
 
LISZTHARMAT INDUKÁLTA GÉNEXPRESSZIÓ SZŐLŐBEN 

 

Tóth Zsófia1, Winterhagen P.2, Szőke Antal1, Kiss Erzsébet1, Laszlo Kovacs3 

 
1Szent István Egyetem, Gödöllő, Magyarország 

2Universität Hohenheim, Stuttgart, Németország 
3Missouri State University, Springfield, USA 

 

Az obligát parazita lisztharmatgombák fertőzése összetett védekező reakciót vált ki a 

növényekben, melynek elemei lehetnek a szalicilsavas jelátviteli rendszerek. A Cabernet 

sauvignon (Vitis vinifera L.) szőlőfajta  lisztharmat (Erisiphe necator Schwein. Burrill) 

fertőzés hatására szalicilsavat halmoz fel a levélszöveteiben, ami arra enged következtetni, 

hogy a szalicilsav része a lisztharmattal szemben érzékeny Cabernet sauvignon fajta 

védekezési  rendszerének. Azt is megvizsgálták,  hogy van-e génexpressziós különbség a  

lisztharmat-fertőzés és a szalicilsavas kezelés hatása között: 3000 gént vizsgálva azt az 

eredményt kapták, hogy a gének többsége hasonlóan reagált mindkét kezelésre. Voltak 

azonban köztük olyanok is,  amelyek csak lisztharmatra reagáltak, szalicilsavra nem. A 

lisztharmatra reagáló gének között azonosították a vitis sztilbén szintáz, a WRKY71 

transzkripciós faktor, sebzésre reagáló és egy NAC transzkripciós faktor génjét. Feltételezzük, 

hogy ez a NAC transzkripciós faktor szerepet játszik a lisztharmat elleni védekezésben, és a 

szalicilsav vagy nem szükséges vagy önmagában nem elegendő a gén expressziójának 

indukálásához.  

Hogy a kérdést megválaszoljuk, izoláltuk a NAC gén promóterét, és egy NAC 

promóter:riporter gén konstrukcióval olyan Arabidopsis növényeket transzformáltunk, 

melyeknek a szalicilsavas jelátviteli rendszere gátolt (nim1-1, nahG). Ha a riporter gén 

expressziós növekedést mutat lisztharmat fertőzés hatására ezekben a transzgénikus 

növényekben, akkor  NAC gén működése független a szalicilsavas jelátviteli rendszertől. A 

NAC promóterből létrehozott deléciós sorozattal transzgénikus növényeket állítunk elő, hogy 

meghatározzuk a promóterben az expresszióért felelős szekvenciákat.  

Lehetséges, hogy a patogénnek szüksége van a NAC gén működésére a fertőzés 

kialakulásához, ezért a NAC gén expresszióját elcsendesítettük lisztharmat-érzékeny 

szőlőben. A növényeket liszharmat fertőzés után vizsgáljuk, azt várjuk, hogy a lisztharmat 

fertőzési tünetek csökkennek a kontrollhoz képest.  

Eredményeinkkel hozzájárulunk a szőlő lisztharmat elleni rezisztencia molekuláris 

nemesítéséhez, mely hatékony megoldást jelenthet a gomba elleni védekezésben. 

 

A kutatás az OTKA (77861) és a TÁMOP-4.2.2.B-10/1 „A tehetséggondozás és 
kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat 
támogatásával valósult meg. 
 


