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1. BEVEZETÉS 

 

A lisztharmatgombák fajszintű azonosítása és elkülönítése hagyományosan a 

gazdanövény, valamint a fénymikroszkóppal is tanulmányozható morfológiai 

tulajdonságok, elsősorban az ivaros termőtestek morfológiai jellemzői alapján történik. 

A kizárólag ivartalan fejlődési alakot képző fajok azonosítása a hagyományos 

módszerekkel azonban sok esetben nehézségekbe ütközik. Az újonnan kialakult 

lisztharmat-járványok, és különösen azok, amelyek új földrajzi régiókban vagy új 

gazdanövényeken lépnek fel, sok esetben csak ivartalanul szaporodó 

lisztharmatgombákkal hozhatók öszefüggésbe. Éppen ezért a kórokozók pontos 

meghatározása, ezáltal eredetük és egyéb tulajdonságaik vizsgálata ezekben az 

esetekben különösen nehéz lehet. 

A legújabb morfológiai és filogenetikai kutatások rámutattak arra, hogy a 

lisztharmatgombák valódi rokonsági viszonyait nem az ivaros termőtestek, hanem az 

ivartalan fejlődési alak morfológiai tulajdonságai tükrözik. Ez a felismerés egyrészt 

megváltoztatta a lisztharmatgombák rendszerezési elveit, másrészt jelentős 

mértékben módosította a törzsfejlődésükkel kapcsolatos elképzeléseket. Ezen 

túlmenően a korszerű munkák egyértelművé tették azt, hogy egyes, morfológiai 

alapon elkülönített, széles gazdanövénykörrel rendelkező lisztharmatgombafajok 

valójában különböző gazdanövényekre specializálódott leszármazási vonalakból 

állnak, tehát gyűjtőfajként foghatók fel. 

A lisztharmatgombákkal kapcsolatos filogenetikai elemzések túlnyomó 

többsége a riboszomális DNS egyes régióinak bázissorrendjére épül. A fajok 

elkülönítése olykor azonban még ezen szekvenciák ismeretében is nehézségekbe 

ütközik, különösen a közeli filogenetikai kapcsolatban levő, morfológiai 

tulajdonságaik alapján megkülönböztethetetlen lisztharmatgombák esetében. A 

gazdanövény-specializáció tanulmányozása és a genetikai változékonyság más 

régiókra is kiterjedő molekuláris vizsgálata ugyanakkor számos kérdésre választ 

adhat, és jelentősen hozzájárulhat a fajhatárok pontosabb meghatározásához a 

közelrokon lisztharmatgombákban.  

A dolgozatban ismertetett kutatómunka során újonnan felbukkant, egymással 

közeli filogenetikai rokonságban álló lisztharmatgombákat tanulmányoztunk azok 

genetikai változékonyságának és gazdanövénykörének megismerése, illetve a fajok 

elkülönítése érdekében. A morfológiai- és molekuláris genetikai viszgálatokat a 
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gazdanövénykör tanulmányozásával kiegészítve komplex megközelítést 

alkalmaztunk a lisztharmatgombafajok elkülönítésében. A kutatómunka jelentős 

része a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézetében régóta 

folyó lisztharmatkutatások folytatását képezte, kisebb részben pedig Hollandiában, a 

Wageningeni Egyetemen történt.  

Munkánk során a fenti céloknak megfelelően az alábbi részcélkitűzéseket 

fogalmaztuk meg:  

1. Újonnan felbukkant lisztharmatfertőzések kórokozóinak pontos azonosítása 

Magyarországon és más országokban. 

2. A paradicsomlisztharmat-járványokat világszerte kiváltó Oidium 

neolycopersici genetikai változékonyságának genom-szintű vizsgálata 

AFLP-analízissel. 

3. Az O. neolycoperscici és egyéb, vele közelrokon, különböző 

gazdanövényeken újonnan felbukkant lisztharmatgombák filogenetikai 

viszonyainak, gazdanövénykörének feltárása a fajok elkülönítése céljából. 

4. Az Oidium longipes, egy alig ismert lisztharmatgombafaj morfológiai- és 

filogenetikai vizsgálata, valamint gazdanövénykörének tanulmányozása. 

A dolgozatban található mikroszkópos és tüneti fényképek, valamint egyéb 

ábrák többsége a szerző munkája, ezekben az esetekben az ábrák forrását nem 

jelöltük meg. A dolgozatban felhasznált, mások által készített ábrák képaláírásában a 

szerzők nevét minden esetben feltüntettük. A magyar szaknyelv szabályainak 

betartása érdekében Érsek (1995) munkáját vettük alapul. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A világszerte elterjedt, közel 700 fajt számláló lisztharmatgombák (Erysiphales) 

a gazdasági szempontból legjelentősebb károkat okozó növénykórokozók közé 

tartoznak. Gazdanövényeik között kb. 10000 zárvatermő, túlnyomórészt kétszikű 

növényfajt tartanak számon (Amano 1986, Braun 1987, Braun et al. 2002), és ezek 

között szerepel a termesztett növényfajok túlnyomó többsége is, pl. gabonafélék, 

zöldség- és gyümölcsfajok, dísznövényként termesztett fás- és lágyszárú fajok, 

valamint más haszonnövények is. Becslések szerint az Európai Unió országaiban a 

legnagyobb mennyiségű fungicid felhasználása az 1990-es években a termesztett 

növények lisztharmat-fertőzéseinek megfékezésére irányult (Hewitt 1998), ami arra 

utal, hogy ezek a kórokozók komoly kihívást jelentenek a növényvédelem számára. 

Az ellenük alkalmazott vegyszeres védekezés kapcsán nem csupán 

környezetvédelmi és humán-egészségügyi problémák merülnek fel, hanem komoly 

gondokat okoz a lisztharmatgombákban kialakuló fungicid-rezisztencia is (Schroeder 

és Provvidenti 1969, Bent 1978, Schepers 1983, Ishii et al. 2001).  

A lisztharmatgombák elleni környezetbarát növényvédelem legfontosabb 

eszköze a lisztharmatfertőzésekkel szemben rezisztens fajták előállítása és 

felhasználása. Ezek számos haszonnövényfaj esetében megfelelő védelmet 

nyújtanak a lisztharmatbetegségek ellen. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 

kórokozók populációiban viszonylag gyorsan, akár egy-két év alatt, 

felszaporodhatnak a rezisztenciát letörni képes változatok (rasszok). Ezek a rasszok 

képesek rövid idő alatt akár kontinensekre kiterjedő járványokat is okozni a 

légáramok útján nagy távolságokra terjedni képes lisztharmatgombák esetében 

(Brown és Hovmøller 2002). Különösen igaz ez a nagy területeken termesztett, a 

nemesítőmunka hatására amúgy is viszonylag egységes genetikai háttérrel 

rendelkező (egyetlen vagy korlátozott számú nagyhatású rezisztenciagént hordozó) 

növényfajok esetében, amelyek kórokozóiban egyetlen mutáció is elegendő ahhoz, 

hogy a kórokozó fertőzőképessé váljon egy addig hatékony rezisztenciával 

rendelkező növényfajtával szemben (Brown és Hovmøller 2002). Számos 

nagyméretű járvány igazolta a különböző növénykórokozó fajok populációinak 

alkalmazkodásra és átalakulásra való képességét, vagyis a virulens rasszok 

egyirányú szelekciója következtében az addig hatékonynak bizonyult növényi 

rezisztenciák elvesztését (McDonald 1997). Így például a búza sárgarozsdája 
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(Puccinia striiformis f. sp. tritici) és az árpa lisztharmata (Blumeria graminis f. sp. 

hordei) okozott járványt Európa-szerte az 1990-es években, de a búza barnarozsda 

(Puccinia triticina) epidémiája 1981-ben Új-Zélandon is a hatékony, egygénes 

rezisztenciák letörésének következtében alakult ki (Brown és Hovmøller 2002). 

Mindez rámutat arra, hogy a kórokozók, köztük a lisztharmatgombák fajainak pontos 

azonosítása, populációik genetikai változékonyságának, valamint populációik 

szerkezetének ismerete elengedhetetlen a rezisztencianemesítés szempontjából. Az 

ilyen irányú ismeretek jelentősége vitathatatlan nem csupán a rezisztens fajták 

előállítására irányuló nemesítőmunka szempontjából, hanem a kórokozók 

eredetének, lehetséges inokulum-forrásainak feltárása, s ezáltal a hatékony 

növényvédelmi eljárások kidolgozása szempontjából is. 

 

2.1. A lisztharmatgombák azonosítása morfológiai tulajdonságaik alapján 

 

A lisztharmatgombák az Ascomycota törzsön belül, a Pezizomycotina 

altörzsbe, a Leotiomycetes osztályba és annak Erysiphales rendjébe tartoznak 

(Hibbett et al. 2007). A lisztharmatgombák viszonylag egyszerűen azonosítható 

kórokozóknak tekinthetők, mivel a gazdanövényeik és az ivaros termőtestjeik 

fénymikroszkóppal tanulmányozható morfológiai tulajdonságai alapján a 

nemzetségek és az ismert, jól jellemzett fajok többsége könnyen meghatározható. 

Rendszerezésük alapját az ivaros (teleomorf) alak sajátosságai (a termőtestek 

függelékeinek alakja (1. ábra), mérete, színe és elhelyezkedése, az aszkuszok és az 

aszkospórák száma, mérete és alakja, stb.) jelentették, míg az ivartalan (anamorf) 

alak taxonómiai értékét sok esetben figyelmen kívül hagyták (Braun 1987, 1995). Itt 

jegyezzük meg, hogy a lisztharmatgombák korábban kleisztotéciumoknak nevezett 

ivaros termőtestjeiről nemrég Braun et al. (2002) megállapították, hogy a valódi 

kleisztotéciumokkal ellentétben az aszkuszok nem rendezetlenül helyezkednek el a 

termőtestben, hanem annak termőrétegén (az ún. himéniumon) képződnek. 

Ugyanakkor a valódi kleisztotéciumokhoz hasonlóan, és a peritéciumokkal 

ellentétben, ezek a termőtestek egy ún. gyengült régió mentén felrepednek. Éppen 

ezért a lisztharmatgombák ivaros termőtestjeinek megnevezésére Braun et al. (2002) 

a chasmotécium elnevezést javasolták, amelynek használata egyre gyakoribb a 

nemzetközi szakirodalomban. 
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1. ábra. A lisztharmatgombák ivaros termőtestjein (chasmotéciumain) található függelékek típusai. 1. 
Phyllactinia, 2. Erysiphe és Sphaerotheca, 3-8. Uncinula, 9., 10., 12., 14-17., 20-24. Microsphaera, 11., 
13., 18., 19. Podosphaera (Moesz (1912) nyomán). 

 

A lisztharmatgombák klasszikus módszerekkel, elsősorban a gazdanövény és 

a chasmotéciumok morfológiai tulajdonságai alapján történő fajszintű meghatározása 

nehézségekbe ütközik abban az esetben, amikor a lisztharmatgomba nem képez 

ivaros termőtestet. Az ivartalan alakok morfológiai tulajdonságaik alapján ugyanis sok 

esetben megkülönböztethetetlenek egymástól. Különösen az egy adott területen 

újonnan megjelent, vagy új gazdanövényeket fertőző lisztharmatgombák azonosítása 

jelent komoly kihívást a szakemberek számára. Az új földrajzi régiókba betelepülő 

vagy gazdanövénykörüket bővítő lisztharmatgombák egy része bizonyos ideig 

képtelen az ivaros szaporodásra a megváltozott környezeti feltételek között. 

Közismert példa erre a szőlőlisztharmat kórokozójának (Erysiphe necator, syn: 

Uncinula necator) hosszú ideig tartó, kizárólag ivartalan úton való szaporodása 

Európába történt behurcolásának következtében (Bulit és Lafon 1978). 

A chasmotéciumok hiányában a klasszikus módszerekkel történő azonosítás 

tehát bizonytalan (Cook et al. 1997, Kiss 2002, Kiss és Szentiványi 2003). A 

gazdanövény ismerete bizonyos esetekben segíthet az anamorfok azonosításában, 

de kizárólag abban az esetben fogadható el, ha a gazdanövényről ismert, hogy nem 

fertőzi több, hasonló morfológiai tulajdonságokkal rendelkező lisztharmatgomba-
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anamorf (Cook et al. 1997). Számos esetben előfordulhat ugyanis, hogy ugyanazt a 

gazdanövényfajt több, morfológiai tulajdonságai alapján megkülönböztethetetlen 

lisztharmatgomba-anamorf fertőzi. Ilyen esetek ismertek a szakirodalomból szója 

(Takamatsu et al. 2002), szivarfa (Cook et al. 2006), gyertyán (Braun et al. 2006), 

bazsarózsa (Takamatsu et al. 2006a), mangó (Limkaisang et al. 2006), rododendron 

(Inman et al. 2000), orgona (Seko et al. 2008) és a jelen munkában is tanulmányozott 

paradicsom (Kiss et al. 2001, 2005) lisztharmatfertőzésének vonatkozásában. 

Ezenkívül bizonyos esetekben, amikor a lisztharmat által fertőzött növényfaj nem 

szerepel a lisztharmatgombák eddig ismert gazdanövényei között, a gazdanövény 

meghatározása sem nyújt segítséget az újonnan felbukkant lisztharmatgomba 

azonosításában, s ezáltal a betegség eredetének tanulmányozásában sem.  

A lisztharmatgombák anamorf alakjainak azonosításával kapcsolatos 

kutatások az elmúlt években több jelentős felfedezéshez vezettek, amelyek 

alapvetően megváltoztattak néhány, eddig általánosan elfogadott ismeretet. A 

konídiumok pásztázó (scanning) elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálata során Cook 

et al. (1997) arra a következtetésre jutottak, hogy az érett konídiumok szeptumainak 

és oldalainak felszíne a nemzetség (genus), sőt sok esetben a faj meghatározására 

is alkalmas, jellegzetes mintázatot mutat. Az ivartalan alakokat jellemző egyéb, 

fénymikroszkóppal is tanulmányozható tulajdonságok, mint például a 

konídiumképzés mechanizmusa, a konídiumtartók, konídiumok és az 

appresszóriumok morfológiai tulajdonságai a konídiumfelszín mintázatával 

összhangban a lisztharmatgomba-anamorfok elkülönítésére alkalmasak. 

Következésképpen a klasszikus rendszertani ismeretek alapján egyszerűen csak az 

Oidium-nemzetségbe sorolt anamorfokat például a konídiumfelszín mintázata, és a 

fent említett egyéb morfológiai tulajdonságok alapján összesen nyolc csoportba 

sorolták. Az ily módon, Cook et al. (1997) által elkülönített csoportok alnemzetségek 

(subgenusok) formájában váltak elfogadottá a szakirodalomban. 

Az ivartalan alak morfológiai tulajdonságai és a konídiumfelszín mintázata 

alapján elkülönített nemzetségek között a legszembetűnőbb különbség a 

konídiumképzés módjában mutatkozik. Az Oidium-nemzetség továbbra is magába 

foglalja mindazokat a konídiumaikat láncokban (euoidium-típus, 2.A, 2.D-2.H ábra) 

vagy egyesével (pseudoidium-típus, 2.I ábra) képző anamorfokat, amelyek ektofitikus 

micéliumon képződnek. A korábban egységesen euoidium-típusú anamorfoknak 

tekintett lisztharmatgombák azonban az új rendszerezés szerint további 
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subgenusokba kerültek besorolásra egyéb, egymástól eltérő fénymikroszkóppal is 

vizsgálható morfológiai tulajdonságaik (pl. duzzadt lábsejt (2.A ábra), fibrozintestek 

jelenléte a konídiumokban (2.D-2.E ábra)), valamint a konídiumfelszín mintázata 

alapján. A részben ektofitikus, részben pedig endofitikus micéliumon képződő 

anamorfokat az Ovulariopsis- (2.C ábra) és a Streptopodium- (2.J ábra) 

nemzetségek foglalják magukba, míg a kizárólag endofitikus micéliumon képződő 

ivartalan alakok az Oidiopsis- nemzetségbe (2.B ábra) tartoznak.  

 

2. ábra. A lisztharmatgombák anamorf alakjainak különböző típusai, zárójelben a megfelelő ivaros 
nemzetségek jelenleg elfogadott elnevezése. A. Oidium subgenus Oidium (Blumeria). B. Oidiopsis 
(Leveillula). C. Ovulariopsis (Phyllactinia). D. Oidium subgenus Fibroidium (Podosphaera) és Oidium 
subgenus Setoidium (Cystotheca). E. Oidium subgenus Octagoidium (Sawadaea). F. Oidium 
subgenus Graciloidium (Arthrocladiella). G. Oidium subgenus Reticuloidium (Golovinomyces). H. 
Oidium subgenus Striatoidium (Neoerysiphe). I. Oidium subgenus Pseudoidium (Erysiphe). J. 
Streptopodium (Pleochaeta) (Braun (1987) és Cook et al. (1997) nyomán). 

 

Az úttörő morfológiai jellegű SEM-kutatások jelentősége abban rejlik, hogy 

teljesen új megvilágításba helyezték a lisztharmatgombák, különösen az anamorf 

alakok morfológiai tulajdonságai és a rendszerezésük közötti összefüggéseket. 

Ezeket a morfológiai kutatásokkal párhuzamosan, illetve azt követően végzett 

molekuláris filogenetikai munkák (Saenz és Taylor, 1999, Mori et al. 2000) teljes 

mértékben alátámasztották.  

 

2.2. A lisztharmatgombák törzsfejlődése 

 

A pásztázó elektronmikroszkópos munkákkal egyidőben, de ezektől 

függetlenül Saenz és Taylor (1999) a sejtmagi (nukleáris) riboszomális DNS (rDNS) 

ún. ITS (Internal Transcribed Spacer) régiójának bázissorrendjén (szekvenciáján) 
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alapuló filogenetikai vizsgálatokat végeztek a lisztharmatgombák rokonsági 

viszonyainak feltárása érdekében. A szekvencia-elemzések során azt találták, hogy 

az ivaros termőtestek morfológiai mintázata nem tükrözi a valós rokonsági 

kapcsolatokat ebben a gombacsoportban (Saenz és Taylor 1999). A klasszikus 

elképzelésekkel (Braun 1987) ellentétben, viszont a SEM-vizsgálatok eredményeivel 

(Cook et al. 1997) összhangban az ITS régió szekvencia-analízise azt mutatta, hogy 

valamennyi, azonos típusú konídiumtartóval rendelkező lisztharmatgomba közeli 

rokonságban van egymással (3. ábra). Így például a klasszikus rendszerezés alapján 

az Erysiphe-, Microsphaera- és Uncinula-nemzetségek egymástól különböző 

rendszertani kategóriákat képeztek egyszerű, dichotomikus elágazású, illetve 

pásztorbotszerű chasmotécium-függelékeik alapján, míg az ITS- és a SEM-

vizsgálatok szerint ugyanabba a csoportba (Oidium subg. Pseudoidium) tartoznak. A 

fibrozintesteket tartalmazó konídiumokkal rendelkező lisztharmatgombák az ITS-

elemzések alapján hasonlóképpen közeli rokonságban vannak egymással, 

függetlenül attól, hogy ivaros alakjaik a korábbi Podosphaera-, Sphaerotheca-, 

Sawadaea- vagy Cystotheca-nemzetségekbe tartoznak. Különálló, jól meghatározott 

csoportot képeznek továbbá minden egyes, az anamorf morfológiája alapján 

elkülönített csoport fajai is, így például a gabonaféléket fertőző Blumeria (anamorf: 

Oidium subg. Oidium), a részben endofitikus micéliummal rendelkező Phyllactinia- 

(anamorf: Ovulariopsis) és Pleochaeta- (anamorf: Streptopodium), vagy az endofiton 

Leveillula- (anamorf: Oidiopsis) nemzetségekbe tartozó lisztharmatgombák (Sanz és 

Taylor 1999). Ugyanakkor Takamatsu et al. (1998) és Mori et al. (2000) egyaránt 

rámutattak arra, hogy az ITS-régió bázissorrendje túlságosan változékony ahhoz, 

hogy kizárólag erre alapozott nagyléptékű filogenetikai elemzések megbízható 

módon elvégezhetők legyenek az Erysiphales renden belül. 

Ezzel szemben az azonos chasmotécium-típus nem jelent szoros filogenetikai 

kapcsolatot, hiszen például az Erysiphe-, a Sphaerotheca-, a Leveillula- és a 

Blumeria-nemzetségeket egyaránt egyszerű függelékeket hordozó, több aszkuszt 

tartalmazó chasmotéciumok jellemzik, jóllehet ITS-szekvenciák alapján nem közeli 

rokonok (3. ábra). Kiderült ezen túl az is, hogy a Sphaerotheca-, Podosphaera-, 

Sawadaea- és Cystotheca-nemzetségekbe tartozó fajok a fibrozin-testeket 

tartalmazó, konídiumaikat láncokban képző anamorfjaik egyezése és az ITS-

szekvenciáik közötti nagyfokú hasonlóságuk alapján egy csoportba tartoznak, annak 
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ellenére, hogy az ivaros termőtestjeik tulajdonságai eltérnek egymástól (Saenz és 

Taylor 1999). 

 

3. ábra. A lisztharmatgombák rDNS ITS-régiójának szekvencia-elemzésén alapuló egyik törzsfája, 
kiemelve az ivartalan alak morfológiai tulajdonságai és a filogenetikai viszonyok kapcsolatát (Saenz és 
Taylor (1999) nyomán). Az ábrát elsősorban a szemléletesség érdekében használjuk, mivel 
Takamatsu et al. (1998) és Mori et al. (2000) egyaránt rámutattak arra, hogy az ITS-régió 
bázissorrendje túlságosan változékony ahhoz, hogy Saenz és Taylor (1999) elemzése minden 
szempontból megalapozott legyen. 

 

Az ITS-szekvenciák elemzése alapján tehát a közeli rokonságban levő fajok 

nem az ivaros termőtestek, hanem az ivartalan alakok tulajdonságai alapján alkottak 

filogenetikai csoportokat. Saenz és Taylor (1999) megállapításait azóta számos, más 

lisztharmatgomba-fajokkal és az rDNS más régióinak (pl. 28S rDNS) szekvencia-
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elemzésével végzett, molekuláris filogenetikai vizsgálat eredményei is megerősítették 

(Takamatsu et al. 1998, 1999, Hirata et al. 2000, Mori et al. 2000, Matsuda és 

Takamatsu 2003). A pásztázó elektronmikroszkópos (Cook et al. 1997) és a 

molekuláris filogenetikai vizsgálatok eredményei tehát egymástól függetlenül, de 

egymást alátámasztva mondtak ellent a lisztharmatgombák klasszikus rendszerezési 

elveinek (Braun 1987). A fent részletezett tanulmányok hatására a 

lisztharmatgombák rendszertanában és nevezéktanában bekövetkezett változásokat 

a hazai szakirodalomban Kiss és Szentiványi (2003) valamint Sz. Nagy és Kiss (2006) 

foglalták össze. 

A lisztharmatgombák ITS-szekvenciáinak elemzése nem csupán azok 

rendszertanát, hanem a törzsfejlődésükkel kapcsolatos elméleteket is módosították. 

A molekuláris filogenetikai munkák eredményeit összegezve ugyanis Takamatsu 

(2004) arra a következtetésre jutott, hogy az ősi típust valószínűleg nem az egyszerű 

micéliumszerű függelékekkel, több aszkusszal és aszkuszonként nyolc 

aszkospórával rendelkező chasmotéciumok képviselik, mint ahogy azt a klasszikus 

munkákban feltételezték (Braun 1987) (4. ábra). A lisztharmatgombák evolúciója 

ezzel éppen ellentétes irányban történhetett, vagyis a fás szárú növényeket fertőző, 

összetettebb, elágazó végű függelékekkel rendelkező chasmotéciumok tekinthetők 

az ősibb típusnak, és belőlük alakultak ki a lágyszárú növényeket fertőző, egyszerű 

chasmotécium-függelékekkel rendelkező lisztharmatgombák. A fibroidium-típusú 

anamorfokkal jellemezhető, és a filogenetikai vizsgálatok alapján közeli rokonságban 

álló Podosphaera-, Sphaerotheca- és Cystotheca-fajok esetében feltehetően az 

egyszerű, micéliumszerű függelékekkel rendelkező Sphaerotheca-fajok megjelenése 

az evolúció során a fás szárú növényekről a lágyszárúakra történő 

gazdanövényváltással járó alkalmazkodás következménye lehetett (Hirata et al. 2000, 

Takamatsu et al. 2000). Mindez összefüggésben lehet a fás- és lágyszárú 

gazdanövényeken élő, különböző chasmotécium-függelékekkel rendelkező 

lisztharmatgombák áttelelési módjában megfigyelhető különbségekkel. Az összetett, 

elágazó függelékek feltehetően a fás szárú gazdanövények kérgén való 

megkapaszkodást szolgálják, s ezáltal biztosítják a kérgen való áttelelést. Az 

egyszerű, micéliumszerű függelékeknek ezzel szemben vélhetően nincs ilyen 

funkciójuk, mivel a gazdanövényeik lágyszárú növényfajok, amelyek elpusztulnak, és 

a talajra hullnak a tél folyamán. A fás szárú gazdanövényeket fertőző fajok (pl. a 

Microsphaera-, az Uncinula- és a Podosphaera-nemzetségek fajai) függelékeinek 
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vége összetett, különféle módon elágazó, ősi típusúnak tekinthető, míg a lágyszárú 

növényeken élő lisztharmatgombák (pl. az Erysiphe-, a Blumeria- és a Leveillula-

nemzetségek fajai és számos Sphaerotheca-faj) chasmotéciumainak függelékei 

egyszerűek, amely típus az evolúció során később alakult ki (Takamatsu 2004).  

 

4. ábra. A lisztharmatgombák chasmotécium-függelékeinek evolúciója a klasszikus elképzelések 
szerint. Az ősi típust az egyszerű, micéliumszerű függelékekkel rendelkező Erysiphe-, Leveillula- és 
Sphaerotheca-fajok képviselték, majd belőlük fejlődtek ki az összetett függelékekkel rendelkező 
lisztharmatgomba-nemzetségek, mint például a Podosphaera, az Uncinula vagy a Microsphaera 
(Braun (1987) nyomán). 

 

A fent vázolt elméletet – amely szerint a chasmotécium-függelékek morfológiai 

átalakulása a lisztharmatgombák fás növényekről a lágyszárúakra történt 

gazdanövényváltásával összhangban ment végbe, és a különböző áttelelési 

módokhoz való alkalmazkodás következménye – alátámasztja az egyszerű 

függelékekkel rendelkező lisztharmatgombák polifiletikus jellege. A lágyszárúakat 

fertőző lisztharmatgomba-csoportok ugyanis az evolúció során egymástól függetlenül, 

többször kialakultak a fás növényeket fertőző fajokból (3. ábra), amely folyamatok 

minden esetben a chasmotécium-függelékek leegyszerűsödésével jártak együtt 

(Takamatsu et al. 2000, Takamatsu 2004). 
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2.3. A lisztharmatgombák fajszintű elkülönítésének nehézségei 

 

A lisztharmatgombák fajszintű elkülönítése hagyományosan a gazdanövények 

és a morfológiai tulajdonságok alapján történik (Braun et al. 2002). Az ITS-

szekvenciák elemzésén alapuló molekuláris filogenetikai munkák azonban több 

esetben rámutattak arra, hogy a korábban morfológiai tulajdonságaik alapján egy 

fajként leírt, számos gazdanövényről azonosított lisztharmatgombák valójában 

genetikailag elkülönült, egy vagy néhány gazdanövényre specializálódott 

leszármazási vonalakból álló gyűjtőfajoknak tekinthetők. Így például a gabonaféléket 

fertőző Blumeria graminis filogenetikai vizsgálata alapján kiderült, hogy a különböző 

növényfajokról begyűjtött mintákban az ITS-szekvenciák jelentős mértékben eltérnek, 

és esetükben valójában a gazdanövények különböző nemzetségeire specializálódott 

lisztharmatgomba-csoportokról van szó (Wyand és Brown 2003, Inuma et al. 2007). 

A genetikai elkülönülést ebben az esetben egyéb DNS-szekvenciák (β-tubulin, kitin-

szintáz, 28S rRNS génjei) elemzésével is alátámasztották. A Blumeria graminis 

filogenetikai vizsgálata alapján elkülönített csoportok nem csak a gazdanövény-

specializációt tükrözik, hanem a korábban meghatározott párosodási csoportokkal és 

citológiai vizsgálatokkal is összhangban vannak (Inuma et al. 2007). Ezek a 

kutatások tehát egyértelművé tették, hogy a „Blumeria graminis” egy gyűjtőfaj neve, 

amely több, genetikai, citológiai és gazdanövénykör-vizsgálatokkal jól elkülöníthető 

fajból álló csoport megnevezéseként fogható fel. Nevezéktani változások azonban 

egyelőre nem történtek, ezért továbbra is érvényesek a formae speciales 

megnevezések. Hasonlóképpen a Golovinomyces orontii (syn. Erysiphe orontii) és a 

G. cichoracearum (syn. E. cichoracearum) fajok esetében is kimutatták, hogy a 

különböző gazdanövényekről gyűjtött mintáik genetikailag elkülönültek a 

gazdanövények családjai és nemzetségei szerint (Matsuda és Takamatsu 2003). 

Más filogenetikai munkák alapján a Podosphaera fusca (syn. Sphaerotheca fuliginea) 

és a Leveillula taurica fajok esetében is, a fenti példákhoz hasonlóan, a szerzők arra 

a következtetésre jutottak, hogy a morfológiai tulajdonságok alapján egy fajnak 

tekintett lisztharmatgombák valójában filogenetikailag és a gazdanövényeik szerint 

elkülönült leszármazási vonalakból állnak, vagyis gyűjtőfajoknak tekinthetők (Hirata 

et al. 2000, Khodaparast et al. 2007).  

A fenti példákból kitűnik, hogy a filogenetikai vizsgálatok eredményei egyes 

esetekben ellentmondtak a fajok korábbi, morfológiai alapon történt elkülönítésének. 
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Mivel a dolgozat egyik fő célkitűzése a különféle lisztharmatgomba-fajok azonosítása 

és elkülönítése, a következőkben ismertetjük a lisztharmatgombákkal kapcsolatos 

szakirodalomban jelenleg használatos fajfogalmakat.  

A gombafajok azonosításában és elkülönítésében meghatározó szerepet tölt 

be a morfológiai fajmeghatározási módszer és a morfológiai fajfogalom. A módszer 

szerint a morfológiai és egyéb fenotípusos tulajdonságokban (pl. telepnövekedésben, 

másodlagos anyagcseretermékek vagy pigmentek képzésében) mutatkozó 

hasonlóságok vagy különbségek alapján történik a gombafajok meghatározása 

(Taylor et al. 2000). A morfológiai fajfogalom a gombák azonosításában és 

elkülönítésében a legszélesebb körben alkalmazott fajfogalom. A közel 70000 

formálisan leírt gombafajra ugyanis, néhány kivételtől eltekintve, létezik morfológiai 

jellemzés, ami lehetővé teszi a már leírt és a leírandó taxonok összehasonlítását 

(Taylor et al. 2000). A morfológiai fajfogalom gyengesége abban mutatkozik, hogy 

kizárólagos alkalmazása a legtöbb esetben nem teszi lehetővé az evolúciós 

szempontból elkülönült taxonok felismerését. A morfológiai fajfogalom e korlátja a 

mikroszkopikus gombák esetében általában azzal magyarázható Taylor et al. (2006) 

szerint, hogy esetükben a méretükből adódóan kevés a fajszintű elkülönítésre 

alkalmas morfológiai bélyeg, valamint a morfológiai tulajdonságokban is 

megnyilvánuló átalakulások mértéke sokkal kisebb, mint a genetikai változásoké. A 

morfológiai fajfogalom alkalmazása során elkülönített taxonok ugyanis átlagosan 

kettő vagy több, a biológiai vagy a filogenetikai fajfogalom elvei alapján elkülönített 

fajra bonthatók (Taylor et al. 2000). Éppen ezért például az ivaros szaporodás vagy a 

génáramlás kapcsán kimutatott izoláció a populációk között sok esetben arra utal, 

hogy a morfológiai alapon leírt faj valójában több, genetikailag izolált leszármazási 

vonalból áll (Taylor et al. 2006, Giraud et al. 2006). Ezeket a morfológiailag el nem 

különíthető, de genetikailag bizonyítottan izolált leszármazási vonalakat kriptikus 

fajoknak nevezzük. 

A biológiai fajfogalom alapján egy fajhoz tartoznak mindazok a természetes 

populációk, amelyek egyedei / telepei egymás között aktuálisan vagy potenciálisan 

szaporodni képesek, ugyanakkor más populációktól a szaporodás tekintetében 

izoláltak. Ez a fajfogalom a hangsúlyt az ivaros szaporodás során, a fajon belül 

végbemenő géncserére helyezi. Az ivaros szaporodás hiánya ugyanakkor egy 

izolációs mechanizmus, amely megakadályozza a géncserét a fajok között. A 

gombák esetében a biológiai fajmeghatározást az ivaros szaporodás tekintetében 
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kompatibilis egyedek / telepek azonosítására alkalmazzák. A biológiai fajfogalom 

használatának nehézségei a gombák esetében abban nyilvánulnak meg elsősorban, 

hogy nem alkalmazható azon gombafajok esetében, amelyek csak ivartalanul 

szaporodnak, vagy homotallikusak (Harrington és Rizzo 1999, Taylor et al. 2000, 

2006). Más, heterotallikus gombák esetében pedig az a probléma merül fel, hogy in 

vitro körülmények között nehéz kimutatni a párosodást és annak eredményét, a fajok 

közötti ivaros szaporodás eredményeként esetlegesen létrejött hibridről pedig nehéz 

eldönteni, hogy termékeny-e vagy steril (Harrington és Rizzo 1999, Taylor et al. 

2000). A biológiai fajmeghatározás alkalmazása kapcsán felmerülő jelentős probléma 

még, hogy a párosítási tesztek alapján nem különböztethető meg a potenciális és az 

aktuális génáramlás a vizsgált gombák között. A biológiai fajmeghatározás alapján 

elkülönített fajok ugyanis gyakran több izolált leszármazási vonalból állnak, amelyek 

allopatrikus fajképződés következtében számos tulajdonságukban eltérnek 

egymástól, míg egymás között szaporodni képesek. A szaporodóképességben, mint 

ősi tulajdonságban bekövetkező változásokat tehát számos egyéb, szelekciós 

hatásnak kitett tulajdonságban történt változás megelőzheti (Taylor et al. 2000). 

A filogenetikai fajfogalom szerint a faj a populációk (ivaros szaporodás 

esetén) vagy leszármazási vonalak (ivartalan szaporodás esetén) azon legkisebb 

csoportja, amelynek egyedei / telepei rendelkeznek közös összehasonlítható 

tulajdonságokkal, vagy a tulajdonságok kombinációival (Harrington és Rizzo 1999), 

azaz esetükben megfigyelhető a felmenői-leszármazási mintázat (Taylor et al. 2000). 

A filogenetikai fajfogalom abban hasonlít a biológiai fajfogalomhoz, hogy a 

génáramlás gátlását tartja a legfontosabb tényezőnek a fajképződésben. Míg a 

biológiai fajfogalom magát az izolációs mechanizmust veszi alapul, vagyis az ivaros 

szaporodást, addig a filogenetikai fajfogalom az izoláció végeredményére helyezi a 

hangsúlyt, vagyis azokra a tulajdonságokra, amelyek az elkülönült fajok sajátjai 

(Harrington és Rizzo 1999). A monofiletikusság, vagyis az azonos származás 

kritériuma az, hogy a vizsgált tulajdonság minden egyes leszármazott egyedre 

jellemző legyen (Taylor et al. 2000). A fajhatárok meghatározásával kapcsolatban 

felmerülő nehézségek kiküszöbölhetők a több gén genealógiájára alapozott 

elemzések segítségével (Taylor et al. 2000). Eszerint több gén vizsgálatára kell 

alapozni a filogenetikai elemzést, és a fajhatárokat a különböző génekre épülő 

törzsfák topológiáinak egybeesési helyén kell kijelölni. A filogenetikai fajfogalmat 

általában a filogenetikai vizsgálatok során alkalmazott konzervatív DNS-régiók 
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szekvencia-elemzésével összefüggésben használják. Harrington és Rizzo (1999) 

szerint azonban egyes fenotípusos tulajdonságoknak is nagy jelentősége lehet a 

fajképződésben, különösen azoknak, amelyek kapcsolatban vannak az adott faj által 

betöltött ökológiai niche-sel, vagyis amelyek a faj niche-hez való alkalmazkodást 

lehetővé tették. A gazdanövény-specializáció például a parazita növénykórokozók, 

így a lisztharmatgombák esetében is önmagában elegendő lehet a genetikai 

izolációhoz, amely fajképződéshez vezethet (Harrington és Rizzo 1999, Giraud et al. 

2006).  

Az alfejezet elején bemutatott lisztharmat-példákból is egyértelműen kitűnik, 

hogy a morfológiai tulajdonságokon alapuló fajmeghatározás korlátai sok esetben 

kiküszöbölhetők az ITS-szekvenciák elemzésével, illetve más genetikai- és a 

gazdanövénykört érintő vizsgálatokkal. Ezenkívül a morfológiai és egyéb 

tulajdonságaik alapján elkülönített lisztharmatgombafajok ITS-szekvenciái általában 

bizonyos mértékben eltérnek egymástól. Ugyanakkor a morfológiai tulajdonságok és 

a gazdanövénykör alapján azonos fajnak tekintett lisztharmatgombák többségének 

ITS-szekvenciái között nem mutatható ki különbség. A lisztharmatgombafajok 

azonosításában, illetve elkülönítésében tehát a hagyományos, morfológiai- és 

gazdanövénykör-vizsgálatokat jól kiegészíti az ITS-szekvenciák elemzése. Az ilyen 

irányú nemzetközi kutatások eredményeképpen a nyilvános adatbázisban (GenBank-

ben) ma már rendelkezésre áll legalább 950 lisztharmat-mintából meghatározott ITS-

szekvenciákból álló adatbázis, amely támpontul szolgál a további kutatások számára. 

 

2.4. Az Erysiphe-nemzetség (ivartalan alak: Oidium subgenus Pseudoidium) 

jellemzése a legújabb kutatások alapján 

 

A lisztharmatgombák jelenleg elfogadott, modern rendszertana szerint az 

Erysiphe-nemzetség anamorf alakjai az ivartalan Oidium-nemzetség Pseudoidium 

csoportjába tartoznak, amely Cook et al. (1997) szerint magába foglalja mindazokat a 

lisztharmatgombákat, amelyeknek ivartalan alakjai a következő tulajdonságokkal 

rendelkeznek: egyszerű konídiumtartókat képeznek, amelyeken egysejtű, hialin 

konídiumok egyesével képződnek; ezek a konídiumok ellipszoid, henger vagy hordó 

alakúak, fibrozintesteket nem tartalmaznak, csírázáskor csíratömlőik rendszerint 

végállásúak és olykor egyszerű, de legtöbbször lebenyes appresszóriumban 

végződnek; a hifákon levő appresszóriumok ritkábban egyszerűek, gyakrabban 
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viszont lebenyesek (2. ábra). A konídiumok szeptumainak pásztázó 

elektronmikroszkópos mintázata rovátkás, az oldalaiké pedig szögletes vagy 

négyszögletű (Cook et al. 1997).  

A Pseudoidium-csoportba tartozó anamorfok az ivaros alak jellemzőin 

(függelékek alakja, elhelyezkedése, színe és mérete, az aszkuszok és aszkospórák 

száma és mérete, stb.) alapuló hagyományos rendszer szerint az Erysiphe-, az 

Uncinula- és a Microsphaera- ivaros nemzetségek ivartalan alakjai. A pseudoidium-

típusú anamorffal rendelkező lisztharmatgombák teleomorf alakjai tehát eltérő 

morfológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, így például az Erysiphe csoport 

chasmothécium-függelékei egyszerű micéliumszerűek, az Uncinula csoporté 

pásztorbotszerűen csavarodottak, míg a Microsphaera-csoporté dichotomikus 

elágazásúak. A lisztharmatgombák jelenleg érvényben levő, molekuláris- és 

pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokra alapozott nevezéktana szerint az 

Uncinula és a Microsphaera nemzetségnevek megszűntek. Az Oidium subg. 

Pseudoidium összes faja esetében az Erysiphe nemzetségnév használatos az ivaros 

fejlődési alak megnevezésére (Cook et al. 1997, Kiss és Szentiványi 2003, 

Takamatsu 2004, Sz. Nagy és Kiss 2006). 

A pseudoidium-típusú anamorfokat képző lisztharmatgombákon belül a fás 

növényeket fertőző Uncinula-fajok képviselik az ősi csoportot. Feltehetően ebből a 

csoportból fejlődtek ki az evolúció során a cserjéken és fákon élő Microsphaera-fajok 

(Takamatsu et al. 1999, Takamatsu 2004). A lágyszárúakat fertőző Erysiphe csoport 

vélhetően polifiletikus eredetű, fajai ugyanis mind az Uncinula-, mind pedig a 

Microsphaera-nemzetségek fajainak leszármazottjai lehetnek (Takamatsu et al. 1998, 

1999, Saenz és Taylor 1999, Mori et al. 2000, Takamatsu 2004).  

A pseudoidium-típusú lisztharmatgombák gazdanövényeinek sorában számos 

növénycsalád képviselteti magát mind a mérsékelt égövben, mind a trópusokon 

(Braun 1987). A szakirodalomból ismertek példák arra, hogy egyazon gazdanövényt 

két vagy több pseudoidium-típusú anamorffal rendelkező lisztharmatgombafaj fertőzi, 

amelyek ugyanakkor ivaros termőtestjeik morfológiájában különböznek egymástól. 

Így például a szivarfát (Catalpa bignonioides) fertőző Erysiphe catalpae egyszerű, 

míg az E. elevata dichotomikus elágazású chasmotécium-függelékekkel rendelkezik, 

amely alapján ezek (az anamorf alakjaik alapján amúgy megkülönböztethetetlen) 

gombafajok könnyen elkülöníthetők egymástól (Cook et al. 2006). A különféle 

gyertyánfajokon (Carpinus spp.) előforduló lisztharmatgombafajok, az E. arcuata, az 
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E. carpinicola, az E. pseudocarpinicola, az E. carpini-laxiflorae és az Erysiphe 

wuyiensis, jóllehet mind az Uncinula-nemzetségre jellemző pásztorbotszerű 

chasmotécium-függelékekkel rendelkeznek, mégis elkülöníthetők egymástól az 

ivaros termőtestek morfológiai tulajdonságai alapján (Braun et al. 2006). A 

közelmúltban, Ázsiában szóján járványokat okozó lisztharmatgombák azonosítása 

azonban nagyobb kihívást jelentett a kutatók számára. Egyes esetekben ugyanis a 

teleomorf alakot is képző Erysiphe diffusa volt a betegség előidézője, más esetekben 

pedig egy, az előbbi fajétól megkülönböztethetetlen anamorffal rendelkező, teleomorf 

alakot nem képző lisztharmatgomba okozta a fertőzéseket. Az ITS-szekvenciák 

elemzése alapján kimutatták, hogy ez utóbbi gomba egy elkülönült faj, amely 

ráadásul az E. diffusával ellentétben a Microsphaera-fajokkal mutatott közeli 

rokonságot (Takamatsu et al. 2002).  

A fenti példában az ITS-szekvenciák segítették a fajok elkülönítését. A 

szakirodalomban ismert azonban néhány példa arra is, hogy a korábban külön 

fajként leírt pseudoidium-típusú kórokozók a molekuláris vizsgálatok alapján nem 

különíthetők el egymástól. A tölgy lisztharmatos betegségét például régóta két 

különböző fajnak, az E. hypophyllának és az E. alphitoidesnek tulajdonítják – e két 

fajt egyes morfológiai tulajdonságaik mellett tüneteik jellemzői és megjelenésük 

időpontja alapján különítették el egymástól (Takamatsu et al. 2006a). A különböző 

tölgylisztharmat-mintákban meghatározott ITS-szekvenciák azonban, meglepő 

módon, teljesen azonosak voltak, függetlenül attól, hogy a fajleírások alapján E. 

hypophyllaként vagy E. alphitoidesként lehetett a kórokozókat azonosítani 

(Takamatsu et al. 2006a). Ezenkívül az E. alphitoides / E. hypophylla ITS-szekvenciái 

azonosak voltak más, különféle gazdanövényeket fertőző, ivaros alakot is képző 

fajok, az E. euonymi-japonici, E. pseudolonicerae és E. wallrothii, illetve egy, csak 

anamorf alakot képző faj, az O. mangiferae, valamint egy bazsarózsáról gyűjtött 

lisztharmatgomba ITS-ével is (Takamatsu et al. 2006a). Ráadásul Limkaisang et al. 

(2006) kimutatták, hogy az E. alphitoides az O. mangiferaen kívül számos más, 

trópusokon élő, különböző gazdanövényeket fertőző lisztharmatgomba-anamorffal (O. 

anacardii, O. citri, O. hevae, O. bixae) is közeli filogenetikai kapcsolatban van. Az itt 

felsorolt, különböző növénycsaládok fajait fertőző, morfológiai tulajdonságaik alapján 

megkülönböztethetetlen lisztharmatgomba-anamorfok gazdanövények szerinti 

elkülönítését nem támasztja alá az ITS-szekvenciák elemzése. Ennek magyarázata 

lehet egyrészt az, hogy egy széles gazdanövénykörrel rendelkező kórokozó fertőzi a 
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felsorolt gazdanövényeket. Sokkal valószínűbb azonban az a feltevés, hogy az 

evolúciójuk során bekövetkező gazdanövénykör-bővülések következtében már 

elkülönült, specializálódott vonalakról van szó, amelyeknek a genetikai izolációja még 

nem tükröződik vissza a konzervatívnak tekintett ITS-régió bázissorrendjében. 

Hasonlóképpen elenyésző, mindössze 0,2%-os különbséget mutattak ki korábban 

más Pseudoidium-fajok, a Microsphaera pseudolonicerae és a M. wallrothii, valamint 

az Erysiphe aquilegiae és az E. macleayae ITS-szekvenciái között (Takamatsu et al. 

1999), amelyek gazdanövényei szintén különböző családokba tartoznak. A 

gazdanövényváltásnak Takamatsu et al. (1999) szerint nagy jelentősége lehetett a 

Pseudoidium csoport evolúciója során, és feltehetően a különböző családokba 

tartozó gazdanövények között is végbemehetett.  

Az Erysiphe-nemzetségbe tartozó lisztharmatgombák azonosítása és a fajok 

elkülönítése a fent vázolt példák alapján olykor nehéz feladatnak bizonyul. Az 

azonosításukban a gazdanövénynek meghatározó szerepe van, különösen az új 

földrajzi régiókban felbukkanó, ivaros termőtestet hosszabb-rövidebb ideig nem 

képző lisztharmatgombák esetében. A szőlőlisztharmat (kórokozó: E. necator) 19. 

századi európai terjedésének közismert példáján kívül az utóbbi időben több eset 

tanúskodott arról, hogy az új területekre betelepülő, és ott gyors terjedésnek induló 

(ún. inváziós) kórokozó-populációk esetében megfigyelhető a késleltetett 

chasmotécium-képzés. A gyertyánt fertőző E. arcuata (ivartalan alak: Oidium carpini) 

(Braun et al. 2006) és a hóbogyót fertőző E. symphoricarpi (Kiss et al. 2002, Kiss 

2005) betelepülését követően például éveken keresztül csak az ivartalan alakot 

sikerült kimutatni Európában. A paradicsomon az utóbbi évtizedekben világszerte 

fertőzéseket okozó O. neolycopersici ivaros alakja, a fenti példákkal ellentétben, 

mindmáig ismeretlen (Kiss et al. 2001, 2005).  

Kevés ismerettel rendelkezünk továbbá a Pseudoidium-csoporton belüli 

filogenetikai viszonyokról is. Különösképpen igaz ez az ITS-szekvenciáik alapján 

közeli rokonságban álló, vagy megkülönböztethetetlen, ugyanakkor távoli 

növénycsaládokba tartozó gazdanövényeket fertőző lisztharmatgombákra. A 

gazdanövény-specalizáció következtében végbemenő genetikai izoláció igazolására 

ezekben az esetekben egyrészt kiterjedt gazdanövénykör-vizsgálatok elvégzése 

lenne szükséges, másrészt különböző gének (β-tubulin, kitin-szintáz, stb.) 

szekvenciái alapján végzett ún. multilókusz-elemzések segíthetnék a fajhatárok 

kijelölését. A lisztharmatgombák törzsfejlődésének, gazdanövény-specializációjának 
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és genetikai izolációjának tanulmányozására ilyen kiterjedt vizsgálatokat mindezidáig 

csak a Blumeria graminis esetében végeztek (Inuma et al. 2007), jóllehet számos 

kérdés megválaszolatlan ezen a területen például az Oidium subgenus Pseudoidium 

csoportban is. A dolgozatban ismertetett kutatómunka részben ehhez a kérdéskörhöz 

kapcsolódik. 

 

2.4.1. A paradicsom lisztharmatos betegségével kapcsolatos ismeretek 

 

A paradicsomlisztharmat az 1980-as években történt felbukkanása óta 

világszerte gondot jelent a paradicsomtermesztésben. Azóta számos közlemény 

jelezte a betegség megjelenését újabb és újabb régiókban (ld. Kiss 1999, Kiss et al. 

2001, Jones et al. 2001). Az új járványok kórokozóját minden esetben az Oidium-

nemzetségbe tartozó lisztharmatgomba-anamorfként azonosították, egyértelműen 

megkülönböztetve azt a paradicsomot elsősorban a mediterrán régiókban fertőző 

Leveillula taurica ivartalan alakjától. Kiterjedt morfológiai és molekuláris vizsgálatok 

alapján Kiss et al. (2001) megállapították, hogy a paradicsomlisztharmat-járványokat 

valójában két különböző gombafaj okozza. Európában, Észak- és Dél-Amerikában, 

Ázsiában és Afrikában egy, a konídiumait egyesével képző (pseudoidium-típusú) 

lisztharmatgomba-anamorf felelős a járványokért, amely új fajként Oidium 

neolycopersici néven került leírásra (5.A ábra). Ezzel szemben Ausztráliában egy, a 

konídiumait láncokban képző (ún. euoidium-típusú) lisztharmatgomba-anamorf, az 

Oidium lycopersici fertőzi a paradicsomot (5.B ábra). Mindkét kórokozót herbáriumi 

mintákban is azonosították, ami arra utal, hogy a kórokozók régóta fertőzik a 

paradicsomot, járványszerű megbetegedéseket azonban elsősorban az utóbbi 

időben okoztak (Kiss et al. 2001). 

Az ivaros fejlődési alak képződése egyik kórokozó esetében sem ismert. Az 

ivartalan fejlődési alak morfológiai tulajdonságai, a konídiumképzés módja - a 2.1. 

alfejezetben részletezett, Cook et al. (1997) által meghatározott kritériumok alapján - 

lehetővé teszi azonban a két lisztharmatgomba egymástól való elkülönítését. A 

fajszintű azonosításban a csak ivartalan alakot képző lisztharmatgombák esetében 

azonban fontos szerepe van az ITS-szekvenciáknak is (Kiss et al. 2001, 2005, 

Cunnington et al. 2003). Földrajzi elterjedését tekintve is és gazdasági szempontból 

is az O. neolycopersici a jelentősebb kórokozó (Jones et al. 2001), valamint a 

rezisztencia-nemesítési munkák is ezzel a fajjal szemben folynak (Bai et al. 2005). 
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Ráadásul az O. neolycopersici morfológiai tulajdonságai alapján nem különbözik, 

ITS-szekvenciáját tekintve pedig mindössze 1-5 nukleotidban tér el több, egyéb 

gazdanövényekről gyűjtött pseudoidium-típusú lisztharmatgomba-anamorftól, mint 

például az utóbbi időben vérehulló fecskefüvön (Chelidonium majuson), egy varjúháj-

fajon (Sedum alboroseumon) és golgotavirágon (Passiflora caeruleán) felbukkant 

lisztharmatfertőzések kórokozóitól. Jóllehet a megkülönböztethetetlen morfológiai 

mintázattal rendelkező anamorfok különböző gazdanövényekről kerültek begyűjtésre, 

nem zárható ki annak lehetősége sem, hogy az O. neolycopersici egyéb 

gazdanövényeken is előfordul a természetben. Eddigi ismereteink szerint 

természetes előfordulása mindezidáig csak paradicsomon ismert (Kiss 1999). 

Ugyanakkor mesterséges fertőzési kísérletekben egyes szerzők szerint számos más 

növényfajt is képes megfertőzni (Whipps et al. 1998, Lebeda és Mieslerová 1999). 

Előfordulhat továbbá az a lehetőség is, hogy a paradicsomot esetleg több, 

morfológiai tulajdonságai alapján megkülönböztethetetlen lisztharmatgomba-anamorf 

fertőzi. Hasonló esetekről a Pseudoidium csoporton belül ismertek adatok a szóját 

(Takamatsu et al. 2002), szivarfát (Cook et al. 2006), gyertyánt (Braun et al. 2006), 

bazsarózsát (Takamatsu et al. 2006a), és mangót (Limkaisang et al. 2006) fertőző 

lisztharmatgombák vonatkozásában. A felsorolt növényfajokat ugyanis legalább két, 

morfológiai alapon megkülönböztethetetlen pseudoidium-típusú anamorffal 

rendelkező lisztharmatgombafaj fertőzheti.  

 

5. ábra. A paradicsomlisztharmat Kiss et al. (2001) által azonosított kórokozói. A. A konídiumait 
egyesével képző (pseudoidium-típusú) Oidium neolycopersici konídiumtartója. B. A konídiumait 
láncokban képző (euoidium-típusú) O. lycopersici konídiumtartója. Az O. neolycopersici Ausztrália 
kivételével világszerte, míg az O. lycopersici csak Ausztráliában felelős a paradicsomlisztharmat-
járványokért. Mérce = 30 µm. 

A B 
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Az O. neolycopersici gazdasági jelentőségét mutatja, hogy az általa az 1980-

as években okozott első európai járványok megjelenése után rövidesen 

megkezdődött a rezisztens fajták előállítására irányuló nemesítőmunka (Lindhout et 

al. 1994a, 1994b, Bai et al. 2003, 2004, 2005). Napjainkig szinte valamennyi 

termesztett paradicsomfajta fogékony a betegséggel szemben (Lindhout et al. 1994a, 

Mieslerová et al. 2000, Lebeda és Mieslerová 2002), kivéve a Hollandiában nemrég 

nemesített Grace fajtát (Kashimoto et al. 2003a). A kórokozóval szembeni hatékony 

rezisztencia kutatása során a vadon élő Solanum-fajok (syn. Lycopersicon-fajok) 

ígéretes forrásoknak bizonyultak (Lindhout et al. 1994a, Mieslerová et al. 2000, 

Matsuda et al. 2005). A nemesítőmunka során eddig hat nagyhatású rezisztenciagént 

(jelölésük: Ol-1 - Ol-6) sikerült azonosítani (Lindhout et al. 1994b, Van der Beek et al. 

1994, Ciccarese et al. 1998, Huang et al. 2000a, 2000b, Bai et al. 2004, 2005, 2008, 

De Giovanni et al. 2004, Ricciardi et al. 2007) (1. táblázat). Ezenkívül három QTL 

(Quantitative Trait Loci = mennyiségi jelleget meghatározó lókusz) ismert, amelyek 

tartós rezisztenciát biztosíthatnak az O. neolycopersicivel szemben (Bai et al. 2003).  

  

1. táblázat. Az eddig ismert, vadon élő Solanum-fajokban (syn. Lycopersicon-fajokban) azonosított 
lisztharmat-ellenállóságot biztosító nagyhatású rezisztenciagének fontosabb adatai és azok 
hatékonysága az Oidium neolycopersici különböző országokból származó törzseivel szemben (Bai et 
al. (2005) nyomán). Rövidítések: R = rezisztens, RR = részlegesen rezisztens, F = fogékony, NL = 
Hollandia, HU = Magyarország, CZ = Csehország, F = Franciaország, I = Olaszország, USA = 
Egyesült Államok. 
 

Rezisztenciagének 
(zárójelben a 
rezisztencia típusa) 

Rezisztencia 
forrása 
(zárójelben a 
genotípus 
azonosítási 
száma) 

Irodalmi hivatkozás Rezisztenciagének hatékonysága az 
O. neolycopersici különböző 
országokból származó törzseivel 
szemben 

NL HU CZ F I USA 

Ol-1 (domináns) 
Solanum 
hirsutum 
(G1.1560) 

Lindhout et al. 1994b, 
Van der Beek et al. 
1994, Huang et al. 
2000a 

R RR R R R R 

ol-2 (recesszív) 
S. esculentum 
var. cerasiforme 

Ciccarese et al. 1998, 
De Giovanni et al. 
2004, Ricciardi et al. 
2007, Bai et al. 2008 

R R R R R R 

Ol-3 (domináns) 
S. hirsutum 
(G1.1290) 

Huang et al. 2000b R R R R R R 

Ol-4 (domináns) 
S. peruvianum 
(LA2172) 

Bai et al. 2004 R R F R R R 

Ol-5 (domináns) 
S. hirsutum 
(PI247087) 

Bai et al. 2005 R RR R R R R 

Ol-6 (domináns) Ismeretlen Bai et al. 2005 R R F R R R 
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Az ellenálló fajták nemesítéséhez elengedhetetlen a kórokozó behatóbb 

ismerete, beleértve annak genetikai változékonyságát. Az O. neolycopersici 

patogenitására és virulenciájára vonatkozó eddigi ismereteink arra utalnak, hogy e 

gombafajon belül jelentős genetikai változékonyságról lehet szó. A hatékony 

rezisztenciaforrások kutatása során számos vadon élő Solanum-faj közül több 

esetben eltérő növényi választ figyeltek meg a kórokozó néhány európai (Lebeda és 

Mieslerová 2002) valamint egy japán izolátumával szemben (Matsuda et al. 2005). A 

legújabb vizsgálatok alapján (Bai et al. 2005) a vadon élő Solanum-fajokban 

azonosított, és közel izogén paradicsom-vonalakba jutatott nagyhatású 

rezisztenciagének hatékonysága eltérőnek bizonyult a kórokozó különböző európai 

és észak-amerikai izolátumaival szemben (1. táblázat). Mindez arra utal, hogy az O. 

neolycopersicivel szembeni rezisztencia rassz-specifikus (Bai et al. 2005). Ezt 

támasztja alá, hogy a kórokozó egy japán valamint egy francia törzse képes volt 

megbetegíteni az egyetlen rezisztens fajtát, a Hollandiában nemesített Grace-t 

(Kashimoto et al. 2003a, Trottin-Caudal et al. 2003). Az O. neolycopersici genetikai 

változékonyságát azonban eddig molekuláris eszközökkel alig vizsgálták, a fajon 

belül esetleges rasszok elkülönítése pedig nem történt meg. 

Az O. neolycopersici gazdanövénykörével kapcsolatban ellentmondásos 

irodalmi adatok állnak rendelkezésünkre. Egyes szerzők szerint a kórokozó 

mindössze néhány Solanaceae-családba tartozó növényfajt képes megfertőzni 

(Huang et al. 2000c, Utkhede et al. 2001, Kashimoto et al. 2003b), míg mások széles 

gazdanövénykörrel rendelkező polifág gombafajként tartják számon (Whipps et al. 

1998, Lebeda és Mieslerová 1999). Egyes tanulmányok alapján a kórokozó képes 

megfertőzni bizonyos gazdanövényeket, mint például a dohányt (Fletcher et al. 1988, 

Whipps et al. 1998, LaMondia et al. 1999, Huang et al. 2000c, Kashimoto et al. 

2003b), a padlizsánt (Fletcher et al. 1988; Whipps et al. 1998; LaMondia et al. 1999; 

Huang et al. 2000c; Utkhede et al. 2001), a burgonyát (Fletcher et al. 1988, Whipps 

et al. 1998, LaMondia et al. 1999, Huang et al. 2000c) és a petúniát (Fletcher et al. 

1988), sőt az Arabidopsis thaliana egyes genotípusait is (Xiao et al. 2003). Ezzel 

szemben a burgonya (Fletcher et al. 1988, Whipps et al. 1998, Utkhede et al. 2001, 

Kashimoto et al. 2003b), a dohány (Kiss 1996, Lebeda és Mieslerová 1999, Utkhede 

et al. 2001), a padlizsán (Lebeda és Mieslerová 1999, Kashimoto et al. 2003b) és a 

petúnia (Whipps et al. 1998, Huang et al. 2000c, Kashimoto et al. 2003b) egyes 

genotípusai nem bizonyultak fogékonynak az O. nelycopersicivel szemben. 
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Ezenkívül a fertőződés mértékében is különbségeket mutattak ki a fent említett 

munkákban. Némely gazdanövény esetében ugyanis egyes szerzők csak gyenge 

mértékű fertőződésről számoltak be, míg mások teljesen fogékonynak értékelték a 

növényeket. A fent említett ellentmondások utalhatnak az egyes mesterséges 

fertőzési kísérletekben tesztelt törzsek közötti patogenitásbeli különbségekre, s 

ezáltal a kórokozó genetikai változékonyságára is. Valószínűbb azonban, hogy az 

eltérő eredmények a kísérleti körülmények és az értékelési módszerek közötti 

különbségekből adódtak, mint ahogy ezek jelentőségét a gazdanövénykör-

vizsgálatok vonatkozásában Niks (1987) is hangsúlyozta. Bizonyos esetekben nem 

zárható ki ezenkívül annak a lehetősége sem, hogy egy másik lisztharmatgomba által 

okozott spontán fertőzés eredményét figyelték meg a szerzők a tesztelt 

növényfajokon. Ezenkívül mindeddig nem sikerült igazolni, hogy az O. neolycopersici 

a természetben spontán fertőzés következtében a paradicsomon kívül más 

növényfajon is tüneteket okozott volna (Kiss 1999). 

Az ITS-szekvenciák elemzésén alapuló filogenetikai munkákban az O. 

neolycopersici az ún. Aquilegiae csoportba tartozik (Kiss et al. 2001, 2005, 

Kashimoto et al. 2003b) az Oidium subg. Pseudoidium csoporton belül. Eddig ismert 

legközelebbi rokonai a boglárkaféléket fertőző E. aquilegiae, a Macleayát fertőző E. 

macleayae (Kiss et al. 2001, 2005, Kashimoto et al. 2003b), a szivarfát fertőző E. 

catalpae és a Circaeát fertőző E. circaeae (Cook et al. 2006), amelyeknek ITS-

szekvenciáitól az O. neolycopersici ITS-szekvenciája mindössze néhány (1-5) 

nukleotidban különbözik. Ezenkívül néhány általunk megfigyelt újonnan fellépett 

lisztharmatfertőzés kórokozója szintén az O. neolycopersici közeli rokonainak körét 

bővíti. A morfológiai tulajdonságaik alapján megkülönböztethetetlen, emellett több 

mint 99%-ban hasonló ITS-szekvenciával rendelkező lisztharmatgombák a 

legkülönbözőbb gazdanövényekről, mind például a vérehulló fecskefűről 

(Chelidonium majus), egy varjúháj-fajról (Sedum alboroseum), mácsonyáról (Knautia 

arvensis), ördögszemről (Scabiosa columbaria) és golgotavirágról (Passiflora 

caerulea) kerültek általunk begyűjtése. Mivel többségük új előfordulási adatként 

került közlésre, az „Eredmények és megvitatásuk” fejezetben részletesen 

jellemezzük a kórokozókat.  
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2.5. A Golovinomyces-nemzetség (ivartalan alak: Oidium subgenus 

Reticuloidium) jellemzése a legújabb kutatások alapján 

 

A Golovinomyces lisztharmat-nemzetségre vonatkozó legfontosabb irodalmi 

adatok rövid ismertetését egy viszonylag kevéssé ismert faj, az Oidium longipes 

tanulmányozása indokolta, amelynek bemutatására a későbbiekben kerül sor.  

A lisztharmatgombák jelenleg érvényben levő rendszertana alapján a 

Golovinomyces-nemzetség anamorf alakjai az ivartalan Oidium-nemzetség 

Reticuloidium subgenusába tartoznak, amely Cook et al. (1997) szerint magába 

foglalja mindazokat a lisztharmatgombákat, amelyeknek ivartalan alakjai a következő 

tulajdonságokkal rendelkeznek: egyszerű konídiumtartót képeznek, amelyeken 

egysejtű, hialin konídiumok képződnek, a konídiumok ellipszoid, henger vagy hordó 

alakúak, fibrozintesteket nem tartalmaznak, csírázáskor a csíratömlők rendszerint 

végállásúak, és egyszerű appresszóriumokban végződnek, a hifákon levő 

appresszóriumok mindig egyszerűek, néha alig kivehetők, olykor enyhén lebenyesek 

(2. ábra). A konídiumok szeptumainak pásztázó elektronmikroszkópos mintázata 

rovátkás, az oldalaiké pedig sokszögletű vagy hálózatos (Cook et al. 1997).  

A Reticuloidium-csoportba tartozó anamorfok az ivaros alak jellemzőin alapuló 

klasszikus rendszer szerint az Erysiphe ivaros nemzetség ivartalan alakjai voltak 

egyéb anamorfokkal (pl. pseudoidium-típus) együtt. Chasmotéciumaik tehát egyszerű, 

micéliumszerű függelékekkel rendelkeznek. A jelenleg érvényes, molekuláris- és 

pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokra alapozott nevezéktan szerint az Oidium 

subg. Reticuloidium fajai az ivaros alakjuk alapján a Golovinomyces-nemzetségbe 

tartoznak, esetükben az Erysiphe-nemzetségnév nincs többé érvényben (Kiss és 

Szentiványi 2003, Sz. Nagy és Kiss 2006). 

A Golovinomyces-fajok a molekuláris filogenetikai munkák eredményei alapján 

monofiletikus csoportot alkotnak a Lamium-fajokon élő Neoerysiphe-nemzetség 

fajaival, valamint az Arthrocladiella-nemzetséggel, amelynek egyetlen faja ismert, az 

ördögcérnát (Lycium spp.) fertőző Arthrocladiella mougeotii (Mori et al. 2000, 

Matsuda és Takamatsu 2003). A Golovinomyces-nemzetség a fent említett rokon 

nemzetségekkel ellentétben számos fajt foglal magába, amelyeknek több mint 2000 

gazdanövénye ismert világszerte (Braun 1987). Gazdanövényeik elsősorban 

lágyszárú növények, legtöbbjük az Asteraceae, a Scrophulariaceae, a Cucurbitaceae 

és a Solanaceae-családokba tartozik.  
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A Golovinomycesek fajszintű elkülönítése pusztán morfológiai tulajdonságaik 

alapján nagyon nehéz, legtöbbször gyakorlatilag lehetetlen. Éppen ezért sokáig a 

nemzetségen belül egyetlen fajnév, a G. cichoracearum (syn: E. cichoracearum) volt 

érvényben. Egyes morfológiai tulajdonságok alapján Braun (1987) két fajt különített 

el, amelyek közül a G. cichoracearum (syn: E. cichoracearum) csak a 

fészkesvirágzatúakon (Asteraceae) élő biotípusokat foglalja magába, míg a G. orontii 

(syn. E. orontii) az Asteraceaen kívül számos más növénycsalád fajait is fertőzi.  

Az rDNS szekvencia-elemzésén alapuló filogenetikai vizsgálatok alapján a 

közelmúltban kimutatták, hogy a G. orontii és a G. cichoracearum számos, különböző 

gazdanövényekről gyűjtött mintája genetikailag elkülönült a gazdanövények családjai 

és nemzetségei szerint (Matsuda és Takamatsu 2003). A G. orontii és a G. 

cichoracearum tehát gyűjtőfajok neveinek tekinthető, amelyekbe számos, bizonyos 

gazdanövénycsoportokra specializálódott, genetikailag elkülönült leszármazási vonal 

(valójában kriptikus faj) tartozik. Matsuda és Takamatsu (2003) a filogenetikai 

elemzések alapján megállapították továbbá, hogy a Golovinomyces-fajok evolúciója 

a gazdanövényeik evolúciójával összhangban történt a Podosphaera- (syn: 

Sphaerotheca) nemzetséghez (Hirata et al. 2000) hasonlóan, vagyis a gazdanövény-

specializáció következtében történt elkülönülésük vélhetően elősegítette a genetikai 

izolációt ebben a gombacsoportban, legalábbis evolúciójuk korai szakaszában. A 

Golovinomycesek törzsfejlődése ugyanis, feltételezésük szerint, két szakaszban 

történhetett. A korai fázisban az Asteraceae-családba tartozó gazdanövények 

evolúciójával összhangban fejlődtek ki a rajtuk élősködő Golovinomycesek. A 

második szakaszban azonban a Golovinomycesek és a különböző 

növénycsaládokba tartozó gazdanövényeik evolúciója egymástól függetlenül történt. 

A gyakori gazdanövényváltás volt tehát a meghatározó evolúciós mechanizmus 

ebben a szakaszban, amelynek során az evolúciós szempontból fiatalabb 

Golovinomycesek az Asteraceae-családba tartozó nemzetségeken kívül egyéb, távoli 

növénycsaládok fajaira is kiterjesztették a gazdanövénykörüket (Matsuda és 

Takamatsu 2003, Takamatsu et al. 2006b). A gazdanövénykör-bővülést nemrég egy 

Golovinomyces-faj és a Torenia fournieri növényfaj újonnan fellépett 

lisztharmatfertőzésével összefüggésben sikerült tettenérni és bizonyítani (Vági et al. 

2007). Ez az első olyan vizsgálat, amikor a gazdanövénykör-bővülést sikerült 

ténylegesen dokumentálni a lisztharmatgombák esetében. 
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2.5.1. Az Oidium longipes gombafajjal kapcsolatos ismeretek 

 

A dolgozatban bemutatott kutatómunka egy része egy alig ismert, petúniáról 

és padlizsánról leírt lisztharmatgombafaj, az O. longipes (6. ábra) tanulmányozásával 

kapcsolatos, ezért az e fajra vonatkozó ismereteket külön is összefoglaljuk. Ezt a 

gombafajt elsőként Hollandiában írták le alig két évtizede (Noordeloos és Loerakker, 

1989), majd később mindössze Németországból (Braun 1998), Svájcból (Bolay 2005) 

és Argentínából (Havrylenko és Takamatsu 2005) jelezték előfordulását.  

 

 

6. ábra. Az Oidium longipes morfológia tulajdonságai: a jellegzetesen megnyúlt konídiumtartóinak 
különböző típusai, az appresszóriumok és a csírázó konídiumok jellegzetességei a padlizsánról 
(Solanum melongena) származó (A) és a petúniáról (Petunia xhybrida) (B) gyűjtött mintáiban (Bolay 
(2005) nyomán). 

  
Az O. longipes a Golovinomyces-nemzetségen belül egy elkülönült 

filogenetikai csoportot képez néhány egyéb, különösen hosszú konídiumtartóval (6. 

ábra) rendelkező lisztharmatgombával együtt (Kiss et al. 2001, Matsuda és 

Takamatsu 2003, Cunnington et al. 2005a, Cunnington et al. 2005b). Filogenetikai 

munkák alapján egyik legközelebbi rokona éppen a paradicsom lisztharmatfertőzése 

kapcsán korábban már említett O. lycopersici (2.4.1. fejezet 5.B ábra), amelynek 

A B 
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földrajzi elterjedése a világszerte járványokat okozó O. neolycopersicivel ellentétben 

csupán Ausztráliára korlátozódik (Kiss et al. 2001). Az O. longipes ugyanabba a 

filogenetikai csoportba tartozik, mint az Ixodia achilleoides növényfajról (Asteraceae), 

Ausztráliából nemrég leírt, szintén jellegzetesen hosszú konídiumtartót képző faj, az 

O. ixodiae (Cunnington et al. 2005b), valamint egy szintén Ausztráliából, Nicotiana 

alatáról származó Oidium-faj (Cunnington et al. 2005a). Esetükben az ITS-

szekvenciák nagyfokú (99%) hasonlósága figyelhető meg, ami a köztük levő közeli 

rokoni kapcsolatra utal. A fenti fajokhoz hasonlóan két másik, Európában illetve 

Amerikában előforduló lisztharmatgomba, az Exacum-fajokat fertőző O. 

pseudolongipes (Gabler és Braun 1995) és a különféle fészkesvirágzatúakat 

megbetegítő G. depressus (Braun 1987) anamorf alakja is megnyúlt konídiumtartóval 

rendelkezik. A G. depressus a morfológiai tulajdonságokban rejlő jelentős 

hasonlóság ellenére azonban nem közeli rokona a fent említett fajoknak (Cunnington 

et al. 2005b).  

A fentebb ismertetett, elkülönült filogenetikai csoporton belül az O. longipes 

mellet az O. lycopersici és a Nicotiana alatát fertőző Oidium sp. is a Solanaceae-

családba tartozó növényfajokat fertőzi. E lisztharmatgombák előfordulása az eredeti 

gazdanövényeiken kívül más növényfajokon nem ismert a szakirodalomból. Nem 

tudjuk továbbá azt sem, hogy képesek-e megfertőzni egymás gazdanövényét is az 

eredeti gazdanövényeiken kívül. Az egyetlen ilyen vonatkozású adat szerint az O. 

longipes mesterséges fertőzési kísérletekben nem betegítette meg a paradicsomot 

(Noordeloos és Loerakker 1989).  

 

2.6. A Pleochaeta-nemzetség (ivartalan alak: Streptopodium) jellemzése a 

legújabb kutatások alapján 

 

A Pleochaeta- (ivartalan alak: Streptopodium) és a Phyllactinia- (ivartalan alak: 

Ovulariopsis) nemzetségekbe tartozó lisztharmatgombák legfontosabb közös 

tulajdonsága, hogy a lisztharmatgombák többségére jellemző ektofitikus micélium 

mellett endofitikus micéliumot is képeznek. Nem csupán az epidermisz-sejtekbe 

bocsátanak tehát hausztóriumokat, hanem a sztómákon át behatolnak a levélbe, és 

a mezofillum sejtekben is képesek hausztóriumokat képezni. A Leveillula- (ivartalan 

alak: Oidiopsis) nemzetségbe tartozó fajokra már kizárólag az endofitikus életmód 

jellemző, micéliumuk tehát teljes egészében a gazdanövény levelének belsejében 
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található, ahonnan csupán a konídiumtartóik törnek elő a sztómákon keresztül (Braun 

1987, Braun et al. 2002). A riboszomális DNS különböző régióinak szekvenciáira 

alapozott filogenetikai vizsgálatok alapján kimutatták, hogy a fent említett három 

nemzetség fajai monofiletikus csoportot alkotnak a lisztharmatgombák rendjén belül 

(Mori et al. 2000). A három nemzetség közül a Pleochaeta-nemzetség fajai 

tekinthetők a legősibbeknek (Mori et al. 2000, Takamatsu 2004), amelyek 

előfordulása már csupán Ázsia és Észak- ill. Dél-Amerika néhány, egymástól izolált 

területére korlátozódik (Braun 1987). Ennek következtében, a három nemzetség 

alkotta csoporton belüli filogenetikai kapcsolatokról kevés ismerettel rendelkezünk, 

sőt egyes morfológiai tulajdonságaik tekintetében is ellentmondásosak az irodalmi 

adatok.  

A Pleochaeta-nemzetség anamorf alakjai az ivartalan Streptopodium- 

nemzetségbe tartoznak (Braun 1987), és a következő morfológiai tulajdonságokkal 

jellemezhetők: részben endofitikus, részben pedig ektofitikus micéliumot képeznek, a 

karcsú konídiumtartóik a levél felületén levő ektofitikus hifákon jönnek létre, egysejtű, 

hialin konídiumaik egyesével képződnek, a konídiumok kétfélék (dimorfikusak), az 

elsődleges konídiumok lándzsa alakúak, míg az azt követően lefűződő másodlagos 

konídiumok lekerekítettek, a konídiumtartók lábsejtjei gyakran spiráliszerűen 

csavartak, a hifákon levő appresszóriumok változatosak, gyakran lebenyesek. A 

konídiumok szeptumainak pásztázó elektronmikroszkópos mintázata sima, az 

oldalaiké pedig szögletes (Cook et al. 1997). 

A Streptopodium-nemzetség elkülönítését szolgáló morfológiai tulajdonságok 

megítélése napjainkban kissé ellentmondásos. A korábbi nemzetségleírások alapján 

ugyanis (Zheng és Chen 1978, Braun 1987) a spirálisan csavart lábsejt jelentős 

elkülönítő bélyeg, míg Gorter és Eicker (1983) szerint ez a tulajdonság önmagában 

nem elegendő feltétele a nemzetség elkülönítésének. A legújabb definíció szerint 

(Liberato et al. 2004, Liberato és Barreto 2005a) a nemzetség elkülönítésének alapja 

az, hogy a konídiumtartók ektofitikus micéliumon képződnek, amelyeken dimorfikus 

konídiumok fűződnek le. A csavart lábsejt taxonómiai értéke Liberato et al. (2004) 

szerint nem jelentős, jóllehet elsősorban a Streptopodium-nemzetségre jellemző 

tulajdonság. A csavart lábsejt rendszertanban betöltött szerepével kapcsolatos 

ellentmondások a szakirodalomban elsősorban Liberato et al. (2004) és Liberato és 

Barreto (2005a) munkáin alapulnak. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ismertek 

a szakirodalomból spirálisan csavart lábsejttel rendelkező Ovulariopsis-fajok is, mint 
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a Phyllactinia dalbergiae és a Ph. pistaciae ivartalan alakjai (Braun 1987, Shin és 

Choi 2003), valamint az Ovulariopsis durantae (Liberato et al. 2004). Ezzel szemben 

egyes Streptopodium-anamorfok, mint a S. passiflorae (Liberato és Barreto 2005b) 

és a S. tabebuiae (Liberato és Barreto 2005a) lábsejtjei egyenesek, esetleg enyhén 

csavartak a S. caricae (Liberato et al. 2004) esetében.  

Összegezve tehát, a Streptopodium-fajok abban különböznek az Oidiopsis-

fajoktól, hogy az utóbbiak konídiumtartói endofitikus micéliumon képződnek, és a 

sztómákon keresztül emelkednek ki a levél felületére. A Streptopodium-fajok 

Ovulariopsis-fajoktól való elkülönítésének alapja pedig a dimorfikus konídiumok 

képzése, amely tulajdonság az Ovulariopsis esetében nem figyelhető meg. Ezek a 

morfológiai bélyegek minden egyes nemzetségleírás alapján egybehangzóan a 

három nemzetség elkülönítésére alkalmasak. A Pleochaeta-nemzetségbe tartozó 

ritka, ősi típusú lisztharmatgombákkal kapcsolatban hiányosak az ismereteink, ami a 

rendelkezésre álló tanulmányok alacsony számában is visszatükröződik. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. Lisztharmatminták 

 

A vizsgálatainkban egyrészt a dolgozatban ismertetett munka keretében 

gyűjtött, különböző kontinensekről származó lisztharmatmintákat, másrészt 

autentikus, nemzetközi herbáriumi gyűjteményekből kölcsönzött herbáriumi 

anyagokat használtunk fel. Az újonnan begyűjtött és a vizsgálatok szempontjából 

jelentős mintákat nemzetközi herbáriumi gyűjteményekben helyeztük el. A gyűjtéssel 

kapcsolatos fontosabb adatokat a herbáriumi azonosítószámokkal együtt az 

„Eredmények és megvitatásuk” fejezet megfelelő táblázataiban tüntettük fel.  

 

3.2. Morfológiai vizsgálatok 

 

A lisztharmatgombák morfológiai tulajdonságait egy Axioskop 2 Plus típusú 

fénymikroszkóppal (Carl Zeiss, Németország) vizsgáltuk 100-, 200-, 400-szoros és 

1000-szeres nagyításon. A preparátumokat a vizsgált minta természetétől függően 

különböző módszerekkel készítettük elő. A friss minták esetében a lisztharmatos 

levélfelülethez átlátszó ragasztószalagot érintettünk, majd a ragasztószalagot a 

tárgylemezre cseppentett vízre helyezve vizsgáltuk a gombát. Más esetekben a 

micéliumot a levél felületéről pengével összegyűjtöttük, majd tárgylemezre 

cseppentett vízben vagy tejsavban vizsgáltuk. A herbáriumi minták vizsgálatakor 

rendszerint Shin és La (1993) módszerét alkalmaztuk, amely a lisztharmatos 

növénydarabkák tejsavban történő felforralása révén lehetővé tette a kiszáradt 

gombastruktúrák rehidrálását. A lisztharmat-preparátumokat a legtöbb esetben 

laktofenolban oldott gyapotkékkel megfestve vizsgáltuk. A lisztharmatgombák 

ivartalan fejlődési alakjának vizsgálata során a következő adatokat jegyeztük fel: a 

konídiumképzés típusa, a konídiumok alakja és mérete, a fibrozintestek jelenléte 

vagy hiánya a sejtekben, a konídiumtartók jellemzői (pl. a bazális szeptum helyzete, 

a lábsejt és az azt követő sejtek mérete és alakja), az appresszóriumok alakja és 

elhelyezkedése a hifákon, a csíratömlők mérete, alakja és képződésük helye a 

konídiumokon. Az ivaros termőtestek (chasmothéciumok) jellemzése érdekében a 

termőtestek átmérőjét, a függelékeik alakját, méretét, színét, valamint a 

termőtestekben képződő aszkuszok és aszkospórák számát és méretét vizsgáltuk.  
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3.3. Gazdanövénykör-vizsgálatok 

 

3.3.1. Keresztfertőzési kísérletek az Oidium neolycopersicivel és egyéb 

közelrokon lisztharmatgombákkal 

 

Keresztfertőzési kísérleteket végeztünk annak érdekében, hogy kiderítsük a 

közeli rokonságban álló, ugyanakkor távoli családokba tartozó növényeket 

megbetegítő lisztharmatgombákról, hogy képesek-e a saját gazdanövényeiken kívül 

egymás gazdanövényeit is megfertőzni. A kísérletekhez izolált körülmények között 

növénynevelő kamrákban fogékony paradicsomnövényeket (Kecskeméti Jubileum) 

neveltünk magról. Az Aquilegia vulgaris és a S. alboroseum fogékony genotípusait 

kertészetekben szereztük be, majd a felhasználás előtt 2-3 hétig izolált körülmények 

között tartottuk őket, kizárva ezzel a külső eredetű fertőzések fellépésének 

lehetőségét a kísérletekben. A természetes élőhelyein begyűjtött, fertőzésmentes C. 

majus növényeket becserepeztük, és 2-3 hétig izolált körülmények között tartottuk a 

felhasználás előtt. A P. caerulea fogékony egyedeinek hajtásait gyökereztettük, 

becserepeztük, majd az izolálást követően felhasználtuk a keresztfertőzési 

kísérletekben.  

A keresztfertőzési kísérleteket izolált körülmények között végeztük 

üvegházban, illetve növénynevelő kamrákban elhelyezett átlátszó búrák alatt. Az 

egyes kísérletekben a fent említett növényfajok egyike szolgált inokulumforrásként, 

amelyen korábbi fertőzés eredményeként frissen sporuláló lisztharmattelepek 

alakultak ki. Ugyanazon növényfaj fertőzésmentes egyedeit pozitív 

kontrollnövényekként használtuk fel. Az egyes kísérletekben vizsgált növények 

(tesztnövények) az inokulumként használt lisztharmatgombával közelrokon gombák 

gazdanövényeinek fertőzésmentes egyedei voltak. A P. caeruleát fertőző Oidium-faj 

fenntartására és felszaporítására tett kísérletünk sikertelen volt, így ez a 

lisztharmatgomba nem szerepelt a vizsgálatokban inokulumként. 

Minden egyes kísérletben 1-4 inokulumforrásként szolgáló növényt, a 

tesztnövényekből és a pozitív kontrollnövényekből pedig 2-4 egyedet helyeztünk a 

búrák alá szorosan egymáshoz közel. A mesterséges fertőzéseket úgy végeztük, 

hogy az inokulumforrás lisztharmatos leveleit hozzáérintettük a tesztnövények és a 

pozitív kontrollnövények leveleihez. A kísérletben szereplő összes növényt 3 hétig 

izoláltan tartottuk. Negatív kontrollként mindegyik növényfaj 2-3 fertőzésmentes 
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egyedét egy másik búra alá helyeztük, és a mesterségesen fertőzött növényekkel 

azonos körülmények között tartottuk. A kísérletet minden vizsgált 

lisztharmatgombával legalább 2-5 alkalommal megismételtük üvegházban és 

növénynevelő kamrában 2005 és 2006 nyarán és őszén.  

A vizsgált növényfajok különböző lisztharmatgombákkal szembeni 

fogékonyságát 3 hét elteltével vizuálisan értékeltük. A tesztnövényeken fellépett 

fertőzések esetén a kórokozó pontos azonosítása érdekében egyrészt 

meghatároztuk az rDNS ITS-régiójának bázissorrendjét, másrészt inokulumként 

használtuk fel az eredeti gazdanövényének a visszafertőzésére. 

 

3.3.2. Az Oidium neolycopersici és az Oidium longipes polifág jellegének 

vizsgálata 

 

Két, gazdanövénykörét tekintve ellentmondásos illetve kevéssé ismert 

lisztharmatgombafaj, az O. neolycopersici és az O. longipes polifág jellegét 

vizsgáltuk különböző, Solanaceae-családba tartozó növényfajokon. A vizsgálatokban 

az O. neolycopersici BP-P5 jelzésű, Intézetünkben Kecskeméti Jubileum 

paradicsomfajtán fenntartott izolátumát használtuk. Az O. longipes két különböző, 

petúniáról gyűjtött és Intézetünkben fenntartott izolátumával végeztük a kísérleteket. 

Az Ol-HU1 jelzésű Martonvásárról, az Ol-AT1 pedig Aspangból (Ausztria) származott.  

A dohány (Xanthi) és a padlizsán (Kecskeméti Lila) mindkét lisztharmatgomba 

gazdanövénykörének vizsgálatában szerepelt tesztnövényként. Az O. 

neolycopersicivel végzett kísérletekben ezen kívül a petúnia (Petunia xhybrida Wave 

blue), míg az O. longipes fajjal szemben a paradicsom (Kecskeméti Jubileum) 

fogékonyságát is megvizsgáltuk. A kísérletekben felhasznált tesztnövényeket, a 

pozitív és negatív kontrollnövényeket a keresztfertőzési kísérleteknél részletezett 

módon állítottuk elő. A kísérletek kivitelezése és értékelése a keresztfertőzési 

kísérleteknél korábban ismertetett módon történt.  

 

3.4. A petúnia fogékonyságának vizsgálata egyidejűleg különböző 

lisztharmatgombák által okozott fertőzésekkel szemben 

 

A petúnia lisztharmatos betegségét több lisztharmatgombafaj okozza. Az 

egyes növények különféle lisztharmatgombákkal szembeni fogékonyságát több fajjal 
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egyidejűleg végzett mesterséges fertőzési kísérletekben vizsgáltuk. Inokulumként a 

következő izolátumok fiatal telepeiről származó konídiumokat használtuk fel: az O. 

longipes Ol-HU1, az O. neolycopersici BP-P5, a G. orontii BP-TOB és a P. xanthii 

CUC jelzésű izolátumai. A BP-P5, a BP-TOB és a CUC az MTA Növényvédelmi 

Kutatóintézetében évek óta paradicsomon, dohányon, illetve uborkán fenntartott 

izolátumok, míg az Ol-HU1 O. longipes-izolátumot petúnián növénynevelő kamrában 

tartottuk fenn 2006 őszén a gazdanövénykör-vizsgálatok elvégzése céljából. A 

kísérletekben felhasznált petúnia tesztnövényeket a keresztfertőzési kísérleteknél 

ismertetett módon állítottuk elő. 

Minden egyes tesztnövényt egyidejűleg két különböző lisztharmatgombával 

fertőztünk. A kísérletekben a következő lisztharmatgomba-párok szerepeltek: O. 

longipes-G. orontii, O. longipes-O. neolycopersici, valamint O. longipes-P. xanthii. 

Egy növény két levelét az egyik, két másik levelét pedig a másik lisztharmatgomba 

konídiumaival fertőztük meg előzőleg sterilezett ecset segítségével. A 

tesztnövényeknek további két levelét a főér mentén két részre osztottuk. A 

levéllemez egyik felére az egyik, a másik felére pedig a másik gombafaj konídiumait 

vittük át. A mesterséges fertőzéseket izolált körülmények között végeztük elkerülve 

ily módon a különböző lisztharmatfertőzések átterjedését olyan növényekre, 

amelyeket nem inokuláltunk az adott gomba konídiumaival. Egy-egy 

lisztharmatgomba-párral összesen öt növény leveleit fertőztük meg két ismétlésben. 

Az inokulált növényeket a keresztfertőzési kísérleteknél részletezett módon, izolált 

körülmények között tartottuk az értékelésig. Egy hét elteltével a fiatal telepeket 

átlátszó ragasztószalaggal távolítottuk el a levél felületéről, majd a kórokozókat 

morfológiai tulajdonságaik alapján azonosítottuk a fénymikroszkópos vizsgálatoknál 

ismertetett módszer szerint. 

 

3.5. DNS-kivonás 

 

A teljes genomi DNS kivonását a DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, USA) 

felhasználásával végeztük a gyártó cég által megadott utasítások szerint. A minták 

előkészítése a későbbiekben alkalmazott molekuláris vizsgálati módszerektől 

valamint a minták természetétől függően többféle módon történt.  

 

 



 38 

3.5.1. DNS-kivonás az rDNS ITS-régiójának elemzése céljából 

 

A teljes genomi DNS-t mind a dolgozatban ismertetett munka keretében 

gyűjtött, mind pedig a herbáriumokból kölcsönzött lisztharmatgomba-minták esetében 

azok ivartalan alakjának micéliumából vontuk ki. Egyes minták esetében a 

micéliumot steril penge segítségével távolítottuk el és gyűjtöttük össze a levél 

felületéről, más esetekben pedig a fertőzött levelekből micéliummal borított 

levéldarabkákat vágtunk ki a DNS kinyerése céljából. A friss, nedvdús mintákat 

fagyasztva szárítottuk a DNS izolálása előtt. Az AFLP-vizsgálatokban szereplő 

minták ITS-elemzéséhez az AFLP vizsgálatok céljából előkészített és a következő 

fejezetben részletezett módon kinyert DNS-mintákat használtuk fel. 

 

3.5.2. DNS-kivonás az AFLP-vizsgálatok érdekében 

 

Az O. neolycopersici különböző földrajzi régiókból származó izolátumainak, 

valamint a P. caeruleát, az A. vulgarist és a C. majust fertőző lisztharmatgombák 

AFLP-analízise érdekében azok fiatal, frissen sporuláló telepeiről steril ecset 

segítségével konídiumokat gyűjtöttünk 1 ml steril desztillált vizet tartalmazó 

eppendorf-csőbe. Az így kapott konídium-szuszpenziót 5 percig tartó, 13000 

fordulat/perc sebességű centrifugálással ülepítettük. A felülúszó leöntése után a 

konídiumokat lefagyasztottuk, majd -70°C-on 5 órán keresztül fagyasztva szárítottuk. 

A gomba DNS-nek növényi DNS által történt szennyeződése elkerülése érdekében a 

konídium-szuszpenziót az ülepítés előtt fénymikroszkópos vizsgálatnak vetettük alá. 

A növényi szőröket tartalmazó mintákat kizártuk a további vizsgálatokból.  

Az O. neolycopersici Franciaországban gyűjtött izolátumainak felszaporítása 

Lagenaria leucantha (Minibottle) sziklevelén Avignonban az INRA laboratóriumában 

történt Bardin et al. (2007) által leírt módszer alapján. A minták előkészítését és a 

DNS-kivonást a fent vázolt módszer alapján végeztük.  

Jóllehet különös figyelmet fordítottunk az AFLP-vizsgálatra előkészített 

lisztharmat DNS-minták tisztaságára, a növényi DNS-nek, különösen a paradicsom-

levélszőrökből származónak, a jelenléte a lisztharmat-mintákban nem volt kizárható 

teljes bizonyossággal. Ezért a lisztharmatgombákon kívül azok gazdanövényeiből is 

DNS-t vontunk ki annak érdekében, hogy a növényi DNS által szennyezett 

lisztharmat-mintákat az AFLP-mintázatuk alapján is azonosítani tudjuk, és 
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kizárhassuk azokat az AFLP-elemzésből. A növényi DNS kivonásához lisztharmattól 

mentes levelekből steril pengével kivágott levéldarabkákat használtunk fel. A 

levéldarabkákat fagyasztva szárítottuk, majd belőlük a lisztharmat-minták esetében 

alkalmazott és korábban részletezett módon DNS-t izoláltunk. 

 

3.6. Az rDNS ITS-régiójának vizsgálata 

 

3.6.1. Az rDNS ITS-régiójának felszaporítása polimeráz-láncreakcióval 

 

Az rDNS ITS-régióját a vizsgált lisztharmatgombák teljes genomi DNS-éből az 

ITS1-F/ITS4 (Gardes és Bruns 1993) gomba-specifikus láncindító oligonukleotid-

párokkal (primer-párokkal) valamint az univerzális ITS1/ITS4 (White et al. 1990) 

primer-párokkal szaporítottuk fel. Attól függően, hogy a polimeráz-láncreakció (PCR) 

során kapott termékeket közvetlen szekvencia-meghatározásra, vagy klónozást 

követő szekvencia-meghatározásra (7. ábra) használtuk-e fel, kétféle polimeráz 

enzimet, Taq-polimerázt vagy pfu-polimerázt alkalmaztunk. A PCR-összetevők 

mennyisége és a PCR-körülmények a különböző vizsgálatokban csak kismértékben 

tértek el egymástól, ezért itt csak a két leggyakrabban alkalmazott reakciótípust 

ismertetjük.  

A közvetlen szekvencia-meghatározás érdekében mintánként két PCR-t 

végeztünk 50-50 μl végtérfogatú reakcióelegyben, amelynek összetevői a 

következők voltak: 5 μl teljes genomi DNS, 5 μl 10-szeres Taq-puffer (Fermentas), 3 

μl 25 mM-os MgCl2 (Fermentas), 1,25 μl 10 mM-os dNTP (Fermentas), 1 μl 50 µM-os 

ITS1-F primer (Sigma), 1 μl 50 µM-os ITS4 primer (Sigma), 2 egység Taq-polimeráz 

(Fermentas). Az amplifikációt az alábbi program szerint végeztük: 5 perc kezdeti 

denaturálás 95°C-on, majd 35 reakcióciklusban 45 mp denaturálás 95°C-on, 30 mp 

primer-kötődés 55°C-on és 80 mp elongáció 72°C-on, végül 10 perc elongáció 72°C-

on.  

Az ITS-szekvenciák klónozását megelőző PCR-t 50 μl végtérfogatú 

reakcióelegyben végeztük, amelynek összetevői a következők voltak: 5 μl teljes 

genomi DNS, 5 μl 10-szeres MgSO4-tal kiegészített pfu-puffer (Fermentas), 1,25 μl 

10 mM-os dNTP (Fermentas), 1 μl 50 µM-os ITS1-F primer (Sigma), 1 μl 50 µM-os 

ITS4 primer (Sigma), 2,5 egység pfu-polimeráz (Fermentas). A PCR körülményei a 

következők voltak: 5 perc kezdeti denaturálás 95°C-on, majd 35 reakcióciklusban 
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ciklusonként 45 mp denaturálás 95°C-on, 45 mp primer-kötődés 55°C-on és 2 perc 

elongáció 72°C-on, végül 10 perc elongáció 72°C-on.  

A PCR-termékek 5-5 μl-ét etídium-bromiddal kiegészített agaróz gélben 

futtattuk meg, majd UV fényben tettük láthatóvá. A termékeket PCR M Clean Up 

System (Viogene) kit segítségével megtisztítottuk a gyártó cég által megadott 

utasítások szerint. 

 

3.6.2. Az rDNS ITS-régiójának felszaporítása klónozással 

 

A vizsgált lisztharmatgombákból amplifikált ITS-termékek klónozását pGEM-T 

Easy (Promega, Madison, WI) vektor és JM109 High Efficiency Competent Cells 

(Promega, Madsion, WI) kompetens sejtek felhasználásával végeztük. A pfu-

polimerázzal amplifikált PCR-termékek 3’-végéhez dATP-t kapcsoltunk az ún. A-

tailing reakcióban. A reakciót 10 μl végtérfogatú reakcióelegyben végeztük, amelynek 

összetevői a következők voltak: 1 μl PCR-termék, 1 μl Taq-puffer (Fermentas), 1,8 μl 

MgCl2 (Fermentas), 1 μl 2 mM-os dATP (Fermentas), 1 egység Taq-polimeráz 

(Fermentas). Az elegyet 20 percig 72°C-on inkubáltuk, majd a termékeket PCR M 

Clean Up System (Viogene) kit felhasználásával tisztítottuk meg. Az ily módon 

előállított termékeket pGEM-T Easy (Promega, Madison, WI) vektorba ligáltuk a 

gyártó cég által megadott utasítások betartásával. A ligálási reakcióban a PCR-

termék mennyiségét előzetes spektrofotométeres koncentráció-mérés alapján úgy 

határoztuk meg, hogy a PCR-termék és a vektor anyagmennyiségeinek aránya 3:1 

legyen. A ligálási reakciókat 4°C-on 20 órán át inkubáltuk.  

A JM109 kompetens sejtek (Promega, Madison, WI) transzformálását a gyártó 

által megadott utasítások szerint végeztük. A transzformált baktériumok rázatásához 

felhasznált SOC-táplevest a következő recept alapján készítettük: 2 g tripton, 0,5 g 

élesztőkivonat, 1 ml 1 M-os NaCl, 0,25 ml 1M-os KCL, 1 ml 2M Mg2+ törzsoldat 

(20,33 g MgCl2*6H2O és 24,65 g MgSO4*7H2O 100 ml desztillált vízben feloldva), 1 

ml 2M-os glükóz-oldat, 100 ml steril desztillált víz. A rázatott kultúrákból 2-szer 100 

μl-t szélesztettünk LB (Luria-Bertani)- táptalajon, amelyet a következő recept alapján 

készítettünk elő: 10 g triptont, 5 g élesztőkivonatot, 5 g NaCl-ot és 15 g agart 1 l 

vízben felforraltunk, majd 40°C-ra lehűtve 10 ml 0,01 g/ml koncentrációjú ampicillint, 

1 ml 0,1 M-os IPTG-t és 1 ml 20 mg/ml-es X-Gal-t adtunk hozzá. A szélesztett 

baktériumokat 16 órán át inkubáltuk 37°C-on.  
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A transzformáns baktérium-telepeket fehér/kék szelekció alapján választottuk 

ki. A fehér baktérium-telepekből az ITS1-F/ITS4 primerpárral ún. colony PCR-t 

végeztünk. A reakció templátjaként az előzőleg 10 percig 98°C-on inkubált, majd 5 

percig tartó centrifugálással (13000 ford./perc) ülepített baktérium-szuszpenzió 

felülúszójának 2 μl-ét használtuk fel. A 20 μl végtérfogatú reakcióelegy összetevői, 

azok mennyiségi arányai és a PCR körülményei megegyeztek a közvetlen 

szekvencia-meghatározás céljából végzett és korábban ismertetett reakcióéval.  

 

 

7. ábra. Az rDNS ITS-régiójának klónozást követő szekvencia-meghatározása lisztharmatgombákban. 
A teljes genomi DNS kivonását követő polimeráz-láncreakciót pfu-polimeráz és gombaspecifikus ITS-
primerek (ITS1 F/ITS4) felhasználásával végeztük. A terméket az A-tailing reakciót követően pGEM-T 
Easy (Promega) plazmidba ligáltuk. A transzformálás JM109 Escherichia coli kompetens sejtekben 
(Promega) történt. A transzformáns baktérium-telepeket kék-fehér szelekció alapján válogattuk ki az 
IPTG-vel és X-Gal-lal kiegészített LB (Luria-Bertani) táptalajon. A megtisztított plazmidot templátként 
használtuk fel a szekvenálási reakcióban. A szekvencia-meghatározás a Szegedi Biológiai 
Központban történt. Az egyes lépések részletes leírása és a felhasznált anyagok a 3.5 és a 3.6 
alfejezetekben találhatók.  

 

Azokat a fehér baktérium-telepeket, amelyekben a colony PCR során a 

gomba-specifikus ITS-primerpárral agaróz gélben detektálható termék szaporodott 

fel, steril fogpiszkáló segítségével friss LB táptalajra oltottuk át. A friss telepekből 
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steril fogpiszkálóval vittük át a baktériumokat 3-3 ml LB-táplevesbe, majd 16 órán át 

37°C-on inkubáltuk 225 ford./perc sebességű rázatás mellett. A friss baktérium-

szuszpenzióból a lisztharmat ITS-eket tartalmazó plazmidot Mini M Plasmid DNA 

Extraction System (Viogene) csomag felhasználásával tisztítottuk ki a cég által 

megadott utasítások szerint. A megtisztított plazmidot -20°C-on tároltuk az ITS-

klónok szekvenciáinak meghatározásáig. 

 

3.6.3. Az rDNS ITS-régiójának szekvencia-meghatározása és szekvencia-

elemzése 

 

A vizsgált lisztharmatgombák PCR-módszerrel illetve klónozással 

felszaporított ITS-einek bázissorrend-meghatározásához a szekvenálási reakció 10 

μl végtérfogatú elegyben történt, amelynek összetevői a következők voltak: 2,5 μl 

templát (tisztított PCR-termék vagy tisztított plazmid), 1 μl Big Dye Terminator 3.1 

mix (Applied Biosystems), 1,5 μl puffer (Applied Biosystems), 1 μl 4 µM-os primer 

(M13/pUC forward vagy M13/pUC reverse (Fermentas) a plazmidból történő 

szekvenálás esetén, illetve ITS1-F vagy ITS4 primer (Sigma) a direkt szekvenálás 

esetén). A szekvenálási reakció körülményei a következők voltak: 1 perc kezdeti 

denaturálás 96°C-on, majd 35 reakcióciklusban ciklusonként 10 mp denaturálás 

96°C-on, 5 mp primer-kötődés 50°C-on és 4 perc lánchosszabbodás 60°C-on.  

A szekvenálási reakció termékének elektroforézisét a Szegedi Biológiai 

Központ Szekvenáló Laboratóriumában végezték. Minden minta esetében mindkét 

DNS-szálat megszekvenáltuk. A kapott szekvenciákat az elektroforegrammjaik 

alapján ellenőriztük a Staden programcsomag (Staden et al. 2000) felhasználásával, 

majd a GenBank (NCBI) adatbázisban deponáltuk. A szekvenciák génbanki 

hivatkozási számait az „Eredmények és megvitatásuk” fejezet megfelelő 

táblázataiban tüntettük fel. A szekvenciák illesztését és filogenetikai elemzését az 

ELTE Növényszervezettani Tanszékén dr. Kovács M. Gábor végezte a PAUP 

programcsomag (Swofford 2003) alkalmazásával. 
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3.7. Az Oidium neolycopersici és egyéb közelrokon lisztharmatgombák AFLP-

elemzése 

 

3.7.1. Az AFLP-vizsgálatok 

 

Az AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) vizsgálatokat 

Hollandiában, a Wageningeni Egyetem Növénynemesítési Tanszékén végeztük. A 

vizsgálatokban szerepeltek az O. neolycopersici különböző földrajzi régiókból 

származó mintái valamint az ITS-szekvenciájuk alapján vele közeli rokonságban álló, 

az A. vulgarist, a C. majust és a S. alboroseumot megbetegítő lisztharmatgombák 

mintái. A növényi eredetű DNS-szakaszoknak az AFLP-mintázatokban történő 

azonosítása, valamint a szennyezett mintáknak az elemzésből való kizárása 

érdekében a lisztharmatminták gazdanövényeiből független izolálás során kinyert 

DNS-mintákat is bevontuk a vizsgálatokba. A munkát megelőzően megmértük a 

DNS-minták koncentrációját spektrofotométerrel (NanoDrop ND1000, NanoDrop 

Technologies, Wilmington, USA). Azokat a DNS-mintákat, amelyeknek a 

koncentrációja kisebb volt 5 ng/µl-nél, SpeedVac SC100 (Savant, New York, USA) 

készülék segítségével töményítettük be. Végül mintánként 80-240 ng teljes genomi 

DNS-t használtunk fel a restrikciós hasítási és ligálási reakcióban, amely 

mennyiségek jól értékelhető mintázatot eredményeztek. 

Az AFLP vizsgálatot a Vos et al. (1995) által leírt módszer alapján végeztük az 

alábbi módosításokkal (8. ábra). A teljes genomi DNS-nek a restrikciós 

endonukleázokkal való hasítása és az AFLP-adaptereknek a kapott restrikciós 

fragmentekhez való ligálása egy lépésben, az ún. restrikciós hasítási és ligálási 

reakcióban történt. A reakcióban az EcoRI és az MseI restrikciós endonuklázokat 

(New England Biolabs, Ipswich, MA) és az EcoRI és MseI adaptereket (Sigma 

Genosys) használtuk. A reakcióelegy végtérfogata 50 μl volt, amely az alábbi 

összetevőket tartalmazta: 5 egység EcoRI és 5 egység MseI restrikciós endonukláz, 

1 egység T4 DNS ligáz (New England Biolabs), 5 pM EcoRI adapter, 50 pM MseI 

adapter, 1 μl 10 mM-os ATP, 10 μl 5x RL puffer (Life Technologies). Az így kapott 

termékeket 8-szorosára hígítva használtuk fel a preamplifikáció templátjaként. 

A preamplifikációt az E01, az E02 és az M02, egyenként egy-egy szelektív 

nukleotidot tartalmazó ún. preszelektív primerek két kombinációjával (E01/M02 és 

E02/M02) végeztük. Az E01 és az E02 az EcoRI, az M02 pedig az MseI restrikciós 
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endonukleáz hasítási helyére specifikus láncindító szekvenciák. A preamplifikáció   

20 μl végtérfogatú reakcióelegyben történt, amely a következő összetevőket 

tartalmazta: 5 μl templát, 30 ng E01 vagy E02 preszelektív primer, 30 ng M02 

preszelektív primer, 0,8 μl 5 mM-os dNTP, 0,4 egység Super-Taq DNS-polimeráz 

(Roche) és 2 μl 10-szeres Super-Taq puffer (Roche). A PCR 24 amplifikációs 

ciklusból állt, amelynek lépései a következők voltak: denaturáció 30 mp 94°C-on, 

primerkötődés 30 mp 56°C-on, lánchosszabbodás 60 mp 72°C-on. A preamplifikáció 

során kapott termékek 5 μl-ét etídium-bromiddal kiegészített 1%-os agaróz gélben 

megfuttattuk, majd UV-fényben tettük láthatóvá. A 100-500 bázispár 

mérettartományban összefüggő sávval jellemezhető termékeket 30-szorosára 

hígítottuk, és templátként használtuk fel a szelektív amplifikációban.  

A szelektív amplifikációt 19 különböző primerkombinációval végeztük, 

amelyeket egy előzetes, 40 primerkombinációra kiterjedő tesztelés során 

választottunk ki a kapott mintázatok minősége alapján. Az EcoRI restrikciós 

endonukleáz hasítási helyére specifikus primerek infravörös festékkel (IRD700 vagy 

IRD800) jelöltek voltak és három szelektív nukleotidot tartalmaztak (Li-Cor 

Biosciences, Lincoln, USA), míg az MseI restrikciós endonukláz hasítási helyére 

specifikus primerek (Sigma Genosys) jelöletlenek voltak és két szelektív nukleotidot 

tartalmaztak. A PCR 10 μl végtérfogatú reakcióelegyben történt, amely 5 μl templátot, 

0,2 egység Super-Taq polimerázt, 1 μl 10-szeres Super puffert, 0,4 μl 5mM-os dNTP-

t, 15 ng jelöletlen MseI primert és 0,5 pM IRD700 vagy IRD800 infravörös festékkel 

jelölt EcoRI primert tartalmazott. Az amplifikációt a következő, ún. touch-down 

programmal végeztük: az első ciklust (30 mp denaturáció 94°C-on, 30 mp 

primerkötődés 65°C-on, 60 mp lánchosszabbodás 72°C-on) 11 másik ciklus követte, 

amelyekben ciklusonként 0,7°C-kal csökkent a primerkötődési hőmérséklet, majd 24 

újabb ciklus következett (30 mp denaturáció 94°C-on, 30 mp primerkötődés 56°C-on, 

60 mp lánchosszabbodás 72°C-on). A PCR-termékhez 10 μl futtató puffert (98% 

formamid, 10 mM EDTA (pH8), 0,1% brómfenol-kék) adtunk, majd 5 percen át 95°C-

on denaturáltuk és azonnal lehűtöttük jégen. Az AFLP-fragmensek elválasztását 8%-

os denaturáló poliakrilamid gélben végeztük, a mintázatokat Li-Cor 4200 típusú 

szekvenáló készülék segítségével digitális formában rögzítettük. 
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8. ábra. Az Oidium neolycopersici és egyéb pseudoidium-típusú lisztharmatgombák AFLP-
analízisének főbb lépései. Az emésztési/ligálási reakcióban a teljes genomi DNS enzimatikus 
emésztése a ritkán hasító EcoRI és a gyakran hasító MseI restrikciós endonukleázokkal történt, 
amelyek hasítási helyével komplementer DNS-szakaszt tartalmazó adapterek kerültek ligálásra a 
kapott fragmensek végeihez. Az így kapott terméket templátként használtuk fel a pre-amplifikációs 
reakciókban, amelyeket az E01/M02 és az E02/M02 pre-szelektív primerekkel végeztünk. Az ezt 
követő szelektív amplifikációban használt, IRD700 vagy IRD800 festékekkel jelölt primereket 40 
primerpár tesztelése során választottuk ki. Az elemzésben használt primereket, és azok 19 
kombinációját a 6. táblázatban tüntettük fel. A termékek gélelektroforézise, az AFLP-mintázatok 
detektálása és az adatok rögzítése Li-Cor 4200 típusú szekvenáló készülékben történt. A teljes 
folyamat részletes leírása a 3.7.1 és a 3.7.2 fejezetekben található. Az AFLP-analízist 
Wageningenben (Hollandia) a Plant Research International laboratóriumában végeztük.  
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Az AFLP-mintázatok megismételhetőségét a vizsgálat három különböző 

pontján ellenőriztük. A teljes folyamatot két lisztharmat-mintából két-két független 

DNS-kivonás során előállított DNS-mintával ismételtük meg. A továbbiakban három 

másik DNS-mintával megismételtük a restrikciós hasítási és ligálási reakciót, a 

preszelektív és a szelektív amplifikációt. Végül, a szelektív amplifikációt 

megismételtük hat mintával a végső elemzésben felhasznált 19 primerkombináció 

felhasználásával. A kapott mintázatokat minden esetben vizuálisan hasonlítottuk 

össze.  

 

3.7.2. Az AFLP-adatok elemzése 

 

A digitális kép formájában elmentett AFLP-mintázatokat az AFLP-Quantar 

programcsomag (Keygene, Hollandia) segítségével jelenítettük meg. A mintázatokat 

vizuálisan értékeltük oly módon, hogy minden monomorf (minden mintára jellemző) 

és polimorf (legalább egy mintára nem jellemző) AFLP-markert megvizsgáltunk az 50 

és 500 bp közötti mérettartományban, azok meglétét vagy hiányát az egyes 

mintákban bináris adat formájában rögzítettük. A további adatelemzés érdekében két 

bináris adat-mátrixot állítottunk elő. Az egyik adat-mátrix tartalmazta az összes, a 

fent részletezett módon rögzített bináris adatot, míg a másik csak azokat az AFLP-

markereket tartalmazta, amelyek legalább két mintára jellemzőek voltak. Az egyetlen 

mintára jellemző fragmenseket ily módon kizártuk az elemzésből. A két 

adathalmazból a TREECON programcsomag felhasználásával (Van de Peer és De 

Wachter 1994) genetikai távolság mátrixot készítettünk Nei és Li (1979) módszere 

alapján, majd dendrogrammokat állítottunk elő UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean) és NJ (Neighbor Joining) módszerekkel. A 

dendrogrammok elágazásainak megbízhatóságát ún. bootstrap-módszerrel 

(Felsenstein 1985) ellenőriztük 1000 ismétlésben.  
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4. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 

4.1. Újonnan fellépett, pseudoidium-típusú lisztharmatgombák által okozott 

fertőzések kórokozóinak morfológiai és molekuláris azonosítása  

 

A jelen dolgozatban ismertetett munka keretében újonnan fellépett, korábban 

a szakirodalomban nem közölt lisztharmatfertőzéseket észleltünk különféle 

termesztett- és vadon élő növényfajokon, Magyaroszágon, Ausztriában, 

Hollandiában és az Egyesült Államokban. Az alábbiakban ismertetjük valamennyi, 

általunk újonnan megfigyelt, pseudoidium-típusú lisztharmatgombák által okozott 

lisztharmatfertőzéseket és a kórokozók fontosabb tulajdonságait. A fertőzött növényi 

mintákat nemzetközi herbáriumi gyűjteményekben helyeztük el, a minták hivatkozási 

számait pedig a 2. táblázatban feltüntettük. Az itt bemutatott lisztharmatgombák 

többsége szerepel a 4.2. alfejezetben is, ahol részletesen ismertetjük a morfológiai-, 

molekuláris-, illetve gazdanövénykör-vizsgálataink eredményeit. 

 

2. táblázat. Az utóbbi években különböző gazdanövényeken felbukkant, pseudoidium-típusú 
lisztharmatgombák által okozott fertőzések fontosabb adatai. 
 

Gazdanövény 
(zárójelben a 
növénycsalád) 

Az első gyűjtések helye és 
ideje 

A herbáriumi minták 
hivatkozási számai* 

Irodalmi 
hivatkozás 

Sedum alboroseum 
(Crassulaceae) 

Budapest, 2005 HAL 1844 F Jankovics és 
Szentiványi 2006 

Chelidonium majus 
(Papaveraceae) 

Martonvásár, Budaörs, 2005 HAL 1842 F Jankovics 2007 

Passiflora caerulea 
(Passifloraceae) 

Wageningen (Hollandia), 
2005 

HAL 2073 F nem közölt adat 

Scabiosa columbaria 
(Dipsacaceae) 

Riverhead (New York, 
Egyesült Államok), 2006 

BPI 878259 nem közölt adat 

 
*A herbáriumi mintákat Németországban, Halléban, a Martin Luther Egyetem Herbáriumában (HAL) 
és az Egyesült Államokban, Beltsville-ben, a US National Fungus Collections gyűjteményben (BPI) 
helyeztük el. 

 

4.1.1. Lisztharmatfertőzés Sedum alboroseumon 

 

2005 nyarán egy budapesti kertészetben lisztharmatfertőzés tüneteit figyeltük 

meg egy dísznövényként forgalmazott varjúhájfaj, a S. alboroseum (Mediovariegatum) 

becserepezett egyedein. A tünetek kezdetben fehér foltok formájában jelentek meg 
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az idősebb levelek színén és fonákján egyaránt. A fertőzés később kiterjedt a 

levélnyelekre, a szárra és a virágokra is. A lisztharmat-micéliummal borított 

növényeken a gomba erőteljes sporulációja volt megfigyelhető (9.A ábra). A tünetek 

megjelenésétől számítva kb. egy hónapon belül a levelek elszáradtak és lehullottak, 

a növények értékesíthetetlenné váltak. A vegetatív úton szaporított fertőzött 

növények egy hazai kertészetből származtak. Az Intézetünk üvegházában áttelelt 

növények tavasszal új gyökérsarjakat képeztek, amelyeken újra megjelentek a 

lisztharmatfertőzés tünetei. A gomba képes volt tehát fennmaradni az áttelelő 

varjúhájtöveken, majd az új, fiatal hajtások megjelenésével megfertőzni azokat. 

9. ábra. Lisztharmatfertőzés tünetei Sedum alboroseumon (A), valamint a kórokozó anamorf alakja 

(B). Mérce = 30m. 

 

A fénymikroszkópos vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a Sedum 

alboroseum növények lisztharmatfertőzését egy, a konídiumait egyesével képző, 

pseudoidium-típusú lisztharmatgomba-anamorf okozta (9.B ábra). A 27-45 x 10-18 

m nagyságú konídiumok henger vagy hordó alakúak voltak. A konídiumtartó 

lábsejtje 30-50 x 6-9 m nagyságú volt, amelyet kettő vagy három rövidebb, 15-36 

m hosszúságú sejt követett. A konídiumok a csírázás során apikális helyzetű, 

lebenyes appresszóriumban végződő csíratömlőket képeztek. A hifákon található 

appresszóriumok lebenyesek, összetetten lebenyesek, esetenként pedig egyszerűek 

A B 
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voltak. A kórokozó ivaros fejlődési alakját nem találtuk meg. A herbáriumi minta 

azonosítóját a 2. táblázatban tüntettük fel.  

A szakirodalomban három, a Sedum-fajokat is fertőző lisztharmatgombafaj 

ismert, az Erysiphe umbilici, az Erysiphe sedi és a Golovinomyces orontii (syn. 

Erysiphe orontii). Közülük két faj, az E. umbilici és az E. sedi rendelkezik, az általunk 

talált lisztharmatgombához hasonlóan, konídiumaikat egyesével képző anamorffal 

(Braun 1987, 1995). Az E. umbilici előfordulása csak Ázsiában ismert, míg az E. sedi 

elterjedési területe Ázsiából Kelet-Európára is kiterjedt, sőt nemrég Észak-

Amerikából is jelezték a felbukkanását (Kiss és Daugthrey 2001). Az általunk S. 

alboroseumról gyűjtött kórokozó pontosabb azonosítása érdekében meghatároztuk 

az rDNS ITS-régiójának bázissorrendjét. Az ITS-szekvencia (GenBank-i 

elérhetősége a 3. táblázatban található) a nemzetközi adatbázisban elhelyezett 

szekvenciák közül a legnagyobb hasonlóságot (99%) a paradicsomon világszerte 

járványokat okozó O. neolycopersici (Kiss et al. 2001, 2005) ITS-szekvenciáival 

mutatta. Mivel az általunk vizsgált lisztharmatgomba esetében ivaros termőtesteket 

nem találtunk sem a kertészetből származó növényeken, sem pedig a gomba 

későbbi mesterséges fenntartása során, a kórokozót Oidium-fajként azonosítottuk és 

az általa okozott lisztharmatfertőzést a Sedum alboroseum növényfajon elsőként 

közöltük Európából (Jankovics és Szentiványi 2006). Nemrég az Egyesült 

Királyságból is jelezték egy pseudoidium-típusú lisztharmatgomba-anamorf 

előfordulását az Echeveria, a Crassula, a Dudleya és a Cotyledon-nemzetségekbe 

tartozó varjúhájfajokon (Henricot 2007). Az összehasonlító morfológiai és molekuláris 

vizsgálatok alapján kimutatták, hogy ugyanaz a lisztharmatgomba-anamorf felelős a 

S. alboroseum fertőzéséért Magyarországon, mint az egyéb, fent említett 

varjúhájfajok megbetegítéséért az Egyesült Királyságban.  

 

4.1.2. Lisztharmatfertőzés Chelidonium majuson 

 

2004 őszén Martonvásáron egy vadon élő növény, a mákfélék családjába 

tartozó vérehulló fecskefű (C. majus) levelein észleltünk lisztharmatfertőzést. Később 

Budapesten és Budaörsön, majd több más helyen is megfigyeltük a tüneteket, 

amelyek kezdetben apró, alig látható foltok formájában jelentek meg a levelek színén 

(10.A ábra). A szürkésfehér micélium-bevonat később a levél teljes felületére kiterjedt 
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elsősorban a levelek színén, de a levelek fonákján, valamint a levélnyélen és a még 

éretlen toktermések felületén is megfigyelhető volt. 

10. ábra. Lisztharmatfertőzés tünetei Chelidonium majuson. (A), a kórokozó anamorf alakja (B), 

valamint a gomba lebenyes appresszóriumai (C). Mérce = 30m. 

 

Fénymikroszkópos vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a betegséget a 

S. alboroseumhoz hasonlóan egy pseudoidium-típusú lisztharmatgomba anamorf 

okozta. A 25-48 x 10-20 m nagyságú henger illetve hordó alakú konídiumok 

egyesével képződtek a 80-150 m hosszúságú konídiumtartókon. A konídiumtartók 

lábsejtjei 20-40 x 7-10 m nagyságúak voltak, amelyeket legtöbbször kettő, 

esetenként három rövidebb sejt követett (10.B ábra). A konídiumok apikális 

elhelyezkedésű, rövid, lebenyes appresszóriumokban végződő csíratömlővel 

csíráztak. A hifákon található appresszóriumok szintén lebenyesek, gyakran 

összetetten lebenyesek voltak (10.C ábra). Ivaros termőtestek képződését nem 

figyeltük meg. A herbáriumi minta azonosítóját a 2. táblázat tartalmazza. A kórokozó 

pontosabb jellemzése céljából meghatároztuk az rDNS ITS-régiójának 

bázissorrendjét (GenBank-i hivatkozási számát a 3. táblázat tartalmazza). 

Összehasonlítva a nemzetközi adatbázisban elhelyezett szekvenciákkal, a C. 

majusról származó lisztharmatgomba ITS-szekvenciája is a legnagyobb 

A B 

C 
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hasonlóságot (99%) a paradicsomot fertőző O. neolycopersici ITS-szekvenciáival 

mutatta (Kiss et al. 2001, 2005). Mivel a szakirodalomban nincs korábbi, 

megalapozott adat a vérehulló fecskefű lisztharmatbetegségére vonatkozóan (Braun 

1987, 1995), így a Magyarországon észlelt fertőzéseket jelző közlemény egyben az 

első irodalmi adat lisztharmatbetegségről ezen a gazdanövényen (Jankovics 2007).  

 

4.1.3. Lisztharmatfertőzés Passiflora caeruleán 

 

Hollandiában, szintén 2005-ben egy másik dísznövényfajon, a közönséges 

golgotavirágon (P. caerulea, Passifloraceae) figyeltek meg lisztharmatos tüneteket 

(Niks et al., nem közölt adat). A fertőzött dísznövényekre egy wageningeni kiskertben 

bukkantak, majd 6 km-rel távolabb, Renkumban is találtak beteg növényeket. A 

gomba micéliuma beborította a levelek színét és fonákját egyaránt, valamint a 

levélnyeleken, a hajtáson és a kacsokon is megjelent. A Wageningeni Egyetem 

munkatársaival folytatott együttműködés keretében a kórokozó vizsgálatára az MTA 

Növényvédelmi Kutatóintézetünkben került sor. Fénymikroszkópos vizsgálataink 

alapján megállapítottuk, hogy a betegséget a S. alboroseum és a C. majus újonnan 

fellépett fertőzéséhez hasonlóan egy pseudoidium-típusú lisztharmatgomba-anamorf 

okozza. Az ivaros termőtestek képződését ebben az esetben sem sikerült 

megfigyelni. A herbáriumi minta azonosítóját a 2. táblázatban tüntettük fel. A 

kórokozó további jellemzése érdekében meghatároztuk mintájában az ITS-

szekvenciát (GenBank-i elérhetősége a 3. táblázatban található). A nemzetközi 

adatbázisban elhelyezett szekvenciákkal való összehasonlítás során megállapítottuk, 

hogy a legnagyobb hasonlóságot (99%) az O. neolycopersici ITS-szekvenciáival 

mutatta.  

A szakirodalomban az O. passiflorae az egyetlen pseudoidium-típusú 

lisztharmatgomba, amelynek előfordulása ismert Passiflora-fajokon. Az első, hiányos 

fajleírás Görögörszágból származik (Politis 1938), amelynek alapjául szolgáló 

herbáriumi minta már nem áll rendelkezésre (Braun, 1998). A gomba földrajzi 

elterjedéséről és gazdanövényköréről hiányosak az ismereteink. Előfordulását P. 

caeruleán Braun (1998) jelezte Németországból, és új fajleírást közölt az általa 

gyűjtött minták alapján. Ezenkívül az Ausztráliában P. foetida fajon fellépett 

lisztharmatfertőzéseket Liberato (2006) szintén az O. passiflorae fajnak tulajdonította. 

A Hollandiában felbukkant anamorf morfológiai tulajdonságai ugyan nem térnek el az 
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O. passiflorae Braun (1998) által közölt, kevéssé részletes fajleírásban megadott 

jellemzőitől, az azonosításához azonban további vizsgálatok szükségesek, ezért a 

dolgozatban Oidium sp.-ként hivatkozunk rá. 

 

4.1.4. Lisztharmatfertőzés Scabiosa columbarián 

 

2006-ban egy mácsonyafélék családjába tartozó évelő dísznövényfaj, a 

galambszínű ördögszem (S. columbaria Butterfly blue) lisztharmatfertőzését figyelték 

meg az Egyesült Államokban. A lisztharmat által fertőzött leveleket New York 

államban gyűjtötték, amelyek a Cornell Egyetem munkatársával folytatott 

együttműködés keretében kerültek a laboratóriumunkba. Fénymikroszkópos 

vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy ebben az esetben is egy pseudoidium-

típusú lisztharmatgomba-anamorf volt a kórokozó. A lisztharmatgomba henger vagy 

hordó alakú, 20-33 x 10-15 µm méretű konídiumokat képezett 60-130 µm 

hosszúságú konídiumtartókon. A lábsejt 20-50 x 6-10 µm méretű volt, amelyet 1-3 

sejt követett. A hifán levő appresszóriumok lebenyesek vagy összetetten lebenyesek 

voltak. Az ivaros termőtestek képződését ebben az esetben sem sikerült megfigyelni. 

A kórokozót az ivartalan fejlődési alak morfológiai tulajdonságai alapján Oidium-

fajként azonosítottuk. A herbáriumi minta azonosítóját a 2. táblázatban tüntettük fel.  

A közelmúltban az Egyesült Államokban, Washington államból közöltek 

lisztharmatfertőzést a S. columbaria fajról (Glawe és Grove 2005). A betegséget 

szintén egy pseudoidium-típusú anamorf okozta, amelyet morfológiai tulajdonságai 

és a gazdanövénye alapján Erysiphe knautiaeként azonosítottak. Az E. knautiae 

Európában és Ázsiában elterjedt lisztharmatgombafaj, amely a Dipsacaceae-család 

különböző nemzetségeibe, mint például a Knautia- és a Scabiosa-nemzetségekbe 

tartozó fajokat fertőzi (Braun 1987, 1995). Az általunk vizsgált, New York államból 

származó lisztharmatgomba-anamorf morfológiai tulajdonságai nem térnek el ugyan 

az E. knautiae ivartalan alakjának jellemzőitől, a pontosabb azonosítás érdekében 

azonban molekuláris vizsgálatokat végeztünk. Meghatároztuk az ITS-szekvenciákat 

a S. columbariáról New York államban gyűjtött mintában, valamint egy Hollandiából 

Knautia arvensisről származó, pseudoidium-típusú anamorf mintájában is. A S. 

columbariát (GenBank-i azonosító: EU 377474) és a K. arvensist (GenBank-i 

azonosító: EU 377475) fertőző anamorfok ITS-szekvenciái mindössze két 

nukleotidban különböztek egymástól. Ugyanakkor nagyfokú hasonlóságot (99%) 
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mutattak az O. neolycopersicinek és a fent ismertetett, egyéb gazdanövényeken 

újonnan felbukkant lisztharmatgomba-anamorfok ITS-szekvenciáival is. A nemzetközi 

DNS-adatbázisban korábban nem helyeztek el E. knautiae fajban meghatározott ITS-

szekvenciát. Eredményeink alapján nem dönthető el, hogy a New York államban S. 

columbariát megbetegítő lisztharmatgomba-anamorf az Eurázsiában ismert E. 

knautiae ivartalan alakja-e, vagy esetleg egy másik lisztharmatgomba 

gazdanövényváltásának következtében alakult ki a fertőzés ezen a növényfajon. 

New York államból elsőként közöljük a S. columbaria lisztharmatfertőzését.  
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4.2. Az Oidium neolycopersici és egyéb pseudoidium-típusú 

lisztharmatgombák genetikai változékonysága és gazdanövényköre 

 

Az O. neolycopersici patogenitására és virulenciájára vonatkozó eddigi 

ismereteink arra utalnak, hogy e gombafajon belül jelentős genetikai 

változékonyságról lehet szó. A nemesítőmunka eredményeként a vadon élő 

Solanum-fajokban már azonosított, és a paradicsom közel-izogén vonalaiba juttatott 

rezisztenciagéneknek a különböző O. neolycopersici izolátumokkal való tesztelése 

során eltérő növényi válaszokat figyeltek meg (Bai et al. 2005). A szerzők mindebből 

arra a következtetésre jutottak, hogy az O. neolycopersicivel szembeni rezisztencia 

rassz-specifikus. Ezt támasztja alá, hogy a kórokozó egy japán törzse, a KTP-01 

képes megbetegíteni az eddigi egyetlen rezisztens fajtát, a Hollandiában nemesített 

Grace-t (Kashimoto et al. 2003a). Egy korábbi rezisztencianemesítési munkában 

Lebeda és Mieslerová (2002) néhány európai izolátum vadon élő Solanum-fajokkal 

szembeni virulencia-különbségei alapján szintén különféle rasszok létét feltételezte. 

Az O. neolycopersici genetikai változékonyságát azonban eddig molekuláris 

eszközökkel alig vizsgálták, a fajon belül esetleges rasszok elkülönítése pedig nem 

történt meg. Munkánk során az O. neolycopersici genetikai változékonyságának 

tanulmányozására az AFLP-módszert alkalmaztuk, amely információt szolgáltat a 

teljes genom változékonyságára vonatkozóan (Vos et al. 1995). Vizsgálatainkat 

összesen 17, különböző földrajzi régiókból – Európából, Észak-Amerikából és 

Japánból – származó O. neolycopersici minta felhasználásával végeztük. A vizsgált 

minták között szerepeltek olyan izolátumok is, amelyekkel szemben eltérő növényi 

válaszokat figyeltek meg a korábbi rezisztencianemesítési munkákban (1. táblázat). 

Lisztharmatgombák genetikai változékonyságának vizsgálatára AFLP-analízist 

mindezidáig csupán három munkában végeztek, a Podosphaera leucotricha 

(Urbanietz és Dunemann 2005), a B. graminis (Pedersen et al. 2002, Wyand és 

Brown 2003) és az E. necator (Núñez et al. 2006) vonatkozásában, amelynek oka 

minden bizonnyal a biotróf kórokozók mintagyűjtésének nehézségeiben keresendő.  

Az O. neolycopersici gazdanövénykörével kapcsolatban – mint azt már az 

„Irodalmi áttekintés” fejezetben összefoglaltuk – ellentmondásos irodalmi adatok 

állnak rendelkezésünkre. Egyes szerzők szerint – mesterséges fertőzési kísérletek 

eredményei alapján – a kórokozó mindössze néhány, a Solanaceae-családba tartozó 

növényfajt képes megfertőzni (Huang et al. 2000c, Utkhede et al. 2001, Kashimoto et 
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al. 2003b), míg mások széles gazdanövénykörrel rendelkező fajként tartják számon 

(Whipps et al. 1998, Lebeda és Mieslerová 1999). A 4.1. fejezetben tárgyalt, a S. 

alboroseumon és C. majuson, valamint a Hollandiában nemrég P. caeruleán újonnan 

felbukkant, ivaros termőtestet ismereteink szerint nem képző, pseudoidium-típusú 

lisztharmatgomba-anamorfok morfológiai tulajdonságaik alapján nem 

különböztethetők meg az O. neolycopersici fajtól. Ráadásul az ITS-szekvenciáik 99% 

hasonlóságot mutattak az O. neolycopersici mintáiban eddig meghatározott ITS-

szekvenciákkal. Annak tisztázása érdekében, hogy a paradicsomot és az egyéb 

növényfajokat esetleg ugyanaz a nemrég paradicsomon felbukkant, széles 

gazdanövénykörrel rendelkező, ivaros alakot nem képző lisztharmatgombafaj fertőzi-

e, keresztfertőzési kísérleteket végeztünk a paradicsomot, a C. majust, S. 

alboroseumot, P. caeruleát, valamint a közönséges haranglábat (A. vulgaris, 

Ranunculaceae) fertőző lisztharmatgomba-anamorfok felhasználásával. A 

haranglábat fertőző, a kísérletekben szereplő egyéb lisztharmatgombákkal 

ellentétben ivaros termőtesteket is képző E. aquilegiae fajt azért vontuk be a 

munkába, mert ez a gomba az ITS-szekvenciákra épülő filogenetikai elemzések 

alapján az O. neolycopersici eddig ismert legközelebbi rokona (Kiss et al. 2001, 

2005). Ezenkívül az AFLP-módszert is felhasználtuk a közel azonos ITS-

szekvenciával rendelkező lisztharmatgombák teljes genomra kiterjedő 

összehasonlítása céljából. Ez a módszer ugyanis a fajon belüli genetikai 

változékonyság vizsgálatán kívül egyes növény- és gombafajok esetében 

bizonyítottan alkalmas az egymással közeli rokonságban álló fajok közötti 

filogenetikai kapcsolatok vizsgálatára is (Koopman 2005). 

 

4.2.1. Pseudoidium-típusú lisztharmatgombák fénymikroszkópos vizsgálata 

 

A molekuláris genetikai módszerekkel vizsgált és a keresztfertőzési 

kísérleteinkben inokulumként felhasznált lisztharmatgombákat fénymikroszkópos 

vizsgálatnak vetettük alá. Megállapítottuk, hogy a paradicsomról, A. vulgarisról, C. 

majusról, P. caeruleáról és S. alboroseumról begyűjtött lisztharmatgomba-anamorfok 

a konídiumaikat egyesével képezték, tehát a morfológiai tulajdonságaik megfeleltek 

az Oidium subg. Pseudoidium csoportra jellemző mintázatnak (Cook et al. 1997). A 

különböző gazdanövényekről származó anamorf alakokat a morfológiai 

tulajdonságaik alapján nem tudtuk elkülöníteni sem egymástól, sem az O. 
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neolycopersicitől (11. ábra). Ivaros termőtestek képződése a vizsgált 

lisztharmatgombák többségénél nem volt megfigyelhető. Az egyetlen kivételt az A. 

vulgarist fertőző lisztharmatgomba képezte, amelynek öregedő telepeit bőséges 

chasmothecium-képzés jellemezte. Az A. vulgarisról gyűjtött lisztharmatgombát az 

ivartalan és az ivaros alak morfológiai tulajdonságai alapján E. aquilegiaeként 

azonosítottuk Braun (1987, 1995) alapján, míg a többi gazdanövényről begyűjtött 

pseudoidium-típusú anamorfot a továbbiakban Oidium-fajként (Oidium sp.) tüntetjük 

fel.  

 

11. ábra. Pseudoidium-típusú lisztharmatgombák által okozott tünetek (A-E) és a kórokozók ivartalan 
alakjának fénymikroszkópos felvételei (F-J). Lisztharmatfertőzés tünetei paradicsomon (A), Aquilegia 
vulgarison (B), Passiflora caeruleán (C), Chelidonium majuson (D) és Sedum alboroseumon (E). Az 
Oidium neolycopersici (F), az Erysiphe aquilegiae (G), a P. caeruleát fertőző Oidium sp. (H), a C. 
majusról gyűjtött Oidium sp. (I) és a S. alboroseumot megbetegítő Oidium sp. (J) konídiumtartóinak 
fénymikroszkópos felvételei. Mérce = 20 µm. A fénymikroszkópos felvételek szemléltetik a különböző 
gazdanövényeket fertőző lisztharmatgomba-anamorfok morfológiai tulajdonságaiban fellelhető 
nagyfokú hasonlóságot. 

 
Az O. neolycopersicinek, az E. aquilegiaenek, valamint a C. majust, S. 

alboroseumot és P. caeruleát fertőző Oidium-fajoknak az ITS-elemzésben, az AFLP-

vizsgálatokban valamint a keresztfertőzési kísérletekben felhasznált mintáit és 

izolátumait, azok gyűjtési adatait, az egyes minták esetében alkalmazott molekuláris 

genetikai módszereket, az ITS-szekvenciák GenBank-i hivatkozási kódjait a 3. 

táblázat tartalmazza.  
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3. táblázat. Paradicsomot és egyéb gazdanövényeket fertőző, pseudoidium-típusú lisztharmatgombák 
mintái, gazdanövényeik, gyűjtési adataik, az általunk meghatározott ITS szekvenciák GenBank-i 
azonosítói és a molekuláris vizsgálatok, amelyekben az egyes minták szerepeltek. 
 

Liszthar-
matminta 

Gazdanövény A gyűjtés helye és ideje Az ITS-
szenkvenciák 
GenBank-i 
azonosítói 

Molekuláris 
vizsgálatok 

Paradicsomlisztharmat-minták 

On-04 Solanum lycopersicum 
Brazil 

Berre,  
Franciaország, 2005  

EU047559 AFLP, ITS 

On-05 S. lycopersicum  
Onelia 

Eygalières,  
Franciaország, 2005  

 AFLP 

On-08 S. lycopersicum  
Sarnia 

Salon de Provence, 
Franciaország, 2005 

 AFLP 

On-11 S. lycopersicum  
Myriade 

Saint Etienne de Saint Geoirs, 
Franciaország, 2005 

EU047560 AFLP, ITS 

On-12 S. lycopersicum  
Sarnia 

St Martin,  
Franciaország, 2005 

 AFLP 

On-16 S. lycopersicum 
Cameron 

Francescas,  
Franciaország, 2005 

 AFLP 

On-17 S. lycopersicum  
Cigaline 

Caudecoste,  
Franciaország, 2005  

 AFLP 

On-18 S. lycopersicum 
Monalbo 

Montfavet,  
Franciaország, 2005  

EU047561 AFLP, ITS 

On-19 S. lycopersicum 
Clarence 

Courceroy,  
Franciaország, 2005  

EU047562 AFLP, ITS 

BP-P5 S. lycopersicum 
Kecskeméti jubileum 

Budapest,  
Magyarország, 1998  

EU047563 AFLP, ITS 

BP-F1 S. lycopersicum Budapest,  
Magyarország, 2005 

 AFLP 

On-Ne-1 S. lycopersicum 
Moneymaker 

Wageningen,  
Hollandia, 2004 

 AFLP 

On-Ne-2 S. lycopersicum 
Moneymaker 

Wageningen,  
Hollandia, 2006 

EU047564 AFLP, ITS 

Cz-2 S. lycopersicum Olomouc,  
Csehország, 2006  

EU047565 AFLP, ITS 

KTP-01 S. lycopersicum Nara,  
Japán, 2005  

EU047566 AFLP, ITS 

On-USA-1 S. lycopersicum Riverhead, New York,  
USA, 2005  

EU047567 AFLP, ITS 

On-Ca-1 S. lycopersicum Harrow, Ontario,  
Kanada, 2005 

EU047568 AFLP, ITS 

Egyéb lisztharmatminták 

Aq-1 Aquilegia vulgaris Wageningen,  
Hollandia, 2005 

EU047569 AFLP, ITS 

Aq-2 A. vulgaris Debrecen,  
Magyarország, 2006  

EU047570 ITS 

Ch-1 Chelidonium majus Martonvásár,  
Magyarország, 2005  

DQ665673 AFLP, ITS 

Pa-1 Passiflora caerulea Wageningen,  
Hollandia, 2005 

EU047571 AFLP, ITS 

Pa-2 P. caerulea Renkum,  
Hollandia, 2005 

 AFLP 

Se-1 Sedum alboroseum 
Mediovariegatum 

Budapest,  
Magyarország, 2006 

EU047572 ITS 
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4.2.2. Filogenetikai elemzések az ITS-szekvenciák alapján 

 

Az O. neolycopersici 10, különböző földrajzi régiókból származó mintájában, 

két E. aquilegiae-mintában, két P. caeruleáról, valamint egy-egy C. majusról és S. 

alboroseumról gyűjtött lisztharmatmintában határoztuk meg az rDNS ITS-régiójának 

bázissorrendjét. A P. caeruleát és a C. majust fertőző lisztharmatgomba-

anamorfokban elsőként határoztuk meg az ITS-szekvenciát (ld. 4.1 fejezet). Az 

újonnan meghatározott szekvenciák GenBank-i hivatkozási számait az 3. táblázat 

tartalmazza. 

A lisztharmatgomba-fajok azonosítására, különösen a morfológiai 

tulajdonságaik alapján megkülönböztethetetlen lisztharmatgomba-anamorfok 

esetében, az utóbbi időben egyre több munkában alkalmazzák az ITS-szekvenciákat 

(Kiss 2002, Kiss et al. 2001, 2005, Takamatsu et al. 2002, Cunnington et al. 2003, 

2005a). Ugyanakkor a lisztharmatgombák fajon belüli, valamint a közelrokon fajok 

közötti ITS-változékonyságáról mindmáig kevés adat áll rendelkezésünkre (Hirata et 

al. 2000, Hirata és Takamatsu 2001). Az O. neolycopersicinek, a jelen munka 

keretében meghatározott ITS-szekvenciái egyrészt azonosak voltak mind a 10 

általunk vizsgált mintában, függetlenül a gyűjtés helyétől, másrészt pedig a 

nemzetközi adatbázisban ezidáig elhelyezett ITS-szekvenciák többségével is 100%-

ban megegyeztek (12. ábra). Három GenBank-ben deponált szekvenciával 

(AF171876, AF229015 és AB163915) összehasonlítva azonban egy-két nukleotidnyi 

eltérést mutattak, amely eltérések feltehetően a három említett szekvenciában 

előforduló szekvenálási hibákra vezethetők vissza. A jelen munka keretében, 

valamint a korábbi munkákban (Kiss et al. 2001, 2005, Kashimoto et al. 2003b) 

összesen 18 ITS-szekvencia került meghatározásra az O. neolycopersici különböző 

földrajzi régiókból, különböző kontinensekről származó mintáiban. Ezzel az O. 

neolycopersici az ITS-régiót tekintve egyike a legalaposabban jellemzett 

lisztharmatgomba-fajoknak. 

A C. majusról és a S. alboroseumról származó lisztharmatgombák ITS-

szekvenciái, mint ahogy azt a 4.1. fejezetben már említettük, 99% hasonlóságot 

mutattak az O. neolycopersici nemzetközi adatbázisban korábban elhelyezett ITS-

szekvenciáival. A mindkét DNS-szálon meghatározott, majd elektroforegrammjaik 

alapján nukleotidonként ellenőrzött szekvenciák alapján a C. majust és a S. 

alboroseumot, továbbá a P. caeruleát fertőző lisztharmatgomba-anamorfok, valamint 
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12. ábra. Az Oidium neolycopersici és egyéb közelrokon lisztharmatgombák ITS-szekvenciáinak 
elemzésére épülő ML (Maximum Likelihood) törzsfa. A vastagon szedett mintákban a jelen munka 
keretében határoztuk meg az ITS-szekvenciákat, amelyek gyűjtési adatait a 3. táblázatban foglaltuk 
össze. A fán szereplő egyéb szekvenciákat korábbi munkákban közölték és helyezték el a GenBank 
adatbázisban. A filogenetikai elemzés Kovács M. Gábor munkája. 

 E. symphoricarpi United Kingdom (AB078969) 

 E. symphoricarpi USA (AB078970) 

 O. neolycopersici UK2 United Kingdom (AB163916) 

 O. neolycopersici CAN Canada (AB163914) 

 O. neolycopersici CA USA (AB034722) 

 O. neolycopersici On-Ne-2 Netherlands 

 O. neolycopersici On-18 France 

 O. neolycopersici On-11 France 

 O. neolycopersici KTP01 (2) Japan 

 O. neolycopersici On-04 France 

 O. neolycopersici On-USA-1 USA 

 O. neolycopersici BP-P5 Hungary 

 O. neolycopersici On-Ca-1 Canada 

 O. neolycopersici On-19 France 

 O. neolycopersici Cz-2 (1) Czech Republic 

 O. neolycopersici KTP01 Japan (AB094991) 

 O. neolycopersici DNA231 Japan (AB032484) 

 O. neolycopersici MUMH66 Japan (AB032483) 

 O. neolycopersici Et1 France (AF229019) 

 Oidium sp. ex Sedum Se-1 Hungary 

 E. aquilegiae Australia (DQ335569) 

 E. aquilegiae Australia (AY452805) 

 E. aquilegiae var. aquilegiae Switzerland (AY452801) 

 E. aquilegiae Australia (AY452800) 

 E. aquilegiae var. ranunculi Switzerland (AF154322) 

 E. aquilegiae var. ranunculi Japan (AB015929) 

 E. macleayae (AB016048) 

 E. circaeae Iran (AB104517) 

 E. catalpae United Kingdom (DQ359695) 

 Oidium sp. ex Passiflora Pa-1 Netherlands 

 E. aquilegiae Aq-1 Netherlands 

 E. aquilegiae Aq-2 Hungary 

 Oidium sp. ex Chelidonium Ch-1 Hungary  

 E. aquilegiae Iran (AB104523) 

 E. aquilegiae var. ranunculi Japan (AB000944) 

 E. aquilegiae Australia (AY452804) 

 Erysiphe sp. ex Delphinium Australia (AY452802) 

 Erysiphe sp. ex Delphinium Germany (AY452803) 

1 ch. 
/100 char. 

100 

100 

100 

 O. neolycopersici BULG Bulgaria (AB163913) 
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az E. aquilegiae ITS-szekvenciái mindössze 1-5 nukleotidban tértek el egymástól és 

az O. neolycopersici ITS-szekvenciáitól (4. táblázat). Mindez az egymástól távol eső 

növénycsaládokba tartozó növényfajokat megbetegítő lisztharmatgombák közeli 

rokonságára utal.  

 

4. táblázat. Az Oidium neolycopersici, az Erysiphe aquilegiae, valamint a Chelidonium majust, 
Passiflora caeruleát és Sedum alboroseumot fertőző Oidium spp. ITS-szekvenciáiban található 
eltérések helyei. Piros betűkkel az O. neolycopersici szekvenciáiban található nukleotidoktól való 
eltéréseket jelöltük a közelrokon lisztharmatgombák ITS-szekvenciáinak megfelelő pozícióiban.  
 

 
Eltérő nukleotidokat tartalmazó pozíciók* 

 32 90 122 347 356 393 447 

O. neolycopersici** G - T T - G T 

E. aquilegiae G - C T - G C 

Oidium sp. C. majuson G C C A G G C 

Oidium sp. P. caeruleán A - C T - A C 

Oidium sp. S. alboroseumon G - C T - G T 

 
*A pozíciók jelölése az ITS régióban az ITS1 szekvencia első nukleotidjától kezdődő számozással 
került meghatározásra. 
**Az ITS szekvenciák minden mintában, amelyben meghatározásra kerültek, azonosak voltak. 

 

Eredményeink a korábban közölt, részletes tanulmányok (Kiss et al. 2005, 

Hirata et al. 2000, Hirata és Takamatsu, 2001) eredményeihez hasonlóan azt 

mutatják, hogy egyazon fajnak tekintett és ugyanarról a gazdanövényről származó 

lisztharmatmintákban az ITS-szekvenciák azonosak, míg a különböző 

gazdanövényekről származó mintákban kissé eltérnek egymástól. Az Egyesült 

Királyságban és Magyarországon különböző varjúhájfajokat fertőző 

lisztharmatgomba-anamorfok mintáiban meghatározott ITS-szekvenciák is azonosak, 

ami arra utalhat, hogy ugyanabba a növénycsaládba tartozó növényfajokat esetleg 

ugyanaz a lisztharmatgombafaj fertőzi (Henricot 2007). Más munkákban ezzel 

ellentétben megállapították, hogy az elkülönült fajoknak tekintett, különböző trópusi 

gazdanövényeket fertőző lisztharmatgombák a tölgylisztharmat kórokozójával azonos 

vagy közel azonos ITS-szekvenciával rendelkeztek (Takamatsu et al. 2006a, 

Limkaisang et al. 2006). Ezekben a munkákban (Henricot 2007, Takamatsu et al. 

2006a, Limkaisang et al. 2006) azonban gazdanövénykör-vizsgálatokat nem 

végeztek, tehát nem ismert, hogy az azonos vagy közel azonos ITS-szekvenciával 

rendelkező lisztharmatgombák egymás gazdanövényét képesek-e megfertőzni, vagy 

különféle gazdanövény-fajokra specializálódott, már elkülönült fajokról van szó. Az 
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ITS-szekvenciáik alapján közeli rokonoknak tekinthető, morfológiai tulajdonságaik 

alapján pedig megkülönböztethetetlen lisztharmatgombák fajszintű elkülönítéséhez a 

genom egyéb régióinak megismerése, valamint gazdanövénykörük vizsgálata 

szükséges.  

 

4.2.3. A keresztfertőzési kísérletek eredményei 

 

A paradicsomot, C. majust, S. alboroseumot, valamint az A. vulgarist fertőző, 

közel azonos ITS-szekvenciával rendelkező lisztharmatgomba-anamorfok 

felhasználásával keresztfertőzési kísérleteket végeztünk annak érdekében, hogy 

kiderítsük, képesek-e a saját gazdanövényeiken kívül egymás gazdanövényeit is 

megfertőzni (13. ábra).  

 

 

13. ábra. Részlet egy Erysiphe aquilegiae inokulumként való felhasználásával végzett keresztfertőzési 
kísérletből az izoláló búra eltávolítása után. Az inokulumforrás az Aquilegia vulgaris (AvI), a 
tesztnövények a paradicsom (Sl), a Sedum alboroseum (Sa), a Passiflora caerulea (Pc) és a 
Chelidonium majus (Cm) fertőzésmentes egyedei, pozitív kontrollnövényként pedig az A. vulgaris 
fertőzésmentes egyedei (AvC) szolgáltak.  
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A szigorúan izolált körülmények között, nagy mennyiségű inokulummal végzett 

kísérleteket több (2-5) alkalommal megismételtük mind üvegházban mind, pedig 

növénynevelő kamrában (13. ábra). A P. caerulát fertőző Oidium sp.-t nem tudtuk 

felhasználni a keresztfertőzési kísérletekben, mivel ezt a lisztharmatgombát eddig 

nem sikerült fenntartani üvegházunkban. Gazdanövényét azonban fogékony P. 

caerulea egyedekből vegetatív úton szaporított, gyökereztetett hajtások formájában 

felhasználtuk a közelrokon lisztharmatgombákkal végzett kísérletekben 

tesztnövényekként.  

A keresztfertőzési kísérleteink eredményei azt mutatták, hogy a C. majust, a S. 

alboroseumot és az A. vulgarist fertőző lisztharmatgomba-anamorfok csak a saját 

gazdanövényüket betegítik meg, és nem képesek megfertőzni egyetlen további fajt 

sem a vizsgált tesztnövények közül. Az O. neolycopersici kivételt képezett a 

kísérletekben, ugyanis a paradicsomon kívül erőteljes fertőzést okozott a S. 

alboroseum vizsgált egyedein is (5. táblázat, 14. ábra). A mesterséges fertőzést 

követően a S. alboroseumon tüneteket okozó gomba inokulumával izolált 

körülmények között nevelt paradicsom-növényeket fertőztünk vissza, amelyeken 

kialakultak a paradicsomlisztharmat jellemző tünetei. Ezzel igazoltuk az O. 

neolycopersici patogenitását a S. alboroseumon. Meghatároztuk továbbá az ITS-

szekvenciát is az O. neolycopersicivel történő mesterséges fertőzés nyomán a S. 

alboroseumon kialakult telepekből, alátámasztva ezzel a gomba O. neolycopersicivel 

való azonosságát. A negatív kontrollnövények minden esetben tünetmentesek 

maradtak, tehát az izolálási módszereink alkalmasnak bizonyultak a különféle 

lisztharmatgombák keveredésének megakadályozására a keresztfertőzési 

kísérleteinkben. 

 
5. táblázat. Az Oidium neolycopersicivel és egyéb közelrokon lisztharmatgombákkal valamint 
gazdanövényeikkel végzett keresztfertőzési kísérletek eredményei. 
 

  Oidium 
neolycopersici 

Erysiphe 
aquilegiae 

Oidium sp. 
P. caeruleán 

Oidium sp. 
C. majuson 

Oidium sp. S. 
alboroseumon 

Solanum lycopersicum + - HA - - 

Aquilegia vulgaris - + HA - - 

Passiflora caerulea - - + - - 

Chelidonium majus - - HA + - 

Sedum alboroseum + - HA - + 

 
HA = hiányzó adat. 
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Az O. neolycopersici polifág jellegét további mesterséges fertőzési kísérleteink 

eredményei is alátámasztották, amelyekben a dohányt (Xanthi), a padlizsánt 

(Kecskeméti Lila) és a petúniát (Petunia xhybrida) is képes volt megbetegíteni a 

mesterséges inokulálásokat követően. A kórokozó gyér sporulációja ugyan 

megfigyelhető volt ezeken a növényfajokon, a tünetek kialakulása azonban az 

inokulálások helyére korlátozódott (14. ábra). Ezek az eredmények összhangban 

vannak Huang et al. (2000c), Fletcher et al. (1988) és Utkhede et al. (2001) 

gazdanövénykör-vizsgálatainak eredményeivel, amelyek szerint az O. neolycopersici 

mesterséges fertőzési kísérletekben képes a paradicsomon kívül egyéb, elsősorban 

a Solanaceae-családba tartozó növényfajokat is megfertőzni. Ugyanakkor fontos 

hangsúlyozni, hogy az O. neolycopersici előfordulása a paradicsomon kívül más 

gazdanövényen eddig nem ismert (Kiss 1999). 
 

 

14. ábra. A keresztfertőzési kísérletekben az Oidium neolycopersici által okozott erőteljes fertőzés 
tünetei a Sedum alboroseum levelén (A), valamint gyenge, lokalizált tünetek a padlizsán (B) és a 
dohány (C) levelén. 

 

Az O. neolycopersicivel és egyéb közelrokon lisztharmatgombákkal illetve 

azok gazdanövényeivel végzett keresztfertőzési kísérleteink eredményei alapján (5. 

táblázat) megállapíthatjuk, hogy morfológiai tulajdonságaik alapján 

megkülönböztethetetlen, ugyanakkor különböző gazdanövényekre specializálódott 

kórokozókról van szó. Úgy tűnik, hogy a különféle vadon élő- vagy dísznövények 

nem szolgálnak tehát inokulumforrásként a paradicsomlisztharmat-járványok 

kialakulása során.  

 

4.2.4. Az AFLP-analízis eredményei 

 

Az AFLP-analízisben összesen 17 O. neolycopersici-izolátum, két, P. 

caeruleáról, egy, C. majusról és egy, A. vulgarisról származó lisztharmatminta 
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szerepelt (3. táblázat). Hat lisztharmatminta felhasználásával összesen 40 szelektív 

primer-kombinációt teszteltünk, amelyek közül végül 19 kombinációt választottunk ki 

a 21 minta AFLP-elemzése céljából (6. táblázat). 

 

6. táblázat. Az AFLP-vizsgálatokban alkalmazott adapterek, pre-szelektív és szelektív primerek és 
szekvenciáik, valamint azok kombinációi. A szelektív primerek kombinációi összesen 40 különböző 
primer-kombináció tesztelése során kerültek kiválasztásra. 
 

  Rövidítések  Szekvenciák  Primerkombinációk 

Adapterek    

EcoRI-adapter  5'-CTCGTAGACTGCGTACC     
             CATCTGACGCATGGTAAA-5'  

MseI-adapter  5'-GACGATGAGTCCTGAG  
                   TACTCAGGACTCAT-5'   

Nem-szelektív primerek 

EcoRI-primer  E00* 5'-GACTGCGTACCAATTC-3'  
MseI-primer M00* 5'-GATGAGTCCTGAGTAA-3'   

Pre-szelektív primerek    

EcoRI-primerek E01 E00+A 

E01/M02, E02/M02 E02 E00+C 

MseI-primerek M02 M00+C 

Szelektív primerek 

EcoRI-primerek 
(IRD-jelölt) 

E32 (700 nm) E00+AAC 

E32/M17, E33/M15, 
E33/M17, E33/M18, 
E34/M17, E37/M18, 
E41/M15, E41/M16, 
E41/M17, E48/M15, 
E49/M15, E49/M16, 
E49/M17, E54/M17, 
E54/M18, E61/M15, 
E61/M16, E61/M17, 
E61/M18 

E33 (700 nm) E00+AAG 
E34 (700 nm) E00+AAT 
E37 (800 nm) E00+ACG 
E41 (800 nm) E00+AGG 
E48 (700 nm) E00+CAC 
E49 (700 nm) E00+CAG 
E54 (700 nm) E00+CCT 
E61 (800 nm) E00+CTG 

MseI-primerek 
(jelöletlen) 

M15 M00+CA 

M16 M00+CC 

M17 M00+CG 

M18 M00+CT 

 

A 19 primer-kombinációval való amplifikálás során összesen 1119 értékelhető 

AFLP-markert kaptunk. A markerek száma primer-kombinációnként 30 és 93 között 

volt. 1094 marker (97,77%) volt polimorfikus, míg mindössze 25 volt azonos minden 

mintában. Az O. neolycopersici mintáiban összesen 747 markert azonosítottunk, 

amelyek közül 589 volt polimorfikus és 158 azonos. A vizsgálatban szereplő minden 

egyes lisztharmatminta, függetlenül a gazdanövénytől, különböző AFLP-mintázattal 

rendelkezett, tehát különálló genotípust képviselt. Összesen 448 egyedi (egyetlen 

mintában megfigyelhető) AFLP-fragmentumot azonosítottunk (7. táblázat). Az egyedi 

fragmentumok száma nagyobb volt a nem paradicsomról gyűjtött mintákban, mint az 
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O. neolycopersici mintáiban. Mindez valószínűleg a nem paradicsomról származó 

minták alacsony számával magyarázható. 

Az AFLP-vizsgálatok teljes folyamatának (8. ábra) megismételhetőségét a 

KTP-01 és a Cz-2 lisztharmatmintákból két különböző DNS-kivonás során nyert 

duplikátumainak felhasználásával ellenőriztük. A duplikátumok AFLP-mintázatai 

azonosak voltak két-két AFLP-fragmentum kivételével (7. táblázat), amely azt mutatja, 

hogy az AFLP-mintázatok megismételhetősége meghaladta a 95%-ot. Az O. 

neolycopersici-izolátumok közül a japán KTP-01-ben azonosítottuk a legtöbb, 

összesen 60 egyedi fragmentumot, amelyek közül 58 fragmentum a KTP-01 

izolátumnak mindkét DNS-mintájából kapott mintázatában szerepelt (7. táblázat). 

 

7. táblázat. Az AFLP-analízis során azonosított egyedi (egyetlen lisztharmatmintára jellemző) 
fragmentumok száma a különböző szelektív primer-kombinációk felhasználásával kapott 
mintázatokban. A Cz-2 (1) és a Cz-2 (2), valamint a KTP-01 (1) és a KTP-01 (2) a Cz-2 és a KTP-01 
lisztharmatminták DNS-duplikátumai. 
 

 

E
3
3
/M

1
8

 

E
3
7
/M

1
8

 

E
3
3
/M

1
5

 

E
4
1
/M

1
7

 

E
3
3
/M

1
7

 

E
3
2
/M

1
7

 

E
4
1
/M

1
5

 

E
3
4
/M

1
7

 

E
4
1
/M

1
6

 

E
4
9
/M

1
5

 

E
6
1
/M

1
5

 

E
4
9
/M

1
6

 

E
6
1
/M

1
7

 

E
5
4
/M

1
8

 

E
6
1
/M

1
6

 

E
5
4
/M

1
7

 

E
6
1
/M

1
8

 

E
4
9
/M

1
7

 

E
4
8
/M

1
5

 

Ö
S

S
Z

E
S

 

On-Ne-1 1   1 1 1  1  1     2   1 1 10 
On-Ne-2                 1   1 

BP-P5      2         1 1  1 2 7 

BP-F1    2    2  4 1  1 2 1 2 1 1  17 

Cz-2 (1)    1      2   1   1  1  6 

Cz-2 (2)    1         1   1  1  4 

Cz-2 (1)+(2)    1      2   1   1  1  6 

On-04  2    1  1  2   2   2  1 1 12 

On-05  2 2 1 3 2    2 5   2  1   1 21 

On-08   1                 1 

On-11                    0 

On-12                    0 

On-16  1    1     1  1  1  1 2  8 

On-17                    0 

On-18                    0 

On-19 1 2  2 1   2  4   1 2  2 3 1 1 22 

KTP-01 (1) 7 4 6 1 5 4 4 3 2 6 3  2 1 2  3 1 6 60 

KTP-01 (2) 7 4 6 1 5 4 4 3 2 6 2  2 1 2  2 1 6 58 

KTP-01 (1)+(2) 7 4 6 1 5 4 4 3 2 6 3  2 1 2  3 1 6 60 

On-USA-1 1 2 1   1  1  3   3 1 6 3 7 3  32 

On-Ca-1          1 1  1       3 

Aq-1 12 2 10 4 9 4 2 7 5 11 9 2 4 7 2 5 3 8 3 109 

Ch-1 4  6 2 2 4 4 4 4 3 7  1 3 1 4 2 4  55 

Pa-1 4 6 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3  10 5 7  3 51 

Pa-2  1     1 1  1   5 6 4 11 2 1  33 

ÖSSZES 30 22 28 15 23 21 12 23 12 41 29 3 25 24 30 37 30 25 18 448 
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A genetikai távolság elemzése érdekében két adatmátrixot képeztünk: az 

egyik tartalmazta mind az 1119 AFLP-markert, míg a másikat, az ún. redukált 

adatmátrixot a 448 egyedi fragmentum kizárásával hoztuk létre az összes AFLP-

markert tartalmazó mátrixból. A redukált adatmátrix így összesen 671 AFLP-markert 

tartalmazott, amelyek legalább két lisztharmatmintában azonosíthatók voltak. A NJ 

és az UPGMA módszerek mindkét adatmátrix alapján hasonló eredményt adtak. 

Mivel csupán az egymással legközelebbi rokonságban álló lisztharmatminták 

csoportosulásában volt némi eltérés a két módszer alkalmazása során, ezért itt csak 

a NJ módszerrel kapott törzsfát mutatjuk be (15. ábra). 
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15. ábra. Az Oidium neolycopersicinek, valamint a Chelidonium majust, a Passiflora caeruleát és az 
Aquilegia vulgarist fertőző lisztharmatgombák mintáinak az AFLP-elemzésével kapott genetikai 
távolságokat ábrázoló dendogramm. A genetikai távolságokat Nei és Li (1979) módszere alapján a 
TREECON programcsomag (Van de Peer és De Wachter, 1994) felhasználásával számítottuk a 
redukált adatmátrix adataiból. A redukált adatmátrix az összes AFLP-markert tartalmazó adatmátrixból 
készült az egyedi fragmentumok (7. táblázat) kizárásával. Az itt bemutatott dendogramm NJ (neighbor 
joining) analízis segítségével készült. A dendogramm elágazásainak megbízhatóságát 1000 
ismétléses bootstrap-analízissel (Felsenstein, 1985) becsültük meg. Az 50% feletti bootstrap-értékeket 
az elágazásokon feltüntettük. A Cz-2 (1) és a Cz-2 (2), valamint a KTP-01 (1) és a KTP-01 (2) a Cz-2 
és a KTP-01 lisztharmatminták DNS-duplikátumai. Az AFLP-analízisben szereplő lisztharmatminták 
gyűjtési adatait a 3. táblázat tartalmazza. Rövidítések: SE = délkelet, SW = délnyugat, N = észak. 

 

Az O. neolycopersici egyazon földrajzi régiókból származó mintái legtöbb 

esetben nem alkottak csoportot, kivéve a két-két, Magyarországon és Hollandiában, 

különböző években gyűjtött mintát, a BP-P5-öt és BP-F1-et, valamint az On-Ne-1-et 

és On-Ne-2-t. Kilenc különböző európai országokban gyűjtött minta egy csoportot 
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alkotott az Észak-Amerikából és Japánból származó mintákkal. Az észak-amerikai 

minták és a japán KTP-01 jelzésű minta nagyobb mértékben különbözött az európai 

mintáktól is és egymástól is, mint a velük egy csoportba tartozó európai minták. Négy 

másik, Délkelet-Franciaországból származó minta egy, az előbbi csoporttól elkülönült 

csoportot képezett, míg egy észak-franciaországi minta elkülönült az O. 

neolycopersicinek minden vizsgált mintájától. A genetikai távolság a 

Franciaországban gyűjtött minták párjai között 0,03 és 0,33 értékek között mozgott, 

míg az összes O. neolycopersici mintára nézve 0,03 és 0,35 közé eső értékeket 

mutatott. Az egyes európai mintáknak az Amerikából és Japánból származó 

mintákkal való hasonlósága az AFLP-mintázatuk tekintetében feltehetően az 

inokulum nagy távolságokra történő terjedésének következménye. A széllel terjedő 

kórokozók, mint például a lisztharmatgombák és a rozsdagombák képesek akár 

kontinensek között is terjedni és járványokat okozni (Brown és Hovmøller 2002). 

Az O. neolycopersici ivaros szaporodása mindmáig nem ismert, sőt kísérleti 

körülmények között sem sikerült ivaros termőtestek képződését előidézni (Kiss et al. 

2001). A csupán ivartalanul szaporodó gombák populáció-összetételére vonatkozó 

egyes elképzelések szerint azok populációiban alacsony a diverzitás és genetikailag 

közel azonos klónok alkotják (Lushai és Loxdale 2002, McDonald 1997). Ezzel 

szemben a vizsgálatainkban szereplő minden egyes O. neolycopersici-minta 

különböző AFLP-mintázattal rendelkezett, azaz különböző genotípusnak tekinthető 

(15. ábra). Egyes invazív lisztharmatgombák, mint például a szőlőlisztharmat (E. 

necator) (Bulit és Lafon 1978) vagy a hóbogyólisztharmat (E. symphoricarpi) (Kiss et 

al. 2002) esetében a kórokozó ivartalan alakjának új földrajzi régiókban történt 

megjelenését követően csak késleltetve jelent meg az ivaros fejlődési alak miközben 

a származási helyén mindkét szaporodási mód megfigyelhető volt. Jóllehet a 

populációk szerkezete ezekben a lisztharmatgombákban nem ismert, elképzelhető, 

hogy az O. neolycopersici nagyfokú genetikai változékonyságának hátterében a 

kórokozó eddig rejtett ivaros szaporodása húzódik meg, vagy esetleg egyéb 

mechanizmusok okozhatják a fajon belüli jelentős mértékű diverzitást. A viszonylag 

kis területen gyűjtött, Franciaországból származó O. neolycopersici-minták AFLP-

mintázatában nagyobb különbségek mutatkoztak, mint a távoli kontinensekről 

származó észak-amerikai és japán minták között (15. ábra). A minták száma 

alacsony volt az AFLP-vizsgálatban, és a Franciaországból származó minták között 

kimutatott különbségek arra utalnak, hogy az O. neolycopersici-populációk 



 68 

szerkezétének elemzéséhez sokkal több mintára van szükség egy-egy földrajzi 

régióból.   

Az O. neolycopersici virulenciája és AFLP-mintázata közötti esetleges 

összefüggés kimutatása érdekében a kórokozónak egyes, virulencia-vizsgálatokban 

korábban szereplő izolátumait is bevontuk az AFLP-vizsgálatainkba (3. táblázat). Az 

izolátumok AFLP-mintázatában kimutatott különbségek nem tükrözték a 

virulenciájukban kimutatott különbségeket. A korábbi virulencia-vizsgálatokban (Bai 

et al. 2005) a Cz-2 jelzésű csehországi izolátummal szemben két nagyhatású 

rezisztenciagén is hatástalannak bizonyult, az AFLP-mintázata alapján azonban 

nagyfokú hasonlóságot mutatott a virulencia-vizsgálatokban is szereplő On-Ne-2 és a 

BP-P5 izolátumokkal, amelyekkel szemben minden tesztelt nagyhatású 

rezisztenciagén hatásos volt. Ezenkívül a KTP-01 jelzésű japán izolátum képes volt 

megfertőzni a Hollandiában nemesített, egyes amerikai és európai izolátumokkal 

szemben ellenálló fajtát, a Grace-t (Kashimoto et al. 2003a). Ugyanakkor az AFLP-

elemzésünk alapján a KTP-01 izolátum ugyanabba a csoportba tartozott, amelybe az 

európai minták többsége és az Észak-Amerikából származó minták is. Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy a legtöbb egyedi AFLP-fragmentumot éppen a KTP-01 

mintában mutattuk ki (7. táblázat). Ugyanakkor a virulenciájuk tekintetében 

különböző európai izolátumok, a Cz-2, a BP-P5 és az On-Ne-2 az AFLP-mintázatuk 

alapján nagyfokú hasonlóságot mutattak, ami arra utal, hogy az O. neolycopersici 

különböző izolátumainak virulenciájában kimutatható különbségek csak apró 

szekvencia-különbségekkel járhatnak együtt a teljes genom szintjén. Eredményeink 

összhangban vannak egyéb korábbi munkák eredményeivel, amelyekben nem 

találtak összefüggést az izolátumok AFLP-mintázata és virulenciája között a 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Groenewald et al. 2006) és a Mycosphaerella 

pinodes (Zhang et al. 2003) növénykórokozó gombák esetében. A Verticillium albo-

atrum komlóról gyűjtött izolátumainak vizsgálata során ezzel ellentétben egyértelmű 

összefüggés volt kimutatható az AFLP-mintázat és a virulencia között (Radišek et al. 

2003).  

Az AFLP-elemzés alapján a P. caeruleát, a C. majust és az A. vulgarist fertőző, 

közel azonos ITS-szekvenciákkal rendelkező lisztharmatgombák egyértelműen 

elkülönültek az O. neolycopersici mintáitól. Mindez alátámasztja a keresztfertőzési 

kísérleteink eredményeit is, és arra utal, hogy a konzervatívnak tekinthető ITS-

szekvenciákban fellelhető néhány nukleotidnyi különbségek hátterében valójában 
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jelentős eltérések vannak a teljes genom szintjén, amelyek a kórokozók 

gazdanövénykörében is megmutatkoznak (Jankovics et al. 2008). Giraud et al. (2006) 

szerint a növényi kórokozók populációinak különböző gazdanövény-fajokra történő 

specializációja során a populációk gazdanövények szerinti elkülönülése elegendő 

lehet azok genetikai izolációjához abban az esetben is, ha szaporodásbeli izoláció 

nem történik. A gazdanövény-specializáció során bekövetkező genetikai izoláció új 

fajok képződéséhez vezethet. A Giraud et al. (2006) által felvázolt fajképződési 

folyamat alapján a filogenetikai fajmeghatározás inkább alkalmas a növénykórokozó 

gombák elkülönítésére, mintsem a morfológiai tulajdonságokon alapuló morfológiai- 

illetve a szaporodásbeli izoláción alapuló biológiai fajmeghatározások (Giraud et al. 

2006, Taylor et al. 2006). Az általunk vizsgált, különböző családokba tartozó 

növényfajokon (S. lycopersicum, A. vulgaris, S. alboroseum, C. majus, P. caerulea) 

megfigyelt, újonnan felbukkant fertőzéseket tehát feltehetően nem egyetlen polifág 

lisztharmatgombafaj okozza, hanem morfológiai tulajdonságaik alapján 

megkülönböztethetetlen, egymással közeli rokonságban álló, ugyanakkor különböző 

gazdanövényekre specializálódott, elkülönült fajokról van szó (Jankovics et al. 2008), 

amelyek formális leírása még nem történt meg.  

A lisztharmatgombák filogenetikai viszonyait elemző átfogó munkák (Hirata et 

al. 2000, Mori et al. 2000, Matsuda és Takamatsu 2003, Takamatsu 2004, Inuma et 

al. 2007) alapján a lisztharmatgombák törzsfejlődése részben követte 

gazdanövényeik leszármazási viszonyait. Emellett más munkákban kimutatták, hogy 

a lisztharmatgombák rDNS-szekvenciák alapján feltételezett törzsfejlődési viszonyai 

nincsenek minden esetben összhangban a gazdanövényeik evolúciójával, vagyis a 

törzsfejlődésükben egy másik mechanizmus, nevezetesen a gazdanövénykör-

változás is fontos szerepet játszik (Matsuda és Takamatsu 2003, Inuma et al. 2007, 

Vági et al. 2007). A lisztharmatgombák gazdanövénykör-bővülése nem csupán 

ugyanazon növénycsalád különböző nemzetségeibe tartozó fajai között történhet 

(Inuma et al. 2007), hanem egymástól filogenetikailag távol eső növényfajok között is 

végbemehet (Matsuda és Takamatsu 2003, Vági et al. 2007). Az általunk vizsgált 

pseudoidium-típusú lisztharmatgombák csoportjában a különböző növénycsaládok 

fajai között történt gazdanövénykör-bővülés adhat magyarázatot a 

gazdanövénykörük és AFLP-mintázatuk alapján elkülönült fajok ITS-szekvenciái 

alapján kimutatott közeli rokonsági kapcsolataira. 
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4.3. Izolátumon belüli ITS-változékonyság a Chelidonium majust fertőző 

Oidium-fajban 

 

A riboszomális DNS, azaz a 28S, az 5,8S és a 18S riboszomális RNS-eket 

kódoló gének és a közbeeső nem-kódoló szekvenciák sok másolatban (kópiában) 

fordulnak elő a genomban, tandem elrendeződésben. A másolatok a legtöbb esetben 

azonosak egyazon genomon belül (O’Donnell és Cigelnik 1997). Egyes elképzelések 

szerint egy gyors homogenizációs mechanizmus (az ún. concerted evolution) révén 

válik minden (vagy legalábbis a legtöbb) másolat szekvenciája azonossá a 

genomban (Hillis et al. 1990, Eickbush és Eickbush, 2007). Ennek ellenére az utóbbi 

időben számos közleményben számoltak be eltérő rDNS-szekvenciák (ún. paralóg 

szekvenciák) létéről egyazon genomon belül. Növénykórokozó gombák esetében is 

ismertek ilyen adatok Alternaria (Kusaba és Tsuge 1995) és Fusarium (O’Donnell és 

Cigelnik 1997) vonatkozásában. Lisztharmatgombákban paralóg rDNS-szekvenciák 

létezése nem ismert, jóllehet az rDNS a leggyakrabban tanulmányozott régió ebben 

a gombacsoportban, és a filogenetikai kutatások is erre a régióra épülnek.  

Vizsgálataink során a C. majust fertőző lisztharmatgomba ITS-régiójának 

közvetlen szekvencia-meghatározására tett kísérletben ún. kevert szekvenciákat 

kaptunk. A C. majust fertőző lisztharmatgomba Ch2 jelzésű mintájából felszaporított 

ITS-régiót klónoztuk. Három ITS-klón szekvencia-meghatározását követően 

különbségeket figyeltünk meg azok szekvenciáiban (8. táblázat). A paralóg 

szekvenciák létének igazolása érdekében a C. majust fertőző Oidium-faj egy másik 

mintájából (jelölése: Ch3) az ITS-régió klónozását követően további 9 klónban 

határoztuk meg az ITS-szekvenciákat (8. táblázat). Megállapítottuk, hogy az egyes 

ITS-klónok szekvenciái némiképp eltérnek egymástól, azaz a C. majust fertőző 

Oidium sp. genomjában paralóg ITS-szekvenciák léteznek. Ez az első adat paralóg 

szekvenciák létéről lisztharmatgombákban. 

A két mintában összesen három-három különböző ITS-típust azonosítottunk 

(8. táblázat). Megállapítottuk, hogy a paralóg szekvenciák közötti különbségek egy, 

kettő vagy három nukleotid-pozícióra korlátozódtak. A szekvenálás során fellépő hiba 

lehetőségének kizárása érdekében mindkét DNS-szálon meghatároztuk a 

szekvenciákat, és ezeket nukleotidonként hasonlítottuk össze elektroforegrammjaik 

alapján. A különbségek helyei egyetlen esetben sem estek egybe a vizsgált 

közelrokon, ugyanakkor különböző gazdanövényeken (paradicsomon, S. 
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alboroseumon, P. caeruleán, A. vulgarison) előforduló lisztharmatgombafajok ITS-

szekvenciáiban kimutatott különbségekkel (4. és 8. táblázat).  

 

8. táblázat. A Chelidonium majust fertőző Oidium sp. rDNS ITS-régiójának klónozását követően 
meghatározott szekvenciáiban található eltérések helyei, összehasonlítva az egyéb gazdanövényeket 
fertőző közelrokon lisztharmatgombák ITS-szekvenciáival. 
 

A lisztharmatgomba faja, 
gazdanövénye és a klónok 
megnevezése 

Eltérő nukleotidokat tartalmazó pozíciók* 

32 90 122 347 356 393 447 459 470 491 

Oidium sp. Chelidonium majuson           

Ch2-1 G C C T G G C T T C 

Ch2-2 G C C A G G C T C T 

Ch2-3 G C C T - G C T C T 

Ch3-1 G C C T G G C T C T 

Ch3-2 G C C T - G C T C T 

Ch3-3 G C C T - G C T C T 

Ch3-5 G C C T G G C C C T 

Ch3-6 G C C T - G C T C T 

Ch3-7 G C C T G G C T C T 

Ch3-8 G C C T G G C C C T 

Ch3-9 G C C T G G C T C T 

Ch3-10 G C C T G G C T C T 

Oidium neolycopersici G - T T - G T T C T 

Erysiphe aquilegiae G - C T - G C T C T 

Oidium sp. Passiflora caeruleán A - C T - A C T C T 

Oidium sp. Sedum alboroseumon G - C T - G T T C T 

 
*A pozíciók jelölése az ITS régióban az ITS1 szekvencia első nukleotidjától kezdődő számozással 
került meghatározásra. 

 

Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy az ITS-szekvenciákban 

fellelhető egy-egy nukleotidnyi különbségeket kellő odafigyeléssel kell kezelnünk, 

különösen a közelrokon lisztharmatgombák esetében. A C. majust fertőző Oidium sp. 

paralóg szekvenciáiban kimutatott eltérések mértéke ugyanis hasonló a 4.1. és a 4.2. 

fejezetekben bemutatott lisztharmatgombafajok ITS-szekvenciáiban kimutatott 

különbségekhez, amelyekről azonban a gazdanövénykör-vizsgálatok és az AFLP-

analízis alapján megállapítottuk, hogy elkülönült fajok. Kevés ismerettel rendelkezünk 

ugyanis a fajon belüli ITS-változékonyságról ebben a gombacsoportban.   
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4.4. Az Oidium longipes jellemzése morfológiai, molekuláris és egyéb 

módszerekkel  

 

A Solanaceae-családba tartozó növényfajokat világszerte számos, különböző 

lisztharmatgombafaj fertőzi. Egyes növényfajok, mint például a paradicsom vagy a 

petúnia, több, akár morfológiai tulajdonságaik alapján is könnyen elkülöníthető 

lisztharmatgombafajnak is gazdanövényei. Ugyanakkor egyes lisztharmatgombák 

több Solanum-fajt is képesek megfertőzni. Éppen ezért az esetleges járványok 

eredetének felderítése, valamint a hatékony védekezési eljárások kidolgozása 

szempontjából kulcsfontosságú a kórokozók meggyőző azonosítása és a biológiájuk 

behatóbb ismerete. 

2006-ban az Egyesült Államokban, New Jersey államban, egy 

dísznövénytermesztő kertészeteiben addig ismeretlen lisztharmatfertőzés tüneteit 

figyelték meg petúnia-növényeken. A Cornell Egyetem Növénykórtani Tanszéke és 

az Intézetünk között folytatott együttműködés keretében lisztharmatos petúnia-

mintákat küldtek számunkra a kórokozó azonosítása céljából. Fénymikroszkópos 

vizsgálataink arra utaltak, hogy a New Jersey állambeli petúnia növényeket egy alig 

ismert lisztharmatgomba-anamorf, az O. longipes betegítette meg. Ezt a fajt elsőként 

Hollandiában írták le (Noordeloos és Loerakker 1989), ezenkívül csak 

Németországból (Braun 1998), Svájcból (Bolay 2005) és Argentínából (Havrylenko 

és Takamatsu 2005) jelezték előfordulását. A kórokozót eddig a petúnián kívül 

padlizsánról azonosították.  

A szakirodalomból kevés ismerettel rendelkezünk az O. longipes földrajzi 

elterjedésével és biológiájával kapcsolatban, ráadásul Észak-Amerikában még nem 

jelezték e kórokozó előfordulását, ezért a meggyőző azonosítás érdekében 

morfológiai és molekuláris vizsgálatokba kezdtünk. Mesterséges fertőzési 

kísérleteket végeztünk továbbá annak érdekében, hogy kiderítsük, képes-e az O. 

longipes egyéb Solanaceae-családba tartozó, gazdaságilag jelentős fajokat is 

megfertőzni. Vizsgálatainkat kiterjedt gyűjtőmunka előzte meg, amelynek 

eredményeként számos Egyesült Államokból, valamint Magyarországról, Ausztriából 

és Szerbiából származó lisztharmattal fertőzött petúnia-mintát vizsgáltunk meg (9. 

táblázat, 16. ábra). Az összehasonlító vizsgálatok érdekében ezen kívül 

kikölcsönöztük a mások által korábban herbáriumi gyűjteményekben elhelyezett O. 

longipes-mintákat is. Bevontuk vizsgálatainkba továbbá a paradicsomot 
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Ausztráliában megbetegítő O. lycopersici herbáriumi mintáit. Ez a gomba ugyanis az 

O. longipeshez hasonlóan jellegzetesen hosszú konídiumtartóval rendelkezik, ITS-

szekvenciája pedig több mint 99%-ban azonos az O. longipesnek egy Svájcban 

padlizsánról gyűjtött mintájában meghatározott, eddig egyetlen deponált 

szekvenciájával (Kiss et al. 2001). 

16. ábra. Lisztharmatfertőzés tünetei petúnia növényeken. A. Oidium longipes által okozott tünetek 
Petunia xgrandiflora levelein. B. Golovinomyces orontii által fertőzött csészelevelek Petunia xhybridán. 
C,D. G. orontii okozta tünetek a P. xhybrida levelén és szárán.  
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4.4.1. Az Oidium longipes előfordulása új földrajzi régiókban  

 

Munkánk során 21 általunk begyűjtött lisztharmattal fertőzött petúnia-mintát, 

valamint három-három autentikus O. longipes- és O. lycopersici-mintát vizsgáltunk 

meg (9. táblázat). Fénymikroszkópos vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy az 

Egyesült Államokban fellépett lisztharmatfertőzést okozó anamorf (OL-US1 jelzésű 

minta) jellegzetesen hosszú, akár 227 µm hosszúságú, konídiumtartóval rendelkezik, 

amely hosszúság legtöbbször a konídiumtartó második illetve harmadik sejtjének 

megnyúlásából következik. Ez a konídiumtartó-típus jellemző az O. longipesre mind 

az eredeti fajleírás szerint (Noordeloos és Loerakker 1989), mind pedig a későbbi 

morfológiai jellemzések alapján (Braun 1995, 1998, Bolay 2005), és nem téveszthető 

össze egyetlen másik petúnián előforduló lisztharmatgomba-anamorffal sem. 

Ugyanilyen, jellegzetesen hosszú konídiumtartókat képző lisztharmatgombákra 

bukkantunk egy-egy Magyarországon (OL-HU1) és Ausztriában (OL-AT1) gyűjtött 

minta vizsgálata során is. Ezenkívül mindhárom mintában különböző, a korábbi 

fajleírásokban nem szereplő konídiumtartó-típusokat figyeltünk meg, ami a 4.4.2. 

fejezetben részletezett morfológiai vizsgálatokat tette indokolttá.  

 

9. táblázat. Az Oidium longipesnek és egyéb petúniát fertőző lisztharmatgombáknak, valamint az 
Oidium lycopersicinek az általunk gyűjtött és herbáriumi gyűjteményekből kikölcsönzött mintái, 
gazdanövényeik, gyűjtési adataik, az új herbáriumi minták azonosítói és az általunk meghatározott 
ITS-szekvenciák GenBank-i azonosítói. 
 

Lisztharmat-
minta* 

Gazdanövény A gyűjtés helye és ideje Az új 
herbáriumi 
minták 
azonosítói* 

Az ITS-
szenkvenciák 
GenBank-i 
azonosítói 

Oidium longipes minták 

OL-US1 Petunia xhybrida  
Surfinia Violet 

Pompton Plains,  
New Jersey, USA, 2006 

HAL 2071 F, 
BPI 878251 

EU327321 

OL-HU1 P. xhybrida  
Wave Blue 

Martonvásár, 
Magyarország, 2006 

HAL 2072 F, 
BPI 878253 

EU327322 

OL-AT1 P. xgrandiflora Aspang, Ausztria, 2006 HAL 2070 F, 
BPI 878252 

EU327323 

Oidium longipes herbáriumi minták 

HAL 608 P. xhybrida  Morges, Svájc, 1996  EU327324 
HAL 1678 P. xhybrida  

Surfinia 
Hessen,  
Németország, 1994 

 EU327325 

HAL 1688 P. xhybrida  
Surfinia 

Hessen,  
Németország, 1995 

  

Podosphaera xanthii minták 

PX-US1 P. xhybrida  Indianapolis,  
Indiana, USA, 2006 
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9. táblázat (folytatás a 74. oldalról).  
 

Lisztharmat-
minta* 

Gazdanövény A gyűjtés helye és ideje Az új 
herbáriumi 
minták 
azonosítói* 

Az ITS-
szenkvenciák 
GenBank-i 
azonosítói 

PX-US2 P. xhybrida  Mattituck,  
New York, USA, 2006 

  

PX-US3 P. xhybrida 
 

Jamesport,  
New York, USA, 2006 

BPI 878254 EU327326 

PX-US4 P. xhybrida  
 

Jamesport,  
New York, USA, 2006 

  

PX-US5 P. xhybrida  
Whispers Rose 
Vein 

Riverhead,  
New York, USA, 2006 

  

PX-US6 P. xhybrida  
Jamboree Light 
Blue 

Riverhead,  
New York, USA, 2007 

  

PX-US7 P. xhybrida  
Jamboree Hot Pink 

Riverhead,  
New York, USA, 2007 

  

PX-US8 P. xhybrida  
Cascadias Bicolor 
Fantasy 

Riverhead,  
New York, USA, 2007 

  

PX-US9 P. xhybrida  
Littletunia Rose 

Riverhead,  
New York, USA, 2007 

  

PX-US10 P. xhybrida 
Whispers Scarlet 

Riverhead,  
New York, USA, 2007 

  

PX-HU1 P. xhybrida  Bicsérd,  
Magyarország, 2006 

  

PX-HU2 P. xhybrida Törökszentmiklós, 
Magyarország, 2006 

 EU327327 

Golovinomyces orontii minták 

GO-HU1 P. xhybrida Újfehértó, Magyarország, 
2006 

BPI 878256  

GO-HU2 P. xhybrida Martonvásár, 
Magyarország, 2006 

BPI 878255 EU327328 

GO-HU3 P. xhybrida Isaszeg,  
Magyarország, 2006 

BPI 878257  

GO-HU4 P. xhybrida Ráckeresztúr, 
Magyarország, 2006 

 

GO-HU5 P. xhybrida Törökszentmiklós, 
Magyarország, 2006 

 

GO-SE1 P. xhybrida Palics, Szerbia, 2006  EU327329 

Oidium lycopersici herbáriumi mintái 

DAR 35763 Solanum 
lycopersicum 

Victoria,  
Ausztrália, 1980 

 EU327330 

DAR 70008 S. lycopersicum Tasmania,  
Ausztrália, 1994 

 EU327331 

DAR 71625 S. lycopersicum South Australia,  
Ausztrália, 1996 

 EU327332 

 
* DAR = Plant Pathology Herbarium, Orange Agricultural Institute, Ausztrália; HAL = Martin Luther 
Egyetem Herbáriuma, Halle, Németország, BPI = US National Fungus Collections, Beltsville, Egyesült 
Államok. 
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A fent említett három mintában (OL-US1, OL-HU1, OL-AT1), valamint két 

autentikus, Németországban és Svájcban gyűjtött és herbáriumban elhelyezett O. 

longipes-mintában (HAL 608, HAL 1678) meghatároztuk az rDNS ITS régióját a 

pontosabb azonosítás érdekében. A szekvencia-analízis alapján megállapítottuk, 

hogy a herbáriumi mintákban valamint a három újonnan gyűjtött mintában azonosak 

az ITS-szekvenciák. Ezek mindössze egy nukleotidban térnek el az eddig egyetlen 

deponált O. longipes-szekvenciától (AF250777), melyet egy Svájcból, padlizsánról 

származó mintában határoztak meg (Kiss et al. 2001).  

A két autentikus herbáriumi minta és a három 2006-ban gyűjtött minta 

morfológiai tulajdonságaiban és az rDNS ITS-régiójának bázissorrendjében 

mutatkozó azonosság alapján megállapítottuk, hogy az Egyesült Államokban, 

Magyarországon és Ausztriában is előfordul az O. longipes a petúnia lisztharmatos 

betegségének kórokozójaként. Az O. longipes előfordulását elsőként közöltük 

ezekben az országokban (Kiss et al. 2008). 

 

4.4.2. Az Oidium longipes morfológiai tulajdonságainak vizsgálata 

 

Az O. longipes a különösen hosszú konídiumtartóiban az eredeti fajleírás 

szerint (Noordeloos és Loerakker 1989) és a későbbi morfológiai leírások szerint is 

(Braun 1995, 1998, Bolay 2005) a második illetve a harmadik sejt a kivételesen 

megnyúlt (6. ábra). Az általunk vizsgált mintákban az ilyen típusú konídiumtartókban 

(17. ábra) a hosszú sejtek mérete akár a 250 x 10 µm-t is elérte. Ezeken a 

konídiumtartó-típusokon kívül azonban különféle egyéb típusokat találtunk a petúniát 

fertőző O. longipes micéliumában, amelyek gyakran ugyanazon a hifán képződtek, 

mint a fent említett eddig ismert típusok. Egyes konídiumtartók például közepesen 

megnyúlt (45-72 x 7-9 µm) lábsejttel rendelkeztek, amelyet két hasonló méretű sejt, 

majd 1-3 rövidebb sejt (18-24 x 9-10 µm) követett. Ezt a konídiumtartó-típust 

korábban Braun (1998) megfigyelte ugyan, de az eredeti fajleírásból (Noordeloos és 

Loerakker 1989) és Bolay (2005) leírásából is hiányzik. Egy másik általunk megfigyelt 

típus jellemzője a közepesen megnyúlt lábsejt (70-90 x 7-10 µm), amelyet 1-3 rövid 

sejt, majd a konídiumkezdemények követik. Ez a típus csak Bolay (2005) leírásában 

szerepel. Megfigyeltünk továbbá egy megnyúlt lábsejttel (81-122 x 7-9 µm), és azt 

követő számos (6-8) apró sejttel jellemezhető típust is, amelyre nem találtunk utalást 

egyik morfológiai leírásban sem. Hasonlóképpen, elsőként figyeltünk meg olyan 
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konídiumtartókat, amelyekben a lábsejt rövid (48-67 x 7-9 µm), azt 3-5 hasonló 

hosszúságú sejt, majd egy kivételesen hosszú sejt (105-181 x 8-10 µm) követi. 

Ezekben a konídiumtartókban tehát az 5., 6. vagy a 7. sejt volt a kivételesen hosszú. 

 

17. ábra. A petúniát fertőző Oidium longipes különböző konídiumtartó-típusai. A. Konídiumtartó, 
amelynek a második sejtje a különösen hosszú. B, D. Konídiumtartók, amelynek két közepes 
hosszúságú sejtjét egy nagyon hosszú sejt követi. C. Fejletlen konídiumtartók, amelyekben a második 
sejt a kivételesen hosszú. E. A konídiumtartó első sejtje mérsékelten hosszú. F. A konídiumtartó 
mérsékelten hosszú első sejtjét számos rövid sejt követi. A nyilak a konídiumtartó sejtjei között 
elhelyezkedő szeptumokat jelölik. Mérce = 50 µm. 
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Annak érdekében, hogy meggyőződjünk róla, hogy a fent jellemzett, más 

szerzők által nem említett konídiumtartó-típusok valóban az O. longipes 

konídiumtartói, a mikroszkóppal vizsgált apró telepek egy részéből DNS-t vontunk ki, 

majd meghatároztuk bennük az rDNS ITS-régiójának bázissorrendjét. Összesen 

négy, eddig ismeretlen konídiumtartó-típusokat képző telepben határoztuk meg az 

ITS-szekvenciákat. A négy szekvencia elemzése megerősítette azt, hogy a fent 

jellemzett, eddig meg nem figyelt konídiumtartó-típusok az O. longipes sajátjai, 

amelynek ezáltal sokkal változatosabb a konídiumtartó-morfológiája, mint ahogy az 

eredeti fajleírásból (Noordeloos és Loerakker, 1989), valamint az azt követő 

leírásokból (Braun 1995, 1998, Bolay 2005) kitűnik. 

Az O. longipes mikroszkópos vizsgálata során megfigyeltünk egy érdekes, 

lisztharmatgombákban eddig ismeretlen jelenséget. A konídiumok csírázását 

követően a csíratömlők egyes esetekben micélium képzése nélkül konídiumtartóként 

fejlődtek tovább, amelyeken újabb konídiumok képződtek (18. ábra). Azt a folyamatot, 

amelynek során az ivartalanul képződő gombaspórák a csírázásukat követően a 

telepképzést kiiktatva újabb ivartalan spórákat hoznak létre, mikrociklikus 

konídiumképzésnek nevezzük (Hanlin 1994). Lisztharmatgombákban a mikrociklikus 

konídiumképzést nem írták le korábban.  

 

18. ábra. Mikrociklikus konídiumképzés az Oidium longipes gombában. A nyilak az egyazon 
konídiumból közvetlen módon kialakult konídiumtartókat jelölik. Mérce = 50 µm. 
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Az O. longipes konídiumtartóira általában jellemző, hogy az alaptól a csúcs 

felé kiszélesednek. Gyakran a lábsejt vagy az azt követő sejt egy bizonyos pontján 

történik ez a kiszélesedés. A bazális szeptum eltolódott a konídiumtartó alapjához 

viszonyítva, amely eltolódás mértéke 5-37 µm. Az appresszóriumok egyszerűek, 

egyesével vagy sorban helyezkednek el a hifákon. Az érett, levált konídiumok mérete 

23-32 x 11-17 µm. A konídiumok egy, esetenként kettő vagy három egyszerű, 

apikálisan elhelyezkedő csíratömlőt képeznek.  

 

4.4.3. Filogenetikai vizsgálatok az Oidium longipes esetében 

 

Összesen három általunk gyűjtött O. longipes-mintában (OL-US1, OL-HU1, 

OL-AT1) és két herbáriumi mintában (HAL 608, HAL 1678) határoztuk meg az ITS-

szekvenciákat (9. táblázat). Megállapítottuk, hogy az öt, különböző földrajzi 

régiókban petúniát fertőző O. longipes-mintában azonos az ITS-szekvencia, és 

azonos azzal a nemzetközi adatbázisban deponált ITS-szekvenciával (AF250777), 

amelyet korábban egy Svájcban padlizsánról gyűjtött O. longipes-mintában 

határoztak meg (Kiss et al. 2001).  

Ezenkívül meghatároztuk az ITS-szekvenciát három herbáriumban elhelyezett, 

Ausztráliában paradicsomot fertőző O. lycopersici- mintában (DAR71625, DAR35763, 

DAR70008) is, mivel egy korábbi tanulmányban az O. longipes és az O. lycopersici 

között nagyfokú morfológiai hasonlóságot, ITS-elemzések alapján pedig közeli 

filogenetikai rokonságot mutattak ki (Kiss et al. 2001). Az általunk meghatározott 

három O. lycopersici-szekvencia azonos volt és csak néhány nukleotidban tért el az 

O. longipes ITS-szekvenciáitól. Mindez alátámasztotta a paradicsomot Ausztráliában 

fertőző O. lycopersici valamint a padlizsánt és petúniát megbetegítő O. longipes 

közötti közeli filogenetikai kapcsolatot (Kiss et al. 2008). 

 

4.4.4. Az Oidium longipes gazdanövénykörének vizsgálata 

 

Az O. longipes gazdanövénykörének vizsgálata érdekében mesterséges 

fertőzési kísérleteket végeztünk két, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében 

izolált körülmények között fenntartott izolátum, az OL-HU1 és az OL-AT1 

felhasználásával. Tesztnövényként paradicsom (Kecskeméti jubileum), padlizsán 

(Kecskeméti lila) és dohány (Xanthi) egyedeit használtuk fel (19. ábra). A kísérleteket 
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üvegházban és növénynevelő kamrában végeztük szigorúan izolált körülmények 

között, nagy mennyiségű inokulum felhasználásával és két alkalommal megismételve.  

 

 

19. ábra. Mesterséges fertőzési kísérletek a petúnián fenntartott OL-HU1 jelzésű Oidium longipes-
izolátummal. A. Az O. longipes megfertőzte a dohány (Xanthi) leveleit. B. Az O. longipes nekrotikus 
foltokkal kísért lokális tüneteket okozott a padlizsán (Kecskeméti lila) levelein. 

 

Kísérleteink alapján megállapítottuk, hogy mindkét O. longipes-izolátum 

megfertőzte a dohányt, amelynek levelein a tünetek kiterjedtek és a gomba erőteljes 

sporulációja volt megfigyelhető (19. ábra). Ezzel szemben padlizsánon és a 

paradicsomon nekrotikus foltok által kísért, lokális tüneteket figyeltünk meg. A gyér 

micéliumon ugyan mikroszkóppal megfigyelhető volt a gomba sporulációja mind a 

paradicsom, mind a padlizsán levelein, a tünetek azonban az inokulálás helyére 

korlátozódtak (19. ábra). Kísérleteinkben az O. longipes képes volt tehát bizonyos 

mértékig megfertőzni a paradicsomot, ellentétben Noordeloos és Loerakker (1989) 

eredményeivel, amelyek alapján a paradicsom nem gazdanövénye ennek a 

lisztharmatgombának. Mindez azt mutatja, hogy a petúnia lisztharmatos 

betegségéért felelős O. longipes egyéb Solanaceae-családba tartozó növényfajokat 

is megfertőzhet, esetleg járványok kiváltója lehet gazdasági szempontból jelentős 

termesztett növényfajokon (Kiss et al. 2008). 

 

4.4.5. Egyéb lisztharmatgombafajok petúnián 

 

A 2006-ban begyűjtött lisztharmat által fertőzött petúnia növényeken az O. 

longipesen kívül a Golovinomyces orontii és a Podosphaera xanthii (20.A-20.C ábra) 
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is előfordult. Megfigyeltük, hogy ugyanazokon a gyűjtőhelyeken az év során 

különböző lisztharmatgombák okoztak tüneteket petúnián. Így például 

Törökszentmiklóson 2006-ban a G. orontiit, majd a P. xanthiit is sikerült begyűjtenünk 

ugyanazokról a növényekről. Mindkét lisztharmatgomba az anamorf alak morfológiai 

tulajdonságai alapján egyértelműen elkülöníthető az O. longipestől. A P. xanthii 

konídiumaiban fibrozintestek találhatók, a konídiumai vastag, hasi csíratömlőben 

csíráznak (20.B ábra), míg a G. orontii konídiumtartója rövidebb, zömökebb az O. 

longipes konídiumtartójánál, alapi szeptuma pedig nem tolódott el (20.D ábra). 

 

 

20. ábra. 2006-ban Magyarországon petúniáról begyűjtött lisztharmatgombák anamorf alakjai. A. A 
Podosphaera xanthii konídiumtartója, B. csírázó konídiuma, és C. a konídiumaiban megfigyelhető 
fibrozintestek. D. A Golovinomyces orontii konídiumtartója. Mérce = 30 µm. 

 

A három lisztharmatgombát ugyanabban az időpontban ugyanazokon a 

leveleken sosem találtuk meg a természetben. Egyidejűleg két-két 

lisztharmatgombafajjal végzett mesterséges fertőzési kísérleteinkben azonban 

sikerült ún. kevert fertőzéseket előidéznünk a petúnia-leveleken a következő 

lisztharmatgomba-párokkal: O. longipes OL-HU1 izolátuma a G. orontii TOB 

izolátumával, az O. neolycopersici BP-P5 izolátumával és a P. xanthii CUC 

izolátumával párban. Az inokulálást követően kialakult friss telepeknek 

ragasztószalaggal történő eltávolítása lehetővé tette a különböző inokulálások 
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helyének fénymikroszkópos meghatározását. A kísérletek eredményei azt mutatták, 

hogy az O. longipes gombával egyidejűleg ugyanazon a levélen más petúniát 

megfertőzni képes lisztharmatgombák is képesek fertőzni, sporuláló telepeket 

képezni.  

 

4.5. Egyéb, hemi-endofiton lisztharmatgombák azonosítása 

 

A riboszomális DNS-re alapozott filogenetikai vizsgálatok alapján nemrég 

kimutatták, hogy a Pleochaeta- (ivartalan alak: Streptopodium), a Leveillula- 

(ivartalan alak: Oidiopsis) és a Phyllactinia- (ivartalan alak: Ovulariopsis) 

nemzetségek fajai monofiletikus csoportot alkotnak a lisztharmatgombák rendjén 

belül (Mori et al. 2000). A három nemzetség alkotta csoporton belüli filogenetikai 

kapcsolatokról kevés ismerettel rendelkezünk, sőt egyes morfológiai tulajdonságaik 

tekintetében is ellentmondásosak az irodalmi adatok.  

Ebben a fejezetben egy, a Pleochaeta-nemzetségbe (ivartalan alak: 

Streptopodium) tartozó és egy csak ivartalan alakot képző, Streptopodium- 

nemzetségbe sorolható lisztharmatgomba azonosítására irányuló munkánkat 

mutatjuk be. A Pleochaeta-nemzetség fajai, a Leveillula- és a Phyllactinia-fajokkal 

ellentétben, Európában nem fordulnak elő, elterjedési területük elsősorban Ázsiára, 

Dél-Amerikára és Ausztráliára korlátozódik (Braun 1987). 

 

4.5.1. A Pleochaeta indica azonosítása ostorfán (Celtis australis) Indiában 

 

2004 nyarán erős lisztharmatfertőzést mutató ostorfa-levelek (Celtis australis) 

érkeztek laboratóriumunkba Indiából. A mintaküldés célja az indiai Himachal Pradesh 

tartományban ostorfán látványos fertőzéseket (21. ábra) okozó, addig abban a 

régióban nem jelzett lisztharmatgomba azonosítása volt. Fénymikroszkópos 

vizsgálataink során kiderült, hogy a kórokozó egy Streptopodium-anamorf (21. ábra). 

Az azonosítást a fertőzés előrehaladtával kialakult ivaros termőtestek morfológiai 

tulajdonságainak vizsgálata tette pontosabbá, amelyek alapján megállapítottuk, hogy 

a kórokozó ivaros alakja a Pleochaeta-nemzetség képviselője. A gomba ivartalan 

alakjának hosszú (180-245 µm), karcsú konídiumtartói a hemi-endofita micélium 

ektofita hifáin képződtek, 3-7 sejtből álltak. A lábsejt bazális szeptuma a 

konídiumtartó alapjához viszonyítva 8-15 µm-rel eltolódott. A lábsejt spirálisan 
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csavarodott volt. A konídiumok egyesével képződtek, és a kialakulások idejétől 

függően kétfélék voltak: az elsőként lefűződő ún. elsődleges konídiumok lándzsa 

alakúak és 45-68 x 10-15 µm nagyságúak (21. ábra), míg a későbbiekben képződő 

ún. másodlagos konídiumok lekerekítettek és 45-78 x 8-18 µm méretűek voltak (21. 

ábra). A konídiumok változatos, lebenyes, egyszerű, rövidebb és hosszabb 

appresszóriumokban végződő csíratömlőkkel csíráztak. A hifán található 

appresszóriumok lebenyesek voltak, és átellenesen vagy szórtan helyezkedtek el. Az 

ivaros termőtestek a nagy tömegben képződtek a levelek fonákján. A termőtestek 

átmérője 194-311 µm volt. A chasmothéciumokon nagyszámú (több mint 150) hialin-

szerű függelék volt megfigyelhető, amelyek rövidebbek voltak a termőtestek 

átmérőjénél, és a végükön pásztorbotszerűen betekeredtek. Az ivaros 

termőtestekben 23-31 darab, 57-100 x 25-36 µm méretű aszkusz, az aszkuszokban 

pedig 2-4 darab, 17-30 x 13-20 µm átmérőjű aszkospóra képződött. Az 

aszkuszokban sárgás lipid-cseppek jelenlétét figyeltük meg (ábrák). A herbáriumi 

mintákat a Martin Luther Egyetem Herbáriumában, Halléban, Németországban (HAL 

1888 F, HAL 1889 F) és a Mie Egyetem Mikológiai Herbáriumában, Tsuban, 

Japánban (MUMH 3208) deponáltuk.  

A fent részletezett morfológiai tulajdonságok alapján az Indiában ostorfán 

felbukkant lisztharmatgomba két, a szakirodalomból ismert, ostorfán előforduló 

lisztharmatgomba-fajjal is azonos morfológiai tulajdonságokat mutatott. Az egyik a 

Japánban C. sinensis var. japonicán előforduló régóta ismert P. shiraiana (Homma 

1937, Braun 1987, Nomura 1997), a másik pedig az Indiábából nemrég C. 

australisról gyűjtött és új fajként leírt P. indica (Ahmad et al. 1995). Ez utóbbi faj 

morfológiai tulajdonságai azonban lényegében nem különböznek a P. shiraiana 

morfológiai tulajdonságaitól. Elkülönítésének alapja Ahmad et al. (1995) szerint a 

chasmotéciumok, az aszkuszok és az aszkospórák mérete, valamint az aszkuszok 

száma volt. A morfológiai tulajdonságok alapján azonban az általunk vizsgált gomba 

nem különíthető el sem a P. indicától, sem pedig a P. shiraianától. A P. indica 

különálló fajként való leírása kizárólag morfológiai vizsgálatokra alapozva az Ahmad 

et al. (1995) által közölt morfológiai tulajdonságok alapján tehát nem volt 

megalapozott.  
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21. ábra. Az Indiában ostorfán (Celtis australis) fellépett lisztharmatfertőzés tünetei és kórokozója, a 
Pleochaeta indica. A-B. A P. indica ivartalan alakjának (Streptopodium sp.) micéliuma az ostorfa 
leveleinek fonákán. C. A betegség előrehaladtával a levelek fonákán bőségesen képződött 
chasmothéciumok. D. Az ivartalan alak lándzsa alakú elsődleges konídiumot képző konídiumtartója. E. 
Az ivaros termőtest pásztorbotszerűen végződő függelékei. F. Egy csírázó elsődleges konídium. G. 
Egy rövid, összetetten lebenyes csíratömlővel csírázó másodlagos konídium. H. Egy hosszabb, 
lebenyes appresszóriumban végződő csíratömlőt képző másodlagos konídium. I. Egy aszkusz, benne 
két aszkospórával és a sárga lipidcseppekkel. J. Egy aszkusz, amelyben négy aszkospóra képződött. 
Mérce = 50 µm a D és az E ábrán, 10 µm az F-J ábrákon. A tüneti felvételeket (A-C) Kishore Khosla 
készítette.  
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A kórokozó meggyőző azonosítása érdekében annak három mintájában 

meghatároztuk az ITS-szekvenciákat, valamint további egy mintában japán kollégák 

a Mie Egyetemen meghatározták az ITS-régió és a 28S rDNS D1 és D2 doménjeinek 

bázissorrendjét. Az ITS-szekvenciák mind a négy mintában azonosak voltak 

(GenBank-i azonosítóik: DQ374647, DQ374648, DQ374649, AB243757), és 

mindössze 93,3% hasonlóságot mutattak a P. shiraiana mintáiból korábban 

meghatározott ITS-szekvenciákkal (GenBank-i azonosítóik: D84380, D84381) (22. 

ábra). A lisztharmatgombákra kidolgozott molekuláris óra (Takamatsu és Matsuda 

2004) segítségével megbecsülték az Indiában ostorfát fertőző lisztharmatgomba és a 

Japánból ismert P. shiraiana elkülönülésének idejét, ami 2-8,5 millió évvel ezelőtt 

történhetett a pliocénben a Himalája hegység képződésének idején (Kiss et al. 2006).  

 

 

22. ábra. Az Indiában ostorfán (Celtis australis) fellépett Pleochaeta indica (az ábrán Pleochaeta sp.-
ként tüntettük fel vastag betűvel szedve), két másik Pleochaeta-faj, további két Phyllactinia- és egy 
Leveillula-faj ITS-szekvenciákra épült filogenetikai elemzése. A fán szereplő egyéb szekvenciákat 
(normál betűvel szedve) korábbi munkákban közölték és helyezték el a GenBank adatbázisban. Az 
elemzés Susumu Takamatsu professzor munkája. 

 
Jóllehet az Indiában C. australist fertőző lisztharmatgomba a Japánban C. 

sinensis fajról gyűjtött P. shiraiana eddig ismert legközelebbi rokona, az rDNS régiók 

szekvenciáira alkalmazott molekuláris óra alapján a két faj évmilliókkal ezelőtt 

elkülönült egymástól. Elkülönülésükre magyarázatot adhat egyrészt a két gomba 

élőhelye közötti földrajzi izoláció, másrészt pedig a különböző gazdanövényekre 

történt specializáció következtében végbement genetikai izoláció (Giraud et al. 2006). 

Az azonos morfológiai tulajdonságokkal rendelkező, tehát a morfológiai 

fajmeghatározás alapján gyakran egy fajnak tekintett, ugyanakkor számos 

gazdanövényen előforduló lisztharmatgombákról filogenetikai munkákban igazolták, 

Pleochaeta shiraiana D84380

Pleochaeta shiraiana D84381

Pleochaeta sp. Hungary 1

Pleochaeta sp. MUMH3208

Pleochaeta turbinata AB218773

Phyllactinia kakicola AB000937

Phyllactinia moricola D84385

Leveillula taurica AB000940
10 changes

92

97

100

100

ITS 

10 taxa; 513 characters 

233 steps 

CI = 0.9099 

RI = 0.8852 

RC = 0.8055
Pleochaeta sp. Hungary 2

Pleochaeta sp. Hungary 3
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hogy valójában genetikailag izolált, különböző gazdanövényekre specializálódott 

leszármazási vonalakból állnak (Hirata et al. 2000, Matsuda és Takamatsu 2003, 

Inuma et al. 2007). A P. shiraiana gazdanövénye a C. sinensis var. japonica, 

élőhelye pedig Japánban található, míg az Indiában gyűjtött lisztharmatgomba a C. 

australist fertőzi. Ráadásul az rDNS szekvenciák alapján a két gomba között jelentős 

genetikai különbségeket mutattunk ki: ITS-szekvenciáik mindössze 93,3%-os, míg 

28S rDNS-szekvenciáik 99,6%-os hasonlóságot mutattak (Kiss et al. 2006). 

Mindezek alapján a Japánban begyűjtött P. shiraiana és az általunk vizsgált 

lisztharmatgomba különálló fajhoz tartoznak.  

A P. indica Ahmad et al. (1995) által gyűjtött autentikus herbáriumi mintáit nem 

sikerült beszerezni az összehasonlító morfológiai és molekuláris vizsgálatok 

elvégzése érdekében. Ugyanakkor, az Indiából C. australisról származó 

lisztharmatgomba élőhelye ugyanabban a földrajzi régióban volt, ahol a P. indica 

mintái begyűjtésre kerültek (Ahmad et al. 1995), ezenkívül a gazdanövényük is 

azonos növényfaj. Mindezek alapján a két kórokozó nagy valószínűséggel azonos 

fajhoz tartozik, azaz az általunk vizsgált, Indiában C. australist fertőző 

lisztharmatgomba P. indicaként azonosítható. Mint az előzőekben megállapítottuk, az 

Ahmad et al. (1995) által a P. indica új fajként történt leírása megalapozatlan, 

ugyanakkor a molekuláris vizsgálataink megerősítették genetikai elkülönülését a 

Japánban leírt P. shiraianától. Valójában tehát a P. indica és a P. shiraiana 

morfológiailag sem az anamorf, sem pedig a teleomorf alak alapján el nem 

különíthető, ugyanakkor genetikai módszerekkel egyértelműen megkülönböztethető, 

és a molekuláris óra alapján történt számítások szerint elkülönülésük egybeeshetett 

a Himalája-hegylánc képződésével, vagyis populációik között vélhetően már évmilliók 

óta nem történt génáramlás. Mindezek alapján a P. indicát és a P. shiraianát kriptikus 

fajoknak tekintjük (Kiss és mtsai 2006). 

 

4.5.2. Egy Streptopodium-faj azonosítása golgotavirágon (Passiflora caerulea) 

Bolíviában 

 
2005 őszén lisztharmatgomba által fertőzött golgotavirág-levelek (P. caerulea) 

érkeztek laboratóriumunkba egy holland kollégától, aki Cochabamba városban, 

Bolíviában figyelt fel a fertőzés tüneteire. A 4.1. alfejezetben ismertetett pseudoidium-

típusú lisztharmatgomba által okozott tünetekkel szemben, a Bolíviából származó 
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Passiflora-leveleknek csak a fonákján volt megfigyelhető a lisztharmatgomba 

micéliuma. Ez a tulajdonság a részben endofitikus micéliummal rendelkező 

lisztharmatgombák közös jellemzője.  

A kórokozó fénymikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 

lisztharmatgomba hosszú (100-250 µm), karcsú konídiumtartói a hemi-endofitikus 

micélium ektofitikus hifáin képződtek. A konídiumok egyesével képződtek, és kétfélék 

voltak: az elsőként lefűződő ún. elsődleges konídiumok lándzsa alakúak és 50-95 x 

10-15 µm nagyságúak (23. ábra), míg a későbbiekben képződő ún. másodlagos 

konídiumok lekerekítettek és 40-95 x 7-18 µm méretűek voltak (23. ábra). A lábsejt 

legtöbb esetben enyhén tekeredett vagy spirálisan csavarodott volt, s csak ritkán 

egyenes. A lábsejt 35-115 x 4-7 µm nagyságú volt, és (0)-1-2-(3) rövidebb sejt 

követte. A bazális szeptum a konídiumtartó alapjához viszonyítva 2-30-(50) µm-rel 

eltolódott. A hifán található appresszóriumok nagyon változatosak voltak: legtöbbször 

lebenyesek, összetetten lebenyesek, horog alakúak, hosszúkásak, esetenként pedig 

egyszerűek. Az ivaros alak képződését sem 2005-ben, sem 2006-ban nem sikerült 

megfigyelni. Az anamorf alak morfológiai tulajdonságai alapján a kórokozót egy 

Streptopodium-fajként azonosítottuk. A herbáriumi mintákat az Egyesült Államokban, 

Beltsville-ben, a US National Fungus Collections gyűjteményben deponáltuk 

(azonosítóik: BPI 878260 D és BPI 878261 D). 

Kevés ismerettel rendelkezünk a nagy fajgazdagságú golgotavirágféléket 

fertőző lisztharmatgombákról, különösen a trópusi területeken előforduló, hemi-

endofitikus micéliummal rendelkező fajokról. A kevés rendelkezésre álló irodalmi adat 

elsősorban a növénygyűjteményekben korábban elhelyezett néhány herbáriumi 

minta morfológiai vizsgálatára korlátozódik. Passiflora caeruleán a L. taurica 

(anamorf alak: Oidiopsis passiflorae) előfordulása ismert (Braun 1987, Liberato 2006). 

Ezenkívül egy Argentínában, 1938-ban gyűjtött lisztharmattal fertőzött P. rubra-minta 

fénymikroszkópos vizsgálata alapján Liberato és Barreto (2005b) nemrég egy új 

anamorf-fajt írt le Streptopodium passiflorae néven. A szerzők egyértelműen 

elkülönítették a kórokozót az O. passiflorae-től a Streptopodium-nemzetségnek mind 

a régóta elfogadott definíciója szerint (Braun 1987), mind pedig az új, Liberato et al. 

(2004) által javasolt nemzetség-meghatározás alapján. Az általunk vizsgált, 

Bolíviában gyűjtött lisztharmatgomba-anamorf morfológiai tulajdonságai szintén 

mindkét rendszertani definíció szerint megegyeznek a Streptopodium-nemzetségre 

jellemző tulajdonságokkal. 
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23. ábra. A Bolíviában golgotavirágon (Passiflora caerulea) fellépett lisztharmatfertőzés 
kórokozójának anamorf alakja (Streptopodium sp). A. Lándzsa alakú elsődleges konídiumot képző 
konídiumtartó. B. Lekerekített másodlagos konídiumot képző konídiumtartó. C. Lebenyes 
appresszórium. D. Horog alakú appresszórium. E. Hosszúkás appresszórium. F. Hosszúkás csavart 
appresszórium. Mérce = 50 µm az A és a B ábrán, 10 µm a C-F ábrákon.  

 

Összehasonlítva a Bolíviából származó lisztharmatgomba-anamorf morfológiai 

tulajdonságait a S. passiflorae fajleírásában szereplő morfológiai jellemzőivel, 

megállapítható azonban, hogy a két Dél-Amerikában Passiflora-fajokat fertőző 

lisztharmatgomba egyes tulajdonságokban eltér egymástól. A különbségek 

megmutatkoznak egyrészt a konídiumtartó lábsejtjének, másrészt pedig az 

appresszóriumok alakjában. Az általunk vizsgált Streptopodium sp. ugyanis 

jellegzetes spirálisan csavarodott lábsejttel rendelkezik, míg a S. passiflorae gomba 

esetében a lábsejt túlnyomórészt egyenes. A S. passiflorae appresszóriumai 

fejletlenek, fénymikroszkóppal alig láthatóak, míg a P. caeruleát Bolíviában fertőző 

Streptopodium sp. fejlett, nagyon változatos appresszóriumokat képez (23. ábra). A 

morfológiai tulajdonságaikban mutatkozó különbségek alapján feltehetően az 
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általunk vizsgált, Bolíviában P. caeruleát fertőző lisztharmatgomba nem azonos az 

Argentínában, 1938-ban P. rubráról gyűjtött, majd Liberato és Barreto (2005b) által S. 

passiflorae néven leírt fajjal. Ezt a feltevésünket a kórokozók természetes 

gazdanövényeinek különbözősége is megerősíti. Dél-Amerikában ez az első adat 

lisztharmatgomba előfordulásáról P. caerula fajon, amelynek közlése folyamatban 

van.  

A kórokozó pontosabb jellemzése érdekében meghatároztuk az rDNS ITS-

szekvenciáját (a szekvencia még nem került deponálásra). A nemzetközi DNS-

adatbázisban elhelyezett szekvenciákkal összehasonlítva a legnagyobb 

hasonlóságot mindössze 79%-os nukleotid-egyezéssel a Phyllactinia moricola 

(GenBank-i azonosító: D84385) és a L. taurica (GenBank-i azonosító: AB000940) 

ITS-szekvenciáival adta. Összehasonlítva a többi, eddig nemzetközi adatbázisban 

deponált, hemi-endofita lisztharmatgombákban, mint a Phyllactinia kakicolában 

(AB000937), P. shiraianában (D84381), P. indicában (AB243757) és a Pleochaeta 

turbinatában (AB218773) meghatározott ITS-szekvenciákkal 78%-nál kisebb 

hasonlóságot találtunk. Jóllehet nagyfokú a változékonyság ebben a 

gombacsoportban az ITS-szekvenciák tekintetében, a P. indica esetében már igazolt, 

hogy az egy fajhoz tartozó mintákban azonosak az ITS-szekvenciák (Kiss et al. 

2006). A Bolíviában P. caeruleát fertőző Streptopodium sp. tehát nem azonos 

egyetlen eddig ITS-szekvenciáját tekintve jellemzett fajjal sem.  

További filogenetikai elemzések céljából japán kollégák a Mie Egyetemen 

meghatározták a 28S rDNS D1 és D2 doménjeinek bázissorrendjét is. Az általuk 

elvégzett elemzés alapján a golgotavirágról származó Streptopodium-anamorf nem a 

Pleochaeta, hanem a Phyllactinia ivaros nemzetségbe tartozó lisztharmatgombákkal 

alkotott csoportot (nem közölt adat). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a Pleochaeta 

mellett a Phyllactinia-nemzetségnek is lehet Streptopodium-nemzetségbe tartozó 

ivartalan alakja. A lisztharmatgombák filogenetikai elemzése alapján igazolt az, hogy 

a valós rokonsági viszonyokat az ivartalan alak morfológiai tulajdonságai tükrözik. 

Ugyanakkor a hagyományos rendszertani besorolás alapján különböző 

nemzetségekbe tartozó fajoknak számos esetben lehet azonos az ivartalan alakja 

(Saenz és Taylor 1999, Mori et al. 2000, Braun et al. 2002). Mindezek alapján az 

általunk tanulmányozott bolíviai Streptopodium sp. a Phyllactinia-nemzetséghez 

tartozó anamorf alakot képviselhet. 
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4.6. Új tudományos eredmények 

 

1. Új adatokat közöltünk egyes lisztharmatgombák előfordulását illetően új 

gazdanövényeken illetve új földrajzi régiókban: 

 világviszonylatban elsőként közöltük és jellemeztük egy Oidium sp. 

tulajdonságait, amely a vérehulló fecskefüvet (Chelidonium majust) 

fertőzi; 

 Európában először közöltük és jellemeztük egy másik Oidium sp. 

tulajdonságait, amely egy varjúhájfajon, a Sedum alboroseumon fordul 

elő; 

 elsőként jeleztük Magyarországon, Ausztriában és Észak-Amerikában az 

Oidium longipes előfordulását; 

 elsőként azonosítottunk és jellemeztünk egy Bolíviában gyűjtött 

Streptopodium sp.-t golgotavirágon (Passiflora caeruleán); 

 Hollandiában elsőként azonosítottunk és jellemeztünk egy Oidium sp.-t 

golgotavirágon (P. caeruleán); 

 elsőként jeleztük az Egyesült Államokbeli New York államban egy 

Oidium sp. előfordulását galambszínű ördögszemen (Scabiosa 

columbarián). 

 

2. A paradicsomot fertőző Oidium neolycopersici, valamint a S. alboroseumon, C. 

majuson, P. caeruleán és Aquilegia vulgarison tüneteket okozó, morfológiai 

tulajdonágaik alapján megkülönböztethetetlen lisztharmatgombák molekuláris- (ITS-

elemzés, AFLP-analízis) és gazdanövénykör-vizsgálatai alapján megállapítottuk, 

hogy esetükben egymástól elkülönült, különböző növénycsaládokba tartozó 

gazdanövényekre specializálódott, ugyanakkor egymással közeli rokonságban álló 

fajokról van szó. Kimutattuk, hogy a konzervatívnak tekinthető ITS-szekvenciákban 

mutatkozó néhány nukleotidnyi különbségek hátterében valójában jelentős eltérések 

húzódnak meg a teljes genom szintjén, amelyek a kórokozók gazdanövénykörében is 

megmutatkoznak.  

 

3. Az O. neolycopersici különböző földrajzi régiókból származó mintáinak AFLP-

analízise alapján nagyfokú genetikai változékonyságot mutattunk ki ebben a 
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kórokozóban, amelynek hátterében feltehetően a kórokozó rejtett ivaros szaporodása 

húzódhat meg, vagy esetleg egyéb mechanizmusok okozhatják a fajon belüli jelentős 

mértékű diverzitást.   

 

4. Lisztharmatgombákban elsőként mutattunk ki eltérő (ún. paralóg) szekvenciákat a 

riboszomális DNS ITS-régióját illetően a C. majust fertőző Oidium sp. mintáiban. 

 

5. Az O. longipes esetében kimutattuk, hogy annak konídiumtartó-morfológiája az 

eredeti fajleíráshoz képest sokkal változatosabb. 

 

6. Gazdanövénykör-vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy az O. longipes a 

petúnián kívül egyéb, Solanaceae-családba tartozó növényfajokat, a dohányt, 

paradicsomot és a padlizsánt is megfertőzheti, és ennek következtében járványok 

kiváltója lehet gazdasági szempontból jelentős termesztett növényfajokon is. 

 

7. Kimutattuk, hogy az Indiában Celtis australist fertőző Pleochaeta indica morfológiai 

tulajdonságai alapján azonos a P. shiraiana fajjal, vagyis a morfológiai alapon történt 

elkülönítése és új fajként való leírása megalapozatlan. A 28S rDNS és az ITS-régió 

bázissorrendjében mutatkozó jelentős különbségek alapján azonban a P. indica és a 

P. shiraiana elkülönült, kriptikus fajoknak tekinthetők. 

 

4.7. Tudományos közlemények jegyzéke 

 
A dolgozat témájához kapcsolódó közlemények  
Angol nyelvű, teljes terjedelmű tudományos cikkek: 
 

Jankovics, T., Bai, Y., Kovács, G. M., Bardin, M., Nicot, P. C., Toyoda, H., 
Matsuda, Y., Niks, R. E., Kiss, L. (2008): Oidium neolycopersici: intra-specific 
variability inferred from AFLP analysis and relationship with closely related 
powdery mildew fungi infecting various plant species. Phytopathology (in 
press). 
 
Kiss, L., Jankovics, T., Kovács, G. M., Daughtrey, M. L. (2008): Oidium 
longipes, a new powdery mildew fungus on petunia in the USA: a potential 
threat to ornamental and vegetable solanaceous crops. Plant Disease (in 
press). 
 
Kiss, L., Khosla, K., Jankovics, T., Niinomi, S., Braun, U. and Takamatsu, S. 
(2006): A morphologically ill-founded powdery mildew species, Pleochaeta 
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indica, is recognized as a phylogenetic species based on the analysis of the 
nuclear ribosomal DNA sequences. Mycological Research, 110:1301-1308. 

 
Angol nyelvű rövid közlemények: 

 
Jankovics, T. (2007): First report of powdery mildew (Oidium sp.) on greater 
celandine (Chelidonium majus). Plant Pathology, 56: 353. 
 
Jankovics, T., Szentiványi, O. (2006): First report of powdery mildew on 
Sedum alboroseum in Europe. Plant Pathology, 55: 297. 

 
Magyar nyelvű tudományos közlemények 
 

Jankovics T., Kiss L. (2007): Paradicsomlisztharmat: a kórokozó 
gazdanövényköre és genetikai változékonysága. Növényvédelem, 43: 261-
264. 

 
Előadások, poszterek összefoglalói: 

 
Jankovics T., Bai, Y., Niks, R. E., Kovács, G. M., Kiss L. (2007): A 
paradicsomot fertőző Oidium neolycopersici és egyéb közelrokon 
lisztharmatgombák genetikai változékonysága és gazdanövényköre. 53. 
Növényvédelmi Tudományos Napok Összefoglalói, 31. oldal. 
 
Jankovics T., Szentiványi O. (2005): Újonnan fellépett lisztharmatfertőzések 
Magyarországon. 51. Növényvédelmi Tudományos Napok Összefoglalói, 92. 
oldal. 

 
A dolgozat témájához nem kapcsolódó közlemények  
Angol nyelvű, teljes terjedelmű tudományos cikkek: 
 

Szentiványi, O., Kiss, L., Russell, J. C., Kovács, G. M., Varga, K., Jankovics, 
T., Lesemann, S., Xu, X., Jeffries, P. (2005): Ampelomyces mycoparasites 
from apple powdery mildew identified as a distinct group based on single-
stranded conformation polymorphism analysis of the rDNA ITS region. 
Mycological Research, 109: 429-438. 

 
Előadások, poszterek összefoglalói: 
 

Jankovics, T., Kiss, L. (2005). In vitro promycelium formation of germinating 
powdery mildew conidia. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 52: 
261-262. 
 
Jankovics T., Kiss L. (2003): Almalisztharmaton hiperparazita Ampelomyces 
spp. vizsgálata. 49. Növényvédelmi Tudományos Napok Összefoglalói, 100. 
oldal. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

1. A paradicsomlisztharmat-járványok inokulum-forrásainak feltárása komplex 

megközelítést igényel. 

 

A paradicsomot fertőző Oidium neolycopersici, valamint a Sedum 

alboroseumon, Chelidonium majuson, Passiflora caeruleán és Aquilegia vulgarison 

tüneteket okozó, morfológiai tulajdonágaik alapján megkülönböztethetetlen 

lisztharmatgombák ITS- és AFLP-elemzése, valamint gazdanövénykör-vizsgálatai 

alapján megállapítottuk (lásd 4.2. fejezet), hogy esetükben egymástól elkülönült, 

különböző növénycsaládokba tartozó gazdanövényekre specializálódott, ugyanakkor 

egymással közeli rokonságban álló fajokról van szó. Ehhez a megállapításhoz csak a 

molekuláris és keresztfertőzési vizsgálatok együttes alkalmazása vezetett el, az 

egyes módszerek külön-külön történő alkalmazása nem lett volna elegendő ahhoz, 

hogy meggyőző módon bizonyítsuk ezt az állítást. A különféle dísz- és vadon élő 

növényeken előforduló, újonnan fellépett fertőzéseket okozó lisztharmatgomba-

anamorfok tehát valószínűleg nem szolgálnak a paradicsom lisztharmatfertőzésének 

inokulumforrásaként, azaz nem járulnak hozzá az elmúlt évtizedekben világszerte 

gondot okozó paradicsomlisztharmat-járványok kialakításához. 

 

2. Az rDNS ITS-szekvenciákban feltárt egy-két nukleotidnyi különbség jelentős 

genom-szintű különbségekre utal egyes lisztharmatgombákban. 

 

A pseudoidium-típusú lisztharmatgomba-anamorfokkal kapcsolatos munkánk 

rámutat arra, hogy e lisztharmatgombák azonosítása és fajaik elkülönítése során egy, 

különféle vizsgálati módszereket magába foglaló, komplex megközelítést szükséges 

alkalmazni. A klasszikus, morfológiai tulajdonságokra és gazdanövényre alapozott 

azonosítási és fajelkülönítési módszert célszerű kiegészíteni összehasonlító 

gazdanövénykör vizsgálatokkal és molekuláris genetikai vizsgálatokkal is. A 

filogenetikai vizsgálatokat nem elegendő továbbá egyetlen DNS-szakasz, a 

lisztharmatgombák esetében elterjedt ITS-régió elemzésére alapozni, hanem egyéb 

genomi régiókra is ki kell terjeszteni a vizsgálatokat. Az AFLP-módszerrel kapott 

eredményeink a közelrokon pseudoidium-típusú lisztharmatgombák esetében 

ugyanis azt mutatták, hogy az ITS-szekvenciákban található néhány nukleotidnyi 
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különbségek hátterében valójában jelentős eltérések húzódnak meg a teljes genom 

szintjén, amelyek a kórokozók gazdanövénykörében is megmutatkoznak. A 

konzervatívnak tekintett ITS-szekvenciák, jóllehet alkalmasak a lisztharmatgombák 

általános filogenetikai viszonyainak megismerésére, az egymással közeli 

rokonságban álló lisztharmatgombák fajszintű elkülönítésében azonban korlátozott a 

felhasználhatóságuk.  

 

3. A morfológiai alapokon mind az anamorf, mind pedig a teleomorf szintjén 

megkülönböztethetelen lisztharmatgombák különböző kriptikus fajokat 

képviselhetnek. 

 

A pseudoidium-típusú lisztharmatgombák azonosítása során alkalmazott 

komplex megközelítésmód szükségességére hívja fel a figyelmet az ostorfát (Celtis 

australis) fertőző Pleochaeta indica esete is. A gomba mind az ivaros, mind pedig az 

ivartalan fejlődési alak morfológiai tulajdonságait tekintve megkülönböztethetetlen 

volt az elterjedtebb, és jól jellemzett Pleochaeta shiraiana fajtól. A morfológiai 

vizsgálatok alapján kimutatott azonosság ellenére a 28S rDNS és az ITS-régió 

szekvenciáiban jelentős különbségek mutatkoztak, amelyek alapján a P. indica és a 

P. shiraiana elkülönült lisztharmatgombafajoknak bizonyultak. Mindez arra utal, hogy 

a morfológiai tulajdonságokban megfigyelt azonosságok önmagukban olykor még 

abban az esetben sem elegendőek a fajok azonosításához, amikor az ivaros és az 

ivartalan fejlődési alakok morfológiai jellemzői is rendelkezésre állnak. 

 

4. Egy dísznövényfajon felbukkant lisztharmatgombafaj egyéb termesztett 

növényeket is veszélyeztethet. 

 

Az Oidium longipes gazdanövénykör-vizsgálatai alapján megállapítottuk, hogy 

a petúnián kívül egyéb Solanaceae növénycsaládba tartozó növényeken is okozhat 

tüneteket. Ez a kórokozó tehát forrása lehet egyéb, termesztett és gazdaságilag 

jelentős növényfajokon kialakult lisztharmatfertőzéseknek. Mivel a petúniát és egyéb 

Solanum-fajokat több lisztharmatgombafaj fertőzi világszerte, az O. longipes 

esetében nem világos, hogy egy új kórokozóról van-e szó, vagy korábban 

egyszerűen nem került a kórokozókat behatóan vizsgáló kutatók figyelmének 

központjába.  
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5. Két anamorf alak is tartozhat ugyanahhoz a teleomorf nemzetséghez a 

lisztharmatgombák esetében.  

A P. caeruleán Bolíviában gyűjtött lisztharmatgomba-anamorf a morfológiai 

tulajdonságai alapján a Streptopodium ivartalan nemzetségbe tartozik. Eddigi 

ismereteink alapján a Streptopodium-anamorfok a Pleochaeta ivaros nemzetség 

ivartalan alakjai. A riboszomális DNS szekvenciáinak elemzése alapján azonban azt 

találtuk, hogy a vizsgált anamorf a Phyllactinia ivaros nemzetségbe tartozó 

lisztharmatgombákkal mutat közeli rokonságot. Eredményeink arra utalnak, hogy a 

Streptopodium anamorf két ivaros nemzetségnek, a Pleochaeta és a Phyllactinia-

nemzetségeknek is lehet az ivartalan alakja. Ugyanakkor a Phyllactinia-

nemzetségnek lehet Streptopodium és Ovulariopsis ivartalan alakja is.  

6. Eltérések lehetnek ugyanazon lisztharmat-minta ITS-szekvenciáiban. 

A C. majust fertőző Oidium-fajban kimutatott eltérések az ITS-szekvenciákban első 

igazolásai annak, hogy lisztharmatgombákban is léteznek különböző, ún. paralóg 

ITS-szekvenciák. Mindezek alapján hangsúlyoznunk kell az ITS-szekvenciák pontos, 

nukleotidonként történő ellenőrzésének szükségességét, különösen a közelrokon 

fajok ITS-szekvenciáinak elemzése során, amelyek mindössze néhány nukleotidban 

térnek el egymástól, hasonlóképpen a C. majust fertőző lisztharmatgombában 

kimutatott paralóg szekvenciákhoz. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A dolgozatban ismertetett kutatómunka során újonnan felbukkant, egymással 

közeli filogenetikai rokonságban álló lisztharmatgombákat tanulmányoztunk azok 

genetikai változékonyságának és gazdanövénykörének megismerése, illetve a fajok 

elkülönítése érdekében. Munkánk során az alábbi célkitűzéseket fogalmaztuk meg: 

(1) újonnan felbukkant lisztharmatfertőzések kórokozóinak azonosítása 

Magyarországon és más országokban; (2) a paradicsomon világszerte járványokat 

kiváltó Oidium neolycopersici genom-szintű genetikai változékonyságának vizsgálata 

AFLP-analízissel; (3) az O. neolycopersici és egyéb, vele közelrokon, különböző 

gazdanövényeken újonnan felbukkant lisztharmatgombák filogenetikai viszonyainak, 

gazdanövénykörének feltárása a fajok elkülönítése céljából; (4) az Oidium longipes, 

egy alig ismert lisztharmatgombafaj morfológiai- és filogenetikai vizsgálata és 

gazdanövénykörének tanulmányozása. Az eredményeinket összegezve a következő 

megállapításokat tettük: 

1. Új adatokat közöltünk egyes lisztharmatgombák előfordulását illetően új 

gazdanövényeken illetve új földrajzi régiókban. A vérehulló fecskefüvön (Chelidonium 

majus) egy Oidium-faj által okozott fertőzés világszerte az első adat 

lisztharmatfertőzésről ezen a gazdanövényen. Elsőként közöltük továbbá egy 

varjúhájfaj, a Sedum alboroseum lisztharmatfertőzését (kórokozó: Oidium sp.) 

Európából. Egy alig ismert lisztharmatgombafaj, az O. longipes előfordulását 

elsőként jeleztük Magyarországon, Ausztriában és Észak-Amerikában. Ezenkívül 

hozzájárultunk a galambszínű ördögszemen (Scabiosa columbaria) New Yorkban és 

a golgotavirágon (Passiflora caerulea) Hollandiában fertőzéseket okozó Oidium spp., 

valamint a P. caeruleáról Bolíviában gyűjtött Streptopodium sp. azonosításához, 

amelyek szintén első előfordulási adatok ezekben az országokban.  

2. A paradicsomot fertőző O. neolycopersici, valamint a S. alboroseumon, C. 

majuson, P. caeruleán és Aquilegia vulgarison tüneteket okozó, morfológiai 

tulajdonágaik alapján megkülönböztethetetlen lisztharmatgombák molekuláris- (ITS-

elemzés, AFLP-analízis) és gazdanövénykör-vizsgálatai alapján megállapítottuk, 

hogy esetükben egymástól elkülönült, távoli növénycsaládokba tartozó 

gazdanövényekre specializálódott, ugyanakkor egymással közeli rokonságban álló 

fajokról van szó. A különféle dísz- és vadon élő növényeken előforduló, újonnan 

fellépett lisztharmatgomba-anamorfok tehát valószínűleg nem szolgálnak 
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inokulumként a paradicsom lisztharmatfertőzéséhez. Megállapítottuk, hogy az ITS-

szekvenciákban található néhány nukleotidnyi különbségek hátterében valójában 

jelentős eltérések húzódnak meg a teljes genom szintjén, amelyek a kórokozók 

gazdanövénykörében is megmutatkoznak, ezért a paradicsomlisztharmat-járványok 

inokulum-forrásainak feltárása komplex megközelítést igényel. 

3. Az O. neolycopersici, különböző földrajzi régiókból származó mintáinak AFLP-

analízise alapján nagyfokú genetikai változékonyságot mutattunk ki, amelynek 

hátterében feltehetően a kórokozó rejtett ivaros szaporodása húzódhat meg, vagy 

esetleg egyéb mechanizmusok okozhatják a fajon belüli jelentős mértékű diverzitást. 

Az AFLP-mintázatok alapján nem találtunk földrajzi régiók szerinti elkülönülést az O. 

neolycopersici mintái között, amely feltehetően a kórokozó nagy távolságokra történő 

terjedésének következménye. Az izolátumok AFLP-mintázatában kimutatott 

különbségek nem tükrözték továbbá a korábbi munkákban kimutatott virulencia-

különbségeket, ami arra utal, hogy az O. neolycopersici-izolátumok virulenciájában 

kimutatható eltérések csak kismértékű különbségekkel járhatnak együtt a teljes 

genom szintjén.  

4. Lisztharmatgombákban elsőként mutattunk ki paralóg szekvenciákat a 

riboszomális DNS ITS-régióját illetően a C. majust fertőző Oidium sp. mintáiban. 

5. A kevéssé ismert O. longipes kiterjedt vizsgálata alapján kimutattuk, hogy annak 

konídiumtartó-morfológiája sokkal változatosabb, mint ahogy az az eredeti 

fajleírásból és egyéb morfológiai jellemzésekből kitűnik.  

6. Gazdanövénykör-vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a petúnia 

lisztharmatos betegségéért felelős O. longipes egyéb Solanaceae-családba tartozó 

növényfajokat, mint például a dohányt, paradicsomot és a padlizsánt is megfertőzheti, 

esetleg járványok kiváltója lehet gazdasági szempontból jelentős termesztett 

növényfajokon is.  

7. Kimutattuk, hogy az Indiában Celtis australist fertőző Pleochaeta indica morfológiai 

tulajdonságai alapján azonos a Pleochaeta shiraiana fajjal, vagyis a morfológiai 

alapon történt elkülönítése és új fajként való leírása megalapozatlan. Az rDNS ITS-

régiójának bázissorrendjében mutatkozó jelentős különbségek alapján azonban a P. 

indica és a P. shiraiana elkülönült fajoknak tekinthetők. Megállapítottuk, hogy a 

morfológiai alapokon mind az anamorf, mind pedig a teleomorf szintjén 

megkülönböztethetelen lisztharmatgombák elkülönült kriptikus fajokat képviselhetnek. 
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SUMMARY 

 

In this study, we proposed to investigate the phylogenetic relationships, host 

ranges and genetic variabilities in recently emerged and phylogenetically closely 

related powdery mildew fungi. The main objectives of the present work were to: (i) 

identify the causal agents of the powdery mildew infections emerged recently on 

various host plants in different parts of the world, (ii) reveal the genetic variability in 

Oidium neolycopersici, the fungus causing epidemics on tomato world-wide, (iii) 

study the phylogenetic relationships and host ranges in O. neolycopersici and some 

other closely related powdery mildew fungi infecting differrent hosts in order to 

determine the species status in this group, (iv) study the morphology, phylogeny and 

host range of a recently described powdery mildew species, Oidium longipes.  

 

The main results of these works were as follows: 

1. A number of newly emerged powdery mildew infections, caused by different 

anamorphic powdery mildews (Oidium spp. and a Streptopodium sp.) were reported 

for the first time on the following host plant species: Chelidonium majus, Sedum 

alboroseum, Passiflora caerulea, Scabiosa columbaria and Petunia xhybrida.  

 

2. Our AFLP- and host range data showed that O. neolycopersici and Oidium spp. 

infecting S. alboroseum, C. majus, P. caerulea and Aquilegia vulgaris are distinct 

powdery mildew species specialized to differrent hosts, although they are 

phylogenetically closely related based on the ITS sequences, and are 

indistinguishable based on the morphological patterns of their anamorphs. Thus, a 

complex approach is needed to distinguish these closely related powdery mildew 

fungi. Based on our results, the powdery mildew infections of various weeds and 

ornamentals do not serve as sources of inocula to tomato powdery mildew epidemics. 

 

3. Our AFLP-analysis revealed a relatively high genetic variability among the samples 

of O. neolycopersici collected in differrent parts of the world. This suggested that a 

hidden sexual reproduction or other mechanisms might contribute to the genetic 

diversity in this apparently asexual powdery mildew fungus. No obvious grouping was 

found according to geographic origin and virulence of various isolates.  
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4. Different ITS-sequences were identified in samples of Oidium sp. infecting C. 

majus. This is the first report of paralogue rDNA ITS sequences in powdery mildew 

fungi. 

 

5. Host range experiments with O. longipes revealed that this powdery mildew 

species is pathogenic to tobacco, eggplant and tomato, in addition to petunia. Thus, 

O. longipes on petunia might serve as a source of inoculum to mildew epidemics on 

economically important solanaceous crops, such as tomato, tobacco and eggplant.  

 

6. Morphological studies of O. longipes revealed a much higher variability in 

conidiophore morphology compared to the original species description. 

 

7. Studies on a powdery mildew fungus belonging to the genus Pleochaeta and 

infecting Celtis australis in India showed that Pleochaeta indica is a morphologically 

ill-founded powdery mildew species. However, phylogenetic studies revealed that it is 

distinct from P. shiraiana, another powdery mildew fungus known to infect Celtis spp. 

Thus, these taxa should be regarded as two cryptic species within the Erysiphales. 
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