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A réticsík (Misgurnus fossilis) szaporodásbiológiájának feltárása természetvédelmi és
– remélhetĘleg a közeljövĘben gazdasági – jelentĘséggel bír. A réticsík szaporodásának
egyik jellegzetessége az eltérĘ ploiditású utódok létrejötte, melynek szabályszerĦségei
kevéssé ismertek. Ennek megértését megfigyeléses (a különbözĘ populációkból
származó egyedek vizsgálata), valamint kísérletes módszerekkel (indukált ginogenezis)
próbáljuk feltárni.
Az indukált ginogenetikus úton létrehozott ivadékok 50 %-ban tetraploidnak (n=2
egyed) és 50 %-ban életképes hexaploidnak (n=2 egyed) bizonyultak a
kromoszómapreparálás eredményei szerint. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy a
természetbĘl még nem írtak le tetraploidnál nagyobb kromoszómaszerelvénnyel
rendelkezĘ réticsíkot! Ahhoz azonban, hogy az utódok ginogenetikus hátterét igazolni
tudjuk, molekuláris genetikai eszközökkel próbáltuk kizárni a kárász apai örökítĘanyag
jelenlétét az utódokban. Ehhez a génbanki adatbázisban (NCBI) hozzáférhetĘ
szekvenciákat alapul véve nukleáris markereket terveztünk, ezt követĘen az apai, anyai
és az utód szekvencia polimorfizmusát PCR-RFLP technikával detektáltuk.
Mindösszesen négy nukleáris markert szaporítottunk fel PCR segítségével az apai (C.
carassius) és az anyai (M. fossilis) egyedekbĘl, valamint az utódokból és kontroll
egyedbĘl (M. fossilis). A kapott PCR terméket restrikciós endonukleázokkal
emésztettük. A kapott gél elektroforézis mintázata alapján elmondható, hogy az
alkalmazott PCR-RFLP módszer egyértelmĦen kizárta az apai C. carassius örökítĘanyag
jelenlétét az utódokban, mivel a nukleáris öröklĘdésĦ négy marker mindegyike csak az
anyai allél jelenlétét igazolta.
Távolabbi terveink között szerepel, hogy ginogenetikus réticsík × réticsík F1R1
generációjának egyedeiben a fajazonos (csík) apai genom jelenlétét mikroszatellit
markerekkel detektáljuk, illetve flow citometriai vizsgálati adatokkal összevetve
értékeljük a ploiditási szinteket.
A kutatás a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés
komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat, valamint az
MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (BO/00054/12/4) támogatásával valósult meg.
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