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ÖSSZEFOGLALÓ 
A lisztharmat gombák obligát biotróf parazita életmódot folytatnak nagy károkat okozva a szőlőművelőknek. 

Fertőzésükkel összetett, gének, jelmolekulák által irányított védekezési reakciót váltanak ki a gazdanövényben. 

Korábbi kutatások bizonyították, hogy a szalicilsav jelmolekula része lehet a védekezésnek, viszont vannak 

gének, melyek működésére a szalicilsav nincs hatással a fertőzés alatt. Ebben a csoportban azonosítottuk a NAC 

transzkripciós faktor génjét. Hogy megvizsgáljuk a NAC gén működését izoláltuk a promóterét, összekapcsoltuk 

a GUS riporter génnel, majd a promóter::GUS fúziót Arabidopsis-ba juttattuk. A transzgénikus növények 

előzetes mikroszkópos vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a NAC transzkripciós faktor alap-expressziót 

mutat a szalicilsav-mentes mutáns és a vad Arabidopsis genotípusokban is. Az ehhez szükséges minimális 

promóter hosszúság 1175 bp. A gén kifejeződése leginkább a hajtás merisztémákban, a vaszkuláris szövetekeben, 

a levél és gyökérszőrökben, illetve a fejlődő levelekben figyelhető meg. Tervünk, hogy ezeket a növényeket 

gombával való fertőzés után is megvizsgáljuk, hogy meghatározzuk NAC gén gomba elleni reakcióban betöltött 

szerepét és a fertőzés helyén történő megnyilvánulását. 

 
1. BEVEZETÉS 
 
A szőlő lisztharmat (Erysiphe necator) betegsége a tudomány fejlődése és ismereteink 
bővülése ellenére a mai napig súlyos károkat okoz a szőlőművelésben. A minőségi bor 
előállítására alkalmas Vitis vinifera eredetű lisztharmat-ellenálló fajta nagyon kevés van 
Európában, új fajták nemesítése pedig hosszú éveket vesz igénybe. Ha a lisztharmat és 
gazdanövény közötti kapcsolat, illetve a növény védekezési mechanizmusának megismerésére 
törekszünk, a gomba megfékezésére és a védelem alternetíváinak kialakítására nagyobb 
eszköztár fog rendelkezésünkre állni. A tudomány számos eredményt halmozott már fel a 
növény-gomba kölcsönhatásokról, de még mindig vannak felfedetlen területek (jelátviteli 
rendszerek, gének), melyek szerepet játszhatnak a védekezési mechanizmus kialakításában. 
Korábbi kísérletek bizonyították, hogy szalicilsav akkumulálódik a fogékony szőlő 
levélszöveteiben lisztharmat fertőzés hatására, viszont érdekes módon a szalicilsav tartalom 
kifejezetten magas a rezisztens fajtában (Fung et al. 2008). Ez az eredmény arra enged 
következtetni, hogy a szalicilsav fontos alkotó eleme a védekezési láncreakciónak. Egy 
korábbi expressziós kísérletünkben (nem publikált adat) megvizsgáltuk, hogy milyen 
különbség van 3000 gén expressziós változásában a lisztharmat fertőzés és a szalicilsav 
kezelés hatására. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb gén hasonlóan reagált mindkét 
típusú kezelésre, voltak azonban köztük olyanok, melyek működését csak a lisztharmat 
indukálta a szalicilsav nem. Ebben a csoportban azonosítottunk stressz-függő géneket, 
sztilbén szintázokat; másodlagos anyagcsere géneket, kalkon izomerázt, ferula-5-hidroxiláz és 
néhány citokróm P450 enzim génjét. Emellett lisztharmatra reagáló regulátor gének, 
rezisztenciához kötött receptor kinázok, illetve WRKY71 és NAC transkripciós faktorokat 
kódoló gének is voltak közöttük.  Utóbbi, a NAC gén közel áll az Arabidopsis ATAF1 
génjéhez, amelynek a patogén elleni védekezésben betöltött szerepét már bizonyították (Wang 
et al. 2009). A  NAC gén Arabidopsis-ban megtalálható ortológjáról (ANAC042) tudjuk, hogy 
fitoalexinek termelését indukálja, a fitoalexinek pedig közismerten a növények patogének 
ellen bevetett fegyverei. A kutatócsoport kísérletében az ANAC042 expressziója a patogén 
hatására szalicilsav-mentes mutáns növényben a kontrollhoz képest nem változott (Saga et al. 



 
 
 

 

2012), ami összhangban van a mi eredményeinkkel is. Ebből arra következtettünk, hogy a 
szőlő NAC transzkripciós faktor gén működése szalicilsavtól független, vagy ha függ is tőle, a 
NAC gén működését a szalicilsav önmagában nem képes indukálni. A kérdés tehát az, hogy a 
NAC transzkripciós faktor gén működése függ-e a szalicilsavas jelátviteli rendszertől, mi a 
szerepe a növény lisztharmat elleni védekezésében, hol fejeződik ki. A kérdés 
megválaszolásához a lisztharmatra fogékony Cabernet Sauvignon szőlőfajtából izoláltuk a 
NAC transzkripciós faktor gén promoterét,  GUS/GFP riportergénekkel kapcsoltuk össze, az 
így létrehozott vektorokkal vad, valamint szalicilsavas jelátvitelben gátolt Arabidopsis 
genotípusokat transzformáltunk.  
 
2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
2.1. Promoterizolálás, vektorépítés, növénytranszformáció 
 
A Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon szőlőből specifikus primerekkel 3981 bp hosszú DNS 
szakaszt szaporítottunk fel a NAC promóter régiójából, melyet Gateway® technológiával a 
pGWB 633 bar szelekciós markert és GUS riporter gént tartalmazó bináris vektorba 
klónoztunk. A vektort Agrobacterium tumefaciens GV3101 pMP90 törzsbe juttatva a 
következő Arabidopsis genotípusokat transzformáltuk: Wassilewskija (WS) ökotípusú vad, 
WS nim1-1 szalicilsav jelátviteli rendszerben gátolt mutáns (Ryals et al. 1997) és WS nahG 

szalicilát-dehidrogenáz enzimet tartalmazó transzgénikus (Gaffney et al. 1993) Arabidopsis 

thaliana vonalak. A növénytranszformációhoz virágmerítéses (floral dip) módszert 
alkamaztunk (Clough and Bent 1998). A transzormációt követően a magokat Petri csészében 
csíráztattuk, a növényeket hosszú nappalos hideg fehér fény és 22oC-os hőmérséklet 
beállítások mellett neveltük. A 2 hetes csíranövényeket glüfozinát tartalmú Finale-val 
permeteztük (Nakamura et al. 2010). Egymást követő generációkból kiválogattunk 3 olyan 
vonalat, amelyek egy-egy kópiában tartalmazzák a transzgént. Az előzetes megfigyeléseinket 
ezeken a növényeken végeztük. 
A promóter analízishez a NAC promóter régiójából rövidebb és rövidebb fragmentumokat, 
(3076 bp, 2594 bp, 1175 bp, 257 bp), ún. deléciós szakaszokat is felszaporítottunk. A 
promóter szekvenciáján bioinformatikai elemzéssel azonosítottuk a lehetséges cis-elemeket.  
A szőlő NAC ortológjának, az ANAC042 3814 bp hosszú promóterét is izoláltuk, klónoztuk és 
a már említett három Arabidopsis genotípust transzformáltuk velük. 
A pGWB633 bináris vektor mellett a pMDC110 GFP és a pMDC162 GUS riporter gént 
tartalmazó vektorokat is alkalmaztuk. Ezekbe a vektorokba egy 1224 bp hosszú NAC 
promóter szakaszt klónoztunk, és Arabidopsist transzformáltunk velük.. 
 
2.2. A növények vizsgálata 
 
A transzgénikus növények elővizsgálatait csírázástól számított 3 hétben végeztük. A  
csíranövényeken a GUS riportergén expresszióját hisztokémiai festéssel (Jefferson et al. 
1987) elemeztük.  A NAC promóter::GFP transzgénikus növényeket UV fény alatt vizsgáltuk, 
amihez fluoreszcens mikroszkópot használtunk. 
 
3. EREDMÉNYEK 
 
A pGWB633 bar génje glüfozinát rezisztenciáért felelős, ami lehetővé teszi a pozitív 
transzgénikus növények kiválogatását. A permetezést túlélő növényekből 3 olyan vonalat 
választottunk ki, melyek egy kópiában tartalmazzák a transzgént. Az előzetes vizsgálataink 
kimutatták, hogy a csíranyövények minden fajta környezeti hatástól mentesen NAC alap 



 
 
 

 

expressziót mutatnak mindhárom típusú (WS vad, nim1-1 és nahG) transzgénikus növényben. 
A vonalak közt némi eltérést tapasztaltunk, de mindegyikben kimutatható volt a GUS 
expressziója: a β-D-glükuronidáz (a GUS gén terméke) aktivitás eredményeképpen a szövetek 
kékre festődnek. A kék szín megjelenése alapján megállapítottuk, hogy a 3 hetes 
csíranövényekben a NAC transzkripciós faktor kifejeződése csak bizonyos szövetekben 
figyelhető meg. A szőlő NAC és az ANAC042 gének a levél- és gyökérszőrökben, a fejlődő 
hajtásokban, hajtásmerisztémában és a vaszkuláris szövetekben expresszálnak. Hasonló 
eredményeket kaptunk a GFP riportergént hordozó pMDC 110-es vektorral is (1. ábra). 
 

 
 
1. ábra: GUS és GFP expresszió a szőlőből (Cabernet Sauvignon) izolált NAC promóterrel Arabidopsis 

csíranövények különböző szöveteiben (A) pGWB633/1. hajtás merisztémák, 2. levélszőrök, 3. vaszkuláris 
szövetek, 4. gyökérszőrök, 5. fejlődő hajtások/; (B) pMDC 162/1. levélszőrök/; (C) pMDC110/1. vaszkuláris 
szövetek, 2. levélszőr/. A fényképek több növényről  készültek. 
 
A deléciók, csökkenő méretük miatt egyre kevesebb, expresszióért felelős cis-elemet 
tartalmaznak, így növénybe való bevitelük után megállapítható, melyik az a hosszúság, amely 
még működteti a GUS gént, tehát tartalmazza a felelős régiókat. A leghosszabb promóter 
szakaszt tartalmazó növények GUS kifejeződését összevetettük a deléciókat tartalmazókkal és 
megállapítottuk, hogy a szőlő NAC 257 bp hosszú szakaszt tartamazó növény már nem mutat 
GUS expressziót, tehát az általunk izolált legrövidebb promóter, amely még működésbe 
hozza a GUS-t 1175 bp hosszú. Az ANAC042 promóterének működését összehasonlítva a 
szőlő NAC promóterével azt a különbséget tapasztaltuk, hogy míg a szőlő NAC csak a 
levélszőrökben és tövükben működteti a GUS-t, addig az ANAC042 a levél peremén 
összefüggően indukál GUS expressziót (2. ábra). 
 

 
 
2. ábra: (A) Szőlő NAC és (B) ANAC042 promótereket tartalmazó növények GUS expressziója közti különbség 



 
 
 

 

A szalicilsav feltételezhetően nem szükséges a NAC gén működéséhez, viszont más 
molekuláktól függhet az expressziója. Összehasonlítva a két gén promóterében azonosítható 
cis-elemeket több, abiotikus és biotikus stressz válaszokban is szerepet játszó elemet 
határoztunk meg (1. táblázat). Kutatásunk szempontjából érdekesebbek az etilén, patogén és 
elicitor-érzékeny elemek, melyek mindkét promóter szekvenciájában azonosíthatóak voltak. 
Némi eltérést tapasztaltunk a következő elemek esetében: az auxin/szalicilsav indukcióért 
felelős ASF 1-elem csak a szőlő NAC-ban található meg, melyből legalább kettő megléte 
szükséges a működéshez. A dehidratáció és hideg hatására indukálódó motívum viszont csak 
az ANAC042 promóterében volt azonosítható. Az etilén-érzékeny faktor kötőhely 
mindkettőben megtalálható, azzal a különbséggel, hogy a szőlő NAC GCC, az ANAC042 
pedig CACGTG elemet tartalmaz.  
 

1. táblázat: Regulátor (cis) elemek összehasonlítása a szőlő NAC és az ANAC042 promóter 2000 bp 
hosszúságú szakaszán 

Cis-elem helye a promóterben az ’ATG’ start 
kodontól számítva  Cis-elem 

Szőlő NAC ANAC042 

Cis-elem magyarázata 

ABRE típusú szekvencia/ 
ACGT szekvencia 

1748 bp 788 bp, 1236 bp Fényhiány okozta stressz indkuált 
megnyúlás 

ANAERO 1 569 bp, 1567 bp 531 bp, 1710 bp Anaerób stressz indukció 
ASF 1 kötő elem 270 bp, 1751 bp - Auxin és/vagy szalicilsav 

indukció 
CACGTG elem - 788 bp Ethylene-response faktor kötő 

elem, mely a rezisztencia gének 
működését irányítja 

CBF kötő elem - 1517 bp Dehidratáció indukció 
DPBF kötő elem 837 bp 160 bp ABA indukció 
Elicitor-érzékeny elem 99 bp, 959 bp, 1714 bp 126 bp Gomba-elicitor indukció 
Etilén-érzékeny elem 493 bp, 1007 bp, 1415 

bp 
655 bp Etilén indukció 

GCC-elem 1289 bp - Ethylene-response faktor kötő 
elem, mely a rezisztencia gének 

működését irányítja 
GT 1-elem 442 bp, 1250 bp, 1557 

bp, 1858 bp 
1463 bp, 1514 bp, 1612 

bp 
Patogén és só indukció 

LTRE 1-elem - 1049 bp Hideg indukció 
RHE elem 1748 bp 787 bp, 1469 bp, 1552 

bp 
Gyökérszőr-specifikus cis-elem 

W-box NPR1 100 bp, 485 bp, 754 bp, 
960 bp, 1309 bp, 1591 

bp, 1715 bp 

127 bp, 144 bp, 1294 
bp, 1873 bp 

Szalicilsav indukált WRKY 
transzkripciós faktor kötő hely 

W-box Kitináz - 1439 bp WRKY1, WRKY2 és WRKY4 
kötő hely; elicitor indukció 

Forrás: (Higo et al. 1999)  
 
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Kutatásunk célja, hogy megismerjük a NAC gén lisztharmat elleni védekezésben betöltött 
szerepét, működésének elvét. A transzgénikus növények előzetes vizsgálata során arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a NAC és az ANAC042 gének alap expressziót mutatnak in 

vivo mind a vad, mind pedig a szalacilsav-hiányos kétféle típusú Arabidopsis növényben. 
Mivel a szalicilsav jelrendszer sem a WS nim1-1 sem pedig a WS nahG növényekben nem 
működik, bizonyítottuk, hogy a NAC promóter konstans működése független a szalicilsavas 
jelátviteltől. A gének kifejeződése csak bizonyos szövetekben, a vaszkuláris szövetekben, 
levél- és gyökérszőrökben, fejlődő hajtásokban és a hajtásmerisztémákban figyelhető meg. 



 
 
 

 

Csak kisebb eltérés van a szőlő NAC és az ANAC042 működése között, amely a promóterben 
azonosított felelős cis-elemekben való eltéréssel magyarázható. A két gén promóterének 
hasonló működése miatt kizárhatjuk azt, hogy szőlő NAC promóter más fajból való 
származása hatással lenne a megnyilvánulására. A szőlő NAC promóter vizsgálatakor 
megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló legrövidebb hosszúság 1175 bp, amely még 
indukálja a GUS expresszióját. Ezt az adatot összevetve a promóter cis-elemeivel 
feltételezhető, hogy az egyik alap expresszióért felelős elem az etilén-érzékeny régió. További 
tervünk, hogy a NAC::riportergén transzgénikus  növényeket lisztharmat-fertőzést követően 
is megvizsgáljuk, a GUS kifejeződését hisztokémiai festéssel is kimutatjuk és fluorometriás 
módszerrel is mérjük, az etilén szerepét pedig etilén indukcióval bizinyítjuk. 
 
5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
A kutatásokat az OTKA 77867, a TÁMOP-4.2.2.B-10/1 „A tehetséggondozás és kutatóképzés 
komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat és a Kutató Kari 
Kiválósági Támogatás-17586-4/2013/TUDPOL támogatta. 
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