

1. 6. 3. SSR markerek 

 

A mikroszatellitek (SSR, Simple Sequence Repeat) tandem módon ismétlődő egyszerű 

szekvencia motívumok, melyeknek határoló régiói konzervatívak és alkalmasak primerek 

tervezésére. A 2-6 bázisból álló motívumok ismétlődésének számában van eltérés a 

különböző genotípusok között. Kialakulásuk valószínűleg mutációk és replikációs 

csúszások eredménye (Morgante et al., 2002). Kedvező tulajdonságaik, mint a gyakori 

előfordulás az eukarióta genomokban, magas fokú hosszpolimorfizmus, mendeli 

öröklődés, kodominancia, lókusz specifikusság, PCR alapú detektálás és egyértelmű allél 

elkülönítés, nagyon hatékony genetikai markerré teszi őket (Morgante and Olivieri, 1993). 

Különösen értékes markerek a genetikai térképezéshez, de a populációgenetikában, a fajta- 

és klónazonosításban is (Pellerone et al., 2001, Regner et al., 2006).  

Előnyük, hogy könnyen átvihetők egyik térképezési populációról a másikra, így 

összehasonlíthatóvá és egyesíthetővé válnak különböző populációkon készített térképek 
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(Regner et al., 2002). Hátrányuk, hogy egy PCR reakcióban csak egy lókuszról lehet 

információt nyerni, szemben a RAPD technikával (Agrawal et al., 2006). 

Az első szőlő mikroszatellit markereket Thomas és Scott izolálta (1993). Ez az első öt 

marker egy genomkönyvtárban azonosított VVS1-VVS5 sorozat volt. 1996-ban Bowers és 

munkatársai fejlesztették ki a VVMD5, VVMD6, VVMD7, és VVMD8 markereket 

(Bowers et al., 1996) és 1999-ben ugyanez a kutatócsoport újabb 22 markert írt le (Bowers 

et al., 1999). Ugyanebben az évben Sefc és munkatársai 18 SSR (VrZag sorozat, Sefc et 

al., 1999), majd a következő évben, Scott és munkatársai újabb 124 SSR markert (Scott et 

al., 2000) publikáltak. 

1999-ben alakult meg a Vitis Microsatellite Consorcium, annak érdekében, hogy az 

SSR primerek iránti hatalmas igényt, nagyszámú új marker izolálásával kielégítse. 19 

kutatócsoportja egyre több SSR szériát publikál (Lefort et al., 1999; Di Gaspero et al., 

2000; Pellerone et al., 2001; Adam-Blondon et al., 2004; Di Gaspero et al., 2005; 

Merdinoglu et al., 2005). Így tehát napjainkban már közel 600 SSR marker áll 

rendelkezésre a szőlő genotípusok vizsgálatához. 

 

1. 6. 4. RGA markerek 

 

A rezisztencia gén analóg (RGA, Resistance Gene Analog) markereket a rezisztencia 

lókuszok jellemzésére használják, és már számos olyan gént izoláltak segítségükkel, 

melyek a patogén felismerésében, jelátviteli útvonalakban, vagy védekezésben vesznek 

részt. A növényi rezisztenciagének funkcionális doménjeit a következő csoportokba lehet 

sorolni: nukleotid kötőhelyet (NBS, Nucleotid Binding Site), leucinban gazdag ismétlődést 

(LRR, Leucin Reach Repeat), receptorszerű kinázt (RLK, Receptor Like Kinase), leucin 

cipzár régiót (LZ, Leucin Zipper) tartalmazó fehérjét kódoló domének. Az NBS és más 

domént tartalmazó szekvenciák nagy számban fordulnak elő a genomban, géncsaládokba 

rendeződnek, és gyakran már korábban azonosított rezisztenciagénekkel azonos vagy 

közeli helyen találhatók, ami alátámasztja feltételezett szerepüket. 

PCR alapú eljárással az RGA régiókból olyan kapcsolt molekuláris markereket 

fejlesztett ki több kutatócsoport, melyek alkalmasak a rezisztenciagének térkép alapú 

klónozására. Donald és munkatársai (2002) szőlőben 28 RGA markert fejlesztett ki, 

melyek közül hármat a lisztharmat rezisztenciáért felelős Run1 (resistance of Uncinula 

necator) lókusszal találtak kapcsoltnak. Di Gaspero és Cipriani (2002, 2003) 34 NBS-LRR 

és 11 RLK specifikus primert tervezett a Vitis és Muscadinia nemzetségekre, melyek 

többféle rezisztenciagén térképezésére és BAC könyvtár vizsgálatára alkalmasak. 
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1. 6. 5. AFLP markerek 

 

Az amplifikált fragmenthossz polimorfizmus (AFLP, Amplified Fragment Lenght 

Polymorphism) markereket alkalmazó technikán ismeretlen szekvenciájú kromoszómális 

restrikciós fragmentumok PCR segítségével történő megsokszorozását értjük (Vos et al., 

1995).  

Az amplifikáció előtt a genomiális DNS-t két restrikciós endonukleázzal hasítják, és a 

DNS fragmentek végeire hely specifikus, kettős szálú adaptereket ligálnak, melyek 

szekvencia specifikus PCR reakciókat tesznek lehetővé anélkül, hogy a vágási hely 

környezetének DNS szekvenciáját ismernénk. Az ismeretlen szekvenciájú fragmenteket 

úgy amplifikáljuk, hogy az adapterek szekvenciája és a csatlakozó hasított vég lesz a 

restrikciós fragmentek primerkötő helye az amplifikáció alatt. Eukarióta genom esetében 

ez általában kiértékelhetelen mennyiségű különböző méretű fragment felszaporítását 

jelenti, ezért ennek kiküszöbölésére a PCR-primerek 3’ végeihez szelektív nukleotidokat 

adunk, amelyek a hasítási helyek csak egy csoportját tudják azonosítani. Így a reakció alatt 

csak azok a restrikciós fragmentek amplifiklódnak, amelyekben a hasítási hely utáni 

nukleotidok összeillenek a primer végeken lévő szelektív nukleotidokkal. A különböző 

méretű fragmenteket nagy elválasztóképességű elektroforézissel (poliakrilamid, kapilláris 

gélelektroforézis) választjuk el. 

Az AFLP nagy felbontóképességű technika, genetikai térképezésre, csoport 

szegregációs analízisre, nemesítési anyagok genetikai különbözőségének vizsgálatára 

használják (Maughan et al., 1996; Doucleff et al., 2004). 

 

1. 6. 6. SNP markerek 

 

 Az egyszerű nukleotid polimorfizmus (SNP, Single Nucleotid Polymorphism) a 

genetikai variabilitás leggyakoribb formája (Jordan and Humphries, 1994; Cho et al., 

1999). Az SNP-k az allélok között legtöbbször előforduló különbségek, pontmutációk vagy 

rövidebb inszerciók/deléciók, melyek replikációs hiba vagy DNS károsodás során jönnek 

létre a genom kódoló, nem kódoló vagy intergenikus részeiben. Elvben bi-, tri- vagy tetra-

allélikus polimorfizmusok is lehetnek.  

 Előfordulhat, hogy megjelenésük restrikciós enzim felismerő helyet alakít ki, vagy 

töröl, ekkor RFLP markerként könnyen azonosíthatók. Számuk azonban olyan nagy lehet, 

hogy sok esetben detektálásukhoz más módszerre van szükség. Erre alkalmas a DNS chip 

technológia, vagy a dinamikus allél-specifikus hibridizáció (DASH, Dynamic Allel-
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Specific Hybridization). A legközvetlenebb útja az SNP polimorfizmusok detektálásának 

az adatbázisokban elérhető szekvenicaadatok alapján a kérdéses régióban tervezett 

primerek segítségével amplifikált DNS fragmentek direkt szekvenálása (Shattuck-Eidens et 

al., 1990). 

 Az SNP alapú markereket elsősorban génazonosítás, genetikai térképezés, gén 

funkciójának azonosítása és DNS ujjlenyomat elkészítés céljából használják.   

  

1. 7. A szőlő genetikai térképezése 

 

A V. vinifera és más Vitis fajokkal hibrid genomon számos genetikai térkép készült már 

el. Az elsőt Lodhi és munkatársai készítették (1995), mely 422 RAPD, 16 RFLP és néhány 

izoenzim markert tartalmazott. 2000-ben készült el Dalbó és munkatársainak térképe, 

melyen az ivart meghatározó gént helyezték el (Dalbo et al., 2000). A következő Doligez 

és munkatársai (2002) által készített térkép főleg AFLP és kisebb részben SSR 

markerekből állt, és a magvatlanságot, valamint a bogyósúlyt befolyásoló QTL régiókat 

(Quantitative Trait Locus) térképezték. 2004-től már főleg SSR és SNP markerekből álló 

térképek láttak napvilágot (Troggio et al., 2007; Velasco et al., 2007; Welter et al., 2007).  

A legtöbb genetikai térképet rezisztencia lókuszok felderítésére hozták létre célzott 

egyedek keresztezésével előállított szegregáló populációk segítségével. Riaz és 

munkatársai (2008) által készített térkép, a Pierce betegség elleni, míg Xu és munkatársai 

(2008) által készített a Xifinema index rezisztencia elhelyezésére készült. További 

térképeket publikáltak a gombarezisztenciák (főleg lisztharmat és peronoszpóra) 

tanulmányozására Grando (2003), Fischer (2004), Barker (2005), Akkurt (2007), Welter 

(2007), Hoffmann (2008), Blasi és munkatársai (2011). Agrobacterium elleni rezisztencia 

lókusz térképezésére irányuló tanulmányokat eddig még nem közöltek. 

A jelenlegi legteljesebb integrált szőlő genetikai térkép Vezzulli és munkatársai (2008) 

által szerkesztett, mely öt elit V. vinifera (Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, 

Grenache és Riesling) faj keresztezésével készült el. 1134 markert (332 BESs (BAC End 

Sequences). 169 EST eredetű SNP, 283 SSR és 350 AFLP markert térképeztek, a 19 

kapcsoltsági csoport teljes hosszúsága 1443 cM, a markerek átlagos távolsága 1.27 cM.  

 

1. 8. A szőlő genomszekvenálási projektek 

 

A szőlő genom szekvenciáját 2007-ben publikálták, két párhuzamosan folyó munka 

eredményeként (Jaillon et al., 2007; Velasco et al., 2007). Ez a negyedik virágos, és az 

első gyümölcstermő növény, melynek meghatározták genom szekvenicáját, ami 
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hangsúlyozza a szőlő gazdasági jelentőségét. Jaillon és munkatársai a szekvenálást egy 

93%-os homozigótaságig öntermékenyített Pinot Noir fajtából származó PN 40024 

genotípuson kezdték el, teljes genom „shotgun” módszerrel. A szekvenált szakaszok 8,4-

szeresen fedik le a genomot, 487 Mb teljes genomméretet adnak ki, mely 30.434 fehérjét 

kódoló gént tartalmaz. A szekvenált genom közel 41 % transzpozon eredetű, 37 % intron 

és 7 % exon szekvenciából áll (Jaillon et al., 2007).  

Velasco és társai szintén Pinot Noir fajtával dolgoztak, de egy heterozigóta vonalból 

indultak ki („termesztett fajta”, ENTAV115 klón (IASMA Genomics)), amely jobban 

tükrözi a szőlőgenom változatosságát, viszont pont ezért a szekvencia összeállítása sok 

nehézségbe ütközik. Közel 2 000000 SNP markert azonosítottak, melyek közül 1 751 176 

térképeződött kromoszómákra és 86,7%-ot azonosították génekben. A munka 

eredményeként elkészült 505 Mb hosszú szekvenciában 29.585 feltételezett gént 

annotáltak. A markerek sorrendje és a teljes genom elérhető az EMBL/Genbank/DDBJ 

adatbázisokban (accession numbers: AM423240-AM489403, Velasco et al., 2007).  

2008-ra a ’Cabernet Sauvignon’ szőlőfajta fizikai térképe is elkészült (Moroldo et al., 

2008). Ezek a hatalmas munkák új lendületet és lehetőségeket adtak a szőlő további 

molekuláris vizsgálatainak, a rezisztenciagének megtalálásának és biotechnológiájának. 

 

1. 9. A munka közvetlen előzményei 

 

Az Agrobacterium gazdanövénykörének vizsgálata során bebizonyosodott, hogy néhány 

ázsiai Vitis fajon, mint például a V. amurensis egyes genotípusain, nem képeznek tumort a 

patogén baktérium törzsek. Ezekre a megfigyelésekre alapozva számos különböző Vitis 

genotípust megvizsgáltak az Agrobacterium fertőzéssel szembeni fogékonyságra. 

Szegedi és munkatársai (1984) a V. vinifera x V. amurensis fajták keresztezésből 

származó F1 és visszakeresztezett (backcross, BC1 és BC2) hibridek fogékonyságát 

vizsgálták meg, patogén agrobaktérium törzsekkel történő fertőzéssel. A fenotípusos 

elemzésekből kiderült, hogy a V. amurensis x V. vinifera keresztezésből származó F2 28/19 

klón és annak BC1 hibridjei, mint például a Kunbarát (A/1), heterozigóták a rezisztenciára, 

ami monogénes, domináns öröklődést mutat.  

Szegedi és Kozma (1984) további hibridcsaládok fogékonyságának vizsgálatával 

megerősítették a V. amurensis eredetű agrobaktérium rezisztencia Mendeli, domináns 

öröklődését. Továbbá megállapították, hogy a V. amurensis faj, illetve hibridjei kizárólagos 

rezisztenciaforrások lehetnek a nemesítések során, hisz a keresztezések során, 4-5 

generáción keresztül öröklődik a rezisztencia. Tehát a 80-as években már bizonyított volt, 
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hogy számos Vitis genotípus hordoz rezisztenciát az agrobaktériumos golyvásodással 

szemben, de az akkori genetikai módszerek fejlettsége még nem tette lehetővé a 

rezisztenciagén térképezését és ezen alapuló klónozását. A DNS technikák fejlődése, a 

molekuláris markerek széleskörű alkalmazása a rezisztenciagének térképezésben, 

izolálásában és a transzgenikus szőlő létrehozásának lehetősége mára már biztosítják e 

célok elérését. 

Csoportunk távlati célja a szőlőben lévő természetes rezisztenciagén megismerése, és a 

rezisztencia növényélettani alapjainak feltárása. Ebbe a munkába kapcsolódtam be 

doktorandusz hallgatóként Dr. Putnoky Péter vezetésével. A fent említett vizsgálatokra 

alapozva, munkánkat egy BC2 hibridcsalád (KS-2008) utódain végezzük, amely hordozza 

a V. amurensis eredetű Agrobacterium rezisztenciát. Ennek létrehozása több lépésben 

történt (5. ábra). Közvetlen szülőként az agrobaktérium fertőzésnek ellenálló V. vinifera 

Kunbarát fajtát és a fertőzésre érzékeny V. vinifera Sárfehér fajtát használták fel.  

A tanulmányozni kívánt Agrobacterium rezisztencia lókuszt Rcg1 lókusznak (resistance 

of crown gall) neveztük el. A dolgozatban is ezt a rövidítést használom, és a 

„koronagubacs rezisztens” vagy a „crown gall rezisztens” kifejezések helyett jobbnak 

láttam az „agrobaktérium rezisztens” kifejezést használni. 

 

 

 

 

5. ábra: A KS-2008 jelű hibridcsalád eredete. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Munkánk hosszú távú célja, a V. amurensis eredetű Kunbarát fajtából származó 

domináns és feltehetően egygénes Agrobacterium rezisztencia (Rcg1) lókusz helyzetének 

meghatározása, és a rezisztencia genetikai, molekuláris növényélettani alapjainak feltárása.  

 

Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki magunk elé: 

 

1. Patogén Agrobacterium törzsek jellemzése annak érdekében, hogy eldönthessük, 

melyek segítségével határozzuk meg az utódpopuláció egyedeinek kórokozóval 

szembeni fogékonyságát, illetve ellenálló képességét. 

 

2. Az agrobaktérium rezisztens V. vinifera Kunbarát és a fogékony Sárfehér fajtákra 

jellemző DNS polimorfizmusok azonosítása RAPD és mikroszatellita (SSR) 

vizsgálatok segítségével. 

 

3. A Kunbarát és Sárfehér fajták keresztezéséből származó nagyszámú utód 

jellemzése különböző Agrobacterium törzsekkel történő fertőzések segítségével. 

 

4. Az agrobaktérium rezisztenciához kapcsolt DNS markerek azonosítása, 

kapcsoltságuk mértékének meghatározása a teljes utódpopuláció vizsgálatának 

segítségével. 

 

5. Az Rcg1 rezisztenciagén kromoszómális helyzetének minél pontosabb 

meghatározása és a régió genetikai térképének elkészítése.  
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3. 1. Alkalmazott baktérium törzsek  

 

A munkánk során használt baktériumok és plazmidok jellemzőit a 2. táblázat 

tartalmazza. 

 

2. táblázat: A felhasznált baktériumtörzsek és plazmidok 

ELNEVEZÉS JELLEMZŐK REFERENCIA 

 

Escherichia coli törzs 

 

XL1-blue recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 

supE4 relA1 lacZΔM15 klónozó törzs, 

Tc
R 

 

Bullock et al., 1987 

   

Agrobacterium tumefaciens törzsek 

 

C58 vad típus, nopalin Ti plazmid Hooykaas et al., 1980 

UBAPF2  Plazmidmentes C58, Rif
R
  Hynes et al., 1985 

   

Agrobacterium vitis törzsek 

 

Tm4 vad típus, oktopin Ti plazmid Szegedi et al., 1988 

Paulus et al., 1989 

AB3 vad típus, oktopin Ti plazmid Szegedi et al., 1988 

Paulus et al., 1989 

AT1 vad típus, nopalin Ti plazmid Szegedi et al., 1988 

Paulus et al., 1989 

AB4 vad típus, nopalin Ti plazmid Szegedi et al., 1988 

Paulus et al., 1989 

S4 vad típus, vitopin Ti plazmid Szegedi et al., 1988 

Sz1 vad típus, vitopin Ti plazmid Szegedi et al., 1988 

   

Plazmidok 

 

pBS pBluescript II SK (+) klónozó vektor, 

Amp
R
 

Stratagene 

pJET pJET1.2/blunt klónozó vektor, Amp
R
 Fermentas 
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3. 2. A baktérium törzsek növesztése 

 

Az Agrobacterium törzseket 28
°
C-on komplett TA (Ditta et al., 1980), az E. coli törzset 

pedig 37
°
C-on LB (Sambrook et al., 1989) szilárd táptalajon (1,5 %  agar), illetve 

tápfolyadékban növesztettük. A megfelelő antibiotikumokat a 3. táblázatban megadott 

végkoncentrációkban alkalmaztuk.  

 

 

3. táblázat: Az alkalmazott antibiotikumok és koncentrációik (μg/ml) 

Antibiotikum Rövidítés E. coli Agrobacterium 

ampicillin Amp 100 - 

rifampicin Rif - 40 

tetraciklin Tc 15 - 

 

 

3. 3. A szőlő növények fenntartása és szaporítása 

 

 A KS-2008 jelű hibridcsaládot 2008 tavaszán ültettük ki szabadföldi magonctáblába a 

kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet telephelyén. A magoncokat 

zölddugványozással szaporítottuk, és üvegházban, természetes megvilágítás mellett 

neveltük. 

 In vitro körülmények között is szaporítottunk szőlő növényeket, 2-3 cm hosszúságú 

szárszegmensekből ½ MS (Murashige and Skoog, Duchefa) szilárd táptalajon (pH:5.8), 

melyet 10 g/l szacharózzal, 6 g/l agarral és Gambrog B5 vitaminnal egészítettünk ki 

[fotóperiódus: 12 óra megvilágítás/ 12 óra sötét].  

 

3. 4. Mesterséges agrobaktérium fertőzési tesztek 

 

 A térképező populáció egyedeinek Agrobacterium törzsekkel szembeni fogékonyságát 

mesterséges fertőzéssel határoztuk meg. Az A. tumefaciens C58, A. vitis Tm4, AT1, S4 

törzseket (2. táblázat) TA táptalajon két napig növesztettük 28
°
C-on, majd 0,9 %-os NaCl 

oldatban szuszpendáltuk fel a kultúrákat (OD590= 0,3; 10
8
 CFU/ml). A növényeket 

zölddugványozással szaporítottunk, klónonként 3-4 növény fiatal szárát három helyen 

szúrtuk át a baktérium szuszpenzióba mártott lándzsatű segítségével. A növényeket 

üvegházi körülmények között neveltük és 6 hét után értékeltük a tumorképződéseket. A 

fertőzési kísérleteket kétszer ismételtük meg két egymást követő évben. 
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3. 5. Baktérium DNS izolálás 

  

A baktériumok DNS izolálásához Meade és munkatársai módosított eljárását 

alkalmaztuk (Meade et al., 1982). 1,5 ml, éjszakán át növesztett, baktérium kultúrából a 

sejteket centrifugálással (12000 rpm) ülepítettük, és 300 μl TE oldatban (50 mM Tris-

HCL, 20 mM EDTA, pH:8.0) szuszpendáltuk. 100 μl 5% SDS és 100 μl pronáz oldatot (1 

órán át 37 ºC-on előinkubált, 2,5 mg/ml pronáz TE oldatban) adtunk hozzá. 1-3 órás 37
°
C-

os inkubálás után 500 μl TE-vel telített fenollal ráztuk össze, majd 5 perc centrifugálás 

(12000 rpm) után a felülúszót új eppendorf csőbe pipettáztuk át. 500 μl fenol : kloroform 

oldattal (25 térfogat fenol : 24 térfogat kloroform : 1 térfogat izoamil-alkohol) ráztuk 

össze. Centrifugálást (5 perc, 12000 rpm) követően a felülúszóhoz 500 μl kloroform 

oldatot (24 térfogat kloroform : 1 térfogat izoamil-alkohol) adtunk, összeráztuk és ismét 

centrifugáltuk. A vizes fázisból a DNS-t 1000 μl abszolút etanollal csaptuk ki. A 

kocsonyás csapadékot új, 500 μl 70%-os etanol tartalmú, eppendorf csőbe tettük át 

pipettahegy segítségével. Centrifugálás (5 perc, 12000 rpm) után a felülúszót leöntve, 

szárítást követően, a DNS csapadékot 100 μl desztillált vízben oldottuk fel.  

 

3. 6. Szőlő genomi DNS izolálása  

 

A DNS izoláláshoz, 1 g fiatal szőlőlevelet folyékony nitrogénben szétdörzsöltünk és 20 

ml CEP (2% CTAB, 100 mM Tris, 20 mM EDTA, 1,4 M NaCl, 0,5% -Mercaptoethanol) 

pufferbe tettük, amihez 100 mg polyvinylpyrrolidont (PVP, Sigma P6755) adtunk (1g 

levél/100mg PVP). Mindezt jól összeráztuk és 1 órán keresztül 65
°
C vízfürdőben 

inkubáltuk, mialatt többször összekevertük. Az egy óra elteltével 20 ml kloroformot (1:1 

arányban) adtunk hozzá, óvatosan összeráztuk és 30 percig állni hagytuk, közben sűrűn 

forgattuk. Ezután 10 percig centrifugáltuk (4400 rmp, IEC Centra rotor No 7231). A 

felülúszót új csőbe mértük és 0,5 térfogatnyi 5M NaCl oldatot és 0,6 térfogatnyi 

izopropanolt adtunk hozzá. Óvatosan összeráztuk. Következő lépésben 5 percig 

centrifugáltuk (4400 rmp), majd a felülúszót leöntöttük, alaposan lecsurgattuk és 1 ml TE 

(50 mM Tris (pH:7.5), 20 mM EDTA) oldatban oldottuk fel a csapadékot, amihez 10 l 10 

mg/ml DNáz mentes RNáz oldatot adtunk és 1-2 óráig, szobahőmérsékleten hagytuk 

oldódni. Ezután a mintákat három részre osztottuk, hogy eppendorf csövekben 

folytathassuk a munkát. 300 l DNS oldathoz 300 l TES (TE-ben 10 mM Tris (pH:7.5), 1 

mM EDTA, 1% SDS) puffert adtunk és 10 perc jégen való inkubálás után 300 l NH4Ac 

(7,5 M, 0
°
C) oldatot adtunk hozzá. Alapos összekeverés és 10 perces -20

°
C-os inkubálást 
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követően, a keletkezett csapadékot ülepítettük (5 perc, 12000 rpm). A felülúszót 500 l-

ként új csövekbe óvatosan átpipettáztuk és 0,6 térfogat i-propanollal kicsaptuk a benne 

lévő DNS-t (20 perc -20
°
C). Ezután 5 percig centrifugáltuk (12000 rmp) a mintákat. A 

csapadékot 70%-os etanollal mostuk, majd szárítottuk és 250 l desztillált vízben oldottuk 

fel (Arnedo-Andres et al., 2002).  

 

3. 7. A DNS minták minőségének ellenőrzése 

 

A DNS koncentráció meghatározásához, spektrofotométerrel (GeneQuant II) mértük 

meg az oldatok hígításainak optikai denzitását 260 és 280 nm hullámhosszon, és ebből 

számítottuk ki a koncentrációkat, valamint a fehérje szennyezettség mértékét. Az 

OD260/OD280 arány mindig 1,6 és 2,0 között volt. A DNS preparátumokból vett mintákat 

kezelés nélkül, és EcoRI enzimmel (Fermentas) emésztve agaróz gélen is elválasztottuk, 

hogy az RNS, és az enzimreakciókat gátló esetleges más szennyezéseket kimutassuk.  

A PCR reakciók összehasonlíthatósága és kiértékelhetősége érdekében minden mintából 

egyenlő koncentrációjú oldatokat hígítottunk templátnak, amelyekben a koncentrációt 10 

ng/l-ben határoztuk meg. 

 

3. 8. RAPD kísérletek  

 

 A rezisztenciagénhez kapcsolt markerek keresésére a RAPD analízisek során Williams 

és munkatársai által leírt módszert alkalmaztuk (1990) és az Operon cég 

(http://oligos.qiagen.com/stock/rapd_10mer_price.php) dekamer primersorozataival (OPA-

tól OPZ-ig) azonos primereket szintetizáltattunk, és végeztük a reakciókat. A reakciók 

körülményei: 10 ng emésztetlen vagy emésztett templát DNS, 20 mM Tris–HCl (pH:8.4), 

50 mM KCl vagy (NH4)2SO4, 2 mM MgCl2, 100 μM dNTP (Fermentas), 10 μM primer (4. 

táblázat) és 0.2 U Dream Taq DNS polimeráz (Fermentas). A MJet PTC 200 thermocycler 

és BioRAD S1000 PCR gépben a következő programot alkalmaztuk: 2 perc 95
°
C, 35 

cikluson keresztül 30 másodperc 94
°
C, 30 másodperc 36

°
C, 1 perc 72

°
C, végül 2 perc 

72
°
C.  

A tecMAAP PCR analízisekhez, a szőlő DNS minták restrikciós endonukleázokkal 

történő hasítását Sambrook és munkatársai szerint végeztük (Sambrook et al., 1989), az 

enzimekhez (EcoRI, PstI, HindIII) ajánlott pufferközegben, követve a gyártó előírásait 

(Fermentas). Ezt követően a minták DNS tartalmát 0,1 térfogatnyi 3 M NaAc (pH:4.8) és 3 

térfogatnyi abszolút etanol hozzáadásával kicsaptuk. Minimum 20 perc, -20
°
C inkubálás 

http://oligos.qiagen.com/stock/rapd_10mer_price.php
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után, 5 perc centrifugálást (12000 rmp), 70% etanolos mosást és szárítást követően 40 μl 

desztillált vízben vettük fel a csapadékot. A reakciók összehasonlíthatósága érdekében 

minden mintából egyenlő koncentrációjú (10 ng/l) oldatokat higítottunk. 

 

 

4. táblázat: A rezisztencia lókuszhoz kapcsolt RAPD markerekhez tartozó primerek 

PRIMER SZEKVENCIA 5’-3’ Tm 

OPT-17 CCAACGTCGT 36
°
C 

OPD-10 GGTCTACACC 36
°
C 

OPJ-06 TCGTTCCGCA 36
°
C 

OPX05 CCTTTCCCTC 36
°
C 

OPQ-15 GGGTAACGTG 36
°
C 

OPU-07 CCTGCTCATC 36
°
C 

OPB01 GTTTCGCTCC 36
°
C 

OPJ17 ACGCCAGTTC 36
°
C 

OPU-10 ACCTCGGCAC 36
°
C 

OPW-15 ACACCGGAAC 36
°
C 

 

 

3. 9. Specifikus PCR reakciók 

 

Az A. tumefaciens és A. vitis törzsek iaaH génjeinek detektálásához, amplifikálásához 

és szekvenálásához az 5. táblázatban feltüntetett specifikus primereket alkalmaztuk. A 

reakciók körülményei: 10 ng templát DNS, 1x 4x Taq buffer, 0,2 mM dNTP (Fermentas), 

1,5 mM MgCl2, 10 μM fw/rev primer, 1.25 U Taq polimeráz. Az alkalmazott programokat 

(iaaH-54 és iaaH-56) a 8. táblázat tartalmazza.  

 

 

5. táblázat: A munkában felhasznált oligonukleotidok 

PRIMER SZEKVENCIA 5’-3’ Tm 

iaaH_F2 ACATGCATGAGTTATCGTTTGGAAT 54
°
C 

iaaH_R1 GCATCAAGGTCATCGTAAAAGTAGGT 54
°
C 

iaaH_F10    GGAAACATGCATGAGTTATCGTT 54
°
C 

iaaH_R10 CCACATCAGCATCAAGGTCATC 54
°
C 

iaaH_p1 GGAAATTCCCTCCAATAATCG 56
°
C 

iaaH_end CAAGCAGATGTTTTGATTTTGGG 56
°
C 

Hend2 CTTGGCCTGAAGGATTGACG 56
°
C 

Hend4 AATTCGTAGTCCCGATGTAGCG 56
°
C 

Hinv3 CGCAGCAGCCACACCAC 56
°
C 

Hinv4 CACCGCCGGAATCATAGC 56
°
C 
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 A rezisztenciagénhez kapcsolt markerek keresésére irányuló SSR analízisekhez Doligez 

(2006), Vezzulli (2008) és munkatársai által készített térképekből válogattunk markereket. 

Az egyes kapcsoltsági csoportokhoz (LG, Linkage Group) tartozó markerek a következők: 

VMC9F2, VVIT60 (LG1); VMC6B11, VMC7G3 (LG2); VMC1G7, VMC2E7 (LG3); 

VMCNG1F1-1, VRZAG83, VMC7H3, VVIP77 (LG4); VMC9B5 (LG5); VMC4H5, 

VVS5 (LG6); VMC8D11 (LG7); VMC3F8, VMC6g8, VMC8D11 (LG8); VMC4H6 

(LG9); VMC2A10, VrZag67 (LG10); VMC6G1 (LG11); VMC8G9, VMC1G3-2, 

VMC4F3-1 (LG12); VMC9H4-2, VVS1 (LG13); VrZag112, VMC2H5 (LG14); VVS16, 

UDV015, UDV116, UDV047, VVIB63, VVIQ61, VVIV67, VVIP33, VMC5G8, 

VVMD30, VMC4D9.2, VMC8G3.2 (LG15); VMC1E11, VVMD5, Scu14 (LG16); 

VMC3C11.1, VMC9G4 (LG17); VMC8B5, VMC3E5, VVIN03 (LG18); VMC3B7-2, 

VMC5H11 (LG19). A primerek szekvenciája elérhető az NCBI UniSTS (http:// www 

.ncbi.nlm.nih.gov/) adatbázisban. 

 A reakciók körülményei: 20 ng templát DNS, 10 μM fw/rev primer (6. táblázat), 20 mM 

Tris-HCl (pH:8.4), 50 mM KCl vagy (NH4)2SO4, 100 μM dNTP (Fermentas), 2,5 mM 

MgCl2 és 0.5 U Dream Taq DNS polimeráz (Fermentas). Az SSR analízisek során a 

MICROSAT programot alkalmaztuk (8. táblázat).  

 

6. táblázat: Az Rcg1 lókuszhoz kapcsolt SSR markerekhez tartozó primerek 

PRIMER  SZEKVENCIA 5’-3’ Tm 

VVIV67 FW AACTTGATTGAACAAAGGCCTA 52
°
C 

 REV TATTATGCCTATCCAGTTTCGA 52
°
C 

VVS16 FW TCAAACTATTATTCAAACCAAAGTACG 52
°
C 

 REV TCGATTTCAACAAATTTAGAAATATG 52
°
C 

UDV015 FW TGCACATTTCCCTCCTTAG 52
°
C 

 REV CGGGTTACTGGGAAGGGTAT 52
°
C 

 

A későbbiekben a célzott polimorfizmusok keresésére és a kapcsolt, meghatározott 

bázissorrendű régiókra specifikus primer párokat terveztünk (7. táblázat). A reakciók 

körülményei a következők voltak: 10 ng DNS, 1x 4x Taq buffer, 0,2 mM dNTP, 1,5 mM 

MgCl2, 10 μM fw/rev primer, 1.25 U Taq polimeráz (Fermentas). Az alkalmazott 

programokat (vviv67, chr15) a 8. táblázat tartalmazza.  
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7. táblázat: A 15. kromoszóma szekvenciája alapján tervezett és a térképezésben 

sikeresen alkalmazott SCAR primerek 

PRIMER  SZEKVENCIA 5’-3’ Tm 

OPQ15_1_sc FW AGTAGAGATAATGATGGTGTAG 56
°
C 

 REV GCACATGATACAAAATCTGT 56
°
C 

OPX05_1_sc FW GTTTCTTGATTCCATTGTTTGTA 56
°
C 

 REV TTAGGAACTTCGACAACATTG 56
°
C 

OPT17_1_sc FW GTTGCGGTTCCCATTTTTCACC 56
°
C 

 REV AGCCAACTTGCGCCCCTTAGT 56
°
C 

vviv67 FW ATTCTCATTTGGGTTCTCAC 56
°
C 

 REV TTCAGTAGTCACTCTCAAC 56
°
C 

1M6i FW CTTATATTCATCAGTGGAGAAATC 56
°
C 

 REV CAGTAGTTGTACGTTTCCAG 58
°
C 

1M6igr/11M1igr FW CTACTAGGCCAAGGCTTAC 58
°
C 

 REV ATGGAGGCAGAATATGTAGC 58
°
C 

1M71 FW CGGGTAGAAAAACCAATC 58
°
C 

 REV ATGAGATTCGGTATTATGTTTG 58
°
C 

1M72 FW CATCCTTGATTCAGCCAG 58
°
C 

 REV GACCCTTATGACCTTAAACAAC 58
°
C 

1M8 FW GCATGTTATGTGGACTTCTG 58
°
C 

 REV GCAAACCAACAATACCct 58
°
C 

1M83 FW TTATCCACAACAAAATAGCCT 58
°
C 

 REV TGCATATTCTGTACCATCAC 58
°
C 

1M9 FW TTCAACGTTTCCCCACTC 58
°
C 

 REV TATTTCTTGTGCGTGCAAC 58
°
C 

2M1B FW GCGAGTTCCATTCACTG 58
°
C 

 REV CCAAAACAACTTTCCCAAG 58
°
C 

2M1D FW GAAATATAAGAATTCTTATTGGCTTG 58
°
C 

 REV GTTTAGGGAAGAGGCAGT 58
°
C 

2M4D FW TTGTTCTCGTTTGGTTCAG 58
°
C 

 REV GTTGCTCATTCATCTTGTTATTAG 58
°
C 

2M4E FW ATCCAGATAGCATAAGCTTCTC 58
°
C 

 REV TGAATGTGGCTTTTTCCAAG 58
°
C 

2M91/12M3 FW CCTCTTCTGCTCACTGTG 58
°
C 

 REV GCATTTCAACCGATATTTCAC 58
°
C 

glp1-end FW GATGTCCCACACTAAGAG 58
°
C 

 REV ATGTAAAATCAGTTGTTGTCTG 58
°
C 

5M5 FW GAGAAGTCCTTGTGTCTTTC 58
°
C 

 REV AGCACTACAAGTCATATGATAC 58
°
C 

6M1 FW AACCCGATTAAAGGCTCTA 58
°
C 

 REV TGGGAGAATCAAGTGGAC 58
°
C 

9M3-3 FW CAAGTGGCTCTTCTCCATA 58
°
C 

 REV GGTGTGATGTAGAGTGAAAC 58
°
C 
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8. táblázat: A munkánk során alkalmazott PCR programok 

 iaaH-54 iaaH-56 MICROSAT vviv67 chr15 

1. 2:00  95C 2:00  95C 2:00  94C 2:00  95C 2:00  95C 

2. 0:30  95C 0:30  95C 1:00  92C 0:30  95C 0:30  95C 

3. 0:30  54C 0:30  56C 1:00  52C 0:30  56C 0:30  58C 

4. 1:00  72C 1:00  72C 2:00  72C 1:00  72C 1:00  72C 

5. 32x go to 2 32x go to 2 40x go to 2 32x go to 2 32x go to 2 

6. 5:00  72C 5:00  72C 5:00  72C 5:00  72C 5:00  72C 

7. End End End End End 

 

 

3. 10. Gélelektroforézis 

 

Az amplifikációs termékek, fragmentek elválasztására agaróz gélelektroforézist 

alkalmaztunk, melyet TBE pufferrel készítettünk (89 mM Tris, 89 mM Bórsav, 2 mM 

EDTA) és 0,1 μg/ml végkoncentrációban etídium-bromidot adtunk hozzá. Az elválasztani 

kívánt DNS mintákhoz, a végtérfogatnak megfelelően 0,2 térfogatnyi 5x STOP (10 % 

ficoll-400, 0,25 M EDTA pH:8.0, 0,2 % brómfenolkék) oldatot adtunk. Gélelektroforézist 

minigél esetén 60 V, fragmentizoláláskor 40 V, nagy gél esetén 120 V alatt végeztük. A 

RAPD termékek elválasztásához 1,5 % agaróz gélt, az SSR termékek szeparálására 4% 

metaphoros agaróz gélt vagy 8% denaturáló akrilamid gélt, és etídium-bromidos festést 

alkalmaztunk.  

Kontrollként PstI enzimmel emésztett lambda-fág DNS-t és 100 bp GeneRuler Ladder 

Plus-t (fragmentek hossza: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1031, 1200, 1500, 

2000, 3000 bp; az aláhúzottak erősebben látszanak a gélen) vagy 100 bp DNS Laddert 

(fragmentek hossza: 100, 200, 300,400, 500, 600, 700, 800, 900, 1031 bp) alkalmaztunk 

(Fermentas). A kiértékelést BioDoc-It
M

 fotodokumentációs rendszer (BioImaging system, 

www.uvp.com) segítségével végeztük. 

 

3. 11. Fragmentizolálás 

 

A PCR termékeket gélelektroforézis segítségével tisztítottuk. Az izolálni kívánt 

fragment elé a gélbe Whatman DE 81 papírt tettük és 20 perces 60 V elekroforézis után a 

papírt eppendorf csőbe tettük és a DNS-t 50 l 1M NaCl oldattal mostuk le kétszer egymás 

után. A DNS kicsapása 0,1 térfogat 3 M NaAc oldattal (pH:7.0) és 2 térfogat abszolút 

http://www.uvp.com/
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alkohollal történt. 20 perc -20
°
C inkubálás után centrifugáltuk (5 perc, 12000 rpm), 

mostuk, szárítottuk és 20 l steril desztillált vízben oldottuk fel a csapadékot. 

 

3. 12. DNS ligálás 

 

A ligálási elegyet vektor DNS, fragment DNS, ligáz puffer (5x puffer: 200 mM Tris-

HCL, 50 mM MgCl2, 50 mM dithiotreitol, 2,5 mM ATP, pH:7.8) és steril desztillált víz 

felhasználásával készítettük. A reakcióhoz T4 DNS ligázt használtunk (Fermentas), és az 

elegyet legalább 2 óráig szobahőmérsékleten inkubáltuk. Munkánk során pBS (Stratagene) 

és a pJET1 direkt szelekciós vektort alkalmaztuk (Fermentas). 

 

3. 13. Baktérium transzformálás  

 

A kompetens sejtek készítéséhez XL1-Blue törzset használtunk. 200 ml SOB 

tápoldatban (2 % Bacto trypton, 0,5 % Yeast extract, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, pH:7.0) 

éjszakán át növesztett baktériumkultúrát 10 percre jégre tettük. 10 perces centrifugálást 

(4000 rpm) követően a leülepedett sejteket 80 ml hideg TB pufferben (10 mM PIPES, 15 

mM CaCl2, 250 mM KCl, pH:6.7) szuszpendáltuk fel. 10 perces jégen történő inkubáció, 

majd egy újabb centrifugálás (10 perc 4000 rpm) után az összegyűjtött sejteket 20 ml 

jéghideg TB pufferben szuszpendáltuk fel. A szuszpenzióhoz 1,5 ml DMSO-t adtunk, a 

sejteket eppendorf csövekbe szétosztva folyékony nitrogén segítségével fagyasztottuk és 

transzformációig -80
°
C-on tároltuk (Inoue et al., 1990). 

Egy transzformáláshoz 100 μl kompetens sejtet használtunk fel. A sejteket -80
°
C-ról 

jégre tettük, 15 perc után hozzáadtuk a ligált DNS oldathoz. 20 percig jégen inkubáltuk, 

majd 3 perces 37
°
C-os hősokkot alkalmaztunk. A hősokkot követően 400 μl LB 

(Sambrook et al., 1989) tápfolyadékot adtunk az oldathoz, majd 1 órán keresztül 37
°
C-on 

inkubáltuk. Ezután a sejteket szelektív táptalajra szélesztettük (LB Amp) és egy éjszakán át 

37
°
C-on növesztettük. 

A pBS vektorba klónozásnál a táptalajba az antibiotikumon kívül, 200 μIPTG-t és 

0,004 % Xgal oldatot (2% törzsoldat, dimetil-formamidban oldva) tettünk, és a megfelelő 

transzformánsokat kék-fehér screen segítségével válogattuk ki (Inoue et al., 1990). 

 

3. 14. Plazmid DNS izolálása 

 

A plazmid DNS-t E.coli esetén 3-3 ml LB tápfolyadékban, a megfelelő antibiotikum 

jelenlétében egész éjszakán át növesztett sejtekből Ish-Horowicz és Burke szerint alkalikus 
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lízissel preparáltuk (Ish-Horovicz and Burke, 1981). 1,5 ml kultúrát eppendorf csőbe tettük 

és a sejteket centrifugálással (12000 rpm) ülepítjük. A sejteket 100 l TEG oldatban (25 

mM Tris-HCl, 10 mM EDTA, 50 mM glükóz, pH:8.0) szuszpendáljuk fel. A feltárást 

óvatosan keverés mellett 200 l NS oldat (0,2 N NaCl, 1% SDS) hozzáadásával végeztük. 

A mintákat 5 percig 0
°
C-on inkubáltuk, majd erős rázással 160 l hideg NaAc oldatot (3 

M, pH:4.8) adtunk hozzájuk. 5 perces 0
°
C-on történő inkubálás után 5 percig 

centrifugáltuk (12000 rpm), és a felülúszóból 400 l izopropanollal kicsaptuk a plazmid 

DNS-t.  10-15 perc -20
°
C-on történő inkubálás után, centrifugáltuk (5 perc, 12000 rpm), a 

csapadékot mostuk 70%-os etanollal, centrifugáltuk és szárítottuk, majd 30-50 l DNS 

mentes Rnáz (50-100g/ml) oldatban feloldottuk.  

A DNS minták szekvenálásához szükség volt a preparátumok további tisztítására. A 0,1 

térfogat 10% SDS és 1 térfogat 7,5 M NH4Ac hozzáadása után 15 percig jégen inkubáltuk 

a mintákat, majd centrifugáltuk 5 percig (12000 rpm), és a felülúszókat új csőbe 

pipettáztuk. Ezekhez 0,6 térfogat izopropanolt adtunk és -20
°
C inkubáltuk minimum 20 

percig. Ezután 70%-os etanolos mosás és szárítás következett. A csapadékokat 30-40 μl 

steril desztillált vízben vettük fel. 

 

3. 15. Plazmid DNS emésztés restrikciós endonukleázokkal 

 

A tisztított plazmid DNS mintákból 0,2-0,5 μg-ot használtunk fel a restrikciós 

endonukleázokkal történő emésztésekhez. A mintákat 1-2 U mennyiségű Fermentas enzim, 

megfelelő enzimpuffer és steril desztillált víz jelenlétében 1 óráig 37
º
C-on inkubáltuk. A 

keletkezett termékeket agaróz gélelektroforézissel választottuk el. 

 

3. 16. DNS szekvencia meghatározás és elemzés 

 

A munkánk során tisztított plazmid DNS minták és PCR fragmentek nukleotid 

szekvenciáját a megfelelő oligonukleotidok segítségével az MTA Szegedi Biológiai 

Központ DNS Szekvenáló Laboratóriumában határozták meg a BigDye terminátor kit 

alkalmazásával, Applied Biosystems 373A szekvenáló készüléken (Perkin Elmer, 

Wellesley, MA USA). 

 A részszekvenciákat a Chromas Pro (www.technelysium.com.au/ChromasPro.html) 

program segítségével ellenőriztük, javítottuk és a Lasergene (DNA Star Inc.) program 

segítségével illesztettük össze. A szekvenciák elemzésére az NCBI (http://www.ncbi.nlm. 

nih.gov) és a Genoscope (http://www.genoscope.cns.fr) honlapján elérhető V. vinifera 
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genomprojekthez kapcsolt különböző funkciókat alkalmaztuk (BLAST elemzés, 

szekvencia lekérés). 

 

3. 17. Primerek tervezése 

 

A specifikus primer párok tervezésénél ügyelnünk kellett arra, hogy közel azonos 

olvadási hőmérséklettel rendelkezzenek, ne képezzenek másodlagos szerkezeteket és 

specifikusan, stabilan kötődjenek (GC:AT aránya biztosítja) a DNS régiókhoz. Ezeket a 

kritériumokat, a DNASTAR PrimerSelected program és a Sequence Manupulation Suite 

(SMS) honlap PCR Primer Stats program (http://www. bioinformatics. org/sms2/ pcr_ 

primer_stats.html) segítségével vizsgáltuk meg. Mindkettő elemzi a primerek GC-arányát, 

olvadási hőmérsékletét (Tm), a lehetséges PCR reakciót zavaró esetleges komplementer 

szakaszok meglétét.  

 A V. vinifera 15. kromoszómájának szekvenciája és géntérképe az alábbi címeken 

érhető el, http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_012021.2 és http://www.genoscope. 

cns.fr/ externe/Genome Browser/Vitis/. 

 

3. 18. Kapcsoltsági analízis 

 

 Az utódpopuláció egyedeinek genotipizálását (rezisztens: a rezisztenciával kapcsolt 

DNS fragmentet hordozza; szenzitív: a rezisztenciával kapcsolt DNS fragmentet nem 

hordozza) több ismétlésben is elvégeztük a kapcsolt markerek esetében. A markerek 

sorrendjét Kiss és munkatársai által kifejlesztett (1998) színtérképezés segítségével 

határoztuk meg. A Függelékben összesített genotípus adatokból kiszámítottuk a markerek 

közötti rekombinációs gyakoriságot és abból a becsült genetikai térképtávolságot. Ehhez a 

legegyszerűbb képletet (rekombinánsok száma/ összes utód x 100), a Kosambi (1944) 

térképfüggvényt és a JoinMap4 program (Stam, 1993) demo verzióját alkalmaztuk. 

http://www/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_012021.2
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4. EREDMÉNYEK 

 

4. 1. Patogén Agrobacterium törzsek jellemzése 

 

Munkánk során jellemezni kívántunk néhány patogén Agrobacterium törzset, annak 

érdekében, hogy eldönthessük, melyek segítségével határozzuk meg az utódpopuláció 

egyedeinek kórokozóval szembeni fogékonyságát, illetve ellenálló képességét. 

Az Agrobacterium törzsek kimutatására számos módszer létezik, de napjainkban 

leggyakrabban ez is PCR reakcióval történik. Léteznek általánosan alkalmazható, patogén-

specifikus primer párok, melyeket a Ti plazmidon lévő virulenciagének és onkogének 

szekvenciái alapján terveztek meg.  

 

4. 1. 1. Az iaaH gén szelektív kimutatása 

 

Számítógépes elemzések segítségével összehasonlítottuk több Agrobacterium törzs (3. 

1. fejezet, 2. táblázat) auxin bioszintézisben szerepet játszó onkogénjeit (iaaH - ez a 

munka, iaaM - Galambos Anikó munkája). Többségük szekvenciája elérhető volt az 

adatbázisokban.  

Jól látható a 6. ábrán, hogy alig található erősen konzerválódott rész a rokon törzsek 

iaaH gén szekvenciái esetében. A legnagyobb eltérés az A. tumefaciens C58 és A. vitis S4 

törzsek között van. A rokonsági kapcsolatokat vizsgálva is ezek állnak egymástól a 

legtávolabb, és az opinhasznosítás alapján is eltérő biotípusba tartoznak (C58, nopalin Ti 

plazmid; S4, vitopin Ti plazmid). Ezen ismeretek alapján mindkét törzset bevontuk az 

utódpopuláció jellemzésébe, hogy megállapíthassuk a rezisztencia spektrumát.  
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6. ábra: Részlet a különböző Agrobacterium törzsek iaaH gént kódoló DNS 

szekvenciáinak összehasonlításából. A sárga háttér a konszenzus 

szekvenciától eltérő bázisokat jelzi. At: A. tumefaciens törzsek, Av: A. vitis 

törzsek. 

 

 

A szekvenciák összehasonlítását követően, iaaH specifikus primereket terveztünk a 

konzerválódott régiókra. Az iaaH_F1/R2 és iaaH_F10/R10 primer pár (3. 9. fejezet, 5. 

táblázat) segítségével az összes oktopin és nopalin Ti plazmiddal rendelkező A. 

tumefaciens és A. vitis (C58, Tm4, AB3, AT1, AB4) törzs esetében kaptunk egy 400 

bázispár nagyságú fragmentet, míg a vitopin csoportba tartozó törzsek (S4, Sz1) esetében 

nem keletkezett termék. Negatív kontollként az UBAPF2 plazmidmenetes klónt 

alkalmaztuk. Érdekes volt, hogy az iaaH_F10/R10 primer párral az AB3 törzs esetében egy 

nagyobb termék (570 bp) képződött (7. ábra). A PCR fragment izolálása, klónozása és 

szekvenáltatása (3. 11.-3. 16. fejezet) után kiderült, hogy a fragment 3’ végére tervezett 

primer az eredeti primerhelytől 170 bázispárral messzebb található. 
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7. ábra: Az Agrobacterium törzsek iaaH génrészleteinek kimutatása a 

specifikus primer kombinációk felhasználásával. Az alkalmazott primerek 

elnevezése a kép alján látható. : PstI enzimmel emésztett lambda-DNS, 

1: A. vitis Tm4, 2: AB3, 3: AT1, 4: AB4, 5: S4, 6: Sz1, 7: A. tumefaciens 

UBAPF2, 8: C58. 

 

 

4. 1. 2. Az A. vitis AT1 és AB4 törzsek iaaH szekvenciájának elemzése 

 

A szekvenciák elemzése során észrevettük, hogy két A. vitis törzs (AT1, AB4) iaaH 

génjéről nem található információ az adatbázisokban. Az ismert szekvenciák 

konzerválódott részeit figyelembe véve, primereket terveztünk a közel 1400 bázispár 

hosszúságú gén DNS szekvenciájának meghatározásához. Mindkét törzs esetében részben 

átfedő fragmenteket kaptunk az iaaH_p1/R1 és iaaH_F2/end primerek alkalmazásával. A 

PCR termékeket izoláltuk, klónoztuk és a DNS szekvenciák meghatározását követően, 

további primereket (Hinv3, Hinv4, Hend2 és Hend4) terveztünk annak érdekében, hogy 

mindkét szálon lehetővé tegyük a nukleotidsorrend biztonságos meghatározását (3. 9. 

fejezet, 5. táblázat és 8. ábra). Az izolált PCR fragmentek szekvenciáját a tervezett 

primerek segítségével, szubklónozás nélkül, direkt úton határoztuk meg. 

 

 

 

8. ábra: A iaaH gén szekvenálásához használt primerek. 
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A részszekvenciákat bioinformatikai eszközökkel elemeztük és illesztettük össze. A 

DNS szekvenciák elérhetők az NCBI nukleotid adatbázisban (accession number: 

AM745117 és AM745118, Bini et al., 2008).  

Az elemzéseket követően megállapítottuk, hogy az AT1 és az AB4 törzs iaaH génjének 

bázissorrendje teljesen megegyezik. Így arra a következtetésre jutottunk, hogy a két 

baktérium azonos vagy nagyon hasonló Ti plazmiddal rendelkezik.  

A rezisztencia mértékének meghatározása érdekében, a későbbiekben a két rokon törzs 

közül csak az A. vitis AT1 (nopalin Ti plazmid) törzset és az oktopin típusú Ti plazmidot 

tartalmazó Tm4 törzset használtuk az utódpopuláció vizsgálatánál.  

 

4. 2. A térképező populáció agrobaktériumokkal szembeni ellenálló képességének 

meghatározása 

 

     Egy korábbi vizsgálat során jellemzett agrobaktérium rezisztens Kunbarát és érzékeny 

Sárfehér fajták keresztezésével az utódpopulációt Dr. Kozma Pál hozta létre a jelenlegi 

PTE TTK Szőlészeti és Borászati Intézetben. Az általunk vizsgált 272 magoncot Dr. 

Szegedi Ernő gondozta és szaporította a kecskeméti Szőlészeti és Borászati 

Kutatóintézetben (Budapesti Corvinus Egyetem). A fertőzéses kísérleteket (3. 4. fejezet) az 

ő irányítása mellett végeztük (Galambos Anikóval végzett közös munka).  

 Munkánk kezdetén a két szülőt, és a keresztezésükből származó 27 magoncból, 4-5 

zölddugványozással létrehozott növényt (9. ábra) vizsgáltunk meg a rezisztencia 

jelenlétére. A növények fiatal szárait az általunk okozott sérülésen keresztül fertőztük A. 

tumefaciens C58, A, vitis Tm4, AT1 vagy S4 törzsekkel (3. 1. fejezet, 2. táblázat) külön-

külön. A tumorképződést 6 hét után értékeltük ki (10. ábra).  

 

 

 
 

9. ábra: Az utódpopuláció nevelése és szaporítása. 
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10. ábra: Tumorképződés egy szenzitív és egy rezisztens utód esetében. 

 

 

Megállapítottuk, hogy a négy törzzsel történő fertőzés eredményei megegyeztek, 

ugyanazon növények klónjai mutatták a rezisztens vagy szenzitív fenotípust. Így a 

későbbiekben, a többi magonc esetében, már csak az A. vitis AT1 és Tm4 törzzsel kétszer 

végeztük el a fertőzési kísérleteket két egymást követő évben.  

A klónok egy részénél (43) nem tudtuk egyértelműen megállapítani a kórokozóval 

szembeni fogékonyságukat, így esetükben mindenképpen szükséges volt ismétléseket 

végeznünk. Akkor is megismételtük a fertőzési teszteket, ha a későbbi térképezési 

kísérletekben egyes markerek jelenléte és az adott utód növény rezisztencia fenotípusa 

között ellentmondást találtunk.  

A kiértékeléseket követően 153 utód bizonyult ellenállónak, míg 119 utód klónjain 

mindegyik baktérium törzs tumort hozott létre.  

 

4. 3. DNS polimorfizmusok kimutatása a keresztezéshez használt szőlőfajtákban 

 

Munkánk kezdetén még nem állt rendelkezésünkre egy jellemzett utódpopuláció, ezért a 

biológiai tesztekkel párhuzamosan a keresztezéshez szülőként használt Kunbarát és 

Sárfehér fajták közötti DNS polimorfizmusokat határoztuk meg. A munka során a 

nagyszámú RAPD és SSR primer közül válogattuk ki azokat, melyek a későbbi térképezési 

munkában hasznunkra lehettek. 

 

4. 3. 1. RAPD kísérletek a két szülő DNS polimorfizmusainak azonosítására 

 

A RAPD dekamer primereket először egyesével alkalmaztuk. Az eredményekből arra 

következtettünk, hogy a primerek nagy része megbízhatóan működik és sok esetben 
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sikerült polimorfizmusokat azonosítanunk a szülői DNS mintákban (11. ábra).  Összesen 

520 dekamer primerrel végeztünk összehasonlításokat és ebből 232 esetben találtunk 

legalább egy mintázatbeli eltérést a két szőlőfajta között. 

 

 

 
 

11. ábra: Mintázatbeli eltérések a szőlőfajtákban. 

K: Kunbarát, S: Sárfehér, L: 100 bp DNS Ladder Plus kontroll. Az 

alkalmazott primerek az OPM sorozat tagjai. A piros nyilak a Kunbarátban 

megjelenő polimorfizmusokat mutatják, a sárgák a Sárfehérben lévőket. 

 

 

Annak érdekében, hogy még több polimorfizmust azonosíthassunk a RAPD analízisek 

során a primereket páros kombinációban is alkalmaztuk, és a későbbiekben a DNS 

polimorfizmusok számát azzal próbáltuk meg tovább növelni, hogy a PCR reakciókat a 

genomi DNS minták restrikciós endonukleázzal való emésztése előzte meg (tecMAAP, 3. 

8. fejezet). Mindkét módszer segítségével sok új polimorfizmust azonosítottunk.  

Az eredmények kiértékelésénél mindig ügyeltünk arra, hogy olyan újabb különbségeket 

határozzunk meg, melyek nem egyeznek meg a primerek korábbi, egyesével történő 

tesztelésekor kapott polimorfizmusokkal (12. ábra). Összesen 1038 primer kombinációt 

használtunk a kísérletekben és 387 esetben fedeztünk fel további polimorfizmusra utaló 

eltérő mintázatot. A restrikciós enzimek alkalmazása után indított RAPD kísérletekben 

1560 primert alkalmaztunk és ebből 497 esetben találtunk mintázatbeli eltérést. 
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12. ábra: A rezisztens szülői mintában megjelenő új mintázatbeli eltérések a 

primer kombinációs (A) és a tecMAAP (B) kísérletek során. A sárga nyilak az 

előzetes RAPD analízisek során kapott különbségeket jelzik, a piros nyilak a 

Kunbarátban megjelenő új polimorfizmusokat mutatják. K: Kunbarát, S: 

Sárfehér, L: 100 bp DNS Ladder Plus kontroll. A DNS mintákat a PCR 

kísérletek előtt PstI és HindIII restrikciós endonukleázzal emésztettük. Az 

alkalmazott primerek elnevezése a kép alján található. 

 

 

A RAPD vizsgálatok során összesen 3118 féle kísérletet végeztünk el a szülői DNS 

mintákon. Ebből 688 esetben kaptunk polimorfizmust a rezisztens Kunbarát és 428 esetben 

a szenzitív Sárfehér fajtában. 

 

4. 3. 2. A két szülő mikroszatellita markereinek vizsgálata 

 

A DNS polimorfizmusok keresésére mikroszatellita marker teszteket is végeztünk. 

Vezzulli és munkatársai (2008) által készített integrált referencia térképről választottunk 

kapcsoltsági csoportonként néhány, egymástól távol eső markert (3. 9. fejezet).  

A szőlő 19 kapcsoltsági csoportját reprezentáló kiválasztott 41 kiválasztott marker 

közül 20 segítségével sikerült különbséget kimutatnunk a szülőkből származó DNS 

mintákban (13. ábra). Ezek közül mindegyik kapcsoltsági csoportra esett egy, a szülők 

között különbséget mutató marker. 
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13. ábra: SSR markerek a rezisztens és szenzitív szülőben. 

K: Kunbarát, S: Sárfehér, L: 100 bp DNS Ladder Plus kontroll. Az 

alkalmazott primerek elnevezése a kép alján látható. A piros nyilak a 

Kunbarátban megjelenő különbségeket mutatják, a sárgák a Sárfehérben 

lévőket. 

 

 

4. 4. Az Rcg1 lókusszal kapcsolt RAPD markerek azonosítása 

 

Miután jellemeztük az utódpopulációt az agrobaktériumokkal szembeni rezisztenciára, 

el tudtuk kezdeni a rezisztenciához kapcsolt DNS markerek keresését, a polimorfizmust 

mutató DNS fragmentek jellemzését és kapcsoltságuk mértékének meghatározását.  

A RAPD és SSR markerek jellemzését párhuzamosan végeztük. Ebben a fejezetben a 

munka nagy részét kitevő RAPD kísérleteinkről lesz szó.  

 

4. 4. 1. A rezisztenciához kapcsolt RAPD markerek 

 

A rezisztenciával kapcsolt markerek keresésére elvben használható az ún. csoport 

szegregációs analízis (BSA, Bulked Segregant Analysis), melynél tíz rezisztens és 

ugyanannyi szenzitív egyed DNS mintáit egyesítjük két külön mintában (Michelmore et 

al., 1991). Ezek felhasználásával végezzük el a PCR reakciókat és figyeljük a rezisztens 

szülőre jellemző RAPD mintázat megjelenését, illetve erősségét. Az elegyek azt 

biztosítják, hogy a rezisztenciához közeli régióban homozigóta legyen az egyik elegy, jelen 

esetben a szenzitív, hiszen a domináns rezisztens elegyben heterozigóták is vannak. Így 

azok a RAPD markerek ismerhetők fel, ahol a fragment hiánya a szenzitívekben 

detektálható. Ha egy polimorfizmusra utaló fragment erősebben kapcsolt a keresett génhez, 

akkor a rezisztens utódok egyesített mintájában sokkal erőteljesebben vagy kizárólagosan 

van jelen. Mivel más laboratóriumokból szerzett információk és saját kezdeti 

tapasztalataink is azt mutatták, hogy a BSA módszer nem mindig megbízható, ezért a 
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munkaigényesebb, de biztosabb másik utat választottuk. A rezisztens és szenzitív utódok 

DNS mintáit nem kevertük össze, hanem öt rezisztens és öt szenzitív növényből származó 

DNS mintával külön-külön végeztünk kísérleteket. 

A RAPD vizsgálatok elején más technikai problémáink is voltak. A reakciók 

reprodukálhatóságát nagymértékben befolyásolták az általunk használt különböző Taq 

DNS polimerázok. Egyesek használatával több, kisebb terméket kaptunk, míg más 

polimeráz alkalmazásakor, a hosszabb amplifikációs termékek keletkeztek nagyobb 

arányban (14. ábra).  

További gondokat okoztak a vizsgálatokhoz használt különböző típusú PCR készülékek 

is. A problémamentes munkákhoz a későbbikben egyféle Taq polimerázt (Dream Taq, 

Fermentas) és a MJ Research PTC 200, BioRAD S1000 thermocycler PCR gépeket 

használtuk. A vizsgálatok során templát DNS nélküli kontroll reakciókat is alkalmaztunk, 

annak érdekében, hogy polimorfizmusként ne a nem megbízhatóan amplifikálódó 

fragmentet detektáljuk. 

 

 

 
 

14. ábra: Eltérő mintázatokat eredményező Taq polimerázok. 

R1, R2: rezisztens utódok, Sz1, Sz2: szenzitív utódok, K: Kunbarát, S: Sárfehér, : 

PstI enzimmel emésztett lambda-DNS kontroll. A képen látható, hogy a háromféle 

Taq polimerázzal (Silver, Fermentas, 26/85: házilag tisztított) mennyire eltérő 

mintázatokat kapunk az OPH19 primer tesztelésekor. Két enzim segítségével nem is 

mutatható ki a polimorfizmus, amit a piros nyíl jelez. 
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Az előzetes kísérletek nyomán, a 688 Kunbarát specifikus RAPD markert adó primer 

közül összesen kilenc primerrel (OPT17, OPU07, OPW15, OPB01-J17, OPU10, OPD10, 

OPJ06, OPX05, OPQ15) tudtunk a rezisztenciához kapcsolt polimorfizmust kimutatni.  

Így például a 15. ábrán látható, hogy a Kunbarát fajtában az OPT17 primer segítségével 

egy közel 600 bp nagyságú fragmentet kaptunk, mely mind az öt rezisztens egyedben 

megjelenik, míg a szenzitív egyedek egyikében sem.  

 

 

 
 

 

15. ábra: A polimorfizmust mutató OPT17 primer egyedszintű vizsgálata. 

R: rezisztens egyedek, Sz: szenzitív egyedek, K: Kunbarát, S: Sárfehér, L: 

100 bp DNS Ladder Plus kontroll. A piros nyíl a rezisztensekben megjelenő 

polimorf fragmentet jelzi. 

 

 

4. 4. 2. A kapcsolt RAPD markerek jellemzése nukleotid szekvencia szinten  

 

A polimorfizmust mutató RAPD fragmenteket a rezisztens szülői mintából izoláltuk és 

pJET1 vektorba klónoztuk (3. 11.-3. 16. fejezet). A DNS szekvenciák meghatározását 

követően, megpróbáltuk az NCBI honlapján elérhető V. vinifera genomprojekthez (Pinot 

Noir nyolcszoros lefedettségű genomszekvencia, 8x Whole Genom Shotgun) kapcsolódó 

BLASTN program segítségével meghatározni, hogy a rezisztenciával kapcsolt RAPD 

fragmentek melyik kromoszómán találhatók (Galambos Anikóval közösen végzett munka).  

Az elemzésekből kiderült, hogy a meghatározott szekvenciák nagy része nem alkalmas 

ennek megállapítására. Vagy egyik Pinot Noir kromoszóma szekvenciájához sem 

illeszthetők, vagy egyszerre több kromoszómán is előfordulnak (9. táblázat). Mindezeken 

felül az is problémát jelentett, hogy az izolált fragmenteknél több különböző szekvenciát is 

kaptunk. Így nem tudtuk mindegyik esetében meghatározni, hogy melyik köthető a 
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polimorfizmushoz. A szekvenciák kódoló kapacitásának további elemzésével (BLASTX) 

megállapítottuk (ami a BLASTN alapján már várható volt), hogy repetitív vagy 

retrotranszpozon elemeket képviselnek.  

 

 

9. táblázat: Néhány izolált RAPD fragment szekvenciájának BLASTN elemzése 

MARKER FRAGMENT HOMOLÓG RÉGIÓK 

OPT17 OPT17_1 NW_002239885.1 V.vinifera chromosome unknown genomic contig 

  NW_002238205.1 V.vinifera chromosome 19 genomic contig 

  NW_002238136.1 V.vinifera chromosome 18 genomic contig 

OPU07 OPU07_1 NW_002238114.1 V.vinifera chromosome 15 genomic contig 

  NW_002240639.1 V.vinifera chromosome unknown genomic contig 

OPD10 OPD10_1 NW_002239819.1 V.vinifera chromosome unknown genomic contig 

  NW_002238073.1 V.vinifera chromosome 11 genomic contig 

OPJ06 OPJ06_1 NW_002239368.1 V.vinifera chromosome unknown genomic contig 

  NW_002238129.1 V. vinifera chromosome 17 genomic contig 

  NW_002238129.1 V. vinifera chromosome 6 genomic contig 

OPQ15 OPQ15_1 NW_002238115.1 V.vinifera chromosome 15 genomic contig 

  NW_002238365 V.vinifera chromosome unknown genomic contig 

  NW_002238198.1 V.vinifera chromosome 3 genomic contig 

OPX05 OPX05_1 NW_0022838115.1 V.vinifera chromosome 15 genomic contig 

 

 

Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy az izolált RAPD fragmenteknél kapott 

különböző szekvenciák közül melyik kapcsolt a rezisztenciával, SCAR markerek 

kifejlesztését határoztuk el. A DNS szekvenciák meghatározását követően, a 

nukleotidsorrend ismeretében specifikus primer párokat terveztünk és megvizsgáltuk a 

kiválasztott utódokon, hogy SCAR primerként működnek-e, azaz képesek-e egy, a 

rezisztenciához kapcsolt specifikus fragmentet amplifikálni. 

 

4. 4. 3. SCAR markerek kialakítása 

 

A Kunbarát fajtában az OPQ15 RAPD primerrel egy közel 620 bp nagyságú fragmentet 

kaptunk, mely megjelent az előzetesen tesztelt rezisztens egyedekben is, de hiányzott a 

szenzitívekből (17/A. ábra).  

A fragment szekvenciájának meghatározása után, a BLASTN elemzésekből kiderült, 

hogy az OPQ15_1 fragment első 120 bázisa a Pinot Noir genom 15. kromoszómáján 

található, egyedi szekvenciával egyezik meg, míg a fragment többi részéhez nagyon sok 

hasonló szekvencia található a genom több pontján is. Ennek tudatában terveztünk a 

fragment két végéhez közel primereket (OPQ15_1_sc_fw/rev, 16. ábra), ahol az egyedi 
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szekvencia részre tervezett primertől vártuk azt, hogy megfelelően biztosítja majd a 

sokszorozandó régió specifikus amplifikálását. 

 

 

GGGTAACGTGAGTAGATAATGATGGTGTAGAGCCCCGTGAAACCAGTAATACAGAAAC

TCCACACCATCTGCTCTCCATAAGGGCATGTGAATAGCCCCTGGAGCTGTGAAATAAG

CTATTTATTTTTTTGCAACCCCCGTTTGATCCCCAAGAAAATCCATCCCCTATTCGCT

TTCCGGGAAAATTCATCCTCCTTTGATTTCCGAGAAAATCCATGCAAAAGCCCCAACA

AAAACAAACAAAAAAAATGTCTTTTTTTTTGCTCCGTGCTTTCTGGATTTGTTCTAAG

GGTCTCCTTGCTTTTGTGCCATTGGATTTAAATTTCATGAACCCTAAATCCACGATTT

TTTAGCCAGGCTAAAAAACACTACCTTTCCCCTCAATCATGATCAGATTACCAAATAG

TATCTTATGTTTTTATAAAAAAATGACAGATTTTGTATCATGTGCGCGGCTGGACTGG

TAGAATAtTGGGAATTATTTTTTCACTTTCCACATTTCTGGCACCAAC 
 

16. ábra: Az OPQ15_1 RAPD fragment szekvenciája. 

A tervezett primerek helyzetét a piros betűs, aláhúzott szekvenciák jelzik. 

 

 

A specifikus primerekkel a szülők mellett öt rezisztens és öt szenzitív egyedet 

vizsgáltunk meg az OPQ15_1_sc fragment jelenlétére. A 17/B. ábrán látható, hogy a 

tervezett primerek segítségével mindegyik rezisztens egyedben megkaptuk a várt 450 bp 

nagyságú fragmentet, míg a szenzitív egyedek egyikében sem keletkezett termék. Ez azt 

jelentette, hogy sikerült egy, valószínűleg a rezisztenciához kapcsolt SCAR markert 

kifejlesztenünk. 

 

 

 
 

17. ábra: Az OPQ-15 RAPD marker (A) és az OPQ15_1_sc SCAR marker (B) működése. 

R: rezisztens utódok, Sz: szenzitív utódok, K: Kunbarát, S: Sárfehér, L: 100 bp DNS 

Ladder Plus kontroll. A piros nyíl a polimorfizmust mutató fragmentet jelzi. 
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Az OPT17 RAPD primer alkalmazásakor is kaptunk a Kunbarát fajtában egy közel 600 

bp nagyságú fragmentet, amely csak az előzetesen vizsgált rezisztens egyedekben jelent 

meg (19/A. ábra).  

Az OPT17_1 fragment szekvenciájának meghatározása után, a BLASTN elemzés során 

kapott, ismeretlen helyzetű homológ régió szekvenciájának ismeretében megpróbáltunk 

specifikus primereket tervezni a fragment két végéhez közel, de annak érdekében, hogy 

eleget tegyünk a primertervezés kritériumainak, a primereket a fragment két végétől 

messzebb tudtuk csak megtervezni (OPT17_1_sc_fw/rev, 18. ábra).  

 

 

GGTGATAATGGAGAATAAAACACCCTACAAAATGGTATCAAAGCCTTGTTGCGGTTCCCATTTT

TCACCAAAACCTTTTTTTTTTTTTAATAAACACAAACAAAAGGTCCAGAGCAAGAGGAAGATTG

GGAATGTCGCTGCAAGCACCATTCCAGACGTTGTTCAAGCATCATTTCAACGCCGTTCAAGCGT

CATTCTTCGGTGAGGAGCATCGTTTTGGCGTTGTTTCAGGCAATGGGAGCAGCGCTGGGGCGTT

GTGACGCGTCATTAGGGATCGTCAAAGAAAGCGTTGTTCGGACGCTGTTTTGGCACCTTTGCCG

GAAGAGGACTGAGACACCGTTTTGGCGTCATTCTTCGGTCGAGAACGCCATTTAGGCGATGGAA

AAGCACTACAACGCCATTCGAGCATCGTTCTCCCACCGTTTCGGCGCCGTTTTGGCACCACTGA

TGACGCCACTACCGGGCGTTGTTCTCCCACCCTTTCAGTGTTGTTTTTGGAGCCACTGATGGCG

CTGTAGACGGTGCAATTCGGACGCCATTATGGTGTCGTTCCCACTCCAGAGACGTTGTTTCAGG

CGTTCAAAAGGATGTCATTTAGGCATCATTTCGGCGCCGTTCAAGCGCCATTTCACGCTGACAA

AACCGCATGGCGTTGCTGGAATGATGACAGTTCTGGCAATGCCATCTGCAAGTCACGATGTCGT

GCCATTTTGAGTTGTCGGCATTGCGCCGCTGCCGATGACGTTGGACGATTGCTCCGGCGCTGTG

GATGATGTGGCTGCAGACGACCTTGGGTCGTTTGGGGTTACAATGAATAATAATAATAAAAAAA

AAAATTAACTAAGGGGCGCAAGTTGGCTTGAACCCATGACCATGGGCTGTTCCCTTCAAATCAA

GCTCATGCCTGAACCATTAGACCAAGGCTTGTATAATTGGTATACATATATACATGGGTTTATG

CATAAATAAATAAATAAATAATTTTAATTGAATTATTTCTTTCTATATTTGTGTTTAATA 
 

18. ábra: Az OPT17_1_sc primerek tervezése. 

A primerek helyzetét a piros betűs, aláhúzott szekvenciák jelzik. A kék betűs rész az 

OPT17_1 RAPD fragment szekvenciája. Az aláhúzott kék rész az eredeti RAPD 

primerekkel komplementer rész. 

 

 

A SCAR marker működését ebben az esetben is a szülők és az utódok segítségével 

vizsgáltuk. A 19/B. ábrán látható, hogy szerencsénk volt és a tervezett primerekkel 

mindegyik rezisztens egyedben kaptunk egy 750 bp nagyságú fragmentet, míg a szenzitív 

egyedek esetében nem keletkezett termék. Így sikerült egy további kapcsolt SCAR markert 

kifejlesztenünk. 
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19. ábra: Az OPT-17 RAPD marker (A) és az OPT17_1_sc SCAR marker (B) működése. 

R: rezisztens utódok, Sz: szenzitív utódok, K: Kunbarát, S: Sárfehér, L: 100 bp DNS 

Ladder Plus kontroll. A piros nyíl a polimorfizmust mutató fragmentet jelzi. 

 

 

Összesen három SCAR markert (OPQ15_1_sc, OPX05_1_sc, OPT17_1_sc) sikerült 

kialakítanunk (3. 9. fejezet, 7. táblázat), és a teljes utódpopuláció vizsgálatával 

meghatároztuk kapcsoltságuk mértékét a rezisztenciával. A 10. táblázatban látható, hogy a 

153 rezisztens utód közül hány egyedben nem voltak kimutathatók a markerek, illetve a 

119 szenzitív utódnál hány esetben voltak jelen, vagyis hány rekombinációs eseményt 

detektáltunk az utódokban (lásd Függelék).  

 

 

10. táblázat: A markerek vizsgálata során kapott rekombináns utódok száma 

Marker Fenotípus Rekombináns
1
 

száma 

Nem rekombináns Rekombináns % 

OPQ15_1_sc Rezisztens utód 6 147 4,77 

 Szenzitív utód 7 112  

OPX05_1_sc Rezisztens utód 7 146 5,51 

 Szenzitív utód 8 111  

OPT17_1_sc Rezisztens utód 17 136 10,29 

 Szenzitív utód 11 108  

(1) A marker nincs jelen a rezisztens növényben vagy jelen van a szenzitív növényben 

 

 

A vizsgálatokból kiderült, hogy az OPQ15_1_sc, OPX05_1_sc és OPT7_1_sc SCAR 

markerek az agrobaktérium rezisztenciával kapcsoltságot mutatnak és a rezisztencia lókusz 

közelében helyezkedhetnek el. 
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4. 5. Az Rcg1 lókusszal kapcsolt SSR markerek jellemzése 

 

A szülőkön tesztelt, az irodalomban más szőlőfajtákon leírt 41 mikroszatellita marker 

közül 20 esetben tudtunk kimutatni olyan markert, mely domináns volt a Kunbarát vonalra. 

A továbbiakban öt rezisztens és öt szenzitív minta bevonásával ezek közül már csak egy 

markerrel (VVIV67) tudtunk kapcsoltságot kimutatni a vizsgált rezisztenciához. 

 

4. 5. 1. A 15. kromoszómán lévő VVIV67 SSR marker kapcsolt a rezisztenciával 

 

A 15. kapcsoltsági csoportba tartozó VVIV67 marker további 20 rezisztens és 20 

szenzitív utód bevonásával történő vizsgálatának eredményéből kiderült, hogy szoros 

kapcsoltságot mutat a rezisztenciával, így a teljes utódpopulációt megvizsgáltuk 

jelenlétére. A marker tesztelésének megkezdése előtt új primer párt terveztünk az 

irodalomban leírtak helyett (20. ábra), hogy egy nagyobb, biztonságosabban kimutatható 

DNS fragment jelenlétét kelljen követni. 

 

 

ACCTTTATACACACAACCAAATCCACCTTCCCCAAGCTTTAGCATCCTACTGAAATCATGTGTG

GCATGTCTAAGCTCGGAAAAAGAGAAGACTCGCAAGTTTTGAGCCTTCTCTTCATATAATTCTG

GTATACTGCGCCGTGAAGTAGTTGAACACGAAGATTTAATGACCAGATCAGACCCCGAGTAGTA

TGATTTGCTTTGGTTTTTCAACTCCGGCGCTGATCTTTGTACCTTCAATCGGGTCTTATCTTTA

AAGTAGTAGAAACACTTCATTCTTCAGAAttcagtagtcactctcaacGTTCAACTGTGAACTT

TGTTGGAGTCCATCAAATTCATCTAGAAAAGAATAGCAACTACATTAATAAATTAACAGCAATC

AGCATTTTGCACACAATCACAGAGAGAGATTGAGATTATAAAAAATAAAAAATAATAAAAAAAG

GGGAAATTTTGAAAAAGAAATGAAAGAAGTGGGGGAAGCAAGGGAAACCCAGATGAGAAAAAGT

TTTAGCAAAATAGAAATGAGCAGAATCTTAGATTGGCAAAACACACAGAAATGGCTACACAAAA

ACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGCAGAGACAGAGACAG

AGAGAGGAAAGAAGTGGGGGAGGCAAGGGAAACCCTATGAGAAGTTATAGAAACAGGAATGAAG

AGAATCTTATATTGACAAAACACAGAAAAATGGCAACACAACAAGGAAGGAGTCAAAATTAACC

GCAAAATTTTGAGGAAGAAATTGAGTAAACAGAAAAGGGTGTAAAAAAATAgtgagaacccaaa

tgagaatCAGATTCAGAAATGTTAGAACAAAACCACAAATTGAACCAGAGCCACATGAGAATTC

ATTAGAAGCACCCAGTACAAAGCATTCTAATCAAAACAAAGATTGAGAATTGAACGTTCTAAGT

AAGACCCACACGAGAAAAACAAGAAAAGAACTATTATAAT 
 

20. ábra: A VVIV67 mikroszatellita régió szekvenciája. 

A kék rész a mikroszatellita régió szekvencáját jelöli. Az eredeti primerek 

helyzetét a kék aláhúzott, az új primerek elhelyezkedését a piros, kis betűs 

aláhúzott szekvenciák jelzik. 

 

 

Az új primerekkel (vviv67_F2/R2, 3. 9. fejezet, 7. táblázat) egy 500 bp körüli fragment 

jelent meg a rezisztens szülőben és utódokban (21. ábra). A teljes utódpopuláció vizsgálata 

után ezt a markert 11 kivételével valamennyi rezisztens utódban megtaláltuk, míg a 

szenzitív utódok közül 17 egyedben volt jelen (lásd 11. táblázat és Függelék). 
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21. ábra: A vviv67 marker előfordulása. 

R: rezisztens, Sz: szenzitív utódok, K: Kunbarát, S: Sárfehér, L: 100 bp 

DNS Ladder Plus kontroll. A piros nyíl a polimorfizmust mutató 

fragmentet jelzi. 

 

 

11. táblázat: A markerek vizsgálata során kapott rekombináns utódok száma 

Marker Fenotípus Rekombináns
1
 Nem rekombináns Rekombináns % 

vviv67 Rezisztens utód 11 142 10,29 

 Szenzitív utód 17 102  

(1) A marker nincs jelen a rezisztens növényben vagy jelen van a szenzitív növényben 

 

 

A vizsgálatokkal sikerült egy olyan egyedi szekvencia kapcsoltságát kimutatnunk a 

rezisztencia lókuszhoz, amely, - legalább is a Pinot Noir fajtában - a 15. kromoszóma 1, 

433 Mb (8x WGS) körüli pozíciójában található.  

Ezt követően további nyolc, 15. kapcsoltsági csoportba tartozó specifikus SSR marker 

(Doligez et al., 2006; 3. 9. fejezet) vizsgálatát is elvégeztük, de egyik sem mutatott 

kapcsoltságot a rezisztenciával.  

 

4. 6. Célzott polimorfizmus keresés a 15. kromoszóma mentén 

 

A vviv67 marker és két SCAR fragment (OPQ15_1_sc, OPX05_1_sc) szekvenciája arra 

utalt, hogy az agrobaktérium rezisztencia lókusz a 15. kromoszómán helyezkedhet el. 

Ennek tudatában nem kerestünk tovább random módszerrel polimorfizmusokat, hanem új 

stratégiát alkalmaztunk a további kapcsolt markerek keresésére.  
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Elképzelésünk az volt, hogy az adatbázisokban elérhető Pinot Noir 15. kromoszóma 

szekvenciája alapján, az exon szekvenciák végeire olyan primereket tervezzünk, melyek 

segítségével a szülői mintákból a megfelelő, elsősorban egyedi, 1-2 kb nagyságú intron 

szekvenciák amplifikálhatók (ún. „intron-targeting”). Majd, ha a kapott termékek nem 

mutatnak megjelenésbeli (igen/nem) vagy fragmenthosszbeli különbséget, akkor 

bázissorrendjük meghatározása után a talált polimorfizmusokra alapozva tervezünk új 

allélspecifikus primereket. Bár ezzel a módszerrel is sikerült újabb markereket 

kifejleszteni, túlzottan idő- és költségigényes volt. Mivel gyakorlatilag korlátlanul állt 

rendelkezésünkre kódoló szakaszokra szekvencia információ, így inkább több primert 

terveztünk, és a későbbi kísérleteinkben már azt vizsgáltuk, hogy egy adott szekvenciára 

tervezett primer pár eredményez-e azonnal Kunbarát specifikus domináns markert. 

 

4. 6. 1. Specifikus markerek kifejlesztése a 15. kromoszómára  

 

Első megközelítésben, a kapcsolt markerek jobb oldalán, a 15. kromoszóma 1,5 Mb - 3 

Mb közötti szakasz szekvenciája alapján terveztünk primereket (3. 9. fejezet, 7. táblázat és 

22. ábra).  

 

 
 

22. ábra: Az új primereket az ábrán jelölt Pinot Noir 15. kromoszóma 1,5 Mb - 3 Mb 

közötti szekvencia szakaszokra (8x WGS: nyolcszoros lefedettségű szekvencia adatok) 

terveztük. 

 

A különböző primerekkel eltérő eredményeket kaptunk (23. ábra):  

a) Az 1M6 primer párral többféle körülményt kipróbálva sem sikerült terméket 

kapnunk amplifikáció után. 

b) Az 1M6igr primer párral más méretű fragmenteket kaptunk a két szülői mintából. 

Amennyiben a Kunbarát fajtában kimutatott kisebb fragment csak az egyik 

homológ kromoszómáról képződik, akkor ez a szegregáló egyedek PCR 

mintázatából kiderül, és így markerként használható a rezisztencia lókusz 

térképezésére (ennek bizonyítását a 4. 6. 2. fejezet mutatja). 



 53 

c) Az 1M71, 1M74, 1M8, 1M83 és 2M1B primer párok esetében egyforma méretű 

fragmenteket kaptunk a Kunbarát és a Sárfehér genomból. Annak ellenére, hogy 

méretbeli különbséget nem tudtunk kimutatni, ez nem jelenti azt, hogy nincs eltérés 

a két szülő szekvenciái között. Így a bázissorrendek meghatározás után esetleg 

ebben az esetben is található polimorfizmus. 

d) A 2M1D és a 2M4E primer párok szintén más méretű fragmentet eredményeztek a 

két szülői mintából, tehát itt is a b) pontban megfogalmazottak érvényesek. Viszont 

a PCR reakciók körülményeinek optimalizálása után, az utódok vizsgálatakor 

kiderült, hogy mindkét esetben, a Kunbarát fajtában megjelenő, polimorfizmust 

mutató fragment a rezisztenciagént nem hordozó homológ kromoszómáról 

képződik, és a szenzitív utódokban fordul elő. 

e) Az 1M9 és 2M4D primer párokkal csak a Sárfehér fajta esetében kaptunk 

fragmenteket. Ezek a markerek specifikusak lehetnek a Sárfehér fajta egyik 15. 

kromoszómájára, de a Kunbarátban található rezisztencia térképezésére biztosan 

nem alkalmasak. 

f) A 2M91 primer párral csak a Kunbarát fajta esetében kaptunk fragmenteket. Ez a 

marker alkalmasnak tűnt a rezisztencia lókusz térképezésére (ennek bizonyítását a 

4. 6. 3. fejezet mutatja). 

 

 
 

23. ábra: A Pinot Noir 15. kromoszóma 1,5 Mb - 3 Mb közötti szakaszának 

szekvenciája alapján tervezett néhány primer pár vizsgálata. K: Kunbarát, S: 

Sárfehér, L: 100 bp DNS Ladder Plus kontroll. Az alkalmazott primer párok 

elnevezése a kép alján látható. 

 



 54 

 

 Összesen 24 primer párt terveztünk a Pinot Noir 15. kromoszóma 1,5 Mb - 3 Mb közötti 

szakaszának (8x WGS) szekvenciája mentén. Ezek közül 4 működött olyan specifikus 

markerként, hogy vagy a rezisztenciát hordozó kromoszómához kapcsolt (1M6igr és 

2M91) vagy a Kunbarát kromoszómapár másik tagjához (2M1D és 2M4E, Horváth 

Szabina munkája).  

Az 1M6igr és 2M91 markerek kapcsoltságát a következő fejezetek (4. 6. 2. és 4. 6. 3.) 

eredményei támasztják alá. 

 

4. 6. 2. Az 1M6igr PCR fragmentek szekvenciájának elemzése 

 

Az 1M6igr primerekkel a Kunbarát fajtából egy kisebb (1,3 kb), a Sárfehér fajtából egy 

nagyobb (2,0 kb) PCR fragmentet kaptunk (lásd 4. 6. 1. fejezet, 23. ábra). Hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy mindkét fragment tényleg ugyanazt a lókuszt képviseli-e 

(esetleg az egyik deléciót vagy inszerciót hordoz a másikhoz képest), a két fragmentet 

izoláltuk, klónoztuk és megszekvenáltattuk a klónokat (3. 11.-3. 16. fejezet). 

 Kettő Kunbarát eredetű (K1, K2), illetve három Sárfehér eredetű klónnál (S1, S2, S3) az 

első 400-500 bázis nukleotid sorrendjének meghatározása után, a szekvenciákat egymással 

és a Pinot Noir genom szekvenciával is összehasonlítottuk a BLASTN program (8x WGS) 

segítségével (12. táblázat).  

Az elemzésekből kiderült, hogy a Kunbarátból származó klónok (K1, K2) a várt 

szekvenciát tartalmazzák, mely megfelel a Pinot Noir genom 15. kromoszóma 1,6 Mb (8x 

WGS) körül található szekvenciájának, de számos ehhez nagyon hasonló szekvencia 

található még a Pinot Noir genom több más pontján is (lásd a homológ régiók oszlopban 

megadott kromoszómaszámokat, 12. táblázat). Mikor ezek kódoló kapacitását a BLASTX 

prorgam segítségével megvizsgáltuk kiderült, hogy mind egy Gag-proteáz-integráz-RT-

RNázH poliprotein egy részletét kódolják, azaz retrotranszpozon szekvenciákhoz 

hasonlóak.  

A Sárfehérből származó két szekvencia (S2, S3) azonos volt, de nem hasonlított a 

Kunbarátból származó szekvenciákra. Számos ezekre hasonlító szekvenciát találtunk a 

Pinot Noir genomban, melyek szintén retrotranszpozon eredetűek. Az S1 szekvencia 

mindkét előző szekvenciától eltért, de ez is egy, számos helyen előforduló 

retrotranszpozon részlethez volt hasonló.  

Mindezekből megállapítottuk, hogy a Kunbarát mintából származó DNS fragment (1,3 

kb) feltehetően megegyezik a Pinot Noir 15. kromoszóma megfelelő szakaszával, és a 
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tervezett 1M6igr primerek által sokszorozott egyedi régió így kapcsolt lehet a vizsgált 

rezisztencia lókuszhoz. Ennek bizonyítására ismét az utódpopulációban kellett 

megvizsgálnunk a marker előfordulását (24. ábra). 

 

 

12. táblázat: A Kunbarát és Sárfehér eredetű klónok 1M6igr fragment  

szekvenciáinak BLASTN elemzése 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁM 
HOMOLÓG RÉGIÓK 

 V. vinifera Kunbarát sequence (K1, K2) 

NW_002238113.1 V. vinifera chromosome 15 genomic contig 

NW_002238073.1 V. vinifera chromosome 11 genomic contig 

NW_002238222.1 V. vinifera chromosome 7 genomic contig 

NW_002238146.1 V. vinifera chromosome 19 genomic contig 

NW_002238215.1 V. vinifera chromosome 6 genomic contig 

 V. vinifera Sérfehér sequence (S2, S3) 

NW_002238103.1 V. vinifera chromosome 14 genomic contig 

NW_002238099.1 V. vinifera chromosome 13 genomic contig 

NW_002238077.1 V. vinifera chromosome 11 genomic contig 

NW_002238249.1 V. vinifera chromosome 9 genomic contig 

 V. vinifera Sárfehér sequence (S1) 

NW_002238113.1 V. vinifera chromosome 15 genomic contig 

NW_002238237.1 V. vinifera chromosome 8 genomic contig 

NW_002238134.1 V. vinifera chromosome 17 genomic contig 

NW_002238222.1 V. vinifera chromosome 7 genomic contig 

NW_002238173.1 V. vinifera chromosome 2 genomic contig 

NW_002238119.1 V. vinifera chromosome 16 genomic contig 

 

 

 

 
 

24. ábra: Az 1M6igr primerrel kapott különböző méretű fragmentek 

előfordulása az utódokban. L: 100 bp DNS Ladder Plus kontroll, R: rezisztens 

utódok, Sz: szenzitív utódok, K: Kunbarát, S: Sárfehér.  
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Az összes utód vizsgálata után 31 esetet találtunk, amikor a rezisztencia jelenléte nem 

korrelált az 1M6igr fragment jelenlétével, tehát rekombináns eseményt jelzett a két lókusz 

között (lásd Függelék). Így sikerült az új stratégiával a második olyan szekvencia 

kapcsoltságát igazolni a rezisztencia lókuszhoz, amely a 15. kromoszóma 1,67 Mb (8x 

WGS) körüli pozíciójában található.  

 

4. 6. 3. A 2M91 marker kapcsoltságának jellemzése 

 

A 2M91 primer pár alkalmazásakor a Kunbarát fajtánál egy 900 bp nagyságú 

fragmentet kaptunk, mely hiányzott a Sárfehér fajtából (lásd 4. 6. 1. fejezet, 23. ábra). 

Annak bizonyítására, hogy a marker kapcsolt a rezisztenciával, ismét az utódpopuláció 

vizsgálatára volt szükség. A 272 utódból 57 volt rekombináns (lásd Függelék), ami azt 

jelenti, hogy a marker, az 1M6igr markerhez képest, az agrobaktérium rezisztenciával 

gyengébb kapcsoltságot mutat, és messzebb helyezkedik el a rezisztencia lókusztól.  

 

4. 7. További markerek azonosítása a 15. kromoszómán 

 

 A kapcsolt markerek esetében kapott eredményeket összesítettük, és a rekombinációs 

eseményeket mutató egyedek genotípusai alapján és színtérképezés segítségével 

felállítottunk egy feltételezett markersorrendet, mely a legkevesebb rekombinációt 

feltételezi a vizsgált markerek között. A Függelékben összesített genotípus adatokból 

kiszámítottuk a markerek közötti rekombinációs gyakoriságot és abból a becsült genetikai 

térképtávolságot. Ehhez a legegyszerűbb képletet (rekombinánsok száma/ összes utód x 

100) és Kosambi térképfüggvényt alkalmaztuk. 

Ezek alapján az Rcg1 lókuszhoz legközelebbi marker az elsőként térképezett 

OPQ15_1_sc. Minden további marker, amelynek kapcsoltságát megvizsgáltuk, ezektől 

távolabb és a rezisztenciagén jobb oldalán helyezkedik el (25. ábra).  

 

 

 
 

25. ábra: Az Rcg1 lókusz kezdetleges genetikai térképe. 
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Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy az Rcg1 rezisztencia lókusz a 15. 

kromoszómán, és annak is az elején található. Ennek további bizonyítására és az Rcg1 

lókusz klónozására is alkalmas közeli markerek azonosítására a kromoszóma ezen régióján 

próbáltunk újabb markereket keresni.  

 

4. 7. 1. A VVS16 és UDV015 SSR marker kapcsolt a rezisztenciával 

 

Mivel eredményeink azt mutatták, hogy az Rcg1 rezisztenciagén a 15. kromoszóma 

elején helyezkedhet el, további négy SSR markert (VVS16, UDV015, UDV116, UDV047, 

26. ábra) választottunk ki a régióból és vizsgáltuk kapcsoltságukat a rezisztenciával.  

 

 
 

26. ábra: A 15. kapcsoltsági csoport mikroszatellita markerei (Doligez et al., 2006). 

A piros négyzetek a már vizsgált mikroszatellita markereket jelölik. 

 

 

A VVS16 és UDV015 SSR marker szülőkön és az öt rezisztens, öt szenzitív utódon 

történő tesztelésének eredményéből kiderült, hogy kapcsoltságot mutatnak a 

rezisztenciával, így a teljes utódpopulációt megvizsgáltuk jelenlétükre. A 13. táblázatban 

látható, hogy hány rekombinációs eseményt detektáltunk az utódok vizsgálata során (lásd 

Függelék). 
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13. táblázat: A markerek vizsgálata során kapott rekombináns utódok száma 

Marker Fenotípus Rekombináns
1
 Nem rekombináns Rekombináns % 

VVS16 Rezisztens utód 6 147 5,14 

 Szenzitív utód 8 111  

UDV015 Rezisztens utód 6 147 4,77 

,  Szenzitív utód 7 112  

(1) A marker nincs jelen a rezisztens növényben vagy jelen van a szenzitív növényben 

 

 

A vizsgálatokkal két további rezisztencia lókuszhoz kapcsolt mikroszatellita markert 

azonosítottunk, melyek a Pinot Noir genom 15. kromoszómájának (8x WGS) 0,1 Mb 

(VVS16) és 0,56 Mb (UDV015) körüli pozíciójában találhatók, és a rezisztenciagén bal 

oldalán helyezkedhetnek el. 

 

4. 7. 2. A GLP-1A génre kidolgozott marker 

 

Donald és munkatársai (2002) a lisztharmat rezisztencia lókusz vizsgálata során 28 

RGA markert fejlesztett ki szőlőben. Ezek közül egy, a GLP-1A markerrel azonosított 

rezisztenciagén homológ régió a 15. kromoszóma elején található. A további kapcsolt 

marker azonosítása érdekében, az adatbázisban elérhető szekvencia alapján megpróbáltunk 

specifikus primereket kifejleszteni erre a szakaszra is. Mivel mindössze 255 bp nagyságú a 

homológ régió, ezért egy nagyobb kromoszómarész szekvenciáját vettük alapul a 

tervezéshez (27. ábra).  

 

 
 

27. ábra: A GLP-1A régióra tervezett primerek. 

 

A szülők előzetes vizsgálata során csak a glp1a_end/R1 primer párral kaptunk eltérő 

méretű fragmenteket (28. ábra). Az utódpopuláció vizsgálatával határoztuk meg a marker 

kapcsoltságát az Rcg1 rezisztenciával.  
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28. ábra: A glp1a_end/R1 primer párral kapott különböző méretű fragmentek a 

szülőkben, és előfordulásuk az utódokban. L: 100 bp DNS Ladder Plus 

kontroll, R: rezisztens utódok, Sz: szenzitív utódok, K: Kunbarát, S: Sárfehér.  

 

Az összes utód vizsgálata után 272 utódból 20 volt rekombináns (lásd Függelék). Az 

eredmények alapján megállapítottuk, hogy a glp1a markerünk is kapcsolt a rezisztencia 

lókusszal és feltehetően annak bal oldalán, tőle nagyjából 7.35 cM távolságra helyezkedik 

el.  

 

4. 8. Az Rcg1 lókusz genetikai térképének pontosítása 

 

Az adatbázisokban 2010-ben vált hozzáférhetővé a Pinot noir genom tizenkétszeres 

lefedettségű (12x WGS) genom szekvenciája. A 8x WGS szekvenciában a 15. 

kromoszóma 7,6 Mb hosszúságú volt, míg az újabb változatban 20,3 Mb nagyságú lett.  

Jól látható a 29. ábrán, hogy a kromoszóma eleje további szekvenciával bővült és az új 

szekvencia adatok illesztésével változott a korábbi szekvenciák egymásutánisága 

(összeszerelése) is, melynek következtében változást tapasztaltunk az általunk használt 

markerek genomi szekvenciákhoz illesztése sorrendjében. Ennek megfelelően egy új 

koordináta rendszerben kellett elhelyeznünk eddigi markereinket. A BLASTN (12x WGS) 

program segítségével meghatároztuk minden felhasznált szekvencia új helyzetét. Ezt 

követően, az új koordinátáknak megfelelően két marker más jelölést kapott (1M6igr helyett 

11M1igr, és 2M91 helyett 12M3) és az új eredmények ismeretében nekiláttunk a további 

markerek keresésének. 
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29. ábra: A 15. kromoszóma ábrája a régi (8x WGS) és az új (12x WGS) 

genom szekvencia alapján. 

 

 

A 15. kromoszóma 4 Mb – 9,5 Mb (12x WGS) közötti szakaszára további 37 primer 

párt terveztünk és teszteltük specifikus reakciókban a szülői vonalakon Horváth Szabinával 

megosztott munkában.  

Ezek közül három primer pár (5M5, 6M1, 9M3-3) eredményezett az Rcg1 lókuszhoz 

kapcsolt Kunbarát specifikus markert (14. táblázat).  

 

14. táblázat: A tervezett primer párok és értékelésük 

Nem működött 
Kunbarát specifikus Nem mutatott 

polimorfizmust Rcg1 kapcsolt rcg1 kapcsolt 

4M2 5M5 6M1 4M1 

4M3 9M3-3  5M1 

5M2   5M3 

5M4   6M2 

6M3   7M1 

6M4   7M3 

6M5   7M5 

7M2   8M2 

7M4   8M222 

8M1   8M322 

8M3   8M4 

8M5   9M1 

9M3-1   9M4 

9M3-2   9M5 

9M3-4   9M3-8 

9M3-5   9M3-9 

9M3-6    

9M3-7    
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Az 5M5, 6M1 és 9M3-3 primerekkel is elvégeztük a teljes utódpopuláció vizsgálatát, 

meghatároztuk az egyedekre a markerek genotípusait és összesítettük az eredményeket 

(lásd Függelék). Az adatok segítségével meghatároztuk a kapcsolt markerek és a vizsgált 

rezisztenciagén között lévő genetikai térképtávolságokat és felállítottunk egy feltételezett 

markersorrendet (30. ábra). 

 

 

 
 

30. ábra: Az Rcg1 lókusz genetikai térképe. 

A Függelékben összesített eredményekből az Rcg1 lókusz közelében lévő markerek 

egymástól való genetikai térképtávolságát kiszámoltuk. A zárójelben lévő centimorgan 

adatok a kétszeres crossing over események figyelembe vétele nélkül számolt 

térképtávolságok. Az értékek nagyjából átfedőek, a legfeltűnőbb ellentmondás a 

rekombinációs térképen az OPQ15_1_sc és VVS16 markerek között számolt két távolság 

(pirossal jelölve, magyarázat a szövegben). 

 

A rekombinációs térképen a pirossal jelölt, OPQ15_1_sc és VVS16 markerek között 

számolt két távolság nagyon eltérő, a 2.2 cM a többi mért értékből számítotthoz képest (12 

cM) jelentősen kisebb. Ha megnézzük a rekombináns utódok genotípusait, a bennük lévő 

szülői DNS markerek előfordulását (31. ábra), akkor látható, hogy viszonylag sok 

rekombináns utódban a rezisztens (Rcg1) vagy szenzitív allél (rcg1) a két DNS marker 

nélkül került át a homológ kromoszómára. Ezért, ha csak a két markert (OPQ15_1_sc és 

VVS16) értékeljük, ezek az utódok nem számítanak rekombinánsnak. Ha viszont 

megszámoljuk az összes kimutatott rekombinációt, akkor ezeket az eseteket duplán kell 

számolni, hiszen kétszeres crossing over történt közöttük. Ezt figyelembe véve az 

OPQ15_1_sc és VVS16 marker közötti távolság már 12 cM, ami kis eltéréssel, de 

megegyezik a többi mért értékkel.  
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31. ábra: Válogatott rekombináns utódok és a bennük lévő DNS markerek előfordulása. R: 

rezisztens egyedek, S: szenzitív egyedek, KB: Kunbarát, SF: Sárfehér. A rezisztenciát 

hordozó kromoszóma részeket sötétkék, a szenzitív egyedeket és a szenzitív kromoszóma 

markereit hordozó részeket világoskékkel jelöltük. (+): a DNS marker jelen van; (-): a 

marker nincs jelen.  
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Az összes eddigi térképezési adat megerősítette, hogy az Rcg1 domináns, egy lókuszos 

rezisztenciát jelent. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a 15. kromoszómán, a 7,8 

Mb - 9,3 Mb közötti szakaszon helyezkedik el. 

 A pozícionális klónozásban is használható markereknek, 1-2 cM távolságban kellene 

elhelyezkedniük a rezisztenciagén körül. Ezt a feltételt még nem sikerült teljesítenünk, de 

minden eddig térképezett marker segítségével már megvalósítható a markerhez kapcsolt 

szelekció a nemesítési munkákban. 
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5. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 

Munkánk távlati célja a V. amurensis eredetű agrobaktérium rezisztencia molekuláris 

hátterének megismerése. Ezzel egyrészt az agrobaktérium fertőzésről és a tumor 

kialakulásának részleteiről nyerhetünk új, elméleti szempontból fontos adatokat, másrészt 

az eredmények ismeretében lehetőség nyílik a növényvédelem szempontjából 

felhasználható eljárások kidolgozására. 

A patogén Agrobacterium törzsek által okozott daganatos elváltozások komoly károkat 

okoznak a gyümölcs- és szőlőtermesztésben. Ha a környezetvédelem és gazdasági 

szempontokat is figyelembe vesszük, akkor a legkézenfekvőbb, hosszú távú megoldást a 

betegséggel szemben ellenálló fajták létrehozása jelentené. 

Kísérleteink megkezdésekor ismert volt, hogy a V. amurensis eredetű agrobaktérium 

rezisztencia egygénes, domináns öröklődést mutat (Szegedi and Kozma, 1984). Ezt a 

dolgozatomban bemutatott eredményeink is megerősítették. Éppen ezért a rezisztencia 

kialakulásának megértéséhez az egyik lehetőség a rezisztencia hátterében álló gén DNS 

szekvenciájának, és ezen keresztül funkciójának megismerése. Egy teljesen ismeretlen 

funkciójú gén izolálása a genetikai térképezésen alapuló klónozás segítségével valósítható 

meg (map based cloning), amikor a génhez szorosan kapcsolt DNS markerek 

azonosításával lehetővé válik a megfelelő klónok kiválogatása és szekvenciájuk 

meghatározása.  

Munkánk kezdetekor már több szőlő szegregáló populáción elkészített genetikai térkép 

is ismert volt. A Vitis fajok esetében a legtöbb genetikai térképet a kórokozók (lisztharmat, 

peronoszpóra, szürkerothadás, Pierce betegség, X. index) elleni rezisztencia lókuszok 

vizsgálatára hozták létre (Grando et al., 2003; Fischer et al., 2004, Barker et  al., 2005; 

Akkurt et al., 2007; Welter et al., 2007, Riaz et al., 2008; Xu et al., 2008; Hoffman et al., 

2008; Blasi et al., 2011), de a térképezésre használt fajták egyikében sem volt jelen az 

agrobaktérium rezisztenciáért felelős gén, ezért elsőként egy új térképező populációt kellett 

létrehozni. Az általunk Rcg1 (resistance of crown gall) allélnak elnevezett domináns gént 

heterozigóta formában hordozó, agrobaktérium rezisztens Kunbarát és az önbeporzásra 

képtelen, agrobaktérium fertőzésre fogékony Sárfehér fajták keresztezését Dr. Kozma Pál 

végezte el az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben (jelenlegi PTE TTK 

Szőlészeti és Borászati Intézet). A magoncok klónjait agrobaktérium törzsekkel fertőzve 

megállapíthattuk, hogy a várt 1:1 szegregációs aránytól kicsit eltérve, hozzávetőleg az 

utódok fele (272 közül 153) ellenálló a betegséggel szemben. 
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A patogén Agrobacterium törzsekben előforduló Ti plazmidok funkcionális 

hasonlóságaik ellenére rendkívül nagyfokú heterogenitást mutatnak, és osztályozhatók az 

általuk indukált, illetve hasznosított opin(ok) alapján. Azt feltételeztük, hogy a különböző 

Ti plazmiddal rendelkező törzsek eltérő válaszreakciókat eredményezhetnek a növényi 

fertőzések során, így az agrobaktérium fertőzésekhez az A. vitis Tm4 (oktopin), AT1 

(nopalin), S4 (vitopin) és A. tumefaciens C58 (nopalin) törzseket használtuk. 

A fertőzési kísérletek elkezdése előtt sikerült két A. vitis törzs (AT1, AB4) esetében 

meghatároznunk az auxin bioszintézisben szerepet játszó, iaaH gén DNS szekvenciáját. A 

bioinformatikai elemezéseket követően megállapítottuk, hogy az AT1 és az AB4 törzs 

iaaH génjének bázissorrendje teljesen megegyezik és a két baktérium azonos vagy nagyon 

hasonló Ti plazmiddal rendelkezik. Így az utódpopuláció vizsgálatához a két rokon törzs 

közül az A. vitis AT1 törzset választottuk. 

A növényi fertőzések kiértékelését követően megállapítottuk, hogy mind a négy törzzsel 

történő fertőzés eredményei megegyeztek, ugyanazon növények klónjai mutatták a 

rezisztens vagy szenzitív fenotípust. Ezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

rezisztencia széles spektrumú, nem csak egy adott törzzsel szemben alakult ki, és a 

fertőzésben alapvető folyamatot gátolhat. 

Agrobacterium rezisztens genotípusok szelekciója és az ellenálló képesség 

természetének megismerése céljából további kísérleteket végeztek már Prunus (Pierronnet 

and Salesse, 1996), Malus (Stover and Walsh, 1998; Moriya et al., 2008), Juglans 

(McKenna and Epstein, 2003) fajok esetében is. McKenna és Epstein tanulmányaik során a 

Juglans hindsii, J. regia fajtákat és hibridjeiket találták az agrobaktérium fertőzésre 

legérzékenyebbnek, a J. ailantifolia és a J. mandishurica diófajtát a legellenállóbbnak. 

Moriya és munkatársai (2008) a betegséggel szembeni fogékonyságra tesztelt 

almafajták közül a Malus sieboldii Sanashi 63 és a M. sieboldii Mo-15 fajtát találták a 

legellenállóbbaknak. Az A. tumefaciens Peach CG8331 és A. tumefaciens ARAT-001 

törzsekkel történő fertőzési kísérletek során azt tapasztalták, hogy a M. sieboldii Sanashi 

63 csak a Peach CG8331 törzzsel szemben ellenálló. További vizsgálatokat végezve arra a 

megállapításra jutottak, hogy a rezisztenciagén heterozigóta formában van jelen a 

fajtákban, domináns öröklődést mutat és a M. sieboldii Sanashi 63 fajta rezisztenciája törzs 

specifikus. A rezisztencia lókusz felderítésére 2009-ben készítettek genetikai térképet. 

Három mikroszatellita marker (NZmsEB119405, CH03b01 és NZmsPal92) segítségével 

határozták meg, hogy a Cg rezisztenciagén a 2. kapcsoltsági csoportban helyezkedik el 

(Moriya et al., 2009). Az agrobaktérium rezisztens Vitis fajtákban természetesen 
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előforduló, ismeretlen funkciójú rezisztenciagén térképezésére és izolálására eddig még 

nem került sor. 

 

5. 1. Az Rcg1 Agrobacterium rezisztencia lókusz genetikai térképezése 

 

Az Rcg1 rezisztencia lókusszal kapcsolt RAPD markerek keresése irányuló munkánk 

elején arra a következtetésre jutottunk, hogy a csoport szegregációs analízis segítségével 

nem kapunk megbízható eredményeket. Sok esetben eltért a csoportok között kapott 

különbség, az azt követő egyedszintű vizsgálat eredményétől. Ebből következően a DNS 

markerek keresését öt rezisztens, illetve öt szenzitív egyedből származó DNS mintával 

külön-külön végeztük.  

Összesen kilenc RAPD mintázatbeli polimorfizmust találtunk, melyek segítségével a 

vizsgált rezisztenciához kapcsolt markert tudtunk kimutatni. Az Rcg1 lókusszal 

kapcsoltságot mutató DNS fragmenteket izoláltuk, klónoztuk és meghatároztuk nukleotid 

sorrendjüket. Az esetek egy részében több, eltérő szekvenciájú PCR fragmentet is 

azonosítottuk az izolált fragmentből. Ilyenkor mindegyikkel elvégeztük a szekvencia 

összehasonlításokat, és a szekvenciák alapján új primereket terveztünk azt remélve, hogy 

SCAR markerekké tudjuk átalakítani a RAPD markereket.   

A Pinot Noir fajta nyolcszoros lefedettségű (8x WGS) szekvenciája már elérhető volt az 

adatbázisokban, így a kapott szekvenciákat BLASTN elemzés segítségével 

összehasonlítottuk a Pinot Noir kromoszómák szekvenciájával remélve, hogy meg tudjuk 

mondani, melyik kromoszóma hordozza a rezisztenciához kapcsolt lókuszokat. Sajnos 

kiderült, hogy a meghatározott szekvenciák nagy része nem alkalmas a kérdés 

megválaszolására. Ennek oka, hogy vagy egyik Pinot Noir kromoszóma szekvenciájához 

sem illeszthetők, vagy egyszerre több kromoszómán is előfordulnak, mivel nagyrészt 

retrotranszpozon vagy más ismétlődő szekvenciát képviseltek.  

A RAPD markerek elemzésével párhuzamosan a térképezett és publikált mikroszatellia 

(SSR) markerek közül választottunk ki minden kromoszómáról két-három, egymástól távol 

eső markert és ezek kapcsoltságát is vizsgáltuk a rezisztenciához. Bár a legtöbb leírt primer 

párt nem tudtuk a térképezési munkában hasznosítani, a VVIV67 marker segítségével egy 

olyan egyedi szekvencia kapcsoltságát mutattuk ki az Rcg1 rezisztencia lókuszhoz, amely - 

legalább is a Pinot Noir fajtában – biztosan a 15. kromoszómán helyezkedik el (Doligez et 

al., 2006; Vezzulli et al., 2007). További 15. kromoszóma specifikus mikroszatellia 

markerek tesztelésének eredményéből pedig később kiderült, hogy még kettő SSR, a 

VVS16 és UDV015, mutat szoros kapcsoltságot a rezisztenciával. 
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A kapcsolt markerek szekvenciái alapján azt feltételeztük, hogy az Rcg1 lókusz a 15. 

kromoszómán helyezkedhet el. Ennek tudatában nem kerestünk tovább random 

polimorfizmusokat, hanem az adatbázisokban elérhető Pinot Noir 15. kromoszóma 

szekvenciája (8x WGS) alapján, az exon szekvenciák végeire terveztünk primereket, 

melyek segítségével az egyedi, 1-2 kb nagyságú intron szekvenciák amplifikálhatók, és az 

így kapott PCR termékek bázissorrendjének meghatározásával kerestünk további 

polimorfizmusokat. Ehhez hasonló vizsgálatokat (intron targeting method) a Medicago 

truncatula és a M. sativa fajok genom szekvenciáinak összehasonlítására (Choi et al., 

2004), és a burgonya Y vírus reziszencia génjének ( Rysto) térképezésére (Cernák et al., 

2008) is végeztek. Bár ezzel a módszerrel is sikerült újabb rezisztenciával kapcsolt 

markereket (1M6igr, 2M91) kifejleszteni, a kapcsoltságuk mértékének meghatározása után 

kiderült, hogy a rezisztencia lókusztól távol helyezkednek el. 

Időközben az adatbázisokban hozzáférhetővé vált a Pinot Noir genom tizenkétszeres 

lefedettségű (12x WGS) genom szekvenciája. A 8x WGS szekvenciában a 15. 

kromoszóma 7,6 Mb hosszúságú volt, az újabb változatban a kromoszóma eleje további 

szekvenciával bővült és 20,3 Mb nagyságú lett, és egyben változott bizonyos korábbi 

szekvencia szakaszok egymásutáni sorrendje is ezen a térképen. Ennek ismeretében át 

kellett értékelnünk a markerek sorrendjét és az Rcg1 lókusz elhelyezkedését. Az új 

adatoknak megfelelően egy új koordináta rendszerben helyeztük el eddigi markereinket, 

meghatároztuk minden felhasznált szekvencia új helyzetét, új elnevezést alkalmaztunk két 

marker esetében (1M6igr helyett 11M1igr, 2M91 helyett 12M3) és az eredmények 

ismeretében láttunk neki további célzott polimorfizmusok keresésének.  

A munka felgyorsítása érdekében egy, 40-100 ezer bázispárnyi kromoszómális 

szekvencia mentén, a feltételezett kódoló régiókat alapul véve terveztünk 5’ nem kódoló, 

exon-intron vagy 3’ nem kódoló régiókra 4-6 különböző primer párt és azokat kerestük, 

amelyek direkt SCAR primerként voltak használhatók. Összesen 37 primer párt terveztünk 

a 15. kromoszóma 4 Mb – 9,5 Mb (12x WGS) közötti szakaszára és további három 

rezisztencia lókusszal kapcsolt SCAR markert (5M5, 6M1, 9M3-3) találtunk.  

 A vizsgálatok során kapott adatok segítségével újra meghatároztuk a kapcsolt markerek 

és a rezisztenciagén között lévő rekombinációs térképtávolságokat és felállítottunk egy új 

markersorrendet. Megállapítottuk, hogy a rekombinációs eredmények nagyjából 

összhangban vannak a Pinot Noir szekvencia alapján felállítható fizikai térképpel, így 

feltételezhető, hogy az Rcg1 lókusz környéke alapvetően megegyezik a Pinot Noir 15. 
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kromoszóma homológ részével és az eddigi adatok szerint nem tartalmaz jelentős méretű 

inszerciót vagy deléciót (32. ábra).  

 

 

 
 

32. ábra: Az Rcg1 lókusszal kapcsolt markerek és köztük lévő rekombinációs 

térképtávolságok (cM). A koordináták megabázisban (Mb) mutatják a Pinot Noir 

szekvenciában (12x WGS) az egyes markerek feltételezett helyzetét.  

 

 

 A rekombinációs térképen a VVS16-vviv67-11M1igr markerek között számolt 

rekombinációs távolságok mutatnak eltérést a Pinot Noir 15. kromoszóma fizikai térképhez 

képest. Ennek oka, feltételezésienk szerint az, hogy a Kunbarát, rezisztenciát hordozó 

homológ kromoszómáján a VVS16-vviv67 markerek közötti szakaszon sokkal kisebb, a 

vviv67-11M1igr markerek közötti szakaszon pedig nagyobb a rekombinációs események 

gyakorisága, és ebből adódóan kisebbek, illetve nagyobbak a rekombinációs távolságok a 

fizikai térképhez viszonyítva.  

 A térkép szerint a legközelebbi markereink 3.3 (9M3-3) és 4.8 (UDV015) cM 

távolságra vannak a rezisztencia lókusztól. A 32. ábrán bemutatott térképen lévő markerek 

29.1 cM távolságot fednek le az Rcg1 lókusz körül, mely a Pinot Noir genom szekvenciája 

szerint 5.08 Mb távolságnak fele meg. Amennyiben ez a hosszúság a V. amurensis 

szekvenciában nem tér el szignifikánsan a Pinot Noir szekvenicától, akkor kiszámolható, 

hogy 1 cM 171 kb távolságnak felel meg. Eszerint a legközelebbi markerünk körülbelül 

576 kb távolságra helyezkedhet el a rezisztenciagéntől.  

 Azt feltételezzük, hogy az Rcg1 rezisztencia lókusz a 15. kromoszóma 7,8 Mb - 9,3 Mb 

közötti szakaszán, nagyjából ennek közepén helyezkedhet el. A klónozásban is használható 

markereknek, 1-2 cM távolságban kellene elhelyezkedniük a rezisztenciagén körül, ugyan 

ezt a feltételt még nem sikerült teljesítenünk, de minden eddig térképezett marker 

segítségével már megvalósítható a markerhez kapcsolt szelekció a nemesítési munkákban.  

 Folytatjuk a régió szűkítésére irányuló munkánkat és remélhetőleg hamarosan el tudjuk 

kezdeni a lókusz klónozását.  
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5. 2. A természetes rezisztencia élettani és molekuláris biológiai jellemzése 

 

 Az Rcg1 gén izolálása mellett szeretnénk a jövőben meghatározni a rezisztencia 

molekuláris biológiai, növényélettani alapjait a rezisztens és fogékony utódok molekuláris 

biológiai vizsgálatával is.  

 Számos olyan növényi gén van, amely meghatározóan befolyásolhatja az agrobaktérium 

fertőzés folyamatát. Eddigi ismereteinkről Gelvin (2010) írt összefoglalót legutóbb. Az 

elmúlt években számos olyan növényi fehérjét azonosítottak, melyek részt vesznek a T-

DNS transzformációs folyamatának főbb lépései során (33. ábra):  

(1) Az Agrobacterium törzsek növényi sejt sejtfalához kötődése során,  

(2) a T-DNS és virulencia faktorok növényi sejtbe jutásakor,  

(3) a növényi sejt citoplazmájában történő T-komplex kialakuláskor,  

(4-5) a T-szál növényi sejtmagba történő transzportja során,  

(6-7) a T-DNS integrációjakor, 

(8) a transzgének expressziója során. 

  

 

 
 

33. ábra: A transzformációs folyamat sematikus ábrája (Gelvin, 2010). 

A számok azokat a lépéseket jelölik, melyek során a növényi fehérjék is közreműködnek. 

 

 Nam és munkatársai (1999) mintegy 3000 Arabidopsis T-DNS inszerciós mutánst 

teszteltek Agrobacterium szembeni fogékonyságra. Számos rezisztens (rat, resistant to 

Agrobacterium-transformation) vonalban a mutáció helyét a sejtfal/membrán szintézisben 

és funkciójában (rat1, rat3, rat4, uta1), kromatin fehérjék (rat5, ratT17, atrx1, ratJ7, 



 70 

HAT4, HAT6, HDA1), citoszkeletális fehérjék (act2-1, act7-1, act7-4), szignál-

transzdukciós fehréjék (rat17 [cpc], ratA2 [rcn1], ratT5, ratT8), és ismeretlen funkciójú 

fehérjék (rat9, rat14, rat15, rat18, rat20, rat21, ratT16, ratH1, ratT16) szintézisében 

szerepet játszó génekben azonosították.  

 Gaspar és munkatársai (2004) az egyik rezisztens vonalban, rat1, a mutáció helyét egy 

arabinogalktán (AGP17) fehérjét kódoló génben azonosították. Vizsgálataik során azt 

tapasztalták, hogy minden optimális körülmény biztosítása ellenére, a rat1 mutáns 

növények gyökerei nagyon gyengén kötik az agrobaktérium sejteket. Összefüggést találtak 

a baktériumok kapcsolódása és a növényi védekezési mechanizmusok gyengülése között. 

A vad típusú Arabidopsis növények gyökerét agrobaktériumokkal inkubálva megfigyelték, 

hogy két fontos védekezésben szerepet játszó gén (PR1, PR5) expressziója jelentősen 

csökken, viszont a rat1 mutáns növényekben ez nem történtik meg. Párhuzamosan a 

génexpressziós változásokkal a vad típusú növényekben a szalicilsavszint jelentős 

csökkenése volt megfigyelhető, míg a rat1 mutánsban ez nem történt meg. Lehetséges, 

hogy az AGP17 nem csak a baktériumok kötődésében, hanem a növény védekezési 

mechanizmusainak elfojtásában is szerepet játszik. 

Tzfira és munkatársai (2001) Arabidopsis cDNS klóntárból izoláltak és klónoztak egy, a 

kórfolyamat során a VirE2 fehérjével kölcsönhatásba lépő növényi fehérjét (VIP1, VirE2- 

interacting protein 1) kódoló gént. Vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy ha a VIP1 gént 

antiszensz orientációban működtetik, akkor a transzformált növényekben kimutathatóan 

csökken a VIP1 protein szintézise, aminek következtében nem jön létre a T-DNS 

integráció és gátolt a tumorképződés. In vitro kísérletekkel bizonyították, hogy a VIP1 

fehérje képes a VirE2-ssDNS komplexhez kapcsolódni, összhangban van a többi celluláris 

faktorral és segíti a T-komplex bejutását a sejtmagba.  

 Nam és munkatársai az egyik rezisztens Arabidopsis T-DNS inszerciós mutáns 

vonalban, rat5, a mutáció helyét egy hiszton (H2A) génben azonosították (1999). Ha ezt a 

rat5 vonalat felültranszformálták intakt hiszton H2A génnel, akkor visszaállt az eredeti 

érzékeny fenotípus. További komplementációs kísérletekkel bizonyították, hogy a H2A 

hiszton fontos szerepet játszik a transzformáció során az illegitim rekombinációban 

(Mysore et al., 2000). A 15. táblázatba foglalt növényi fehérjék közreműködését igazolták 

eddig a T-DNS transzformáció során. 
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15. táblázat: A transzformációs folyamatban szerepet játszó növényi fehérjék 

Transzformációs lépések Növényi fehérje Referenciák 

1. A kórokozó a növényi 

sejt sejtfalához kötődik. 

Arabinogalactan protein,  

AtAGP17 

Gaspar et al., 2004 

Zhu et al., 2003 

 Plant defense reaction proteins Anand et al., 2008 

2. A T-DNS, virulencia 

faktorok transzportja a 

növényi sejtbe. 

Reticulon domain proteins BTI1, 

BTI2, BTI3 

Hwang and Gelvin, 2004 

Zhu et al., 2003 

3. A T-komplex 

kialakulása. 

Actin, Myosin Zhu et al., 2003 

4-5. A T-szál transzportja a 

növényi sejtmagba. 

Importinα Bakó et al., 2004 

Ballas and Citovsky 1997 

Bhattacharjee et al., 2008 

Lee et al., 2008 

 VIP1 Djamei et al., 2007 

Li et al., 2005 

Tzfira et al., 2001 

 CAK2Ms kinase Bakó et al., 2004 

6-7. T-DNS integráció. Histones Tenea et al., 2009 

 DNA ligase IV vanAttikum et al., 2001 

Zhu et al., 2003 

Friesner and Britt 2003 

 Ku70, Rad50, Mre11, Xrs2 vanAttikum et al., 2001 

 VIP1, VIP2 Li et al., 2005 

Anand et al., 2007 

 Histone H3 chaperon SGA1 Zhu et al., 2003 

8. Transzgének expressziója. Histone H2A, H3-11, H4 Tenea et al., 2009 

 

A V. amurensisből származó Rcg1 lókusz tehát számos ponton eredményezheti a 

fertőzési folyamat leállását, vagy a tumor kialakulás elmaradását, kezdve a baktériumok 

megtapadásától, a növényi védekezési mechanizmusok (szalicilsav) megfelelő szinten 

tartásán keresztül egészen a T-DNS integrációig vagy a transzformált sejtben túltermelt 

hormonok szintjének módosításáig. 

 A fent említett tudományos eredmények ismeretében megpróbáljuk kideríteni, hogy az 

általunk vizsgált agrobaktérium rezisztencia milyen genetikai és élettani sajátosságnak 

köszönhető. Megvizsgáljuk az ellenálló és fogékony genotípusok hormonérzékenysége 

közötti különbségeket kalluszosítási kísérletek segítségével, a nekrotikus léziók 
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megjelenését, valamint a különböző hormon szignálutakhoz (auxin, szalicilsav, jázmonsav, 

abszcisszinsav) kapcsolható markergén expressziók változását.  

 Vizsgálatainkkal a szőlőben lévő természetes rezisztenciagén megismerésével 

alapkutatás szinten további információkat szolgáltathatunk a magasabbrendű növények 

Agrobacterium általi transzformációjának mechanizmusával kapcsolatban is. Ugyanakkor 

a téma gyakorlati jelentősége is rendkívül fontos, mivel egyrészt jelentősen növelné a 

hagyományos rezisztencianemesítési munka hatékonyságát, másrészt alapjául szolgálhat a 

meglévő hagyományos európai szőlőfajták ellenállóvá tételére transzgénikus 

módszerekkel, az izolált rezisztenciagén közvetlen bevitelével. 
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6. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A patogén Agrobacterium törzsek, termőhelytől és fajtától függően, de gyakorlatilag az 

összes európai szőlőfajtát fertőzik, és az általuk okozott daganatos elváltozások már régóta 

komoly károkat okoznak a szőlőtermesztésben. A hosszú távú megoldást a betegséggel 

szemben ellenálló fajták létrehozása jelentené. Ismertek olyan V. labrusca és V. amurensis 

változatok, melyeken nem képesek tumort létrehozni a patogén törzsek. Hazai nemesítésű 

a V. vinifera Kunbarát fajta, amely V. amurensis eredetű, domináns és feltehetően 

egygénes Agrobacterium (Rcg1) rezisztenciát hordoz. A munkánk távlati célja ennek az 

Rcg1 lókusznak a térképezése, izolálása és a rezisztencia molekuláris biológiai hátterének 

feltárása.  

Az elmúlt években elvégeztük a rezisztens V. vinifera Kunbarát és a betegségre 

fogékony V. vinifera Sárfehér fajta utódainak jellemzését. A keresztezésből származó 272 

magonc klónjait megvizsgáltuk a rezisztencia jelenlétére. 153 utód ellenállónak bizonyult 

több Agrobacterium törzzsel szemben (A. tumefaciens C58, A. vitis Tm4, A. vitis AT1, A. 

vitis S4), míg 119 utód klónjain mind a négy tesztelésre használt törzs tumort tudott 

kialakítani.  

A biológia tesztekkel párhuzamosan fajta- (szülő-) specifikus DNS markereket 

azonosítottunk, RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) és SSR (Simple Sequence 

Repeat) markerek vizsgálatával. Különböző kombinációkban összesen 3118 féle kísérletet 

végeztünk el a RAPD vizsgálatok során, melynek eredményeként 1116 esetben tudtunk 

különbséget kimutatni a szülőkből származó DNS mintákon. Az SSR markerek 

segítségével 20 polimorfizmust találtunk 41 primerpárt kipróbálva. 

A rezisztenciára ellenőrzött utódokból tisztított DNS segítségével kapcsolt molekuláris 

markereket kerestünk, és megállapítottuk, hogy összesen 11 polimorfizmus kapcsolt az 

Rcg1 lókusz jelenlétével. Mivel időközben a Pinot Noir genom szekvenciája is elkészült, 

bioinformatikai eszközökkel próbáltuk meghatározni, hogy melyik kromoszómán található 

az Rcg1 kapcsoltsági csoport. Kiderült, hogy a kapcsolt RAPD fragmentekből 

meghatározott szekvenciák többsége (repetitív szekvenciák) nem ad ebben megfelelő 

támpontot. Vagy nem illeszthetők egyik Pinot Noir kromoszóma szekvenciájához sem, 

vagy számos kromoszómán megtalálhatók, mivel nagyrészt retrotranszpozon szekvenciát 

képviselnek. Három mikroszatellita (VVIV67, VVS16, UDV015) és két RAPD (OPQ15, 

OPX05) szekvencia alapján mégis azt lehetett feltételezni, hogy az Rcg1 lókusz a 15. 

kromoszóma része.  
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Annak érdekében, hogy a rezisztencia elhelyezkedésére több bizonyítékot, valamint új 

kapcsolt markereket találjunk, a Pinot Noir 15. kromoszóma szekvenciájára alapozva 

génspecifikus és nem-kódoló szekvenciákat sokszoroztunk fel a Kunbarát és Sárfehér 

fajtákból. Ezzel a módszerrel, sikerült hét új SCAR (Sequenced Characterized Amplified 

Region) markert létrehozni, és segítségükkel bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy az Rcg1 

lókusz valóban a 15. kromoszómán helyezkedik el.  

További eredményünk, hogy sikerült egy hozzávetőleges genetikai térképet 

szerkeszteni, mely szerint a legközelebbi markerek, az UDV015 és a 9M3-3, mintegy 4.8 

cM, illetve 3.3 cM távolságra helyezkednek el az Rcg1 lókusztól. Eddigi eredményeink 

még nem teszik lehetővé a klónozási munka megkezdését, de jó esélyünk van rá, hogy az 

elkövetkező hónapok munkájával ezt sikerül előkészíteni.  
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7. SUMMARY 

 

Crown gall, caused by pathogen Agrobacterium strains, is a serious damaging disease of 

grape yards worldwide. The most effective method of preventing the disease so far is 

breeding for new, resistant grapevine varieties. There are some wild species, such as V. 

labrusca and V. amurensis, which are resistant to pathogen strains. This resistance can be 

introgressed into V. vinifera by interspecific breeding. A resistance to crown gall, derived 

from V. amurensis, was followed via four generations in a breeding programme that 

resulted in a Hungarian grapevine cultivar „Kunbarát”. Results of these earlier experiments 

suggested that the resistance inherited as a single dominant trait. The goal of our work is to 

identify and isolate the gene (Rcg1) that resulted in Agrobacterium resistance, and to 

analyze the physiological and molecular basis of the resistance. 

In order to localize the Rcg1 gene by genetic mapping a hybrid family was established 

by crossing the Agrobacterium resistant Kunbarát with the sensitive cultivar Sárfehér. 

Clones of 272 progeny were tested by inoculating them with different pathogen 

Agrobacterium strains. There was no crown gall at all on 153 individuals while all of the 

pathogen strains could form tumor on 119 progeny. 

Random amplified polymorphic DNA (RAPD) and simple sequence repeat (SSR) DNA 

markers linked to the resistant phenotype have been identified. DNA sequences of the 

identified nine RAPD fragments present in most of the resistant progenies were 

determined. Unfortunately, none of these sequences could be localized as a single locus in 

the Pinot Noir genome sequence. Most of them represented repetitive sequences and some 

were similar to contigs with unknown location.  However, the presence of SSR markers, 

VVIV67, VVS16 and UDV015, show strong correlation with the occurrence of the 

resistant phenotype suggesting that the Rcg1 locus is located on chromosome 15.  

In order to serve more evidence for the chromosomal location and to get additional 

DNA markers linked to the Rcg1 locus we used the public Pinot Noir sequence to design 

new primers.  Several primer pairs identifying unique intron or non coding sequences of 

chromosome 15 were determined and were tested on the parental DNAs. Primers amplified 

a polymorphic region were chosen to test the resistant and sensitive progeny. In this way 

seven additional SCAR (Sequenced Characterized Amplified Region) markers, linked to 

the Rcg1 locus could be identified, supporting that the Agrobacterium resistance locus is 

located on chromosome 15. 



 76 

Using the new markers, a local genetic map of the Rcg1 region was constructed. The 

closest markers, UDV015 and 9M3-3, were localized 4.8 cM and 3.3 cM from both side of 

the resistance gene. At this stage of the project, the predicted physical distances would 

make the cloning work cumbersome but we have a good chance to get closer markers with 

strategy of direct primer design in the next few months. 
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8. MELLÉKLET 

 

A táblázat az utódpopuláció egyedeinek adatait tartalmazza. 

Rezisztens egyedek R1-R153, szenzitív egyedek s1-s119. 

A rezisztenciát hordozó kromoszóma részeket sötétebb, a szenzitív kromoszóma markereit 

hordozó részeket világos kékkel jelöltük. 

(+): a DNS-marker jelen van; (-): a marker nincs jelen. 

Az 6M1 marker a Kunbarát rezisztenciát hordozó kromoszómájával homológ, rezisztenciát 

nem hordozó kromoszóma markere, ezért a legtöbb szenzitív utódban megtalálhatók. 

Az utódpopuláció egyedeinek számozását az Rcg1 oszlop tartalmazza. Piros szám: 

rezisztens, kék szám: szenzitív egyed. 

 

 

 

 glp1a  5M5 6M1 OPX05_1_sc  OPQ15_1_sc  UDV015 Rcg1 9M3-3 VVS16   viv67sc  
1M6igr/ 

11M1igr  

2M91/ 

12M3 

R1 + + - + + + 1 + + + + + 

R2 + + - + + + 5 + + + + + 

R3 + + - + + + 7 + + + + + 

R4 + + - + + + 12 + + + + + 

R5 + + - + + + 13 + + + + + 

R6 + + - + + + 14 + + + + + 

R7 + + - + + + 16 + + + + + 

R8 + + - + + + 20 + + + + + 

R9 + + - + + + 34 + + + + + 

R10 + + - + + + 35 + + + + + 

R11 + + - + + + 40 + + + + + 

R12 + + - + + + 44 + + + + + 

R13 + + - + + + 48 + + + + + 

R14 + + - + + + 55 + + + + + 

R15 + + - + + + 56 + + + + + 

R16 + + - + + + 61 + + + + + 

R17 + + - + + + 63 + + + + + 

R18 + + - + + + 67 + + + + + 

R19 + + - + + + 72 + + + + + 

R20 + + - + + + 74 + + + + + 

R21 + + - + + + 79 + + + + + 

R22 + + - + + + 80 + + + + + 

R23 + + - + + + 81 + + + + + 

R24 + + - + + + 83 + + + + + 

R25 + + - + + + 84 + + + + + 

R26 + + - + + + 86 + + + + + 

R27 + + - + + + 90 + + + + + 

R28 + + - + + + 91 + + + + + 

R29 + + - + + + 107 + + + + + 

R30 + + - + + + 109 + + + + + 
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 glp1a  5M5 6M1 OPX05_1_sc  OPQ15_1_sc  UDV015 Rcg1 9M3-3 VVS16   viv67sc  
1M6igr/ 

11M1igr  

2M91/ 

12M3 

R31 + + - + + + 110 + + + + + 

R32 + + - + + + 112 + + + + + 

R33 + + - + + + 113 + + + + + 

R34 + + - + + + 115 + + + + + 

R35 + + - + + + 116 + + + + + 

R36 + + - + + + 117 + + + + + 

R37 + + - + + + 118 + + + + + 

R38 + + - + + + 119 + + + + + 

R39 + + - + + + 120 + + + + + 

R40 + + - + + + 123 + + + + + 

R41 + + - + + + 125 + + + + + 

R42 + + - + + + 127 + + + + + 

R43 + + - + + + 131 + + + + + 

R44 + + - + + + 68 + + + + - 

R45 + + - + + + 69 + + + + - 

R46 + + - + + + 87 + + + + - 

R47 + + - + + + 154 + + + + - 

R48 + + - + + + 132 + + + + - 

R49 + + - + + + 162 + + + + - 

R50 + + - + + + 197 + + + + - 

R51 + + - + + + 211 + + + + - 

R52 + + - + + + 215 + + + + - 

R53 + + - + + + 271 + + + + - 

R54 + + - + + + 2 + + + + - 

R55 + + - + + + 200 + + + + - 

R56 + + - + + + 261 + + + + - 

R57 + + - + + + 29 + + + + - 

R58 + + - + + + 198 + + + + - 

R59 + + - + + + 216 + + + + - 

R60 + + - + + + 133 + + + + + 

R61 + + - + + + 143 + + + + + 

R62 + + - + + + 149 + + + + + 

R63 + + - + + + 150 + + + + + 

R64 + + - + + + 158 + + + + + 

R65 + + - + + + 161 + + + + + 

R66 + + - + + + 164 + + + + + 

R67 + + - + + + 166 + + + + + 

R68 + + - + + + 168 + + + + + 

R69 + + - + + + 171 + + + + + 

R70 + + - + + + 175 + + + + + 

R71 + + - + + + 177 + + + + + 

R72 + + - + + + 178 + + + + + 

R73 + + - + + + 179 + + + + + 
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 glp1a  5M5 6M1 OPX05_1_sc  OPQ15_1_sc  UDV015 Rcg1 9M3-3 VVS16   viv67sc  
1M6igr/ 

11M1igr  

2M91/ 

12M3 

R74 + + - + + + 180 + + + + + 

R75 + + - + + + 184 + + + + + 

R76 + + - + + + 201 + + + + + 

R77 + + - + + + 210 + + + + + 

R78 + + - + + + 213 + + + + + 

R79 + + - + + + 214 + + + + + 

R80 + + - + + + 219 + + + + + 

R81 + + - + + + 226 + + + + + 

R82 + + - + + + 229 + + + + + 

R83 + + - + + + 239 + + + + + 

R84 + + - + + + 242 + + + + + 

R85 + + - + + + 248 + + + + + 

R86 + + - + + + 253 + + + + + 

R87 + + - + + + 257 + + + + + 

R88 + + - + + + 258 + + + + + 

R89 + + - + + + 270 + + + + + 

R90 + + - + + + 124 + + + + + 

R91 + + - + + + 140 + + + + + 

R92 + + - + + + 142 + + + + + 

R93 + + - + + + 144 + + + + + 

R94 + + - + + + 153 + + + + + 

R95 + + - + + + 165 + + + + + 

R96 + + - + + + 195 + + + + + 

R97 + + - + + + 227 + + + + + 

R98 + + - + + + 46 + + + + + 

R99 + + - + + + 47 + + + + + 

R100 + + - + + + 53 + + + + + 

R101 + + - + + + 58 - + + + + 

R102 + + - + + + 6 + + + + + 

R103 + + - + + + 96 + + + + + 

R104 + + - + + + 10 + + + + + 

R105 + + - + + + 191 + + + + + 

R106 + + - + + + 206 + + + + + 

R107 + + - + + + 54 + + + + + 

R108 + + - + + + 238 + + + + + 

R109 + + - + + + 42 + + + + + 

R110 + + - + + + 209 + + + + + 

R111 + + - + + + 106 + + + + + 

R112 + + - + + + 187 + + + + + 

R113 + + - + + + 189 + + + + + 

R114 + + - + + + 241 + + + + + 

R115 + + - + + + 25 + + + + - 

R116 + + - + + + 37 + + + + + 
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 glp1a  5M5 6M1 OPX05_1_sc  OPQ15_1_sc  UDV015 Rcg1 9M3-3 VVS16   viv67sc  
1M6igr/ 

11M1igr  

2M91/ 

12M3 

R117 + + - + + + 64 + + + + - 

R118 + + - + + + 155 + + + + + 

R119 + + - + + + 156 + + + + + 

R120 + + - + + + 244 + + + + + 

R121 + + - + + + 134 + + + - + 

R122 + + - + + + 240 + + + - + 

R123 + + - - + + 249 + + + - - 

R124 + + - + + + 11 + + + + + 

R125 - + - + + + 121 + + + + - 

R126 - + - + + + 41 + + + + + 

R127 - + - + + + 88 + + + + + 

R128 - + - + + + 94 + + + + + 

R129 - + - + + + 92 + + + + + 

R130 - + - + + + 52 + + + + + 

R131 - + - + + + 95 + + + + + 

R132 + - - + + + 128 + + + + + 

R133 + - - + + + 237 + + + + + 

R134 + + + + + + 252 + + + - + 

R135 + + + + + + 97 + + + + + 

R136 + + + + + + 105 + + + + - 

R137 + + + + + + 49 + + + + + 

R138 + + + + + + 82 + + + + + 

R139 + + + + + + 104 + + + + - 

R140 + + - + + + 99 + + + + - 

R141 + + - + + + 256 + + + - - 

R142 + + - + + + 173 + + + - - 

R143 + + - + + + 31 + + - - - 

R144 + + - + + + 262 + + - - - 

R145 + + - + + + 130 + + - - - 

R146 + + - + + + 139 + + - - - 

R147 - - - + + + 36 + + + - - 

R148 + + + - - - 98 + + - + + 

R149 - + + - - - 182 + - - - - 

R150 - - + - - - 199 - - - - - 

R151 - - + - - - 220 - - - - - 

R152 - - + - - - 225 - - - - - 

R153 - - + - - - 32 - - - - - 

s1 + + - + + + 221 + + + + + 

s2 - + - + + + 222 + + + + + 

s3 - + + + + + 102 - + + + - 

s4 - + + + + + 101 - + + + + 

s5 - + + + + + 108 - + + + + 

s6 - - + - - - 205 - + + + + 
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 glp1a  5M5 6M1 OPX05_1_sc  OPQ15_1_sc  UDV015 Rcg1 9M3-3 VVS16   viv67sc  
1M6igr/ 

11M1igr  

2M91/ 

12M3 

s7 - - + - - - 157 - + + + + 

s8 - - + - - - 148 - + + + + 

s9 - - + - - - 236 - - + + + 

s10 - - + - - - 255 - - + + + 

s11 - - + - - - 152 - - + + + 

s12 - - + - - - 266 - - + + + 

s13 - - + - - - 65 - - + + + 

s14 - - + - - - 28 - - + + - 

s15 - - + - - - 60 - - + + + 

s16 - - + - - - 231 - - + - - 

s17 - - + - + - 272 - - + - - 

s18 - - - - + + 246 - - - - - 

s19 - - + + - - 59 - - - - - 

s20 + - + + - - 100 - - - - - 

s21 - - + + - - 263 - - - - - 

s22 - - - - - - 78 - - - - - 

s23 - + - - - - 188 - - - - - 

s24 + + + - - - 135 - - - - - 

s25 + - + - - - 103 - - - - - 

s26 + - + - - - 89 - - - - - 

s27 + - + - - - 26 - - - - - 

s28 + - + - - - 30 - - - - - 

s29 + - + - - - 57 - - - - - 

s30 + - + - - - 75 - - - - - 

s31 + - + - - - 77 - - - - - 

s32 + - + - - - 137 - - - - - 

s33 + - + - - + 223 - - - - - 

s34 + - + - - - 251 - - - - - 

s35 + - + - - - 163 - - - - - 

s36 - + + - - - 8 - - - - - 

s37 - - + - - - 172 - - - - - 

s38 - - + - - - 183 - - - - + 

s39 - - + - - - 247 - - - - - 

s40 - - + - - - 111 - - - - - 

s41 - - + - - - 192 - - - - - 

s42 - - + - - - 15 - - - - + 

s43 - - + - - - 50 - - - - - 

s44 - - + - - - 85 + - - - - 

s45 - - + - - - 245 - - - - - 

s46 - - + - - - 192 - - - - - 

s47 - - + - - - 207 - - - - - 

s48 - - + - - - 22 - - - - - 

s49 - - + - - - 24 - - - - - 
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 glp1a  5M5 6M1 OPX05_1_sc  OPQ15_1_sc  UDV015 Rcg1 9M3-3 VVS16   viv67sc  
1M6igr/ 

11M1igr  

2M91/ 

12M3 

 

s50 
- - + - - - 9 - - - - - 

s51 - - + - - - 17 - - - - - 

s52 - - + - - - 185 - - - - - 

s53 - - + - - - 33 - - - - - 

s54 - - + - - - 38 - - - - - 

s55 - - + - - - 43 - - - - - 

s56 - - + - - - 45 - - - - - 

s57 - - + - - - 51 - - - - - 

s58 - - + - - - 70 - - - - - 

s59 - - + - - - 71 - - - - - 

s60 - - + - - - 66 - - - - - 

s61 - - + - - - 3 - - - - - 

s62 - - + - - - 4 - - - - - 

s63 - - + - - - 18 - - - - - 

s64 - - + - - - 19 - - - - + 

s65 - - + - - - 21 - - - - - 

s66 - - + - - - 23 - - - - - 

s67 - - + - - - 27 - - - - - 

s68 - - + - - - 39 - - - - - 

s69 - - + - - - 73 - - - - - 

s70 - - + - - - 76 - - - - - 

s71 - - + - - - 93 - - - - - 

s72 - - + - - - 114 - - - - - 

s73 - - + - - - 122 + - - - - 

s74 - - + - - - 126 - - - - - 

s75 - - + - - - 129 - - - - - 

s76 - - + - - - 136 - - - - - 

s77 - - + - - - 141 - - - - - 

s78 - - + - - - 145 - - - - - 

s79 - - + - - - 147 - - - - - 

s80 - - + - - - 151 - - - - - 

s81 - - + - - - 159 - - - - - 

s82 - - + - - - 160 - - - - - 

s83 - - + - - - 170 - - - - - 

s84 - - + - - - 174 - - - - - 

s85 - - + - - - 176 - - - - - 

s86   - + - - - 193 - - - - - 

s87 - - + - - - 194 - - - - - 

s88   - + - - - 202 - - - - - 

s89 - - + - - - 208 - - - - - 

s90 - - + - - - 212 - - - - - 

s91 - - + - - - 217 - - - - - 
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 glp1a  5M5 6M1 OPX05_1_sc  OPQ15_1_sc  UDV015 Rcg1 9M3-3 VVS16   viv67sc  
1M6igr/ 

11M1igr  

2M91/ 

12M3 

s92 - - + - - - 218 - - - - - 

s93 - - + - - - 224 - - - - - 

s94 - - + - - - 228 - - - - - 

s95 - - + - - - 230 - - - - - 

s96 - - + - - - 233 - - - - - 

s97 - - + - - - 234 - - - - - 

s98 - - + - - - 235 - - - - - 

s99 - - + - - - 243 - - - - - 

s100 - - + - - - 250 - - - - - 

s101 - - + - - - 254 - - - - - 

s102 - - + - - - 259 - - - - - 

s103 - - + - - - 260 - - - - - 

s104 - - + - - - 264 - - - - - 

s105 - - + - - - 265 - - - - - 

s106 - - + - - - 267 - - - - - 

s107 - - + - - - 268 - - - - - 

s108 - - + - - - 138 - - - - - 

s109 - - + - - - 167 - - - - - 

s110 - - + - - - 169 - - - - - 

s111 - - + - - - 181 - - - - - 

s112 - - + - - - 203 - - - - - 

s113 - - + - - - 204 - - - - - 

s114 - - + - - - 207 - - - - - 

s115 - - + - - - 62 - - - - - 

s116 - - + - - - 146 - - - - - 

s117 - - + - - - 186 - - - - - 

s118 - - + - - - 190 - - - - - 

s119 - - + - - - 232 - - - - - 
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