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BEVEZETÉS 
 

A növénytermesztésben a vegyszeres védekezés lehetőségének hiánya miatt a legnagyobb 

növényvédelmi problémát a vírusbetegségek jelentik. A burgonyatermesztés számára 

legnagyobb károkat okozó vírusok a burgonya levélsodródás vírus (PLRV), a burgonya X 

vírus (PVX) és a burgonya Y vírus (PVY). A ’80-as években Magyarországon megjelent egy 

új, az addig meglévő PVY rezisztenciát áttörő, a gumón nekrotikus gyűrűsfoltosságot okozó 

törzs (PVYNTN), amely ma már az egész világon elterjedt és károsít. A burgonya esetében a 

veszélyt fokozza a másodlagos fertőzés lehetősége, amely a fertőzött vetőgumóból kihajtó 

növényeken sokkal súlyosabb következményekkel jár. Az 1970-es évektől a burgonya vírusos 

leromlása következtében számos államilag elismert, kedvelt hazai fajta kiszorult a 

köztermesztésből, ezek helyét Hollandiából importált fajták vették át, amelyek szintén nem 

ellenállóak a vírusokkal szemben, de egészséges vetőgumók minden évben beszerezhetők. Az 

ágazat ma is fennálló rossz helyzete csak a biológiai alapok javításával és bővítésével 

változtatható meg.  

A növényi vírusok ellen a leghatékonyabb megoldás rezisztens fajták előállítása. A vad 

Solanum fajokban megtalálható rezisztenciagének gyakran kedvezőtlen tulajdonságokkal 

kapcsoltak, így ezek hagyományos nemesítés során történő beépítése csak hosszadalmas és 

munkaigényes szelekciós folyamat után lehetséges. A hagyományos nemesítéssel szemben 

egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélőbb és teljes, akár több vírus ellen is védettséget adó 

alternatíva a rezisztens fajták géntechnológiai módszerrel történő előállítása.  

A transzformációs technikák és rendszerek fejlődése lehetővé tette előnyös 

tulajdonságokat létrehozó szekvenciák célzott bejuttatását számos növényfajba. A 

víruseredetű géneket transzgénként felhasználó módszerek közül legelterjedtebben 

alkalmazott a köpenyfehérje gént tartalmazó konstrukciókkal történő transzformáció, melyet 

számos növény-vírus kombinációban használtak sikerrel. Arra a jelenségre, miszerint a 

rezisztencia kiváltásához nincs szükség a fehérje jelenlétére, a poszttranszkripcionális 

géncsendesítés szolgál magyarázatul, ezért a legújabb vírusrezisztens növények már fehérjét 

nem termelő konstrukciókat tartalmaznak. 

A genetikailag módosított (GM) növényekkel történő kutatásokat, szántóföldi 

vizsgálatokat, engedélyeztetésüket és köztermesztésbe kerülésüket szigorú törvények 

szabályozzák szerte a világon. Hosszú távon kívánatos, hogy a GM növények a lehető 

legkevesebb idegen szekvenciát tartalmazzák, amely a marker gének teljes hiányát is jelenti. 

A vírusrezisztens növények szelekciós markerek használatával történő előállítása gyakorlati 
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szempontból jóval egyszerűbb, de az esetleges kockázatokkal kapcsolatban napjainkban 

gyakran felmerülő társadalmi aggodalmak miatt olyan új módszerek kidolgozása és 

alkalmazása válik szükségessé, amelyekkel a marker gén utólag eltávolítható. Az ideális 

transzformációs rendszer eleve nem tartalmaz marker gént, azonban ez nagy munka- és 

költségigényű technika, ezért ritkán alkalmazzák. A felmerülő problémákra megoldást 

jelenthetnek a regenerációt serkentő gének, amelyek a járulékos hajtások indukálásán kívül 

markerként is szolgálhatnak. Az Agrobacterium tumefaciens izopentenil foszfotranszferáz 

(ipt) génje az egyik leggyakrabban használt és vizsgált ilyen gén. Ennek, vagy a növényi 

citokinin szignálkaszkádban részt vevő géneknek a használatával a jövőben nagymértékben 

egyszerűsödhet számos – esetleg több rekalcitráns – faj transzformációja. 

 

 

CÉLKITŰZÉSEK  

 

A munka elsődleges célja PVY elleni hatékony rezisztencia kialakítása volt biztonságos 

génkonstrukcióval különböző, elsősorban magyar burgonyafajtákban.  

E cél elérése érdekében a következő feladatokat terveztük elvégezni: 

- Növényi transzformációs vektor előállítása, amely a PVYNTN köpenyfehérje gént 

fordított ismétlődés formájában (hajtű) tartalmazza és antibiotikum rezisztencia 

marker mentes. 

- Shooter mutáns Agrobacterium tumefaciens használatán alapuló transzformációs 

rendszer adaptálása négy magyar és egy amerikai burgonyafajtára. 

- Marker mentes, hajtű konstrukciót hordozó vírusrezisztens transzgénikus 

burgonyavonalak előállítása. 

Célunk volt továbbá:  

- PVY kimérák (hibridek) előállítása különböző PVY törzsekhez tartozó izolátumok és 

a PVY-N605(123) fertőzőképes cDNS klón felhasználásával. 

- A hibridek fertőzőképességének és a kicserélt szekvenciák tünetkialakításban játszott 

szerepének vizsgálata különböző gazdanövényfajokon. 

Végül a két részfeladat összekapcsolásaként a munka első fázisában előállított néhány 

transzgénikus burgonyavonal rezisztencia vizsgálatát terveztük a víruskimérákkal és 

az előállításukhoz használt szülői PVY törzsekkel. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER  

 

A burgonya transzformációhoz használt bináris vektor előállításához a Mihálka és 

munkatársai (2000) által készített kanamicin rezisztenciagént tartalmazó pRGGneo vektorból 

indultunk ki. A hajtű konstrukcióba beépítendő, PVY-H izolátumból származó 

vírusszekvenciát reverz transzkripciót követő PCR-rel szaporítottuk fel, majd többlépéses 

molekuláris klónozással alakítottuk ki a burgonya intronnal elválasztott fordított ismétlődést. 

A klónozás során standard molekuláris módszereket alkalmaztunk. A növényi 

transzformációkat az Agrobacterium tumefaciens GV3170 jelű, ipt gént tartalmazó shooter 

mutáns törzsével (C58C1 pGV3170, Holsters és mtsi, 1980) végeztük.  

A transzformációs kísérletekhez a burgonya (Solanum tuberosum L.) Mindenes, Kisvárdai 

Rózsa, Gülbaba, Somogyi kifli és Russet Burbank fajtáit használtuk, és a Mihálka és mtsi 

(2003) által paprikára leírt módszert módosítottuk, amelyben levél és internódium explantokat 

használtunk. A regeneráció során csak az agrobaktérium elöléséhez használtunk 

antibiotikumot, ezen kívül semmilyen szelekciós ágenst nem alkalmaztunk.  

A regenerált hajtásokat egyedileg teszteltük PCR-rel. A mintaszedés kétféleképpen 

történt: 1) a szelektált mintaszedés során az ipt+ fenotípusú hajtásokat válogattuk ki; 2) 

random mintaszedésnél vizuális előszelekció nélkül szedtünk hajtásokat. 

A növényi DNS kivonást CTAB módszerrel, a transzgén kimutatását köpenyfehérje génre 

specifikus primerekkel végeztük, amelyek a beépített vírusszekvenciát szaporították fel. A 

regeneránsok egy részét részletesebben vizsgáltuk: ezekben a vonalakban az ipt gén és a 

kromoszomális cheA kemotaxis gén jelenlétét is teszteltük, utóbbit az esetleges bakteriális 

szennyeződés kimutatása céljából. A transzgén genomi integrációját Southern analízissel 

mutattuk ki.  

A PCR-pozitív burgonyavonalak rezisztencia tesztjének elvégzéséhez szükséges 

növényeket minigumók hajtatásával (Mindenes, Kisvárdai Rózsa, Gülbaba és Russet 

Burbank), illetve a Somogyi kifli esetében palánták kiültetésével állítottuk elő. A minigumó 

indukciós kísérletekhez kétlépéses, folyékony, vagy egylépéses, szilárd táptalajt alkalmazó 

módszert használtunk. A vírusrezisztencia teszt során a fiatal burgonyanövényeket 

mechanikailag inokuláltunk PVY-H-val fertőzött dohánynövény szövetnedvével, majd RT-

PCR-rel és egészséges dohányra történő visszafertőzéssel igazoltuk a szisztemikus fertőzés 

kialakulását vagy hiányát.  

A PVY hibrid cDNS klónjainak előállításához a PVY-N605(123) (Bukovinszki és mtsi, 

2007) fertőzőképes klónt, valamint a PVYNTN és a PVYO törzs egy-egy izolátumát használtuk. 
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A többlépéses molekuláris klónozás során standard technikákat alkalmaztunk. A klónok 

kicserélt szekvenciarészleteinek nukleinsav sorrendjét meghatározva ellenőriztük, hogy a 

kiindulási izolátumok valóban a PVYNTN és a PVYO törzsekhez tartoztak-e. A 

fertőzőképesség vizsgálatához a hibrid cDNS klónokat biolisztikus inokulálással juttattuk be 

N. benthamiana tesztnövényekbe. 

Az inokulált növényekből a fertőzés szisztemizálódását DAS-ELISA módszerrel 

igazoltuk. A fertőződött tesztnövényekben a víruskimérák jelenlétét reverz transzkripcióval, 

majd a HC-Pro és a köpenyfehérje génre specifikus primerekkel kapott PCR termék MseI 

restrikciós enzimmel történő hasításával mutattuk ki. Ezzel a módszerrel egyértelműen 

elkülöníthettük egymástól a különböző típusú szülői és hibrid vírusokat. 

A hibridekben kicserélt genomrészlet tünetkialakításra gyakorolt befolyását különböző 

gazdanövényeken (Nicotiana benthamiana, N. tabacum cv. Xanthi, N. glutinosa, Solanum 

tuberosum cv. Russet Burbank, Physalis pubescens, P. floridana) vizsgáltuk. Ezeket 3-4 

leveles korban mechanikailag inokuláltuk a különböző vírusokat tartalmazó növényi 

szövetnedvvel. Kettő-négy héttel a fertőzés után a tüneteket vizuálisan értékeltük, majd a 

vírusok azonosságát a fentebb leírt restrikciós emésztéses vizsgálattal igazoltuk.  

A transzformáns burgonyavonalak hibrid és szülői vírusokkal való inokulálását és a 

vírusok kimutatását a transzformánsok rezisztencia tesztjénél leírt módon, RT-PCR-rel 

végeztük. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

• Olyan új növényi transzformációs vektort hoztunk létre, amely a PVYNTN 

köpenyfehérje szekvenciáját ún. hajtű konstrukcióban tartalmazza, valamint a beépített 

vírusszekvencia megfelelő megválasztása, és az antibiotikum rezisztencia markergén 

kiejtése következtében környezeti és egészségügyi szempontból biztonságos.   

 

• Kidolgoztunk egy hatékony, exogén növényi hormonok használatát nem igénylő 

transzformációs rendszert burgonyára, amely shooter mutáns Agrobacterium törzsön 

alapszik. 

 

• Első ízben transzformáltuk sikeresen a Kisvárdai rózsa és a Gülbaba burgonyafajtákat. 

 

• Elsőként állítottunk elő PVYNTN rezisztens, marker géntől mentes Mindenes, 

Kisvárdai Rózsa, Gülbaba, Somogyi kifli és Russet Burbank transzgénikus 

burgonyavonalakat. 

  

• Fertőzőképes hibrid PVY cDNS klónokat készítettünk (PVY-N/NTN, PVY-N/O), 

amelyek a PVYNTN, illetve PVYO törzs 3’ végi 1568 bp-nyi szekvenciáját tartalmazzák 

PVYN háttérben. 

 

• Kimutattuk, hogy Physalis floridana-ban a PVYO törzs által okozott nekrózis 

kialakításában a köpenyfehérje első 600 nukleotidja meghatározó szerepet játszik. 

 

• Három transzgénikus vonalon igazoltuk, hogy a PVYNTN szekvenciát tartalmazó 

konstrukció védettséget biztosít nemcsak a PVYNTN, hanem a vírus O, N törzsei és 

ezek hibridjei ellen is. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

• A hajtű konstrukciót tartalmazó bináris vektor alkalmas vírusrezisztencia kiváltására 

transzgénikus burgonyanövényekben. Ez a transzformációs vektor az Európai Unió 

GM növényekkel kapcsolatban megfogalmazott irányelveihez jól illeszkedik, mert 

nem tartalmaz antibiotikum szelekciós markert és a beépített vírusszekvencia nem  

expresszálódik. Ennek és az ehhez hasonló transzgén konstrukcióknak a használatával 

a jövőben közelebb kerülhetünk a transzgénikus növények társadalmi elfogadásához. 

 

• A shooter mutáns Agrobacterium törzsön alapuló transzformációs rendszer jól 

működik, alkalmazásával nagyszámú transzgénikus burgonya hajtás állítható elő külső 

hormonok használata és szelekció nélkül is. A shooter törzzsel korábban és jelen 

munkában elért eredmények alapján a rendszert érdemes kipróbálni nehezen 

transzformálható fajok ill. fajták esetén.  

 

• A hajtű konstrukcióba épített PVYNTN szekvencia hatékony rezisztenciát biztosít a 

vírus más törzsei, és a két előállított rekombináns vírus ellen is.  

 

• Ezzel a módszerrel a jövőben lehetőség nyílhat a kedvelt, régi magyar burgonyafajták 

termesztésbe való visszakerülésére. A hagyományos nemesítéshez szükséges idő és 

költségek jelentősen csökkenthetők, ami növeli a versenyképességet a külföldi 

fajtákkal szemben. 

 

• A három intront tartalmazó stabil PVY-N605(123) klón felhasználásával lehetőség 

nyílik számos más, fertőzőképes hibrid cDNS klón előállítására, amelyekkel a vírus 

patológiai tulajdonságaiért felelős genomi régiók azonosíthatók. 

 

• Ilyen hibrid klónok segítségével környezetbiztonsági vizsgálatok végezhetők, 

amelyekben választ kaphatunk víruseredetű transzgén és a felülfertőző vírusok közti 

rekombinációs események gyakoriságára. 

 

 

 8



AZ ÉRTEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE 

 

Folyóiratban megjelent közlemények: 

 

Ágnes Bukovinszki, Zoltán Divéki, Márta Csányi, László Palkovics, Ervin Balázs:  

„Engineering resistance to PVY in different potato cultivars in a marker-free transformation 

system using a ‘shooter mutant’ A. tumefaciens.” Plant Cell Reports 26 (2007) 459–465 

 

Ágnes Bukovinszki, Reinhard Götz, Elisabeth Johansen, Edgar Maiss, Ervin Balázs: „The 

role of the coat protein region in symptom formation on Physalis floridana varies between 

PVY strains”. Virus Research 127 (2007) 122–125 

 

 

Tudományos előadások, poszterek: 

 

Bukovinszki Ágnes, Reinhard Götz, Edgar Maiss, Balázs Ervin: „A burgonya Y vírus 

köpenyfehérje hibridjeinek előállítása és fertőzőképességük vizsgálata.”  51. Növényvédelmi 

Tudományos Napok, Budapest, Hungary, 2005 

 

Ágnes Bukovinszki, Reinhard Götz, Elisabeth Johansen, Edgar Maiss, Ervin Balázs 

„Generating and studying the infectivity of coat protein chimeras of Potato virus Y.” Congress 

of the Hungarian Microbiological Society and the 1st Central European Forum for 

Microbiology, Keszthely, Hungary, 2005 

 

Bukovinszki Ágnes, Divéki Zoltán, Csányi Márta, Palkovics László, Balázs Ervin: „Burgonya 

Y vírus elleni rezisztencia kialakítása különböző burgonyafajtákban shooter mutáns 

agrobaktériummal marker mentes transzformációs rendszerben.” XI. Növénynemesítési 

Tudományos Napok, Budapest, 2005 

 

Ágnes Bukovinszki, Reinhard Götz, Elisabeth Johansen, Edgar Maiss, Ervin Balázs: 

„Generating and studying the infectivity of coat protein chimeras of Potato virus Y.”  

XIII. International Congress of Virology, San Francisco, USA, 2005 

 

 9


