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Bevezetés 
 

 A növényi embrió egyetlen sejtből létrejövő, a természetben az anyaszervezettől függő 

fiatal szervezet, amely képes új, morfológiailag és funkcionálisan teljes növényegyeddé 

továbbfejlődni. Jól ismert, hogy a környezeti tényezők, ill. az embriók mikrokörnyezetének 

függvényében az embriófejlődés nagymértékben befolyásolja a termés mennyiségét és 

minőségét is, ami kulcsfontosságú a növénynemesítésben és -termesztésben. 

Mivel az embriók a növényben mélyen az anyai szövetekbe beágyazva helyezkednek 

el, a zigotikus embriófejlődés reprodukálása és tanulmányozása az in vitro környezetben 

nagymértékben segíti az embriógenezis folyamatának mélyebb megértését. A zigóták in vitro 

felnevelése ún. egy-sejt tenyészetekben, az anyai szövetek tápláló funkcióját pótló dajkasejtek 

segítségével lehetséges. E tenyésztési rendszer, amennyiben megbízhatóan és hatékonyan 

működik, számos biotechnológiai cél megvalósítására alkalmas: A zigóták és petesejtek 

mikroinjektálása a genetikai transzformálás egy alternatív útja lehet (Scholten és Kranz, 

2001), mellyel elkerülhető a szelekciós markergének használata. Fejlődésbiológiai 

szempontból pedig várhatóan igen értékes eredmények érhetők el e sejtekbe mikroinjektált 

specifikus festékek (Pónya és Barnabás, 2001) vagy GFP-fúziós proteineket kódoló 

transzgének segítségével, ill. az in vivo és in vitro fejlődő zigóták és embriók génexpressziós 

mintázatának vizsgálatával (Le és mtsai, 2005; Okamoto és mtsai, 2005; Sprunck és mtsai, 

2005; Ning és mtsai, 2006). E vizsgálatok eredményei várhatóan a gyakorlat számára is 

kézzelfoghatóak lesznek, hiszen a számunkra érdekes gének expressziója módosítható lesz, és 

így a fejlődés iránya kontrollálhatóvá válik (pl. parthenogenezis indukciója, esetleg a 

keresztezhetőség kiszélesítése). Újabb idegenfajú keresztezések megvalósítása különböző 

fajok gamétáinak in vitro sejtfúziójával (Kranz és Dresselhaus, 1996) vagy az idegenfajú 

megporzás eredményeként aktivált, de a növényben embrióvá fejlődni nem képes petesejtek 

in vitro felnevelésével is lehetséges lesz. A felsorolt célok bármelyikének szükséges feltétele 

azonban, hogy az egyedileg izolált zigótákat fel lehessen nevelni. Ez mindeddig csak 

meglehetősen bonyolult tenyésztési rendszerekben, a kukorica (Kranz és Lörz, 1993), az árpa 

(Holm és mtsai, 1994), a búza (Kumlehn és mtsai, 1998), a rizs (Zhang és mtsai, 1999) és a 

dohány (He és mtsai, 2004) esetében sikerült. 

Az említett célok elérésére alkalmas egy-sejt tenyésztési módszer megvalósítása az 

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet Sejtbiológiai Osztálya számára is fontos. Kutatásaimat e 

témakörben végeztem, és az elért eredményeket mutatom be dolgozatomban.  



Célkitűzések 
Kísérleteink során a következő célok megvalósítását tartottuk fontosnak: 

A. A búza zigóták in vitro felnevelése: az egy-sejt tenyésztési technika meghonosítása, 

hatékony megvalósítása és munkaigényességének csökkentése. 

B. Annak megválaszolása, hogy milyen mértékben képesek az in vitro tenyésztett zigóták 

reprodukálni az in planta fejlődési utat: 

- hogyan alakulnak a zigóták kezdeti sejtosztódásai, 

- milyen sejttípusok és szövetek jellemzik az in vitro embriókat? 

C. Idegenfajú megporzások megvalósítása: 

- búza × kukorica: annak megválaszolása, hogy felnevelhetők-e idegenfajú 

megporzással aktivált petesejtek az egy-sejt tenyésztési rendszerben, 

- búza × rizs: utódnövények előállítása egy eddig még nem vizsgált keresztezési 

kombinációból, hogy jövőbeli kutatások keretében meg lehessen vizsgálni, 

történik-e génátvitel a rizsből az utódokba. 

Anyagok és módszerek 

Növényi anyagok: 

A növényeket az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Conviron klímakamráiban 

neveltük. Kísérleteinkben az Igri árpa-, a Siete Cerros, Mv Pálma, Mv Ködmön, Chinese 

Spring és Mv9kr1 búza-, a Norma SC kukorica és a Rigola, Bioryza rizsfajtákat használtuk. 

 

Árpa izolált mikrospóra tenyésztés 

E tenyészeteket Olsen (1991) módszere alapján készítettük. A kései egymagvas 

mikrospórákat tartalmazó kalászok portokjait izoláltuk és 0,3 M mannitololdatban 3 napig 

26 °C-on sötétben előkezeltük, majd a már izolált mikrospórákat szénforrásként maltózt 

tartalmazó MMS3 tápoldatban (Hu és Kasha, 1997) tenyésztettük 100000/ml sejtsűrűségben.  

 

Búza izolált mikrospóra tenyésztés 

E tenyészetek az árpával azonos módon készültek, de a kalászokat 2 hétig 4 °C-on 

kezeltük elő, ill. a mikrospóra izolálás során 0,4 M mannitololdatot használtunk, és a 

tenyészetekbe ml-enként 10 fiatal, 3-5 nappal a virágzás előtti állapotú termőt helyeztünk.  

 

 



Búza izolált zigóták felnevelése 

Az MMS3 tartalmú dajkatenyészetekbe Millicell insert (Falcon) nevű betétet 

helyeztünk, melynek az alján a sejtek keveredését megakadályozó membrán van. A betétekbe 

4-8, Kovács és mtsai (1994) módszerével izolált néhány órás zigótát tettünk. A tenyészeteket 

26 °C-on tartottuk. Dajkákként árpa és búza izolált mikrospóra tenyészeteket (Kumlehn és 

mtsai [1998] eredményeinek megfelelően 7-10 napig előtenyésztve), valamint a búza 6-12 

napos korú embrióit és fiatal, megporzatlan termőit (3-4 napig előtenyésztve) használtuk. A 

zigótákból fejlődő embriók 3-5 hét alatt 1-2 mm nagyságúra nőttek, és ekkor tettük át őket 

szilárd B5 táptalajra. Az embriókból kifejlődött növényeket vernalizáltuk, majd kiültettük, és 

a magról vetett búzanövényekkel azonos módon neveltük fel. 

 

Búza × kukorica megporzásokból származó izolált „zigóták” felnevelése 

A kasztrált búzakalászokat az antézisnak megfelelő időben poroztuk a kukoricával. A 

megporzást követő napon minden termőt 2,4-D-vel kezeltünk, hogy az anyai szövetek 

parthenokarp fejlődését megindítsuk. Az ily módon megtermékenyített petesejteket 2 napos 

korban izoláltuk és MMS3 tápoldatban, dajkaként fiatal termőket használva neveltük fel. 

Kontrollként a hagyományos embriómentési technikát is alkalmaztuk. 

 

A búza × rizs keresztezésekből származó izolált „zigóták” tenyésztése 

A búza × rizs megporzásokat a búza × kukoricánál leírt módon végeztük el, de az 

aktivált petesejteket már a továbbfejlesztett módszerrel, N6Z tápoldatban neveltük fel.  

 

Zigóta eredetű struktúrák előkészítése a mikroszkópos sejt- és szövettani vizsgálatokhoz 

Az izolált zigótákból a dajkatenyészetekben fejlődő struktúrákat 26, 50, 98 órával, ill. 

7, 12 és 20 nappal a megporzást követően Hoshino és mtsai (2004) módszere alapján fixáltuk. 

Összehasonlításképpen megtermékenyítetlen, az antézis idején izolált petesejteket, valamint a 

megporzás után 26 és 50 órával ovulumokat, ill. 14 napos szemeket is fixáltunk. A fixált 

sejteket MSB pufferrel átmostuk, agarózcseppekbe ágyaztuk, majd dehidratáltuk és Unicryl 

műgyantával átitattuk, melyet UV fénnyel polimerizáltunk. Belőlük félvékony (1 µm-es) 

metszeteket készítettünk egy Ultracut E (Reichert-Jung) ultramikrotom segítségével. 

A metszeteket toluidinkék, DAPI (4’,6-diamidino-2-fenilindol), Calcofluor white és 

Coomassie Brilliant Blue festékekkel, valamint perjódsavas Schiff reakcióval festettük meg, 

majd egy Olympus BX 51 mikroszkóppal vizsgáltuk. 

 



Ploiditásfok meghatározása 

Az idegenfajú megporzások eredményeként kapott növények ploiditásszintjét Becton 

Dickinson FACScan flow citométerrel Galbraith és mtsai (1983) szerint határoztuk meg. 

 

Eredmények összefoglalása 

Először a búza zigóták izolálása és tenyésztése során fellépő problémákat kellett 

megoldanunk, hogy minimalizáljuk a zigótákat érő mechanikus és ozmotikus stresszhatásokat 

és biztosítsuk a fejlődésükhöz szükséges tápanyagokat és növekedési faktorokat. Ezt követően 

vált lehetővé az egy-sejt tenyészetekben fejlődő zigóták ill. embriók citológiai vizsgálata, és a 

búza idegenfajú megporzásának eredményeként aktivált petesejtek növényből való izolálása 

(kimenekítése) és in vitro tenyésztése.  

Főbb eredményeink az alábbiakban foglalhatók össze:  

Búza zigóták in vitro felnevelése: 

• A búza zigóták izolálásához és tenyésztéséhez szükséges közegek optimalizálása során 

megállapítottuk, hogy a búza zigóták in vitro felnevelése csak nagyon alacsony 

hatékonysággal lehetséges, amennyiben ugyanazon tápoldatban izoláljuk és tenyésztjük 

őket. Elfogadható, 20% körüli hatékonysággal csak akkor lehetett felnevelni a zigótákat, 

ha izolálásukra mannitoltartalmú oldatot, tenyésztésükre pedig azzal megegyező sűrűségű 

(de kisebb ozmolaritású) maltóztartalmú MMS3 tápoldatot használtunk. 

 

• A zigóták in vitro felneveléséhez dajkasejtekként izolált árpa mikrospórákat (Kumlehn és 

mtsai, 1998), búza izolált mikrospóra tenyészeteket ill. az önállóan tenyésztett fiatal búza 

termőket használhatam.  

Elért hatékonyság 

Árpa izolált mikrospóra kultúra (MMS3 tápoldat)           20% 

Búza izolált mikrospóra kultúra (MMS3 tápoldat)           18% 

Kipreparált, in vitro fejlődő embriók (MMS3 tápoldat)            0% 

Búza éretlen termői (MMS3 tápoldat)            20% 

Búza éretlen termői (N6Z tápoldat)             59% 



• Laboratóriumunkban a mikrospóra dajkák csak az MMS3 tápoldaton fejlődtek 

megfelelően, a búza termői viszont a glükóztartalmú N6Z (Kumlehn és mtsai, 1998) 

tápoldaton is jól nőttek. Így lehetőségünk volt arra, hogy a zigóták izolálásra alkalmas 

oldattal megegyező ozmotikus koncentrációjú és sűrűségű N6Z tápoldat használatával 

még minimálisabbá tegyük a zigóták tenyészetbe helyezésekor fellépő ozmotikus 

stresszhatást. A felsorolt adatokból is látható, hogy az N6Z tápoldat és a termő-dajkák 

használatával jelentősen megnöveltük az egy-sejt tenyésztés hatékonyságát. 

 

A tenyészetekben fejlődő búza zigóták sejt- és szövettani vizsgálata:  

A zigóták in vivo és in vitro fejlődésének összehasonlítása során a következő megállapításokat 

tettük:  

• In vitro, a tenyészetekben a zigóták első osztódásának eredményeként két azonos alakú és 

organellumszerveződésű leánysejt jön létre (szimmetrikus sejtosztódás). In vivo, 

aszimmetrikus osztódás figyelhető meg. Ettől eltekintve, a sejtek organellumszerveződése 

nem mutat különbségeket.  

 

• A proembriók további sejtosztódásainak eredményeként globuláris proembriószerű 

struktúrák fejlődtek, melyek a körte alakú in planta proembriókkal ellentétben lebenyesek 

vagy gömbszerűek voltak. Az in vitro és in vivo proembrióknak közös sajátossága volt 

azonban, hogy organellumokban gazdag, merisztéma jellegű sejtek építették fel őket. 

 

• Ezt követően az in vitro fejlődő embriók morfológiája esetenként megegyezett az in 

planta embriókéval, legtöbbször azonban e struktúrák olyan kallusz-szerű sejtekből álló 

szöveteket is tartalmaztak, melyekben az az in planta endospermium sejtjeihez hasonlóan 

nagy mennyiségű keményítőszemcsét és proteintesteket halmoztak fel.  

 

• Fontos, hogy az in vitro fejlődő struktúrák merisztémája egyik esetben sem kalluszosodott 

el, hanem a zigóta állapottól kiindulva folytatólagosan jelen volt. Mindez hasonló a 

növényben megfigyelhető állapothoz. 

 



Idegenfajú megporzások eredményeként aktivált petesejtek kimenekítése a növényből és 

egy-sejt tenyészetekben történő in vitro felnevelése: 

Ismeretes, hogy a petesejt idegenfajú megporzások eredményeként is aktiválódhat, azonban 

az embriófejlődés gyakori gátja, hogy az endospermium rendellenesen fejlődik. Ezért az 

embriók kimentése és in vitro felnevelése szükséges. Minél korábban történik az embriók 

kimentése, annál kisebb az abortálódó embriók száma, így potenciálisan annál több, 

genetikailag értékes utód menthető meg. Az aktivált petesejtek in vitro felnevelésének 

lehetőségét teszteltük búza × kukorica és búza × rizs megporzások révén.  

 

• A búza × kukorica megporzást követően megtörténik a búza petesejt és a kukorica 

hímivarsejt fúziója, azonban ezt követően a sejtosztódások során a kukorica kromoszómái 

eliminálódnak, így végeredményben monoploid búzautódok keletkeznek. A búza × 

kukorica „zigóták” 1-4%-át tudtuk növénnyé felnevelni az egy-sejt tenyésztési rendszer 

első adaptált változatában (amiben a búza zigóták 20%-a fejlődött növénnyé). Ez a 

klasszikus embriómentési technikához hasonló hatékonyságot jelent. 

 

• Az idegenporzást követően 1 vagy 2 nappal még egysejtes állapotban találtuk a 

„zigótákat”. A tenyészetekben azonban e sejtek intenzív osztódásba kezdtek, és bár a 

kezdeti fejlődés a kontroll búza zigótákhoz képest szabálytalanabb struktúrákat 

eredményezett, az ezt követő stádiumok a búza embriókkal azonos morfológiát mutatott. 

 

• A búza × rizs megporzások esetében a klasszikus embriómentés nem vezetett eredményre, 

utódnövényeket kizárólag az általunk továbbfejlesztett egy-sejt tenyésztéssel lehetett 

felnevelni. A kimenekített aktivált petesejtek azonban még 4 napos korban sem kezdték 

meg az első osztódást; ehhez legalább 7 napra volt szükségük. Az első osztódáson túljutott 

sejtek további fejlődése már gyors volt, és globuláris embriószerű struktúrává, majd 

átmeneti fejlődési állapotú embrióvá fejlődtek. Végül a morfológiailag teljes embriók 

kicsíráztak. 

 

• Összesen 4 növényt tudtunk felnevelni érésig 1473 rizzsel megporzott búza virágból. A 

felnevelt utódnövények között előfordultak a hexaploid és a monoploid búza 

genomméretéhez hasonló DNS-tartalmú, ill. fertilis, részben fertilis és steril egyedek is. E 

növények genetikai hátterének felderítéséhez azonban további vizsgálatok szükségesek. 



Következtetések 

Búza zigóták in vitro tenyésztésekor kulcsfontosságú, hogy minimális legyen a zigóták 

izolálásakor és tenyészetbe helyezésekor fellépő mechanikus és ozmotikus stressz, valamint 

az, hogy intenzív növekedési fázisban lévő dajkákat használjunk. 

Az ilyen elvek alapján optimalizált tenyészetekben a zigóták többsége fertilis 

növénnyé nevelhető, és az in vitro embriófejlődés morfológiailag és szövettanilag hasonló az 

in planta fejlődéshez. A megfigyelt eltéréseket az anyai szövetektől történő elszakadás 

eredményezhette: 1. A zigóták helyes mintázat szerinti osztódásának szükséges feltétele az in 

planta szintetizálódott, összetételbeli grádienst mutató sejtfal megléte, legalábbis a dohányban 

(He és mtsai, 2007). Mivel a búza zigóták izolálásukkor sejtfalukat elveszítik, polarizációjuk 

feltehetően zavart szenved, és így az in vivo állapottal ellentétben szimmetrikusan osztódnak. 

Az így keletkező proembriók azonban ezt követően egyelőre ismeretlen mechanizmus 

alapján, de képesek az in planta embriók szerveivel rendelkező struktúrákká differenciálódni. 

2. A későbbiekben az in vitro embriókban feltehetően az endospermium hiánya miatt, annak 

funkcionális pótlásaként fejlődnek ki tápláló és raktározó szerepű, kallusz-jellegű sejttípusok 

is, melyek egyébként az in planta endospermiumra jellemzőek.  

Munkánkkal bebizonyítottuk, hogy az egy-sejt tenyésztési rendszer alkalmas 

idegenfajú megporzással aktivált búza petesejtek in vitro felnevelésére is. A búza × kukorica 

megporzások esetén az egy-sejt tenyésztési módszer első, még kevésbé hatékony változatát 

alkalmaztuk, de már így is a klasszikus embriómentési technikához hasonló gyakorisággal 

neveltünk fel haploid növényeket. Az egy-sejt tenyésztés továbbfejlesztett változatával tehát 

valószínűleg növelhető a „zigótamentés” hatékonysága. A búza × rizs megporzások esetében 

pedig csak az egy-sejt tenyésztési módszer hatékony változatával lehetett utódnövényeket 

előállítani. Amint a búza × rizs megporzások példája is mutatja, az egy-sejt tenyésztési 

technika alkalmas lehet újabb, eddig még meg nem valósított idegenfajú keresztezések 

megvalósítására. E technika valószínűleg azokban az esetekben lehet eredményes, amikor az 

idegenfajú megporzással aktivált petesejtek in planta embriogén fejlődésének az 

endospermium funkcionális rendellenessége a fő gátja. Gyakorlati haszna pedig akkor lehet az 

ilyen irányú kutatásoknak, ha az idegenfajú megporzások eredményeképpen génátvitel 

történik a fajok között, mivel így fontos rezisztenciagének lennének a búzába átvihetők . 
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