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Alkalmazott rövidítések

ANOVA: varianciaanalízis
DAPI: 4’,6’- diamidino-2-fenilindol
FISH: fluoreszcens in situ hibridizáció
FITC: fluorescein-5-isotiocianát
GISH: genomi in situ hibridizáció-
McGISH: többszínű (multicolour) genomi in situ hibridizáció 
PEG: polietilén-glikol
PSII: második fotokémiai rendszer
RWC: relatív víztartalom
RFLP: restrikciós fragmenthossz polimorfizmus
SSC: nátrium citrát / nátrium klorid oldat
Tween: polioxietilén- szorbitán- monolaurát
ΨL: levél vízpotenciál
DW: száraz súly (12 órás 105°C-on történt szárítás után)
FW: friss súly
SW: víztelített súly (4 órás, desztillált vízben történt áztatás után)
A: nettó CO2 asszimilációs ráta
gs: sztóma konduktancia
Ci: a levelek intercelluláris járatainak CO2 koncentrációja
F0: minimális fluoreszcencia szint
Fm: maximális fluoreszcencia szint
Fv: változó fluoreszcencia 
Fv/Fm: a PS II optimális kvantum hatásfoka
∆F/Fm’: a PSII effektív kvantumhatásfoka
NPQ: nem-fotokémiai fluoreszencia kioltás
RNase: Ribonukleáz enzim
CSph1b: a Chinese Spring ph1b mutáns genotípusa
Dic: dicentrikus kromoszóma 
Ttr: terminális transzlokáció 
Itr: intersticiális transzlokáció 
Cf: centrikus fúzió
Fr: kromoszóma fragment
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1. BEVEZETÉS

A búza (Triticum aestivum L., 2n=6x=42, AABBDD) Földünkön az egyik 
legelterjedtebb gabonaféle, mely kitüntetett  szerepet játszik Magyarország 
és az Európai Unió élelmiszer ellátásában. Termésmennyiségét az abiotikus 
stressz  faktorok,  különösen  a  szárazság,  valamint  a  különböző 
növénybetegségek  jelentősen  csökkentik.  A  globális  klímaváltozással 
kapcsolatos  előrejelzések  szintén  az  abiotikus  és  biotikus  stresszhatások 
egyre fokozottabb megjelenését jósolják. Éppen ezért a búzanemesítés mai 
irányvonalát  már  nemcsak  a  nagy  terméshozam  biztosítása,  hanem  az 
ellenálló  búzafajták  nemesítése  adja.  A  termesztett  búza  abiotikus  és 
biotikus stresszekkel szembeni ellenálló képességének fokozására az egyik 
lehetséges  módszer  a  búzával  rokon,  vad  fajok  hasznos  agronómiai 
tulajdonságainak átvitele faj és nemzetségkeresztezés révén.  
A  búzával  rokon  vad  kecskebúza  (Aegilops) fajokat  az  ember  sohasem 
nemesítette,  természetes  populációik  sikeresen  alkalmazkodtak  a 
legszélsőségesebb  klimatikus  viszonyokhoz  is,  így  genetikai  diverzitásuk 
fennmaradt. Ennek eredményeként e fajok egyes populációi génállományuk 
révén hatékonyan védekezhetnek a szárazság és a legtöbb növénybetegség 
ellen.  Az  Aegilops fajok  génforrásként  való  alkalmazását  jelentősen 
megkönnyíti  a  hatásos  génekkel,  génkomplexumokkal  rendelkező 
genotípusok  feltérképezése.  A  fajhibridizáció  során  e  genotípusok 
felhasználhatóak a búza ellenálló-képességének fokozására. Számos példát 
találunk  arra,  hogy  Aegilops fajokból  különböző  rozsda,  lisztharmat, 
fonálféreg és  más  kórokozókkal  szembeni  rezisztenciagéneket  vittek át  a 
termesztett  búzába.  Ugyanakkor  az  abiotikus  stresszekkel  szembeni 
ellenálló-képesség  fajkeresztezéssel  történő  növeléséről  kevés  az 
információ,  annak  ellenére,  hogy  számos  Aegilops faj  bizonyítottan 
alkalmas  lehet  a  búza  só-,  fagy-  és  szárazság-tűrésének  javítására.  Még 
kevesebbet tudunk az Ae. biuncialis ilyen irányú alkalmazhatóságáról, bár a 
faj nagy elterjedési  területe és genetikai diverzitása ezt nem indokolja. A 
különböző  ökológiai  adottságú  élőhelyekről  begyűjtött  Ae.  biuncialis 
genotípusok szárazságtűrésének vizsgálata jelentősen megkönnyítené a faj 
génforrásként való alkalmazását a búzanemesítés számára.  
Az  utóbbi  években  számos  hasznos  agronómiai  tulajdonságot  hordozó 
kromoszómát,  kromoszóma szegmentumot sikerült az  Aegilops fajokból a 
termesztett búzába beépíteni. Az addíciós, szubsztitúciós és transzlokációs 
vonalak előállítása megköveteli  olyan módszerek alkalmazását, melyekkel 
ellenőrizhető a génátvitel folyamata. A molekuláris citogenetikai módszerek 
fejlődésével ma már közvetlenül kimutathatók és azonosíthatók a beépített 
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idegen  kromoszómák.  Az  idegen  fajú  keresztezéssel  történő  génátvitel 
végső  célja,  olyan  intergenomikus  transzlokációk  előállítása,  amelyben  a 
beépített  szegmentum lehetőség  szerint  már  csak  a  kívánt  gént,  géneket 
tartalmazza. Az előállított transzlokáció akkor lehet igazán sikeres, hogy ha 
a  kiesett  búza  kromoszóma  szegmentum  hatását  a  beépült  idegen 
kromoszóma szegmentum jól képes kompenzálni. Ez a feltétel leginkább a 
homeológ kromoszómákból  képződött  transzlokációk esetén valósul  meg, 
hiszen  ebben  az  esetben  az  adott  funkciókért  felelős  gének  sorrendje  a 
különböző eredetű kromoszómákon közel azonos. A különböző eredetű, de 
azonos  homeológ  csoportba  tartozó  kromoszómák  közt  létrejöhet 
transzlokáció  a  meiózis  során  bekövetkező  rekombináció  révén.  A 
homeológ  rekombináció  feltétele,  hogy  a  homeológ  kromoszómák 
párosodjanak egymással a meiózis folyamán, ami általában rendkívül ritka 
jelenség.  A  meiotikus  kromoszómapárosodást  erősen  kontrollálja  a  búza 
Ph1 lókusza, ezért rendszerint csak a homológ kromoszómák párosodnak. A 
Ph1 lókusz delécióját  hordozó búza genotípusok alkalmazásával  azonban 
növelhető  a  homeológ  kromoszómapárosodás  gyakorisága  is,  melynek 
segítségével  számos  idegen  fajú  transzlokációt  állítottak  elő  az  elmúlt 
években. 
Irodalmi utalások szerint, egyes kromoszómák még a Ph1 lókusz hiányában 
sem  párosodnak  a  megfelelő  búza  homeológ  partnerekkel,  ami 
visszavezethető  arra,  hogy  a  búza  és  rokon  fajainak  genomjában  eltérő 
változások  következtek  be  az  evolúció  során.  Ebből  következően  az 
idegenfajú transzlokációk előállítására a homeológ rekombináción alapuló 
megközelítések  mellett,  hasznos  lehet  a  kromoszómapárosodástól  nem 
függő  módszerek  alkalmazása  is.  Az  ionizáló  sugárzás  a  kromoszómák 
véletlenszerű  törését  idézi  elő,  ami  a  kromoszóma  fragmentek 
újraegyesülése  révén  nagyszámú  idegenfajú  transzlokáció  kialakulásához 
vezethet.  Ismeretes,  hogy  a  besugárzást  az  1950-es  évektől  sikerrel 
alkalmazzák  a  búzába  történő  idegen  kromoszóma  szegmentumok 
beépítésére.
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Célkitűzések

Kutatásaink  során  azt  a  célt  tűztük  ki  magunk  elé,  hogy  az  Aegilops  
biuncialis fajból olyan interspecifikus transzlokációkat állítsunk elő, melyek 
alkalmazhatóak lehetnek a hexaploid búza abiotikus stressztoleranciájának 
javítására.

• A  cél  elérése  édekében  a  kísérletek  első  szakaszában  először 
megvizsgáljuk  a  különböző  Aegilops  biuncialis genotípusok 
szárazságtűrését,  annak  érdekében,  hogy  meghatározzuk,  mely 
genotípusok  alkalmazhatóak  génforrásként  a  búza  szárazságtűrésének 
növelését célzó idegen fajú keresztezésekben. 

 
• A szárazságtűréssel kapcsolatos fiziológiai vizsgálatok segítségével azt 

is teszteljük, hogy az idegen fajú keresztezések révén a búza genetikai 
háttérben megjelenő Ae. biuncialis kromoszómák javítják-e a létrehozott 
vonalak szárazságtűrését.

• Célul  tűztük  ki  az  Aegilops biuncialis Ub és  Mb kromoszómáinak 
kimutatására  szolgáló  GISH  technika  kidolgozását,  annak  érdekében, 
hogy  pontosan  ki  tudjuk  mutatni  az  Ae.  biuncialis kromoszómák 
szegmenseinek jelenlétét a búza genomban és detektálni tudjuk a köztük 
létrejött  interspecifikus  transzlokációkat.  A búza  és  az  Ae.  biuncialis 
közti  szoros  rokonság,  azaz  a  DNS szekvenciákban meglévő jelentős 
homológia miatt, az idegen fajból származó próba DNS nem-specifikus 
hibridizációjával  kell  számolnunk,  ami  a  reakció  feltételeinek  (pl. 
próba/blokkoló  DNS  arány,  a  hibridizáció  hőmérséklete,  a  mosási 
lépések ideje stb.) optimalizálását teszi szükségessé. 

• A korábbi  években búza  (Mv9kr1)  ×  Aegilops  biuncialis hibridekből 
létrehozott  amfiploidokból  és  addíciós  vonalakból  interspecifikus 
kromoszóma átépüléseket indukálunk: 

o Az (Mv9kr1)  ×  Ae.  biuncialis addíciós  vonalak  és  a  Chinese 
Spring  ph1b mutáns  genotípusának  keresztezésével,  melynek 
eredményeként  az  utódokban  homeológ  rekombinációk 
kialakulása várható. 
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o az  (Mv9kr1)  ×  Ae.  biuncialis amfiploidok  60Co  γ-val  történő 
besugárzásával,  mellyel  random  kromoszómatörések 
indukálhatók.  

A transzlokációkat az előző pontban ismertetett célkitűzések megvalósítása 
után GISH-el kívánjuk kimutatni. 

A  létrehozott  transzlokációs  vonalak  vizsgálatával  hosszú  távon 
megpróbálunk választ keresni arra a kérdésre, hogy az átvitt kromoszómák 
és kromoszóma szegmentumok közül melyek játszhatnak fontos szerepet a 
búza  szárazságtűrésének  növelésében  Ae.  biuncialis-al  történő 
interspecifikus keresztezések során.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1 A termesztett búza génforrásai

A  hexaploid  búza  potenciális  génforrásaiként  megjelölhető  idegen  fajok 
genom szerveződésük alapján három csoportot alkotnak (Friebe et al. 1996). 
Az  elsődleges  génforrások  közé  tartoznak  a  búzával  homológ 
kromoszómákat  tartalmazó fajok, így a  Triticum aestivum L.  (AABBDD, 
2n=6x=42) tájfajtái, a T. turgidum L. (AABB, 2n=4x=28) vad és termesztett 
formái, valamint a búza A és D genomjának donor fajai, a T. monococcum 
L.  (AmAm),  T.  boeticum  Boiss.,T.  urartu Tumanian  ex  Gandilyan  (AuAu, 
2n=2x=14),  és  az  Aegilops  tauschii Coss.  (DD,  2n=2x=14).  Másodlagos 
génforrások közé a  Triticum és  Aegilops fajok tartoznak, mivel genomjuk 
nagymértékű  homológiát  mutat  a  búzához  képest.  Ilyenek  például  a 
tetraploid T. timopheevii Zhuk. (AtAtGtGt) két alfaja, a ssp. timopheevii és a 
ssp.  armeniacum Jakubz.,  valamint  az  Aegilops nemzetség  Sitopsis 
szekciójába  sorolt,  S  genommal  rendelkező  fajok,  amelyek  a  búza  B 
genomjával mutatnak hasonlóságot. A búza harmadlagos génforrásai körébe 
azok  a  fajok  tartoznak,  amelyek  bár  keresztezhetőek  a  búzával,  azzal 
homológ genomokat nem tartalmaznak (pl. Hordeum, Secale és Thinopyrum 
fajok). 
A kecskebúza (Aegilops) fajok a termesztett búza elsődleges és másodlagos 
génforrásai  közé  sorolhatók.  Az  Aegilops nemzetségbe  11  diploid,  10 
tetraploid és 2 hexaploid faj tartozik (Van Slageren 1994), melyek D, S, U, 
C, N és M genomokkal rendelkeznek. A diploid Aegilops fajok viszonylag 
szűk elterjedési területtel rendelkeznek, míg a tetraploid és hexaploid fajok 
sokkal szélesebb ökológiai adaptációs képességet mutatnak (Hammer 1980, 
Miller 1987, Van Slageren 1994), ami a biotikus és abiotikus stresszekkel 
szembeni  jó  ellenálló-képességüket  jelzi.  Ezt  kihasználva  az  Aegilops 
fajokból  jelentős  számú  rozsda  (levél-,  szár-,  sárga  rozsda),  lisztharmat 
(Friebe et al. 1996; Schneider et al. 2008), cisztaképző fonálféreg (Jahier et 
al.  2001),  gyökérgubacs  fonálféreg  (Barloy  et  al.  2000),  hesszeni  légy 
(Martín-Sanchez  et  al.  2003)  és  zöld  gabonalevéltetű  (Zhu  et  al.  2004) 
rezisztencia gént vittek át idegen fajú keresztezéssel a termesztett búzába. 
Ugyanakkor mostanáig kevés sikerrel tudták a kenyérbúza abiotikus stressz 
tűrését javítani az  Aegilops fajokkal végzett idegen fajú keresztezés révén 
(Farooq et  al.  1992,  Farooq 2004),  bár  számos faj  potenciális  génforrást 
jelenthet  a búza számára a szárazság-,  sóstresszel  ill.  fagyással  szembeni 
védekezésben. Így a búzánál jobb szárazságtűrésű vonalakat találtak az Ae.  
tauschii (DD), az Ae. sharonensis Eig. (SlSl), az Ae. longissima Schweinf. & 
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Muschl. (SlSl), az  Ae. triuncialis L. (UtUtCtCt) és az  Ae. geniculata Roth. 
(MgMgUgUg) fajokban (Damania és Pecetti 1990; Waines et al. 1993; Rekika 
et al. 1997). Az U és M genommal rendelkező allotetraploid Aegilops fajok 
közül az Ae. neglecta Req ex Bertol. só- és fagytűrése, az Ae. geniculata só- 
és szárazságtűrése, valamint az Ae. biuncialis jó só- és fagytűrő képessége 
ismert (Colmer et al. 2006). 

2.1.1  Az  Aegilops  biuncialis,  mint  potenciális  génforrás  a 
búzanemesítésben 

Az  Aegilops  biuncialis Vis.  (syn.  Aegilops  lorentii Hochst,  Aegilops 
connata Steud.,  Aegilops  intermedia Steud.,  Aegilops  macrochaeta 
Shuttlew.&A.Huet  ex  Duval-Jouve,  Triticum  macrochaetum 
(Shuttlew.&A.Huet  ex  Duval-Jouve)  K.  Richter)  egy  éves,  MbMbUbUb 

genommal rendelkező, allotetraploid faj (2n = 4x = 28). Elterjedési területe 
a  mediterrán  térségtől  a  Kaukázusig  és  Észak-Iránig  terjed.  Regisztrált 
élőhelyeinek  évi  csapadék  mennyisége  225-800  mm  közt  változik,  de 
előfordul több, mint 1250 mm évi csapadék mellett is (Van Slageren 1994). 

1. ábra. Az Aegilops biuncialis elterjedési területe

Az igen eltérő klimatikus viszonyok mellett való széleskörű előfordulása a 
biotikus és abiotikus stresszekkel szembeni jó ellenálló képességet feltételez 
a fajon belül. Ezzel összhangban, nagyfokú rezisztenciát mutattak ki az árpa 
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sárga  törpeség  vírussal  szemben  (Makkouk  et  al.  1994),  de  van  néhány 
utalás a faj egyes genotípusainak jó fagy- (Ekmekci and Terzioglu 2002) és 
sótűrésére  is  (Colmer  2006).  Egyébiránt  meglehetősen  hiányosak  az 
ismereteink  az  Ae.  biuncialis génbankokban  fellelhető  genotípusainak 
abiotikus  stressztűrő  képességéről,  különösen igaz  ez  a  szárazság  stressz 
vonatkozásában. Mindez megnehezíti a faj génforrásként való alkalmazását 
a búza szárazságtűrésének javítására. Az  Ae. biuncialis  génforrásként való 
alkalmazását  nagyban  megkönnyítené  néhány  eltérő  csapadékellátottságú 
élőhelyről  származó  Ae.  biuncialis vonal  szárazságtűrésének  elemzése  és 
összehasonlítása  a  búzával.  A  megfelelő  genotípusok  ezek  után 
alkalmazhatóak lennének a búza szárazságtűrésének növelését célzó idegen 
fajú keresztezésekben.

2.2 Génátvitel idegenfajú keresztezésekkel 

A búza és egy idegen faj genotípusának keresztezésével előállított F1 hibrid 
tekinthető  az  első  lépésnek  a  búzába  történő  idegenfajú  génátvitel 
folyamatában (Heszky 1972a; Belea 1986). Magyarországon Belea Adonisz 
számos  Triticum,  Aegilops és  Secale fajjal  végzett keresztezéseket (Belea 
1976,  1986),  melyek  számos  kombinációjából  sikerrel  hozott  létre  F1 

hibrideket. Az F1 hibrid előállításának sikere erősen függ a keresztezéshez 
használt búza genotípusától (Mujeeb-Kazi et al. 1987; Farooq et al. 1990, 
Luo  et  al.  1992;  Lángné  és  Sutka  1989).  Mostanáig  4  recesszív 
keresztezhetőségi  (kr)  gént  azonosítottak  a  búzában  (Riley  és  Chapman 
1967; Snape et al. 1979; Falk és Kasha 1983; Zheng et al. 1992). A Chinese 
Spring  búza  fajtában,  mely  elismerten  az  egyik  legjobban  keresztezhető 
búza genotípus, 3 kr gén (kr1, kr2, kr3) található az ötös homeológ csoport 
kromoszómáin (Jiang et al. 1994). Ugyanakkor a Chinese Spring genotípus 
számos  előnytelen  agronómiai  tulajdonsággal  rendelkezik  (tavaszi  búza 
lévén  rendkívül  rossz  a  télállósága  és  a  betegségekkel  szemben  is 
fogékony),  melyek  megnehezítik  a  Chinese  Springgel  történt  idegenfajú 
keresztezésekből származó utódok alkalmazását a nemesítési folyamatban. 
Martonvásáron  a  kr1 gént  sikeresen  vitték  át  a  Chinese  Spring-ből  a  jó 
agronómiai  tulajdonságokkal  rendelkező,  köztermesztésben  lévő  Mv9 
búzafajtába (Molnár-Láng et al. 1996). Az Mv9kr1 búza genotípust azóta is 
sikeresen  alkalmazzák  rozzsal,  árpával,  Ae.  biuncialis-al,  stb.  történő 
idegenfajú keresztezésekben (Molnár-Láng et al. 1996, 2000a, Logojan és 
Molnár-Láng 2000). 
Az  idegenfajú  keresztezéssel  kapott  F1 hibridek  egy  –  egy  kópiában 
tartalmazzák  mind  a  búza,  mind  pedig  az  adott  keresztezési  partner 
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genomjait. A homológ kromoszómapárok hiánya miatt a meiózisban nem, 
vagy  csak  igen  kis  gyakorisággal  figyelhetünk  meg,  párosodott 
kromoszómákat, azaz bivalenseket, ami az F1 hibridek nagyfokú sterilitását 
okozza  (Belea  1986).  A  fertilitás  visszaállítására  alkalmazott  általános 
módszer  a  kolchicin-kezelés,  melynek  révén az  F1 hibridek  kromoszóma 
száma  megkettőzhető  (Heszky  1972b,  Dudits  és  Heszky  2003).  Az  így 
létrejött amfiploidokban már a búza és az idegen faj genomja 2-2 kópiában 
van jelen, ami lényegesen jobb fertilitást eredményez, mint az F1 hibrideké. 
Az amfiploidokban az idegen kromoszómák hatása a hasznos agronómiai 
tulajdonságokat illetően (pl. betegségekkel szembeni rezisztencia, abiotikus 
stresszekkel  szembeni  ellenálló  képesség  stb.)  nemesítési  szempontból 
reálisabban  vizsgálható.  Az  amfiploidok  viszonylagos  fertilitásuk  révén 
fenntarthatók  és  állandó  génforrásként  szolgálhatnak  új  tulajdonságok 
átviteléhez,  alkalmas  kontrollként  használhatók  a  géntérképezési  és 
genomikai  kutatások  során  (Dudits  és  Heszky  2003).  Az  amfiploidok 
fertilitásuk révén már alkalmas kiindulópontjai lehetnek diszómás addíciós 
vonalak előállításának, melyekben a teljes búza genom mellett egy idegen 
fajú  homológ  kromoszómapár  található.  Az  addíciós  vonalak  előállítása 
rendszerint  több  évig  tartó  folyamat,  melynek  során  a  búzával  történő 
többszöri visszakeresztezés révén az idegen fajú kromoszómák generációról 
generációra  eliminálódnak.  Az  egyes  visszakeresztezett  generációk 
citogenetikai  vizsgálata  során  a  43  kromoszómával  rendelkező 
monoszómás,  illetve  a  44  kromoszómával  rendelkező  diszómás  addíciós 
vonalak  kiválogatása  a  cél.  A  monoszómás  addíciós  vonalakból 
öntermékenyítéssel  vagy  dihaploid  előállítással  (pl.  embriókultúra 
alkalmazásával) diszómás addíciós vonalak hozhatók létre. A teljes addíciós 
sorozat  előállítását  számos  körülmény  nehezítheti.  Néhány  idegen  fajú 
kromoszóma,  mint  például  az  árpa  1H  kromoszómája  sterilitást  okoz, 
amikor  búza  genetikai  háttérben  van jelen  (Islam et  al.  1978),  a  hosszú 
karon elhelyezkedő  Shw gén hatása miatt  (Taketa et  al.  2002).  Bizonyos 
idegen fajú kromoszómákon ún. gametocid gének helyezkednek el, melyek 
kromoszóma-töréseket  indukálnak  (Endo  1990).  Megfigyelhető  továbbá 
egyes  idegen  fajú  kromoszómák  preferált  átkerülése  a  következő 
nemzedékbe,  míg  mások  preferált  eliminációja  (Jiang  et  al.  1993).  A 
nehézségek  ellenére,  idáig  több  Aegilops fajjal  előállított  addíciós  vonal 
sorozatról számoltak be (pl. Ae. umbellulata, Ae. mutica, Aegilops kotschyi,  
Ae. longissima, Ae. ventricosa, Ae. geniculata stb.) (Schneider et al. 2008). 
Az Ae. biuncialis esetében eddig a 2Mb, 3Mb, 7Mb, valamint a 3Ub és 5Ub 

kromoszómákkal  állítottak  elő  addíciós  vonalakat  martonvásári  kutatók 
(Molnár-Láng et al. 2002; Schneider et al. 2005). 
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A szubsztitúciós vonalakban egy homológ búza kromoszóma pár helyett egy 
pár idegen kromoszóma pár található. Előállításuk leggyakrabban egy adott 
addíciós vonal és egy adott búza monoszómás vonal keresztezésével, majd 
az öntermékenyített utódokból szelekcióval történik. Ezen igen időigényes 
folyamat egyik célja rendszerint az adott idegen fajú kromoszóma pár és az 
általa  helyettesített  búza  kromoszóma  pár  közti  homeológia  viszonyok 
megállapítása  (Sears  1968,  Islam és  Shepherd  1992a).  Ma már  azonban, 
változatos  típusú (RFLP, SSR,  AFLP, S-SAP stb.)  molekuláris  markerek 
nagy  száma  áll  rendelkezésre,  melyek  segítségével  egy  adott  idegen 
kromoszóma  és  a  búza  kromoszómák  közti  homeológia  könnyen 
megállapítható (Iqbal et al.  2000). A szubsztitúciós (és addíciós) vonalak 
alkalmazásának  másik  célja,  a  hasznos  tulajdonságokért  felelős  gének 
kromoszómális lokalizációjának megállapítása (Handly et al. 1994; Molnár 
et  al.  2007),  majd  belőlük  kiindulva  interspecifikus  transzlokációk 
létrehozása.  Az  addíciós  vonalakhoz  hasonlóan  számos  Aegilops fajjal 
állítottak  elő  szubsztitúciós  vonal  sorozatokat  (Ae.  umbellulata,  Ae.  
caudata,  Ae.  sharonensis,  Ae.  longissima,  Ae.  speltoides,  Ae.  geniculata) 
(Schneider et al. 2008), de T. aestivum-Ae. biuncialis szubsztitúciós vonalak 
létrehozásárol eddig nem számoltak be.

2.3. Idegen fajú transzlokációk előállítása
2.3.1. Homeológ rekombináción alapuló módszerek

A  transzlokációk  létrehozásának  célja  az,  hogy  lehetőség  szerint  minél 
kisebb, már csak az adott tulajdonságért felelős kromoszóma szegmentumot 
vigyük  át  a  búzába.  Idegen  fajú  transzlokációk  előállítására  többféle 
módszer  létezik  (Sears  1972,  Gale  and  Miller  1987,  Feldman  1988).  A 
módszerek  első  csoportja  homeológ  rekombinációk  előállítására  irányul. 
Homeológ  rekombináció  két  különböző,  de  azonos  homeológ  csoportba 
tartozó kromoszóma közt  alakul  ki  a meiózis  folyamán.  Mivel  egy adott 
homeológ csoporton belül a kromoszómák génsorrendje közel azonos, ezért 
bizonyos  kromoszóma szegmentumok jól  helyettesíthetik egymás  hatását. 
Ezek alapján a búza és egy idegen faj homeológ kromoszómái közt létrejött 
transzlokációk  esetén  a  kieső  búza  kromoszóma  szegmentum hatását  jól 
kompenzálhatja  az  idegen  kromoszóma  szegmentum.  Az  allohexaploid 
búzában  a  meiózis  folyamán  csak  a  homológ  kromoszómák  párosodnak, 
illetve rekombinálódnak egymással, míg az A, B és D genomokhoz tartozó 
azonos homeológ csoportba tartozó kromoszómák szinte sohasem (Riley és 
Law 1965). Ez a diploidszerű meiózis jelleg egy összetett genetikai rendszer 
által  szabályozott,  melyben  a  homeológ  párosodást  gátló  Ph1 (az  5B 
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kromoszóma  hosszú  karján)  és  Ph2 (a  3D  kromoszóma  rövid  karján) 
lókuszok  a  meghatározóak,  számos  kisebb,  a  homeológ  párosodást  gátló 
vagy elősegítő lókusz mellett (Sears 1976). Búza-rozs hibridek kromoszóma 
párosodását vizsgálva a meiózis első metafázisában megállapították, hogy a 
Ph1 lókusz hiánya jobban elősegíti a búza-rozs kromoszóma asszociációk 
kialakulását,  mint a  Ph2 lókusz hiánya (Benavente et  al.  1998), ami arra 
utal, hogy a két lókusz közül a Ph1 erősebb hatású a Ph2-nél. A Ph1 lókusz 
felépítéséről és működéséről jelenleg igen kevés az ismeretünk. Az a tény, 
hogy  a  főként  pontmutációkat  kiváltó  EMS  mutagenezissel  nem,  míg 
deléciókat  és  egyéb  kromoszóma  átrendeződéseket  kiváltó  ionizáló 
sugárzással drámaian befolyásolható a lókusz működése (Wall et al. 1971, 
Sears 1977, Roberts et al. 1999) arra utal, hogy a  Ph1 lókuszon több gén 
található.  A  Ph1 lókuszon található gén (-ek) egyes  feltételezések szerint 
szerepet  játszanak  a  homológ  és  homeológ  kromoszómák 
megkülönböztetésében,  a  homológ kromoszómapárok kialakulásában és a 
köztük  bekövetkező  párosodás  részfolyamatainak  irányításában  (Moore 
2005).  Melyek  lehetnek  ezek  a  részfolyamatok?  A  Ph1 lókusz  (dózistól 
függően) befolyásolhatja a telomér régiók felismerésének specifitását, mely 
kulcsszerepet  játszik  a  szinaptonémás  komplexek  kialakításában  és  ezen 
keresztül  a  meiotikus  kromoszómapárosodás  kiváltásában  (Prieto  et  al. 
2004).  A  telomér  régiókhoz  hasonlóan  a  centroméra  régiók  szintén 
elsődleges  helyei  lehetnek  a  homológ  kromoszómák  felismerésének. 
Tetraploid és hexaploid búzán végzett megfigyelések szerint a centromérák 
párokba  rendeződnek  a  meiózist  megelőzően  (Aragon-Alcaide  et  al. 
1997a,b;  Martinez-Perez  et  al.  2000)  és  a  Ph1 lókusz  feltehetően  a 
centromérák közti kölcsönhatások specifitását is befolyásolja (Prieto et al. 
2004).  Továbbá,  kukoricán  és  Caenorhabditis  elegans-on  végzett 
vizsgálatok arra utalnak, hogy a párosodás kezdete szorosan kapcsolódik a 
kromoszómák egyes lokális régióinak konformációs változásaihoz (Dawe et 
al.  1994;  MacQueen  és  Villeneuve  2001).  Hexaploid  búzában  ez  a 
konformációs változás szintén megfigyelhető, ami a Ph1 lókusz jelenlétében 
csak  az  eukromatikus  régiókat,  hiányában  pedig  az  eukromatikus  és  a 
telomérák heterokromatikus régióit egyaránt érinti (Dawe et al. 1994; Prieto 
et al. 2004). Valószínűleg a Ph1 lókusz által befolyásolt lokális konformáció 
változás  állhat  a  hátterében  annak  is,  hogy  a  Ph1 jelenlétében  a 
rekombinációs  események  csak  a  kromoszómák  homológ  régióit,  míg 
hiányában a homológ és homeológ régiókat egyaránt érintik (Dubcovsky et 
al. 1995; Luo et al. 2000). 
Összességében, a búza  Ph rendszere azáltal, hogy meggátolja a homeológ 
rekombinációk  kialakulását  biztosítja  a  hexaploid  genom  diploidszerű 
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öröklődését,  de egyben jelentős  akadályt  képez az idegen fajú  homeológ 
transzlokációk létrehozásával szemben. A Ph rendszer működésének gátlása 
elősegítheti  a  homeológ  rekombinációk  és  ezen  keresztül  az  idegenfajú 
transzlokációk kialakulását.

Az 5B kromoszóma eltávolításán alapuló stratégiák

Az  egyik  lehetséges  mód  a  Ph rendszer  és  ezen  belül  a  Ph1 lókusz 
hatásának  csökkentésére  az  5B  kromoszóma  eltávolítása  (Sutka  2005). 
Rendszerint  olyan genotípusok létrehozása a cél,  amelyek  tartalmazzák a 
kívánt idegen fajú kromoszómát, de hiányzik belőlük az 5B kromoszóma. 
5B monoszómás vonalakat a kívánt idegen fajjal megporozva az utódok kb. 
75%-ából  hiányozhat  az  5B  kromoszóma  (Sears  1981).  Ezt  a  módszert 
alkalmazta  sikeresen  Riley  (1966)  az  Ae.  bicornis x  búza  keresztezések, 
valamint  Joshi  és  Singh  (1979)  rozs  x  búza  keresztezések  esetében. 
Ugyanakkor 5B nulliszómok 4D tetraszómok (olyan genotípusok, ahol az 
5B  kromoszómákat  további  két  darab  4D  kromoszóma  helyettesíti) 
alkalmazása szintén sikeres lehet (Sears 1981). 
Bár az 5B kromoszóma eltávolítása jelentősen növelheti az intrespecifikus 
homeológ rekombinációk gyakoriságát, számos nehézséggel is számolnunk 
kell. Az 5B monoszóm x idegen fajkeresztezésekből származó 5B hiányos 
F1 hibridek  fertilitása  rendkívül  kicsi,  ami  igen  nehézzé  teszi  a  búzával 
történő  első  visszakeresztezéseket  (Sutka  2005).  Az  5B  hiányos  F1 

hibridekből történő amfiploid előállítás elvileg kínálhat alternatívát,  de az 
amfiploid  előállítás  ebben  az  esetben  szintén  rendkívül  nehéz  (Gale  és 
Miller, 1987). 

Ph1 deléciós mutánsok alkalmazása

A  Ph1 lókusz  eltávolítására  az  5B  kromoszóma  meghagyásával  kínál 
alternatívát az 5B deléciós kromoszómákat hordozó mutánsok alkalmazása. 
Hexaploid búza esetében Sears (1977) állított elő egy kb 70 Mb terjedelmű, 
interkaláris  deléciót  hordozó  Chinese  Spring  genotípust  (Chinese  Spring 
ph1b mutáns).  A  Chinese  Spring  búzafajta  ph1b mutáns  vonalainak 
felhasználásával  hozott  létre  új  búza-rozs  rekombinációkat  Lukaszewski 
(2000), és búza-árpa rekombinációkat Islam et al. (1992b). A ph1b mutáció 
segítségével Ceoloni et al. (1992) az Ae. longissima lisztharmat reziszencia 
génjét (Pm13) vitte át a termesztett búzába. 
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Ph1 inhibitor géneket hordozó genotípusok alkalmazása

A Ph1 lókusz hatásának csökkentése lehetséges annak eltávolítása nélkül is. 
Ismeretes, hogy az Ae. speltoides hexaploid búzával képzett F1 hibridjeiben 
képes a Ph1 lókusz hatását csökkenteni (Riley et al. 1961). Chen et al.-nak 
(1994) sikerült az  Ae. speltoides-ből a  Ph1-gátló (Ph inhibiting,  PhI) gént 
átvinni a hexaploid búzába. Mivel a PhI gén domináns, ezért már egyszeres 
dózisban is csökkenti a  Ph1 hatását. A PhI gént tartalmazó búza genotípus 
(CO4) alkalmas arra, hogy ebben a háttérben idegen fajú rekombinánsokat 
állítsanak  elő.  A módszer  hátránya,  hogy a  PhI  homeológ rekombinációt 
kiváltó hatása elmarad attól, amit az 5B kromoszóma eltávolításakor, vagy a 
ph1b mutáció  alkalmazásakor  megfigyeltek  (Chen  et  al.  1994). 
Mindazonáltal  a  PhI gén  alkalmazásával  sikeresen  hoztak  létre  búza-Ae.  
triuncialis, búza-Ae. geniculata rekombinációkat (Aghaee-Sarbarzeh et al. 
2002).  Levél  és  szár  rozsda  rezisztenciát  hordozó  búza–Ae.  umbellulata 
rekombinánsokat (Chhuneja et al. 2007)

Spontán homeológ rekombinációk

A búza – idegen faj homeológ transzlokációk másik csoportját a spontán 
létrejött  transzlokációk  képezik.  A  spontán  kialakult  terminális 
transzlokációra példa az  Lr24 levél rozsda rezisztencia gént hordozó 3D-
3Ae  búza-A.  elongatum transzlokáció  (Smith  et  al.  1968).  A  spontán 
létrejött  idegen fajú homeológ transzlokációk másik  csoportját  alkotják a 
centrikus  fúziók  (Sutka  2005).  Gyakori  jelenség,  hogy az  univalensek  a 
meiózis  során  a  centroméránál  törnek,  létrehozva  ezzel  két  telocentrikus 
kromoszómát.  A  különböző  eredetű  telocentrikus  kromoszómák 
újraegyesülése révén kialakulhatnak búza-idegenfajú centrikus fúziók. Ez a 
jelenség lehetőséget biztosít arra, hogy egy idegen fajú kromoszóma karral 
cseréljük ki  a  neki  megfelelő  homeológ búza  kromoszóma kart.  Talán a 
legismertebb  példa  a  kompenzáló  típusú  centrikus  fúziókra  a  búza-rozs 
1BL.1RS valamint 1AL.1RS transzlokációk. A rozs 1R kromoszómájának 
rövid karján számos rezisztencia gén található a lisztharmattal (Pm8, Pm17) 
a sárga rozsdával (Yr9), a szár rozsdával (Sr31), valamint a levél rozsdával 
(Lr26) szemben (McIntosh 1988, Heun et al. 1990, Bedő et al. 1993). A 
centrikus  fúziók  létrehozása  irányítottan  is  végrehajtható.  Idegen  fajú 
diszómás szubsztitúciós vonal x búza, illetve idegen fajú diszómás addíciós 
vonal  x  búza  monoszómák  keresztezésével  előállíthatók  olyan  dupla 
monoszómás  genotípusok,  ahol  a  megfelelő  idegenfajú  és  búza 
kromoszómák  csak  egy-egy  példányban  vannak  jelen  (Sutka  2005,  Kiss 
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1968).  Ezekben a növényekben a centrikus fúziók kialakulása viszonylag 
nagy  gyakorisággal  bekövetkezik  (4-20%),  függően  a  résztvevő  búza  és 
idegen  fajú  kromoszómák  típusától  (Lukaszewski  és  Gustafson,  1983; 
Lukaszewski 1993, 1997; Marais és Marais 1994). 
A homeológ rekombináción alapuló módszerek nagy előnye, hogy a létrejött 
idegenfajú  transzlokációk  nagy  része  kompenzáló  típusú.  Ugyanakkor 
vannak hátrányai is, melyek korlátozhatják a búzába történő idegen fajú gén 
átvitelben  történő  alkalmazásukat.  A  búza  és  egy  rokon  faj  homeológ 
kromoszómái  közti  rekombináció  gyakorisága  a  kromoszóma  karok 
proximális régiójában nulla, vagy ahhoz közelítő érték (Lukaszewski 1995). 
Amennyiben a kívánt gén ezen régióban helyezkedik el,  szinte lehetetlen 
homeológ rekombináció segítségével  átvinni a búzába.  További nehézség 
lehet, hogy bizonyos homeológ kromoszómák még a Ph1 lókusz hiányában 
sem párosodnak a meiózis folyamán. Ennek számos oka lehet. Az idegen faj 
evolúciója  során  bekövetkezhetnek  olyan  intragenomikus  kromoszóma 
átrendeződések  (poliploid  faj  esetén  intergenomikus  kromoszóma 
átrendeződések  is)  melyek  megakadályozhatják  a  búza  kromoszómákkal 
történő  párosodást  (Cuadrado  et  al.  1997,  Sybenga  1999).  Az  ismétlődő 
szekvenciák,  illetve  a  heterokromatikus  régiók  eltérő  mintázata  szintén 
negatívan  befolyásolhatja  a  búza  és  egyes  rokon  fajok  homeológ 
kromoszómái  közti  párosodást.  Ha a  felsorolt  tényezők  miatt  nem,  vagy 
csak korlátozottan lehetséges homeológ rekombináció révén interspecifikus 
transzlokációkat létrehozni érdemes olyan módszerhez folyamodni, ahol az 
intergenomikus  transzlokációk kialakulását  nem limitálja  a  kromoszómák 
közti párosodás (Jubault et al. 2006, Sears 1993). A következőkben néhány 
olyan módszert tekintek át, amelyek random kromoszómatöréseket, illetve 
transzlokációkat hoznak létre. 

2.3.2 Random kromoszóma törések létrehozására alkalmas módszerek

Random kromoszóma törések létrehozása ionizáló sugárzással

Az  idegen  fajú  transzlokációk  létrehozásának  legrégebben  alkalmazott 
módszere az ionizáló sugárzás alkalmazása. Az ionizáló sugárzás biológiai 
rendszerekre, ezen belül a DNS-re gyakorolt hatására vonatkozóan számos 
elmélet  látott  napvilágot,  melyekről  részletes  áttekintés  található  Bálint 
Andor (Bálint  1974, 1996) és Sutka József  munkáiban (Sutka 2005).  Az 
ionizáló sugárzás a DNS törését váltja ki oly módon, hogy a kettős hélix két 
szálán  a  törések  nem  azonos  pozícióban,  hanem  egymáshoz  képest 
elcsúsztatva következnek be (Bálint 1974). A kettős szálú DNS törött végein 
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olyan  nukleotidok  találhatók,  amelyek  szerves  bázisai  nem  alkotnak  H-
kötéseket. E „ragadós” végeken keresztül a DNS fragmentek közel kerülve 
egymáshoz,  újra  egyesülhetnek.  Eltérő  eredetű  DNS  fragmentek 
egyesülésével különböző típusú transzlokációk alakulhatnak ki. Ezek közül 
a legfontosabbak a dicentrikus kromoszómák, a terminális transzlokációk, 
az inszerciók (intersticiális transzlokációk) és a centrikus fúziók (Sutka és 
Petrovics 1970, Sutka 2005). Olyan esetekben, amikor a törés a centromérán 
következett  be,  de a  centroméra funkcionálisan épp maradt,  telocentrikus 
kromoszómák is  kialakulhatnak.  Az első idegen fajú transzlokációt  Sears 
állította  elő  1956-ban,  amikor  röntgen sugárzás  segítségével  az  Aegilops  
umbellulata rozsdarezisztenciáját vitte át a termesztett búzába. Hazánkban 
Kiss  Árpád  1954-ben  röntgensugárzás  alkalmazásával  hexaploid  triticale 
hímsteril  genotípusokat  állított  elő  (Kiss  1968).  Barabás  Zoltán az MTA 
Martonvásári  Mezőgazdasági Kutatóintézetében X-sugárzás segítségével a 
Triticum carthlicum-ból  állított  elő a hexaploid  T. vavilovi-nak megfelelő 
formákat (Barabás 1959). A gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1965-ben 
létesített  sugárkert  fellendítette  a  hazai  mutációs  kutatásokat.  A  60Co  γ−
sugárforrás alkalmazása lehetővé tette számos kultúrfaj  (búza, árpa,  rozs, 
kukorica,  borsó)  teljes  vegetációs  perióduson  keresztül  történő  krónikus 
besugárzását.  A  sugárkert  segítségével  a  világon  elsőként  állítottak  elő 
magas  lizin-  és  fehérjetartalmú  kukorica  mutánsokat  (Bálint  and  Sutka 
1966).  Dudits  és  Sutka  (1970)  különböző  borsó  fajtákból  állítottak  elő 
mutáns genotípusokat. A krónikus γ−sugárzás kvantitatív tulajdonságokra és 
a különböző fejlődési stádiumokban kifejtett  hatása is tanulmányozhatóvá 
vált (Bálint and Sutka 1966, Sutka 1971). A későbbiekben Hajósné Novák 
Márta és munkatársai magas fehérje- és/vagy olajtartalmú szója mutánsokat 
állítottak  elő  krónikus  γ-sugárzással  (Hajós  Novák and  Kőrösi  2001).  A 
növények  (többnyire  a  szemek)  besugárzásával  számos  idegen  fajú 
transzlokációt  hoztak  létre,  amelyek  a  termesztésben  elterjedtek.  Az 
Agropyron elongatum-ból besugárzás segítségével vittek át levél (Lr19) és 
szárrozsda rezisztencia (Sr25, Sr26) géneket (McIntosh et al. 1977; Knott 
1961).  Friebe  és  munkatársai  az  Agropyron  intermedium  levélrozsda 
rezisztenciáját  (Friebe  et  al.  1993),  illetve  a  rozs  hesszeni  légy 
rezisztenciáját vitte át a hexaploid búzába besugárzás segítségével (Friebe et 
al. 1991). 

Kémiai mutagének alkalmazása

A kémiai mutagéneknek a növénynemesítésben történő alkalmazása szintén 
hosszú  múltra  tekint  vissza  (Sutka  2005).  A  mutagenezisben  használt 
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leggyakoribb  szerves  vegyülettípusok  az  (1)  epoxidok  és  epiminek,  (2) 
alkiláló és oxidáló vegyületek, (3) purin és purin származékok, (4) alkán-
szulfonsav  észterek.  Mivel  munkám  során  nem  dolgoztam  kémiai 
mutagénekkel, és a dolgozat terjedelme sem engedi az összes vegyülettípus 
bemutatását, ezért itt csak az egyik leggyakrabban használt vegyület, etil-
metánszulfonát  (EMS)  hatását  mutatom  be.  Árpán  végzett  vizsgálatok 
szerint  0,25-0,5%  -os  oldata  már  50%-os  letalitást  eredményez  függően 
attól,  hogy  száraz,  vagy  benedvesített,  duzzadt  szemeket  kezeltek 
(Lundqvist 1992). Kromoszóma aberrációk azonnali hatásként igen ritkán, 
vagy egyáltalán  nem jelennek  meg,  általában  csak  a  második-  harmadik 
mitotikus ciklus után detektálhatóak. A mutagenizálást követő nemzedékek 
(M0,  M1,  M2,…,  Mn)  részleges  sterilitása  nagyobb  részt  a  különböző 
génekben  bekövetkezett  pontmutációkkal  (illetve  a  gének 
funkcióvesztésével)  magyarázható és kevéssé a kromoszómák strukturális 
változásaival.  Gyakorlati  alkalmazása  is  főleg  pontmutációk  kiváltása 
érdekében történik. (Slade et al. 2005) Ugyanakkor Knott (1989) a búza-A. 
elongatum T7DS.7DL-7Ae#1L  terminális  transzlokációt  hordozó  Agatha 
búza  fajtából  EMS indukált  mutagenezissel  hozott  létre  T7DS.7DL-7Ae#
1L-7DL intersticiális transzlokációt (Agatha-235) (Friebe 1994). 

A szövettenyésztés alkalmazása

A szövettenyésztés kiválthat kromoszóma strukturális változásokat, például 
töréseket,  deléciókat,  transzlokációkat  és  inverziókat  (Dudits  és  Heszky 
2003),  melyekről  beszámoltak  a  búza  (Karp  és  Maddock 1984),  az  árpa 
(González et al. 1996), a  Triticum timopheevii (Zorinyants et al. 1995) és 
több más  Triticeae faj  esetében.  Lapitan és  munkatársai  voltak az elsők, 
akik  C-sávozást  alkalmazva  részletesen  jellemezték  a  búza-rozs  hibridek 
embrió  kultúrájából  regenerált  növényekben  megjelent  interspecifikus 
transzlokációkat  (Lapitan  et  al.  1984).  A  későbbiekben  beszámoltak 
szövettenyésztés által indukált búza-árpa (Molnár-Láng et al. 1991), búza-
Agropyron desertorum (Li és Dong 1994), búza-Dasypyrum villosum (Li et 
al.  2000)  és  más,  a  Hordeum nemzetségen  belüli  (Pickering  1989) 
interspecifikus  transzlokációkról.  Martonvásáron,  genomikus  in  situ 
hibridizációval  Molnár-Láng  et  al.  (2000a)  kimutatták,  hogy  a 
szövettenyészetben  elszaporított  hibridekben  nőtt  a  búza-árpa 
kromoszómapárosodások  száma,  melynek  eredményeként  búza-árpa 
transzlokációk  jöttek  létre  (Molnár-Láng  et  al.  (2000b).  Hasonló 
megfigyeléseket  tett  árpa × vad rozs  hibridek szövettenyészetben történő 
elszaporítása után Dahleen (1999) is. Szövettenyésztés segítségével számos, 
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gyakorlati jelentőségű betegség rezisztencia gént vittek át a búzába. Banks 
és  munkatársai  az  Agropyron  intermedium-ból  árpa  sárga  törpeség  vírus 
rezisztenciáért  felelős  géneket  vitt  át  a  búzába  (Banks  et  al.  1995),  míg 
Larkin és munkatársai a rozsból vitt át a cisztaképző fonálféreggel szembeni 
rezisztencia géneket (Larkin et al. 1989). 

Gametocid gének alkalmazása

A kromoszómák törését különböző genetikai módszerekkel is kiválthatjuk. 
Idegen fajú addíciós vonalak előállítása során gyakran előforduló jelenség, 
hogy egyes idegen kromoszómák a vártnál nagyobb gyakorisággal kerülnek 
át a következő nemzedékbe (Endo 1988). A későbbiekben kimutatták, hogy 
a  legtöbb  ilyen  idegen  fajú  kromoszóma  ún.  gametocid  (Gc)  gén(eke)t 
hordoz. Az  Aegilops nemzetségen belül számos faj  esetében kimutatták a 
Gc gének jelenlétét, például az Ae. triuncialis és az Ae. caudata 3C (Endo és 
Tsunewaki 1975), az  Ae. cylindrica 2C (Endo 1979), az  Ae. longissima és 
Ae. sharonensis 2Sl és 4Sl (Maan 1975, Endo 1985), az Ae. speltoides 2S és 
6S  (Kota  és  Dvorak  1988)  és  az  Ae.  geniculata 4Mg kromoszómáján 
(Kynast et al. 2000). Monoszómás állapotban zygotikus sejtekben, vagy a 
gametogenezis  során,  a  Gc gének hatására abortálódnak azok a gaméták, 
amelyek  nélkülözik  a  Gc géneket.  A  Gc gének  letális  hatásukat  a 
kromoszóma törések kiváltásán keresztül fejtik ki. Különböző idegen fajú 
addíciós  vonalakat  az  Aegilops  cylindrica 2C  kromoszómáját  tartalmazó 
addíciós vonallal keresztezve számos új búza-árpa, búza-rozs transzlokációt 
hoztak létre (Schubert et al. 1998; Friebe et al. 2000). 
A  random  kromoszóma  törések  legnagyobb  előnye,  hogy  a  hasznos 
tulajdonságokat hordozó idegen fajú transzlokációk létrehozása nem függ az 
átvinni  kívánt  gén  (~komplexum)  kromoszómán  belüli  helyzetétől.  Az 
előnyös interspecifikus transzlokációk létrejöttét szintén nem befolyásolja a 
búza és idegen fajú kromoszómák közti párosodási gyakoriság. Végezetül, 
random  kromoszóma-törésekkel  intersticiális  transzlokációk  is 
létrehozhatók.  Optimális  esetben  bekövetkezhet  olyan  helyzet,  amikor  a 
búza kromoszómán egy,  az idegen kromoszómán pedig két töréspont jön 
létre.  Ekkor elvileg lehetőség van arra,  hogy az idegen fajú kromoszóma 
szegmens  beépüljön  a  búza  kromoszómába  a  nélkül,  hogy  elveszne 
bármekkora  búza  kromoszóma  szakasz.  Mostanáig  csak  kevés,  hasznos 
agronómiai tulajdonságot hordozó és egyéb abnormalitásokat nem mutató 
intersticiális transzlokációt hoztak létre. Talán az egyik legjobb példa erre az 
a búza-rozs transzlokáció, ahol a Hesszeni légy rezisztenciát hordozó 6RL 
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rozs  kromoszóma szegment  a  búza 4A kromoszómájának  hosszú karjába 
ékelődött (Ti4AS.4AL-6RL-4AL) (Friebe et al. 1991, Mukai et al. 1993b). 
A  random  kromoszómatöréseken  alapuló  módszerek  hátránya,  hogy 
rendszerint  nagyszámú  genetikai  defektusokat  hordozó  transzlokációk 
alakulnak ki. Ennek oka, hogy a transzlokációk általában nem a homeológ 
kromoszómák  közt  jönnek  létre,  így  gyakran  létfontosságú  búza 
kromoszóma  régiók  eliminálódnak.  A  szintén  gyakori  gén  duplikáció 
szintén  defektusokat  okozhat.  Továbbá,  a  random  kromoszóma  törések 
során  az  interspecifikus  transzlokációkon kívül  a  búza  genomon belül  is 
létrejönnek  intra-  és  intergenomikus  kromoszóma  átrendeződések. 
Mindezek  eredményeként  a  létrehozott  interspecifikus  transzlokációk 
stabilizálódása több generációt igényelhet. A kompenzáló típusú és hasznos 
agronómiai tulajdonságokat hordozó transzlokációk igen kis gyakorisággal 
fordulnak  elő  az  egyes  mutagenizált  nemzedékekben,  ezért  ezeknek  a 
transzlokációknak a kiválogatása nem nélkülözheti egy hatékony szelekciós 
rendszer alkalmazását. 

2.4. Idegen fajú transzlokációk kimutatásának módszerei

A búza genomba beépült idegen fajú kromoszóma szegmentum kimutatása, 
azonosítása,  valamint  a  beépülés  helyének  meghatározása  fontos  feladat, 
mely  többféle  módszerrel  lehetséges.  A  transzlokációs  töréspont  pontos 
meghatározása segíthet megállapítani az átépült idegen kromatin méretét. A 
transzlokációs  töréspontok  helyzete  akkor  lehet  különösen  fontos,  ha 
különböző okok miatt (pl. nem kívánt agronómiai tulajdonságok jelenléte) 
csökkenteni kell az integrálódott idegen kromatin mennyiségét. Az idegen 
fajú transzlokációk jellemzésére számos citológiai, biokémiai és molekuláris 
genetikai (molekuláris markerek) módszer áll rendelkezésre. Munkám során 
molekuláris  citogenetikai  módszereket  (in  situ hibridizáció)  használtam, 
ezért a továbbiakban csak az  in situ hibridizációs módszereket ismertetem 
röviden.

2.4.1 Fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH)

Az  in  situ hibridizáció  alkalmas  DNS  vagy  RNS  szekvenciák  biológiai 
preparátumokban történő kimutatására (Schwarzacher and Heslop-Harrison 
2000).  Ennek során  valamilyen  jelölt  DNS vagy RNS szekvenciát,  mint 
próbát  hibridizálnak  az  adott  biológiai  preparátum  (pl.  mikroszkópi 
tárgylemezen fixált  kromoszóma-,  interfázisos sejtmag-,  DNS szál-,  vagy 
szöveti  metszet  preparátumok)  által  tartalmazott  DNS  vagy  RNS 
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molekulákhoz.  A hibridizáció eredményeként  a (ma már szinte kizárólag 
fluorokrómokra  alapozott  jelölésnek  köszönhetően)  a  hibridizált  próba 
helyzete  fluoreszcens  mikroszkóp  segítségével  kimutatható.  Növények, 
különösen gabonafélék esetében, a gyökércsúcs osztódó szövetéből készített 
kromoszóma preparátum különösen alkalmas arra, hogy a különböző DNS 
próbák  hibridizációs  mintázata  alapján  a  kromoszómákat  azonosítsuk, 
allopoliploidok  esetén  a  különböző  genomokhoz  tartozó  kromoszómákat 
kimutassuk.  Idegenfajú  keresztezésekből  származó  utódokban 
meghatározható  az  idegen  kromoszómák  száma  és  kimutathatóak  az 
esetlegesen létrejött intergenomikus kromoszóma átrendeződések.
A kromoszómaazonosításhoz alkalmazott  in situ  hibridizációs módszereket 
a  próba  DNS jellege  alapján  két  fő  típusra  oszthatjuk.  A  repetitív  DNS 
szekvenciákat  (pl.  5S  és  45S  riboszómális  DNS,  GAA  mikroszatellit 
szekvenciák, pAs1, pSc119.2 stb.) próbaként alkalmazó fluoreszcens in situ 
hibridizáció (FISH) eredményeként az egyes kromoszómákon kromoszóma-
specifikus  hibridizációs  mintázat  jelenik  meg  (Rayburn  és  Gill,  1985, 
Pedersen és Langridge, 1997). A teljes genomi DNS-t próbaként alkalmazó 
genomi  in  situ hibridizáció (GISH) eredményeként  az adott  genom (-ok) 
kromoszómái teljes hosszukban jelölődnek (Schwarzacher et al. 1989; Le et 
al. 1989).
A gabonaféléken alkalmazott egyik legáltalánosabb FISH próba a rozsból 
izolált,  120  bp  hosszú,  ismétlődő  szekvencia  (pSc119.2).  Búza 
kromoszómákon  a  pSc119.2  hibridizációs  mintázata  alapján  az  összes  B 
kromoszóma, és egy-két A és D kromoszóma is beazonosítható (Rayburn és 
Gill, 1985). Az Aegilops tauschii-ból származó pAs1 ismétlődő szekvencia 
használatával  már  az  összes  D kromoszóma is  felismerhető  (Rayburn  és 
Gill, 1986). A két próba egyidejű alkalmazásakor, különböző színű jelölés 
segítségével a 21 pár búza kromoszómából 17 azonosítható (Mukai et al. 
1993).  A pAs1 és  a  GAA mikroszatellit  szekvenciákat  tartalmazó  próba 
kombinálásával már mind a 21 pár búza kromoszóma megkülönböztethető 
egymástól (Pedersen és Langridge 1997, Molnár et al. 2007). A búza mellett 
a  megfelelő  repetitív  DNS  szekvenciák  alkalmazásával  a  rokon  fajok 
jelentős hányadának (árpa, rozs, egyes Aegilops fajok) FISH kariotípusát is 
leírták már (Pedersen et al. 1996; Lapitan et al. 1986; Badaeva et al. 1996a, 
b, 2002, 2004; Linc et al. 1999, Molnár et al. 2005). 

2.4.2. Genomi in situ hibridizáció (GISH)

A  búzával  előállított  faj-  és  nemzetséghibridek  és  származékaik 
vizsgálatában,  interspecifikus  transzlokációk  kimutatásában  különösen 
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jelentős  lépésnek  bizonyult  a  genomi  in  situ  hibridizáció  (GISH) 
módszerének  kidolgozása  (Schwarzacher  et  al.  1989;  Le et  al.  1989).  A 
módszer  segítségével  megkülönböztethetőek  a  különböző  fajokból 
származó,  illetve  (allopoliploid  fajok  esetén)  a  különböző  genomokhoz 
tartozó  kromoszómák  az  eltérő  színű  hibridizációs  jel  alapján.  A  GISH 
során a kimutatni kívánt szülőpartner (-ek) teljes genomi DNS-ét használják 
hibridizációs  próbaként.  Az  idegen  kromatin  kimutatása  szempontjából 
rendkívül  kritikus  a  próba  DNS  mérete  és  a  jelölés  minősége.  A  méret 
szempontjából  általában  a  10-12  kb  közötti  tartományt  tekintik 
optimálisnak,  bár  ez  változhat  a  megkülönböztetni  kívánt  genomoktól 
függően. A jelölés minőségét befolyásolhatja az alkalmazott reakció típusa 
(PCR, nick-transzláció,  random priming stb.).  Szintén meghatározó lehet, 
hogy a próba előállítás során direkt vagy indirekt  jelölést  alkalmaznak-e. 
Direkt jelölés esetén a fluorokróm (rodamin, fluoreszcein stb.) közvetlenül 
kapcsolódik a próba DNS-hez, míg indirekt jelölés esetén a próba DNS-hez 
egy haptén (digoxigenin, biotin, dinitrofenol stb.) kapcsolódik, amelyhez a 
hibridizációt  követően  kötődik  egy  specifikus  antitesten  keresztül  a 
fluorokróm. 
Minél  nagyobb  homológia  áll  fenn  a  megkülönböztetni  kívánt  genomok 
között  (pl.  búza-Aegilops fajhibridekben  és  származékaikban),  annál 
nagyobb valószínűséggel hibridizálhat a próba DNS a kimutatni nem kívánt 
búza genomokhoz. A nem-specifikus hibridizáció kiküszöbölése érdekében 
a  jelölni  nem  kívánt  búza  kromoszómákat  jelöletlen  búza  DNS-el 
blokkolják.  A  búza  és  az  idegen  faj  rokonságiviszonyaitól  függően  a 
blokkoló  DNS mennyisége  tág  határok közt  változhat  a  próbához képest 
(x20 – x200). 
Jelölt árpa DNS alkalmazásával búza-árpa transzlokációkban a beépült árpa 
kromoszómák  mérete  és  a  transzlokációs  töréspontok  elhelyezkedése  is 
meghatározható  (Molnár-Láng  et  al.  2000a;  D.  Nagy  et  al.  2002).  A 
módszer  alkalmas  a  faj-  és  nemzetséghibridekben  a 
kromoszómapárosodások elemzésére is (King et al. 1994). Benavente et al. 
(1996)  GISH  segítségével  vizsgálta  a  búza  és  rozs  kromoszómák  közti 
párosodások  gyakoriságát  és  a  későbbi  rekombinációs  események 
gyakoriságát  a  meiózis  első  meta-  és  anafázisában.  A  búza  és  az  árpa 
kromoszómák  párosodását  demonstrálták  búza-árpa  hibridek  meiózisában 
GISH-sel (Molnár-Láng et al. 2000b). Az egyféle próbát alkalmazó GISH a 
nagyobb homológiát mutató genomok elkülönítésére is felhasználható. Iqbal 
et  al.  (2000)  sikerrel  mutatták  ki  az  Ae.  uniaristata (2n = 2x  =14,  NN) 
kromoszómáinak jelenlétét búza-Ae. uniaristata addíciós és transzlokációs 
vonalakban.  Tanguy  et  al.  (2005)  az  Ae.  ventricosa (2n  =  4x  =  28, 
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DvDvNvNv)  módosult  Nv kromoszómáit  detektálta  búza-Ae.  ventricosa 
addíciós  vonalakban.  Az  allotetraploid  Ae.cilindrica (2n  =  4x  =  28, 
DcDcCcCc)  genom szerveződésének vizsgálatakor  Linc et  al.  (1999) jelölt 
Ae. caudata (2n = 2x =14, CC) DNS-t alkalmazva próbaként, jelöletlen Ae.  
tauschii (2n = 2x =14, DD) blokkoló DNS jelenlétében sikerrel különítette 
el  a  DC és  CC kromoszómákat.  A  módszer  arra  is  alkalmas  volt,  hogy 
segítségével a két genom közti intergenomikus kromoszóma átrendeződések 
is detektálhatóvá váltak. Nasuda et al. (1998) jelölt  Ae. comosa (2n = 2x 
=14,  MM)  DNS  alkalmazásával  sikerrel  határozott  meg  transzlokációs 
töréspontokat  búza-Ae.  comosa transzlokációs  vonalakban.  Ae.  comosa 
genomi  DNS  segítségével  szintén  lehetséges  volt  búza-Ae.  geniculata 
introgressziós vonalakban az Ae. geniculata (2n = 4x = 28, UgUgMgMg) 5Mg 

kromoszóma szegmentumok kimutatása (Aghaee-Sarbarzeh et al. 2002). Az 
M kromoszómák búza genetikai háttérben történő kimutatása mellett az U 
genomhoz  tartozó  kromoszómák  kimutatására  is  találunk  példákat. 
Közvetlen jelölést alkalmazva  Ae. umbellulata DNS segítségével búza-Ae.  
triuncialis (2n  =  4x  =  28,  UtUtCtCt)  introgressziós  vonalakban  szintén 
kimutathatóak voltak az 5Ut kromoszóma fragmentek (Aghaee-Sarbarzeh et 
al. 2002).      
A  genomi  in  situ hibridizáció  továbbfejlesztett  változata  a  multikolor 
genomi  in  situ hibridizáció  (mcGISH),  melynek  során  két  vagy  több 
különbözőképpen jelölt genomi DNS próbát alkalmaznak. A több eltérően 
jelölt próba alkalmazásával nő a kimutatás érzékenysége, másrészt lehetővé 
válik  egyszerre  több  genom  vizsgálata,  különösen  intergenomikus 
kromoszóma  átrendeződések  esetében.  Lisztharmat  rezisztens  búza 
genotípusokban Yuan et al. (1998) rozs kromoszómákat és búza-Haynaldia  
villosa transzlokációkat  párhuzamosan  tudott  kimutatni.  McGISH 
segítségével  lehetővé  vált  a  hexaploid  búza  genomjainak egymás  mellett 
történő kimutatása is (Mukai et al. 1993; Belyayev et al. 2001). Találunk 
példákat  az  egyes  búza  genomok  és  valamely  idegen  fajú  kromatin 
párhuzamos  kimutatására  búza  interspecifikus  hibridekben  és 
származékaikban.  Sánchez-Moran  et  al.  (1999)  búza-rozs  hibridekben 
egymás mellett mutatta ki az A, B, D és az R genomok kromoszómáit. A 
kísérletben  próbaként  Triticum  monococcum (2n  =  2x  =14,  AA),  Ae.  
tauschii (2n = 2x =14, DD) és rozs (2n = 2x =14, RR) genomi DNS-t, míg 
blokkoló DNS-ként (több mint 200x koncentrációban) az Ae.speltoides (2n 
= 2x =14, SS) DNS-ét használták. Búza-Thinopyrum intermedium részleges 
amfiploidok genom analízise során Han et al. (2004) sikerrel különböztették 
meg  a  hexaploid  búza  A,  B  és  D  genomját  a  Th.  intermedium 
kromoszómáktól. Benavente et al. (2001) sikeresen mutatták ki az Ae. ovata 
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(más  néven  Ae.  geniculata)  Uo és  Mo genomját  durum búza  –Ae.  ovata 
amfiploidokban. 
Ugyanakkor  mostanáig  nincs  információ  az Ae.  biuncialis Ub és  Mb 

genomjainak  egymás  mellett  történő  kimutatásáról  és 
megkülönböztetésükről a hexaploid búza genomjaitól.  

2.5 Szárazság stressz fiziológiai hatásai

Célunk  az  Ae.  biuncialis génforrásként  történő  felhasználása  a  búza 
szárazságtűrésének növelésére, ezért fontos annak felderítése, hogy az  Ae.  
biuncialis különböző élőhelyekről származó vonalai a búzához képest jobb 
szárazságtűréssel  rendelkeznek-e,  s  ha  igen,  e  tulajdonságok 
megnyilvánulnak-e  a  búza  genetikai  háttérben  idegenfajú  keresztezések 
során. Mindehhez elengedhetetlen a szárazságstressz fiziológiai hatásainak 
ismerete. 
A  szárazság  az  egyik  legjelentősebb  terméskorlátozó  tényező  a 
mezőgazdaságban  (Araus  et  al.  2002).  A  vízhiány  kialakulhat  a  talaj 
felvehető  víztartalmának  fokozatos,  szezonális  csökkenésével,  vagy rövid 
idő alatt, a légköri viszonyok hirtelen megváltozásával. A szárazságstressz 
vegetációs  perióduson  belüli  fellépésének  ideje,  mértéke  és  hossza 
meghatározó a kiváltott stresszhatások szempontjából. Vízhiány hatására a 
fotoszintetikus  CO2 asszimiláció  jelentős  mértékű  csökkenése  figyelhető 
meg  (Gupta  et  al.  1989).  A szervesanyag  produkció  csökkenését  tovább 
fokozza, hogy szárazságstressz hatására leáll a hajtás növekedése, (Blum et 
al. 1997; Frensch 1997; Munns 2002), csökken az asszimiláló levélfelület 
(Passioura 1988).  Mindez erősen kihat  a reproduktív szervek fejlődésére, 
ami megmutatkozik a reproduktív hajtások számának csökkenésében (Cone 
et  al.  1995).  Tartós  vízhiány  esetén  mindezek  a  hatások  végső  soron  a 
termés jelentős csökkenését eredményezik.
A  szárazságstressz  elsődleges  hatása  a  fotoszintetikus  CO2 asszimiláció 
csökkenésében  mutatkozik  meg  (Nogués  and  Baker  2000).  Ez  főként  a 
gázcserenyílások  (sztómák)  záródásának  köszönhető,  mely  egyben 
leghatékonyabb  módja  a  vízvesztés  megakadályozásának  (Cornic  2000). 
Általánosan elfogadott nézet, hogy szántóföldi körülmények között a CO2 

asszimiláció  csökkenéséért  elsődlegesen  a  sztómazáródás  tehető  felelőssé 
(Chaves  et  al.  2003).  Amikor  a  sztómák  zártak,  így  a  gázcserenyílások 
vízgőzre vonatkoztatott vezetőképessége (másképpen sztómakonduktancia, 
gs) alacsony, a CO2 levelekbe történő diffúziója korlátozott, ami csökkenti a 
levelek  intercelluláris  járatainak  CO2 koncentrációját  (Ci)  (Cornic  2000). 
Mindezek  mellett,  szárazságstressz  hatására  csökken  a  CO2–nak  az 
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intercelluláris  járatokból  a  mezofill  sejtek  kloroplasztiszaiba  történő 
diffúziója is (Delfine et al. 1999, Loreto et al. 2003) a stressz következtében 
átrendeződött intercelluláris járatok (Delfine et al. 1998) és a mezofill sejtek 
strukturális változásai miatt (Bongi és Loreto 1989). 
Az  alacsony  CO2 szint  több  úton  is  csökkentheti  a  CO2 asszimilációt. 
Egyrészt  az  elégtelen  CO2 ellátottság  miatt  a  Rubisco  enzim  karboxiláz 
aktivitása csökken (Flexas and Medrano 2002). Másrészt, a kloroplasztiszok 
anorganikus  foszfát  szintje  csökkenhet  a  triózfoszfát/anorganikus  foszfát 
antiporter  illetve  a  citoszólban  található  szacharóz-foszfát  szintáz  (SPS) 
enzim  csökkent  működése  révén,  ami  a  Calvin-ciklus  leszabályozásához 
vezet  (Centritto  et  al.  2003,  Chaves  et  al.  2003).  A  sztómazáródás 
következtében  módosulhat  a  CO2/O2 arány  a  Rubisco  enzim  aktív 
centrumának közelében, ami a karboxiláz funkció felől az oxigenáz funkció 
irányába tolhatja el az enzim aktivitását. Ebben az esetben a fotorespiráció 
megnövekedése tapasztalható (Lawlor and Cornic 2002; Tezara et al. 1999). 
Kimutatták továbbá, hogy az alacsony Ci a nitrát reduktáz enzim gátlásán 
keresztül a nitrogén metabolizmusra is hatással van (Kaiser és Foster 1989). 
A szárazság stressz során a CO2 asszimiláció gátlása következtében csökken 
a fotoszintetikus elektrontranszportlánc által  termelt  ATP és redukáló erő 
(NADPH + H+)  felhasználása.  A fotoszintézis  primer  folyamatai  (a  fény 
abszorbciója, a gerjesztési energia reakció centrumok felé történő vezetése, 
valamint a töltésszétválasztás a reakciócentrumokban) kevésbé érzékenyek a 
vízvesztésre,  ezért  az ATP és a redukáló erő felhalmozódása az elektron 
transzportlánc  túlredukálásához  vezet.  Ennek  következtében  a  gerjesztési 
energia  nem  tud  fotokémiai  úton  hasznosulni,  ami  megnöveli  a  reaktív 
oxigénformák  kialakulásának  valószínűségét.  A  szárazság  során  fellépő 
oxidatív  stresszek  elleni  védelem  fontos  része  az  elektrontranszportlánc 
túlredukálása ellen védelem, melyben lényeges szerepet játszik a PSII (II. 
fotokémiai rendszer) működésének leszabályozása, illetve a fölös gerjesztési 
energia  alternatív  úton  (hő  formájában)  való  elvezetése.  A  klorofill-a 
fluoreszencia kioltási analízis segítségével (a módszer lényeges ismérvei jól 
összegezve megtalálható  Karuse és Weis  (1994),  valamint  Szigeti  (1989) 
munkáiban)  a  PSII  effektív  kvantumhatásfoka  (∆F/Fm’)  és  a  gerjesztési 
energia  hő  formájában  történő  elvezetésével  arányos  nem-fotokémiai 
fluoreszencia  kioltás  (NPQ)  paraméterei  pontos  képet  adnak  a  fentebb 
említett  folyamatokról.  A  PSII  oxidatív  károsodása  szintén  nyomon 
követhető az optimális kvantum hatásfok (Fv/Fm) csökkenése révén. 
Amint  az  a  fent  leírtakból  látszik,  a  szárazság  stressz  során  fenntartott 
fotoszintetikus  aktivitás  fontos  ismérve  lehet  a  növények 
szárazságtűrésének. 
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A  szárazságstressz  elleni  védekezés  egyik  lehetősége,  amikor  a  növény 
megpróbál adaptálódni a vízhiányhoz. A vízhiányhoz történő alkalmazkodás 
lehetőségeiként  kell  megemlíteni  az  ozmoprotektánsok  (Szegletes  et  al. 
2000) és poliaminok felhalmozását (Erdei et al. 1996, Simon-Sarkadi et al. 
2006), valamint az antioxidáns védekező rendszer kapacitásának növelését 
(Kocsy et al. 2004). A szárazság elkerülését célozhatja a gyökérnövekedés 
felgyorsítása  a  hajtásrendszer  növekedésének  fenntartása  mellett,  mely  a 
vízfelvétel  relatív növelését eredményezheti  a vízleadáshoz képest (Serraj 
and Sinclair 2002). A szárazságstressz elől történő menekülést jelentheti az 
életciklusuk lerövidítése, a vegetatív fázisból egy gyors,  generatív fázisba 
történő  átmenet  segítségével.  Hasonló  stratégiát  alkalmaznak  a 
nemesítésben a koraiságra történő szelekcióval is, bár a vegetációs periódus 
lerövidülése csökkentheti a biomassza produkciót és a termés mennyiségét 
is. 
A szárazsághoz történő fiziológiai és morfológiai adaptációs tulajdonságok 
összefüggésben  állnak  azzal  a  klímával,  amellyel  egy  adott  faj  eredeti 
élőhelye rendelkezik (Zaharieva et al. 2001, Bultynck et al. 2003). Az egyes 
Aegilops fajok,  így  az  Ae.  biuncialis is  igen  széles  elterjedési  területtel 
rendelkezik.  Megtalálható  a  Mediterrán térségben  is,  mely  területekre  az 
igen száraz nyári periódusok jellemezőek. Így logikus az a feltételezés, hogy 
az itt élő, de eddig kevéssé vizsgált Ae. biuncialis genotípusok jó adaptációs 
stratégiát  fejlesztettek  ki  annak  érdekében,  hogy  túléljék  a  hosszabb-
rövidebb ideig tartó száraz periódusokat.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1 Növényi anyagok

Vizsgálataink fiziológiai és genetikai jellegéből következően számos búza 
és kecskebúza (Ae. biuncialis) genotípust használtunk fel  kísérleteinkben, 
melyek közül a fontosabbakat és azok ismert jellemző tulajdonságait az 1. 
táblázatban összesítettünk. 

1. táblázat A kísérletekben felhasznált növényi anyagok

Génbanki 
szám Származás

A terület 
csapadék-

ellátottsága
(mm/év)

Szárazságtűrési 
tulajdonsága

Búza (  T. aestivum  )  

Martonvásári 9 kr1 Mv9kr1 Magyar o. - mérsékelten 
szárazságtűrő

Sakha - Egyiptom - szárazságtűrő
Plainsman V. - USA - szárazságtűrő

Capelle Desprez - Francia o. - érzékeny
Chienese Spring 

ph1b - Kína - -*

Ae.biuncialis
Ae biuncialis Vis. MVGB642 Szíria 1050 -

MVGB382 Szíria 550 -
MVGB1094 Szíria 225 -
MVGB470 - 300 -
MVGB1112 - 400 -
TA10058 Azerbajdzsán -
AE754/90, Líbia -
MvGB377 - -
AE751/82 Török o. -
AE 843/88 Líbia -
AE 274/80 Azerbajdzsán -
AE 354/78 Ukrajna -
AE 844/84 Líbia -
AE 685/84 Spanyol o. -
AE 550/78 Francia o. - -
AE 1160/94 Görög o. - -
AE 999/92 Bulgária - -
AE 981/92 Görög o. - -
TA 2661 Szíria - -
TA 1991 Török o. - -
TA 10060 Görög o - -
MvGB 376 - - -
MvGB 379 - - -
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Génbanki 
szám Származás

A terület 
csapadék-

ellátottsága
(mm/év)

Szárazságtűrési 
tulajdonsága

AE 786/89 Líbia - -
PI 378189 Makedónia - -
PI 428557 Azerbajdzsán - -
PI 487207 Szíria - -
PI 487208 Szíria - -
PI 550937 Görög o. - -
PI 550988 Görög o. - -
PI 554154 Török o. - -
PI 554169 Török o. - -

Búza-  Ae.biuncialis   amfiploidok  
Mv9kr1-
Ae.biuncialisMvGB470

- - - -

Mv9kr1-
Ae.biuncialisMvGB1112

- - - -

Búza-  Ae.biuncialis   addiciós vonalak  
2Mb - Magyar o. - -
3Mb - Magyar o. - -
7Mb - Magyar o. - -
3Ub - Magyar o. - -
-: nincs adat 
*: A genetikai instabilitás miatt szárazságtűrése nem értékelhető.

3.2 Szárazságtűrési vizsgálatok
Megvizsgáltuk  3  Aegilops  biuncialis Vis.  (MvGB642,  MvGB382, 
MvGB1094)  és  négy  búza  (Triticum  aestivum L.)  genotípus  (Mv9kr1, 
Sakha, Plainsman V., Cappelle Desprez) szárazság stresszre adott válaszait. 
A három  Ae. biuncialis genotípus eredeti  élőhelyének csapadékviszonyait 
(1050,  550  és  225  mm/év)  jelzem  az  egyes  genotípusok  jelölésekor  is 
(MvGB642=Ae1050,  MvGB382=Ae550,  MvGB1094=Ae225).  A 
keresztezési partner Mv9kr1 őszi búza genotípus mérsékelten szárazságtűrő, 
a Plainsman V. őszi búzafajta és a Sakha tavaszi búzafajta szárazság tűrő 
(Trivedi et al. 1991), a Cappelle Desprez pedig szárazság érzékeny (Galiba 
et al. 1992) kontrollként szerepelt a kísérletben. Megvizsgáltuk továbbá két 
őszi  búza-Ae.  biuncialis amfiploid  (Mv9kr1-Ae.  biuncialis MvGB  470 és 
Mv9kr1-Ae.  biuncialis MvGB  1112)  szárazságtűrését  is.  A  vizsgálatok 
vízkultúrás  növénynevelési  körülmények  között  történtek,  ahol  a 
szárazságstresszt polietilén-glikol (PEG) hozzáadásával indukáltuk. 
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3.2.1. Vízkultúrás kísérleti rendszer 

A búza és Ae. biuncialis genotípusok csíranövényei növénynevelő kamrában 
(Conviron, Canada) 1/2 hígítású Hoagland tápoldatban (Nagy and Galiba 
1995)  növekedtek 200  µmolm-2s-1 fényintenzitáson  (12/12 órás  fény/sötét 
periódus  alkalmazásával),  70%-os  relatív  páratartalom  mellett,  7  napig 
18/13  oC-os, majd azt követően 20/18  oC-os hőmérsékleti ciklusok alatt a 
kísérlet végéig. 
Az  ozmotikus  stresszt  a  tápoldathoz  adott,  6000-es  molekula  tömegű 
polietilén-glikollal (PEG, Sigma) idéztük elő a növények 2 hetes korában. A 
PEG-et  7-napos  ciklusokban,  növekvő  koncentrációban  (12-,  15-,  18-  és 
21%  (g/cm3),  alkalmaztuk,  mely  a  tápoldat  ozmotikus  potenciáljának 
lépcsőzetes csökkenését (–0.45 MPa, –0.72 MPa, –1.14 MPa and –1.8 MPa) 
eredményezte.  Az  anoxia  elkerülése,  valamint  az  ásványi  anyagok 
folyamatos  biztosítása  érdekében  kétnaponta  cseréltük  az  adott  PEG 
koncentrációjú  Hoagland  tápoldatokat.  Genotípusonként  20  növényt  (5 
növény/1.5L  edény)  neveltünk  ilyen  vízkultúrás  körülmények  között.  A 
kontroll ill.  PEG tartalmú tápoldatokat heti két alkalommal frissítettük. A 
mérések  az  adott  PEG  koncentrációk  alkalmazása  utáni  7.-ik  napon 
történtek. A PEG kezelést követően a PEG kezelt mintákat visszahelyeztük 
PEG-et  nem  tartalmazó  tápoldatba,  s  a  méréseket  megismételtük  a 
regeneráció  2.-ik  és  7.-ik  napján.  A  mérések  a  legfiatalabb,  teljesen 
kifejlődött leveleken történtek. A kísérletet kétszer ismételtük meg. 
A  szárazságstressz  hatását  a  levelek  relatív  víztartalmának, 
vízpotenciáljának, a növekedési paraméterek meghatározásával, valamint a 
fotoszintetikus  tulajdonságok  (CO2 asszimiláció  mértéke,  sztómazártság, 
fotoszintetikus  elektrontranszport  folyamatok)  vizsgálatán  keresztül 
történtek. 

3.2.2. A levelek relatív víztartalmának, vízpotenciáljának és a 
növekedési paramétereinek meghatározása

A levelek vízpotenciálját (ΨL) nyomáskamra segítségével (PMS Instrument 
Co., Corvallis, Oregon, USA) N2 gázt alkalmazva határoztuk meg. A levelek 
relatív  víztartalmát  (Relative  water  content,  RWC) a  következő  egyenlet 
alapján határoztuk meg:

RWC = (FW – DW) * 100/(SW – DW)
Ahol FW a friss súly (Fresh weight, FW), SW a 4 órás, desztillált vízben 
történt áztatás után mért víztelített súly (water-Saturated weight, SW), míg a 
DW a 12 órás 105°C-on történt szárítás után mért száraz súly (Dry weight, 
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DW).  A  hajtás,  és  a  gyökér  hossz,  valamint  a  teljes  biomassza  tömeg 
meghatározása a –1.8 MPa ozmotikus stressz végén történt. 

3.2.3. Infravörös gázanalízis mérések

Az intakt levelek CO2 asszimilációját  340 ppm CO2-ot, 21% O2-t és N2-t 
tartalmazó  gázkeverék  használatával  infravörös  gázanalizátorral  (LCA-2, 
Analytical  Development  Co.  Ltd.,  Hoddesdon,  UK)  határoztuk  meg.  A 
fotoszintetikus CO2 asszimiláció fényintenzitás függését 100 és 1300 µmol
m-2 s-1 fényintenzitás  között  a  Darkó  et  al.  (1996)  által  leírt  módon 
határoztuk meg. A telítési  fényintenzitáson fotoszintetizáló leveleken von 
Caemmerer and Farquhar (1981) egyenletei alapján meghatároztuk a nettó 
CO2 asszimilációs rátát (A), a sztómakonduktanciát (gs) és az intercelluláris 
CO2 koncentrációt (Ci).

3.2.4. Fluoreszencia indukció és kioltás analízis

A levelek fotoszintetikus elektrontranszport folyamatait  in vivo klorofill  a 
fluoreszencia  indukció  és  quenching analízis  módszerével  vizsgáltuk  egy 
frekvencia és amplitúdó modulált  klorofill fluorométer (PAM101–103, H. 
Walz,  Effeltrich,  Germany)  segítségével  Dulai  és  munkatársai  által  leírt 
módon (Dulai et al. 1998). 
Először a levelek minimális fluoreszcencia (F0) értékeit határoztuk meg a 
levelek  30  perces  sötétadaptálása  után,  majd  a  maximális  fluoreszcencia 
szintet (Fm) egy nagy intenzitású (ún. telítési) fényimpulzus (2000 µE, 0.8 
sec)  segítségével.  Ezt  követően  a  fotoszintézist  200  μmol  m–2 s–1 

fényintenzitású  folyamatos  fehér  fénnyel  (Schott  KL-1500)  aktiváltuk  15 
percen  keresztül,  s  közben  a  fluoreszencia  kioltási  paraméterek 
meghatározásához  20  másodpercenként  telítési  fényimpulzus  adtunk.  A 
mért paraméterekből meghatároztuk a PS II optimális kvantum hatásfokát 
(Fv/Fm), mely a PS II , a fotoszintézis egyensúlyi szintjének beállása után 
mért  PSII  effektív  kvantumhatásfokát  (ΔF/Fm’),  mely  az  abszorbeált 
fényenergia  fotokémiai  hasznosítását  tükrözi  egy  adott  fényintenzitáson, 
valamint a fölös gerjesztési energia alternatív úton (hő formájában) történő 
elvezetését tükröző nem-fotokémiai fluoreszencia kioltást (NPQ) mértékét. 
A paraméterek meghatározása van Kooten és Snel (1990) nomenklatúrája, 
valamint Genty et al (1989) munkája alapján történt. 

Az élettani kísérletek során az adatok két független kísérlet eredményeinek 
átlagát ± LSD5% jelentik. A CO2 gázcsere és a fluoreszencia kioltás analízis 
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esetében kezelésenként 6 mérés, míg az RWC, ΨL, biomassza produkció és 
a  növekedési  paraméterek  meghatározásakor  8  mérés  történt.  A mérések 
különböző  növényeken  történtek.  A  kezelések  és  a  genotípusok  közti 
különbségek  meghatározása  kétváltozós  varianciaanalízis  (ANOVA) 
segítségével, P<0.01 vagy P<0.05 szignifikancia szinten történt. 

3.3. Molekuláris citogenetikai vizsgálatok

Citológiai preparátumok készítése

A vizsgált  növényi  anyagok  szemeit  nedves szűrőpapíron csíráztattuk.  A 
benedvesítés  során  megduzzadt  szemeket  48-72  órán  keresztül  3  oC-on 
tároltuk, ami leállította a merisztéma sejtek osztódását. A 25  oC-ra történő 
visszahelyezéskor az osztódás szinkronizáltan újraindul és kb 26 óra múlva 
a sejtek jelentős része (30-40%-a) metafázisba kerül. Ekkor az 1-1,5 cm-es 
hosszúságú gyökereket leszedtük és jeges vízbe helyeztük (24 óra) annak 
érdekében,  hogy  leállítsuk  a  mitózis  folyamatait  és  megakadályozzuk  a 
metafázisos  sejtek  anafázisba  lépését.  A  hidegkezelést  követően  a 
gyökereket abszolút alkohol és jégecet 3:1 arányú keverékében fixáltuk 37 
oC-on  4-5  napig.  A  gyökereket  ezt  követően  -20  oC-on  tároltuk  a 
kromoszóma  preparátumok  elkészítéséig.  A  preparátumkészítéshez  a 
gyökereket kárminecetsav 1%-os oldatába helyeztük 15-30 percre, majd a 
gyökércsúcsokat  tárgylemezre  helyezve  45%-os  ecetsav  oldatban 
szétnyomtuk. A tárgylemezeket fénymikroszkóp alatt, fáziskontraszt feltét 
segítségével vizsgáltuk. A megfelelő minőségű preparátumokról folyékony 
N2–ben  történt  fagyasztás  után  eltávolítottuk  a  fedőlemezeket,  majd 
dehidratálás után a felhasználásig -20 oC-on tároltuk.
 Meiotikus preparátumok készítéséhez a vizsgált genotípusokról antérákat 
gyűjtöttünk, melyeket abszolút alkohol és jégecet 3:1 arányú keverékében 
fixáltuk annak érdekében, hogy a sejtek osztódását leállítsuk a meiózis első 
metafázisában.  A  preparátumkészítéshez  az  antérákat  45%-os  ecetsavban 
nyomtuk  szét,  majd  megfelelő  minőség esetén folyékony N2  segítségével 
eltávolítottuk a fedőlemezeket. A preparátumokat dehidratálás után -20 oC-
on tároltuk felhasználásig.   

Genomi in situ hibridizáció (GISH)

A búza-árpa transzlokációk kimutatására használt GISH módszert (Molnár-
Láng  et  al.  2000b)  kisebb módosításokkal  alkalmaztuk  az  Ae.  biuncialis 
kromoszómák kimutatására a búza genetikai hátterében. Az Ae. comosa-ból 
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(MM, 2n=2x=14) és az  Ae. umbellulata-ból (UU, 2n=2x=14) Sharp et al. 
(1988)  módszerével  genomi  DNS-t  izoláltuk,  melyet  nick-transzláció 
segítségével  biotinnal  (biotin-5-dUTP,  Roche)  jelöltünk.  Blokkoló  DNS-
ként  búza  (T.  aestivum)  és  hering  sperma  DNS-t  használtunk,  melyeket 
előzőleg ultrahang segítségével fragmentáltunk. A próba és a blokkoló DNS 
hossza 1-12 kb, illetve 200 bp és 1,5 kb között változott. 
A hibridizációt megelőzően a preparátumokat RNase-zal kezeltük (5 µg/mL 
2xSSC-ben oldva, 37  oC, 45 perc), majd mostuk (2xSSC-ben, 37  oC, 2x2 
perc) és a kromoszómákat utófixáltuk (4% paraformaldehid, 25 oC, 10 perc). 
Végül a preparátumokat dehidratáltuk (etanol sorozat: 70%, 90% és 100%, 
5-5 perc, -20 oC).  A hibridizációs keverék (preparátumonként 30 µL) 50% 
formamidot, 2xSSC-t, 10 % dextrán szulfátot, 60-150 ng U (vagy M) genom 
specifikus  próbát,  valamint  blokkoló  DNS-t  tartalmazott  a  próba 
mennyiségéhez  képest  50-200x  koncentrációban.  A  kromoszómák 
denaturációja  a  próba  jelenlétében  történt  80  oC-on  10  percig,  amit  a 
hibridizáció  követett  37  oC-on 12-16 órán  keresztül. A nem-specifikusan 
hibridizált szekvenciák lemosása több lépésben történt (2xSSC, 42 oC, 2 x 5 
perc,  25 % formamid,  42  oC, 2 x 5 perc,  2xSSC, 42  oC, 2 x 5 perc).  A 
biotinnal  jelölt  próbák  hibridizációs  jeleit  sztreptavidin-FITC  (Roche) 
alkalmazásával  jelöltük  (30  perc,  37  oC)  zöld  színnel,  amit  egy  utolsó 
mosási  lépés (4xSSC-Tween,  25  oC, 5 perc) és kontrasztfestés  (2  µg/mL 
DAPI, Amersham) követett. 

Multikolor genomi in situ hibridizáció (mcGISH)

Az  Ae. comosa (MM, 2n=2x=14) és az  Ae. umbellulata (UU, 2n=2x=14) 
genomi  DNS-ét  biotinnal  (biotin-5-dUTP,  Roche)  és  digoxigeninnel 
(digoxigenin-12-dUTP,  Roche)  jelöltük  random  priming  módszerrel,  és 
használtuk  M  és  U  genom  specifikus  próbaként.  A  próbák  búza 
kromoszómákhoz  történő  hibridizációjának  megakadályozására  jelöletlen 
durum búza  (Triticum turgidum ssp.  durum,  AABB,  2n=4x=28)  genomi 
DNS-t fragmentáltunk autoklávozással és használtuk blokkoló DNS-ként a 
próbákhoz képest 30-szoros koncentrációban. 
A  hibridizációt  megelőzően  a  preparátumokon  alkalmazott  előkezelések 
megegyeztek  a  GISH  esetén  alkalmazott  lépésekkel.  A  hibridizációs 
keverék (preparátumonként 25 µL) 50% formamidot, 2xSSC-t, 5 % dextrán 
szulfátot, 70 ng U és M genom specifikus próbát, valamint 2.1 µg blokkoló 
DNS-t  tartalmazott.  A  keverékben  oldott  próba  és  blokkoló  DNS-t 
denaturáltuk  (80  oC,  10  perc),  majd  jégen  tároltuk  5  percig.  A 
preparátumokon  lokalizált  kromoszóma  DNS-t  a  hibridizációs  keverék 
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jelenlétében denaturáltuk (80  oC, 2 perc). A hibridizáció 12 órán keresztül 
42  oC-on történt.  A hibridizációt követő mosási lépések szintén azonosak 
voltak a GISH esetében alkalmazottakkal.  A digoxigeninnel jelölt U és a 
biotinnal  jelölt  M  genom  specifikus  próbák  hibridizációs  jeleit  anti-
digoxigenin-Rhodamin  (Roche)  és  sztreptavidin-FITC  (Roche) 
alkalmazásával jelöltük (30 perc, 37 oC) vörös, ill. zöld színekkel, amit egy 
mosás (4xSSC-Tween, 25  oC, 5 perc) és kontrasztfestés (2  µg/mL DAPI, 
Amersham) követett.  A nem jelölt  és  blokkolt  búza  kromoszómák barna 
színnel váltak láthatóvá.
Az  mcGISH-t  követően  a  preparátumokat  Plan  Neofluar  63x  olajos 
objektívvel felszerelt Zeiss Axioskop-2 fluoreszcens mikroszkóppal (Zeiss, 
Oberkochen, Germany) vizsgáltuk. A hibridizáció eredményét egy, az FITC 
és a Rhodamin emissziós spektrumára egyaránt érzékeny kétsávos szűrőn 
(Zeiss filter set 24) keresztül, Spot CCD camera (Diagnostic Instruments, 
Sterling  Heights,  Michigan,  USA)  segítségével  fényképeztük.  A  fotók 
kiértékeléséhez  Image  Pro  Plus  (Media  Cybernetics,  Silver  Spring,  MD) 
software-t alkalmaztam.
Hasonló  GISH  technikát  alkalmaztam  a  búza-Ae.  biuncialis diszómás 
addíciós (2M, 3M, 7M, 3U) vonalak (CSph1b-el történt keresztezése után) 
homeológ  rekombinációinak  meiotikus  párosodásának  vizsgálata  (F1 

nemzedékben),  valamint  az  F3 nemzedékben  létrehozott  transzlokációk 
kimutatására,  azzal  a  különbséggel,  hogy  a  különböző  addíciós  vonalak 
esetében egyszer az egyik, máskor a másik (U vagy M)  Aegilops genomi 
próbát alkalmaztuk. Esetenként a jobb kimutathatóság érdekében az U (vagy 
M) próbával  párhuzamosan az  Ae.  tauschii (DD, 2n=2x=14) ellentétesen 
jelölt genomi DNS-ét is alkalmaztuk.  

3.4. Száraz szemek besugárzása

A  búza-Ae.  biuncialis  transzlokációk  létrehozása  érdekében  a  búza-Ae.  
biuncialis amfiploidok  (Mv9kr1-Ae.  biuncialisMvGB470 és  Mv9kr1-Ae.  
BiuncialisMvGB1112) száraz  szemeit  5,  50  és  100  Gy  dózisú  60Co  γ-
sugárzásnak tettük ki az MTA KFKI-ben. Kontrollként a besugárzás nélküli 
amfiploid szemeket használtuk. A besugárzott (M0) és a kontroll szemeket 
kicsíráztattuk,  felneveltük és öntermékenyítéssel  előállítottuk a következő 
nemzedéket  (M1).  Úgy  a  mutagenizált  nemzedékben  (M0),  mind  pedig 
öntermékenyített  utódjaiban  (M1)  a  fentebb ismertetett  módon multikolor 
genomi in situ hibridizációval (mcGISH) vizsgáltuk a búza valamint az Ae.  
biuncialis Ub és  Mb genomjai  közt  létrejött  intergenomikus  kromoszóma 
átrendeződéseket.  
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Az  amfiploidok  mcGISH-el  történő  genomanalíziséhez  növényenként 
minimum 7-8 reprezentatív sejtet vizsgáltunk. A kontroll és a besugárzott 
amfiploidok M0 és M1 generációiban vizsgált növény- és sejtszámokat a 2. 
táblázatban tüntettem fel. 
Az Ub, illetve Mb kromoszómákat tartalmazó aberrációkat az U-, illetve az 
M-típusú  aberrációk  osztályaiba  soroltuk,  annak  érdekében,  hogy 
megállapítsuk  a  két  Ae.  biuncialis genom  relatív  hozzájárulását  a 
kromoszóma  aberrációk  képződéséhez.  A  dicentrikus  kromoszómák  és  a 
fragmentek  esetében  az  Ub/Ub és  Ub/búza (illetve  az  Mb/Mb és  Mb/búza) 
átrendeződéseket egyaránt U-típusú, (illetve M-típusú) átrendeződések közé 
soroltuk. Az Ub/Mb átrendeződések egyenlő mértékben tartoznak az U- és 
M-típusú  aberrációk  közé,  ezért  az  ilyen  típusú  átrendeződéseket  nem 
soroltuk sem az U-, sem az M-típusú aberrációk közé. Az egyes kezelések 
közti,  illetve  az  M0 és  M1 generációk  közti  különbségeket  t-próbával 
határoztuk meg. Egy adott kezelésen belül, az U- és M-típusú aberrációk 
közti  különbségeket  χ2-próbával  határoztuk meg,  ahol  az U- és M-típusú 
aberrációk megoszlásának 1:1 elméleti arányával számoltam.

2. táblázat Az mcGISH-el vizsgált növények és sejtek száma a kontroll (0 Gy) és a 
besugárzott (5-, 50- és 100 Gy) búza-Ae. biuncialis amfiploidok M0 és M1 generációjában.

0 Gy 5Gy 50Gy 100Gy
M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1

Növény 
szám 8 11 9 10 10 32 11 23

Sejt 
szám 106 81 71 113 80 233 120 209
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4. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK
4.1. Eredmények

4.1.1. Különböző  Ae.  biuncialis genotípusok  szárazságtűrésének 
összehasonlítása 

Összehasonlító  élettani  vizsgálatokat  végeztünk  annak  érdekében,  hogy 
kiderítsük  az  Ae.  biuncialis egyes  vonalai  alkalmasak  lehetnek-e  a  búza 
szárazságtűrésének  javítására.  A  PEG-indukált  szárazságstressz  hatását 
különböző  csapadékellátottságú  élőhelyekről  származó  Ae.  biuncialis 
genotípusokon,  illetve  különböző  szárazságtűrésű  búza  vonalakon 
vizsgáltuk. 

Megfigyeléseink szerint a kontroll és alacsony PEG koncentrációk mellett 
az  egyes  genotípusok  között  nem,  vagy csak  kismértékű  különbség  volt 
tapasztalható  a  levelek  relatív  víztartalmában  (RWC)  (2A  ábra)  és 
vízpotenciáljában (ΨL) (2B ábra). Az ozmotikus stressz fokozódása az  Ae.  
biuncialis genotípusok  leveleiben  intenzívebb  RWC  és  ΨL csökkenést 
váltott ki, mint a búza genotípusok esetében. Különösen szembetűnő volt ez 
a  225 mm/év  csapadékellátottságú  helyről  származó  Ae.  biuncialisnál.  A 
PEG-indukálta  szárazságstressz  megszűnését  követő  regeneráció  (normál 
tápoldatba történő visszahelyezése a növényeknek) során az  Ae. biuncialis 
genotípusok és az Mv9kr1 búza genotípus már két nap után visszanyerték 
eredeti víztartalmukat, míg a Cappelle Desprez és Sakha búza fajták 7 nap 
után is jelentős vízhiányt mutattak. 
Infravörös  gázanalízis  méréseket  végeztünk  annak  érdekében,  hogy  az 
ozmotikus stressz során nyomonkövessük a gázcsere nyílások nyitottságával 
arányos sztómakonduktanciában (gs), a levelek intercelluláris járatainak CO2 

szintjében  (Ci)  és  a  fotoszintetikus  CO2 asszimilációban  bekövetkezett 
változásokat.  A  víztartalom  csökkenésével  párhuzamosan  a 
sztómakonduktancia  minden genotípus  esetében  csökkent  (3A ábra),  ami 
különösen  a  legkisebb  vízvesztést  mutató  Mv9kr1  és  Cappelle  Desprez 
esetében volt intenzív. A legerősebb ozmotikus stressz során (-1.8 MPa) az 
Aegilops genotípusok  (különösen  az  Ae225  és  Ae550)  gázcserenyílásai 
relatíve nyitottabbak maradtak a búzákéhoz képest.
A sztómazáródással párhuzamosan jelentősen nőtt az intercelluláris járatok 
CO2 szintje  (Ci)  a  Cappelle Desprez és a  Sakha búzafajták esetében.  Az 
Ae225 és Ae550 kecskebúza genotípusokban kismértékű,  de szignifikáns 
(P<0.05) Ci csökkenés volt megfigyelhető, mely a kontrollra jellemző érték 
alatt  maradt  az  erős  stressz  esetén  is  (3B  ábra).  Az  Mv9kr1  és  a 
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legcsapadékosabb  élőhelyről  származó  Ae1050  esetében  egy  kezdeti 
csökkenés után a stressz fokozódásával a többi búzához hasonlóan, szintén 
Ci növekedés volt megfigyelhető a kontrollhoz képest. 
A sztómakonduktanciában és az intercelluláris CO2 szintben bekövetkezett 
változásokkal  párhuzamosan  a  nettó  CO2 asszimilációs  ráta  (A)  szintén 
csökkent  a  PEG-indukált  ozmotikus  stressz  során  (3C  ábra).  Optimális 
körülmények között  nem volt  szignifikáns különbség kimutatható  a nettó 
CO2 asszimilációs rátában az egyes búza és Aegilops genotípusok között. 

2. ábra A növekvő ozmotikus stressz és az azt követő 7 napos regeneráció hatása a levelek 
relatív víztartalmára (A) és vízpotenciáljára (B) három búza genotípusban (pontozott vonal) 

és három Ae. biuncialis genotípusban (folyamatos vonal). (▲) Mv9kr1, (●) cv. Cappelle 
Desprez, (■) cv. Sakha, (Δ) Ae1050, (○) Ae550, (□) Ae225.
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3. ábra A növekvő ozmotikus stressz és az azt követő 7 napos regeneráció hatása a 
sztómakonduktanciára (A), a levelek intercelluláris CO2 koncentrációjára (B) és a nettó 
CO2 asszimilációs rátára (C) három búza genotípusban (pontozott vonal) és három Ae.  

biuncialis genotípusban (folyamatos vonal). (▲) Mv9 kr1, (●) cv. Cappelle Desprez, (■) 
cv. Sakha, (Δ) Ae1050, (○) Ae550, (□) Ae225.
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A  közepes  ozmotikus  stressz  során  (15%  PEG,  -0.7  MPa)  bár  minden 
genotípus esetében csökkent a CO2 asszimiláció, jelentős csökkenés csak a 
szárazság-érzékeny Cappelle Desprez esetében volt tapasztalható (3C ábra). 
A súlyos ozmotikus stressz (21% PEG, -1.8 MPa) során a fotoszintetikus 
CO2 asszimiláció  erősen  gátolt  volt.  Ugyanakkor  az  Ae225  és  Ae550 
genotípusok  fotoszintézise,  alacsonyabb  intercelluláris  CO2 szintjük  és 
intenzívebb  vízvesztésük  ellenére  jelentősen  meghaladta  a  búzák 
fotoszintetikus  aktivitását.  Az  ozmotikus  stressz  megszűnése  után  a 
kecskebúza genotípusok sztómakonduktanciája,  intercelluláris  CO2 szintje 
és  fotoszintetikus  CO2 fixációja  két  napon  belül  visszatért  az  eredeti, 
kontrollnak  megfelelő  szintre,  ami  a  vizsgált  Aegilops genotípusok  jó 
regenerációs képességére utal (3A, B, C ábra).
Az Mv9kr1-ben, bár a gs és Ci paraméterek regenerációja megfigyelhető volt 
két nap után, a fotoszintetikus CO2 asszimiláció csak 7 nap után állt helyre. 
A Sakha és a Cappelle Desprez esetében pedig a regeneráció még 7 nap 
elteltével sem volt teljes. 
A  CO2 asszimiláció  mértéke  jelentősen  változhat  a  fotoszintetikus 
elektrontranszport  folyamatok  gátlódása  miatt.  Azonban  a  PSII 
reakciócentrumokban  bekövetkező  töltésszétválasztás  maximális 
hatékonyságával  arányos  Fv/Fm  paraméter  még  a  legnagyobb 
koncentrációjú PEG (21%) kezelés esetében sem változott szignifikánsan a 
vizsgált  genotípusokban.  A  200  μmol  m–2 s–1 fényintenzitáson 
fotoszintetizáló  minták  effektív  kvantumhatásfoka  (∆F/Fm’)  is  csak 
kismértékű csökkenést  mutatott  az Ae550, Ae225 és a Cappelle  Desprez 
genotípusokban (3. táblázat). Ugyanakkor, a nem-fotokémiai fluoreszcencia 
kioltás (NPQ) jelentősen nőtt a 21%-os ozmotikus stressz alkalmazásakor az 
Ae550, Ae225 és a Cappelle Desprez genotípusokban (3. táblázat), de nem 
változott az Ae1050 és az Mv9 kr1 genotípusokban, míg a Sakha búzafajta 
esetében  az  NPQ  gyenge  csökkenése  volt  tapasztalható.  Az  NPQ 
növekedése a fenti genotípusokban azt jelzi, hogy a fölös gerjesztési energia 
hő formájában történő elvezetése segíthet  elkerülni  az elektron transzport 
komponensek túlredukálását és így a PSII oxidatív károsodását. 
A  hosszantartó  szárazság  jelentős  biomassza  produkció  csökkenést  is 
előidézhet. Így a kísérletek végén meghatároztuk a PEG tartalmú és PEG-et 
nem tartalmazó (kontroll)  ½ Hoagland oldatban nőtt  növények gyökér és 
hajtás hossz növekedését, valamint a biomassza produkció (gyökér + hajtás 
tömeg)  mértékét  (4.  táblázat).  A  búza  genotípusok  esetében  a  hajtás  és 
gyökér  növekedés  jelentős  lelassulása  volt  tapasztalható  a  kontrollhoz 
képest. Ez a növekedés gátlás az Aegilops genotípusok esetében nem érte el 
a 10%-ot, sőt, az ozmotikus stressz a gyökérnövekedésre stimuláló hatással 
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volt  az  Ae225  és  Ae550  genotípusok  esetében.  A  gyökér-  és 
hajtásnövekedés  gátlása megnyilvánult  a szárazanyag tömegben kifejezett 
biomassza  produkció  csökkenésében  is.  A  stressz  során  a  biomassza 
produkció a kontroll 70% és 78%-a volt a szárazabb élőhelyről származó 
Aegilops genotípusok esetében (Ae225 és Ae550), míg kb. 50%-a volt az 
Ae1050  és  a  búza  genotípusokban  (4.  táblázat).  A  Sakha  esetében  az 
ozmotikus stressz a fejlődés felgyorsulását váltotta ki, ami korai, erőltetett 
virágzásban nyilvánult meg.  

3. táblázat A PSII optimális kvantumhatásfoka (Fv/Fm), a PSII egyensúlyi effektív 
kvantumhatásfoka (ΔF/Fm’) és a nem-fotokémiai fluoreszcencia kioltás (NPQ) 

paramétereinek értékei az ozmotikus stressz végén (21%PEG, –1.8 MPa) (Stressz) és a 
hasonló korú PEG-nélküli tápoldatban nőtt kontroll növények esetében (Kontroll). Az 

eredmények kezelésenként 6 növény adatainak átlagát jelentik.

Fv/Fm ∆F/Fm’ NPQ

Kontroll Stressz Kontroll Stressz Kontroll Stressz

Ae1050 0,80 0,80 0,56 0,55 0,56 0,66

Ae550 0,81 0,80 0,585 0,43** 0,50 1,19**

Ae225 0,80 0,81 0,62 0,52* 0,46 0,95**

Mv9 kr1 0,81 0,78 0,59 0,58 0,48 0,57

C. D. 0,81 0,81 0,58 0,49* 0,57 1,01**

Sakha 0,81 0,79 0,60 0,61 0,50 0,30

Szignifikancia szintek
Genotípus 

(A)
ns. ** **

Kezelés
 (B)

** ** **

A x B ns. ** **
*, **: Szignifikáns különbség a kontrollhoz képest P<0,05 és P<0,01 szinteken.
C.D.= Cappelle Desprez.

A  vizsgált  Ae.  biuncialis és  búza  genotípusok  PEG-indukált  ozmotikus 
stresszre  adott  válaszreakciói  lényegesen  különböznek.  Az  Aegilops 
genotípusok  levelei  a  búzáknál  intenzívebb  vízvesztéssel  és  vízpotenciál 
csökkenéssel reagáltak a növekvő ozmotikus stresszre, ami összefüggésben 
állhat  relatíve  nyitottabb  gázcserenyílásaikkal.  A  szárazabb  klímához 
adaptálódott  Aegilops genotípusokra  a  búzákét  jelentősen  meghaladó 
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fotoszintetikus  CO2 fixáció  volt  a  jellemző.  Esetükben  a  csökkenő 
tendenciát mutató intercelluláris CO2 szint utalhat arra, hogy a fotoszintézis 
során  megkötött  CO2-nak  a  gázcserenyílásokon  keresztül  történő  pótlása 
nem elégséges, illetve arra, hogy a Ci  -t fokozó folyamatok (pl. a zsírsavak 
oxidációja)  alacsonyabb  intenzitású.  Ezekben  a  genotípusokban  a 
fotoszintetikus CO2 asszimiláció a sztómák által korlátozott, mely a stressz 
megszűntével és a sztómák nyitódásával gyorsan visszanyerte a kontrollra 
jellemző értéket.

4. táblázat Hajtáshossz, gyökérhossz és a szárazanyagban kifejezett biomassza produkció 
értékei az ozmotikus stressz végén (–1.8 MPa) (Stressz) és a hasonló korú PEG-nélküli 

tápoldatban nőtt kontroll növények esetében (Kontroll). Az eredmények kezelésenként 16 
növény adatainak átlagát jelentik.

Hajtás (cm) Gyökér (cm) Biomassza (g)

Kontroll Stressz Kontroll Stressz Kontroll Stressz

Ae1050 42,6 40,8 
(95,8%) 19,2 18,9

(98,4%) 0,855 0,459*
(53,6%)

Ae550 34,9 31,6*
(89,7%) 13,0 15,66**

(120,4%) 1,171 0,919
(78,4%)

Ae225 39,3 36,3
(92,2%) 18,0 21,0*

(116,6%) 1,043 0,735
(70,4%)

Mv9kr1 46,1 34,7**
(75,3%) 20,1 17,1*

(85,1%) 1,094 0,567**
(54,0%)

C. D. 52,7 42,7**
(81,0%) 20,0 14,8**

(74,0%) 1,416 0,796**
(56,2%)

Sakha 59,0 33,8**
(57,2%) 22,8 19,7*

(86,4%) 1,400 0,795**
(56,7%)

Szignifikancia szintek
Genotípus 

(A) ** ** **

Kezelés 
(B) ** ** **

A x B ** ** ns.
*, **: Szignifikáns különbség a kontrollhoz képest P<0,05 és P<0,01 szinteken.
ns: nem szignifikáns, C. D.= Cappelle Desprez.

A  búzák  fotoszintézise  ezzel  szemben  erőteljesen  gátolt  volt,  emelkedő 
intercelluláris  CO2 szint  mellett  is,  ami  jelezheti  mind  a  CO2 

kloropasztiszokba  történő  diffúziójának,  mind  pedig  a  CO2 fixációt 
befolyásoló metabolitikus folyamatoknak a gátoltságát. Ezt támasztja alá a 
búzák fotoszintézisének lelassult  regenerációja  is.  A fluoreszencia kioltás 
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analízisek  eredményei  arra  utalnak,  hogy  az  elektrontranszportlánc 
működése  kevésbé  érzékeny  a  vízvesztésre  és  nem  felelős  a  CO2 

asszimiláció  csökkenésért  egyik  genotípusban  sem.  A gerjesztési  energia 
alternatív  úton  történő  elvezetésének  megnövekedése  (növekvő  NPQ), 
szintén nem köthető kizárólagosan a búza vagy az Aegilops genotípusokhoz. 
Valószínűleg intenzívebb fotoszintézisük is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 
szárazabb  élőhelyről  származó  Aegilops genotípusok  biomasszája  kisebb 
mértékben csökkent a búzákénál. Mindehhez hozzájárulhatott az ozmotikus 
stressz  indukálta  gyökérnövekedés  is.  A  fenti  eredmények  alapján 
megállapítható, hogy az Ae. biuncialis azon a genotípusai, melyek szárazabb 
klímájú élőhelyről származnak, potenciális génforrásul szolgálhatnak a búza 
szárazságtűrésének növelését célzó idegenfajú keresztezésekhez.

4.1.2. Búza-Ae. biuncialis amfiploidok szárazságtűrésének vizsgálata

A  fentiekhez  hasonló  kísérleti  beállításban  megvizsgáltuk  két  búza 
(Mv9kr1)-Ae.  biuncialis amfiploid  szárazság  stresszre  adott  fiziológiai 
válaszait. A már korábban előállított amfiploidok létrehozásához eredetileg 
olyan Ae. biuncialis genotípusokat (MvGB470 és MvGB1112) használtunk 
fel, amelyek eredeti élőhelyének évi csapadék mennyisége 300 és 400 mm 
volt.  Az amfiploidok szárazságtűrését  összehasonlítottam a szülői  partner 
Mv9kr1 és a szárazságtűrő kontroll Plainsman V. őszibúza genotípusokkal.
Az  amfiploidok  esetében  a  közepes  ozmotikus  stressz  (15%  PEG,  –0.7 
MPa)  a  kontrollhoz  képest  alig  kimutatható  csökkenést  eredményezett  a 
levelek relatív víztartalmában (RWC), mely a súlyos stressz (21% PEG, -1,8 
MPa)  esetén  sem  csökkent  80%  alá  (4A  ábra).  Ezzel  szemben  a  búza 
genotípusok  relatív  víztartalma  a  stressz  alatt  jelentősen  az  amfiploidok 
RWC értéke alatt maradt. Hasonló különbségeket tapasztaltunk a növények 
turgorában  is.  A  súlyos  stressz  (-1,8  MPa)  alig  észlelhető  változásokat 
eredményezett  az amfiploidok turgorában, míg a szárazságtűrő Plainsman 
V.  esetében a  turgor  drámaian csökkent  (5.  ábra).  Hasonló változás  volt 
tapasztalható  az  Mv9kr1 esetében is,  amit  itt  most  nem mutattam be.  A 
regeneráció során a vizsgált genotípusok már két nap alatt képesek voltak 
víztartalmuk jelentős részét visszanyerni. 
A  víztartalom  csökkenésével  párhuzamosan  a  gázcserenyílások 
nyitottságával arányos sztómakonduktancia (gs) minden genotípus esetében 
csökkent  (4B ábra).  Ez  a  csökkenés  a  stresszt  megelőzően  magasabb  gs 

értékeket mutató Plainsman, valamint az Mv9kr1 búza genotípusok esetében 
kissé intenzívebb volt, aminek eredményeként az Mv9kr1 a stresszkezelés 
során  kissé  alacsonyabb  sztóma  nyitottsággal  rendelkezett  a  többi 
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genotípushoz képest.  Ez a  különbség azonban nem volt  szignifikáns,  így 
összességében  elmondható,  hogy  az  amfiploidok  és  a  búzák  sztóma 
nyitottsága  hasonlóan  változott,  köztük  jelentős  különbség  nem  volt 
kimutatható, sem a közepes, sem pedig a súlyos ozmotikus stressz esetén.
Stressz-mentes  körülmények  között  a  búza  genotípusok  (különösen  a 
Plainsman)  szignifikánsan  magasabb  nettó  CO2 asszimilációs  rátával 
rendelkeztek  a  búza-Ae.  biuncialis amfiploidokhoz  képest  (4C ábra).  Az 
ozmotikus  stressz  hatására  az  asszimilációs  ráta  csökkent,  melynek 
intenzitása  a  búza genotípusok esetében nagyobb volt  az amfiploidokhoz 
képest. Ennek eredményeként a búza-Ae. biuncialis amfiploidok (különösen 
az  Amfiploid  470)  fotoszintetikus  aktivitása  jelentősen  meghaladta  a 
búzákét, mind a közepes (15% PEG, –0.7 MPa), mind pedig a súlyos (21% 
PEG, -1,8 MPa) ozmotikus stressz során. Az Amfiploid 470 különösen jól 
tolerálta  az  ozmotikus  stresszt,  amit  az  is  jelez,  hogy 20%-nál  kevesebb 
fotoszintetikus  aktivitás  csökkenést  mutatott  a  kontrollhoz  képest  (ez  az 
érték  a  búzák  esetében  meghaladta  a  60%-ot).  Az  ozmotikus  stressz 
megszűnése  után  az  amfiploidok  és  az  Mv9kr1  búza  genotípus 
fotoszintetikus  CO2 fixációja  két  napon  belül  regenerálódott,  míg  a 
Plainsman  fotoszintetikus  aktivitása  még  7  nap elteltével  is  jelentősen  a 
kontroll  érték  alatt  maradt.  Az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  hasonló 
mértékű  sztómanyitottság  mellett  az  amfiploidok  vízvesztése  jelentősen 
kisebb  volt,  fotoszintetikus  aktivitásuk  pedig  mind  a  mérsékelt,  mind  a 
súlyos ozmotikus stressz alatt jelentősen nagyobb volt a búzákhoz képest. A 
súlyos  stressz  alatt  (21%  PEG,  -1,8  MPa)  már  a  két  amfiploid 
fotoszintetikus CO2 fixációja közt is szignifikáns különbség volt, ami arra 
utal, hogy a két  Ae. biuncialis genotípus eltérő mértékben befolyásolta az 
amfiploid növények szárazságtűrését.
A  regeneráció  során  az  amfiploidok  és  az  Mv9kr1  búza  genotípus 
fotoszintézise két nap alatt elérte a kontrollra jellemző szintet. Ugyanakkor a 
Plainsman V. CO2 fixációja még hét nap elteltével is jelentősen a kontroll 
szint alatt maradt, ami a stressz során bekövetkezett súlyosabb metabolitikus 
károsodásokra  utalhat.  A kapott  eredmények  arra  utalnak,  hogy a  száraz 
klímához adaptálódott  Ae. biuncialis genotípusok (különösen a 300 mm/év 
csapadékellátottsághoz  adaptálódott  MvGB470)  amfiploid  szinten  is 
képesek  növelni  a  búzák  szárazságtűrését  és  potenciálisan  jó  kiindulási 
anyagul szolgálhatnak a szárazságtűrés növelését célzó búza-Ae. biuncialis 
transzlokációk előállításához.
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4. ábra. A növekvő ozmotikus stressz és az azt követő 7 napos regeneráció hatása a levelek 
relatív víztartalmára (A), a sztómakonduktanciára (B), és a nettó CO2 asszimilációs rátára 

(C) két búza-Ae.biuncialis amfiploidban (folyamatos vonal) és két búza genotípusban 
(szaggatott vonal). (▲) Mv9 kr1, (■) cv. Plainsman V., (○) Amfiploid470, (□) 

Amfiploid1112.
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5. ábra. Az ozmotikus stressz hatása a növények turgorára. Az ábra a súlyos (-1,8 MPa) 
ozmotikus stressz alatt megfigyelt állapotot mutatja a két búza-Ae. biuncialis amfiploidban 

(470, 1112) és a Plainsman V. búza genotípusban.

4.1.3. Az Ae. biuncialis kromatin kimutatása búza genetikai háttérben

4.1.3.1.  Az  Ae.  biuncialis  kromoszómák  kimutatása  genomi  in  situ 
hibridizációval (GISH) búza-Ae. biuncialis addíciókban 

Első lépésben a  korábban búza-árpa transzlokációk kimutatására  használt 
GISH  módszerét  alkalmaztuk  annak  érdekében,  hogy  az  Ae.  biuncialis 
kromoszómák búza genetikai háttérben kimutathatóvá váljanak. A búza és 
az Ae. biuncialis közti nagyobb homológia miatt az előzőekben alkalmazott 
előkezelések  és  hibridizációs  körülmények  mellett  jelentős  kereszt-
hibridizáció volt tapasztalható a jelölt Ae. biuncialis genomi DNS és a búza 
kromoszómák  között.  Ezért  a  módszer  optimalizációjára  volt  szükség, 
melynek során kritikus lépésnek bizonyultak a hibridizáció körülményeinek 
megváltoztatása (16 óra, 37  oC), az  Ae. biuncialis diploid őseinek, az Ae.  
comosa és  Ae. umbellulata  genomi DNS-ének próbaként való alkalmazása 
és  a  digoxigeninnel  történt  indirekt  próba  jelölés. A  különböző 
próba/blokkoló  DNS  arányok  alkalmazásával  ellenőriztem  a  próba 
hibridizációjának specifitását (6A, B ábra) és az 1:50 -től 1:500-ig terjedő 
intervallumban  a  legspecifikusabb  hibridizációs  jelet  az  1:200  blokkoló 
arány esetén kaptam. A GISH optimalizációjának eredményeként  sikerült 
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kimutatni 2 db  Ae. biuncialis kromoszóma jelenlétét a 44 kromoszómával 
rendelkező 3Mb  búza-Ae. biuncialis diszómás addíciós vonalban (6B ábra). 
A módszer alkalmazásával a későbbiekben szintén sikerült megerősíteni a 
2Mb, 7Mb, 3Ub  valamint 5Ub Ae. biuncialis kromoszómák jelenlétét a búza-
Ae. biuncialis addiciós vonalakban.  

6. ábra. Genomi in situ hibridizáció a 3Mb búza-Ae. biuncialis diszómás addíciós vonal 
mitotikus kromoszóma preparátumain 50x (a) és 200x (b) blokkoló DNS koncentráció 

jelenlétében.

4.1.3.2 Az Ae. biuncialis Ub és Mb kromoszómáinak megkülönböztetése 
multikolor genomi in situ hibridizációval (mcGISH)

Az  Ae.  biuncialis Ub és  Mb genomjainak  egymás  mellett  történő 
kimutatásához  a  GISH  egyes  lépéseit  tovább  módosítottam.  A  próba 
előállítás  során  áttértem  a  random-primed  jelölésre,  mely  a  nick-
transzlációnál sokkal hatékonyabbnak bizonyult. A digoxigeninnel jelölt Ae.  
umbellulata és a biotinnal jelölt  Ae. comosa genomi DNS-ét, mint U és M 
genom  specifikus  próbákat  1:1  arányban  alkalmaztam  a  hibridizációs 
keverékben.  A  30x-os  blokkoló  DNS  alkalmazása  és  a  hibridizációs 
hőmérséklet  42  oC-ra történt emelése szintén erősen befolyásolta a GISH 
sikerét. A megfelelő detektálást nagyban elősegítette az emissziós spektrum 
zöld és vörös tartományára érzékeny duplasávos szűrő (Zeiss 24 filter set) 
alkalmazása.  Mindezek  eredményeként  az  eltérő  színű  festődés  alapján 
sikerült  megbízhatóan elkülöníteni az  Ae. biuncialis egyes genotípusaiban 
az Ub és Mb genomok kromoszómáit (7. ábra).
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7. ábra Az Aegilops biuncialis Ub- és Mb-genomjának megkülönböztetése multikolor 
genomi in situ hibridizációval (mcGISH) az MvGB642-es (a), az MvGB1112-es (b) és az 

MvGB470-es (c) génbanki számú genotípusokban. Az Ub-genomhoz tartozó kromoszómák 
vörös, míg az Mb-genomhoz tartozó kromoszómák zöld hibridizációs jelet mutatnak. Skála 

= 10 µm.

Az optimalizált mcGISH módszerével további, az 1. táblázatban feltüntetett 
Ae  biuncialis genotípusokat  is  megvizsgáltam.  Kimutattuk,  hogy  a 
szárazságtűrési vizsgálatokhoz használt búza-Ae. biuncialis amfiploidok Ae.  
biuncialis szülői  genotípusaiban  (MvGB470  és  MvGB1112)  nincs 
intergenomikus kromoszóma átrendeződés az Ub és Mb kromoszómák között 
(7 b, c ábra). Ugyanakkor a 32 vizsgált genotípus elemzése során 4 esetben 
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(TA10058, MvGB377, AE754/90 és AE751/82 génbanki számú) mutattunk 
ki homozigóta reciprok intergenomikus kromoszómaátrendeződést az Ub és 
Mb genom  között  (8  a,b,c,d  ábra).  A  hibridizációs  jelek  alapján 
megállapítottuk,  hogy  az  általunk  alkalmazott  mcGISH  módszerével  a 
transzlokációs töréspontok helyzete pontosan meghatározható.

8. ábra Intergenomikus kromoszóma átrendeződések Ae. biuncialis TA10058 (a), 
MvGB377 (b), AE754/90 (c) és AE751/82 génbanki számú genotípusaiban. A mitotikus 
kromoszóma preparátumok sejtjein végzett mcGISH segítségével kimutathatóak az Ub-
genomhoz (vörös szín) és az Mb-genomhoz (zöld szín) tartozó kromoszómák. Az Ub-Mb 

intergenomikus átrendeződéseket nyilak jelzik. Skála = 10 µm.

A transzlokációs kromoszómák hosszú és rövid karjának aránya (L/S) és a 
transzlokációs  töréspontok  helyzete  (FL,  fraction  lengths)  alapján 
elmondható, hogy a töréspontok mind a négy esetben pericentrikus, vagy 
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centroméra  közeli  interkaláris  pozícióban  helyezkedtek  el  (9  ábra).  A 
TA10058-as és az AE 751/82-es genotípus esetében az egyes transzlokációs 
kromoszómák kararánya és a töréspont helyzete annyira hasonló volt, hogy 
köztük szignifikáns eltérés nem volt kimutatható. 

9. ábra Az Ub/Mb reciprok transzlokációs kromoszómák kararánya (L/S) és a 
transzlokációs töréspont helyzete (FL) az Ae. biuncialis TA10058, AE754/90, MvGB377 és 

AE751/82 génbanki számú genotípusaiban. A kararány és töréspont adatok 30-35 mérés 
átlagai.

Összefoglalásul  megállapítható,  hogy  az  mcGISH  módszerével  sikerült 
egyértelműen  megkülönböztetni  az  Ae.  biuncialis Ub és  Mb genomjának 
kromoszómáit.  További  Ae.  biuncialis genotípusok vizsgálata  során négy 
esetben mutattunk ki intergenomikus kromoszóma átrendeződéseket az Ub 

és  Mb kromoszómák  között.  Megállapítható,  hogy  a  transzlokációs 
töréspontok  élesen  kirajzolódtak  a  hibridizáció  után,  így  helyzetük  az 
alkalmazott  módszerrel  egyértelműen  meghatározható.  Azt  is  kimutattuk, 
hogy a búza-Ae. biuncialis amfiploidok előállításához használt MvGB470 és 
MvGB1112  Ae.  biuncialis genotípusokban  nem  történt  intergenomikus 
kromoszóma átrendeződés.
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4.1.3.3. Az Ub és Mb genomok megkülönböztetése búza-Ae. biuncialis F1 

hibridekben és amfiploidokban

Kimutattuk,  hogy az  mcGISH módszerével  az  Ae.  biuncialis fajon  belül 
lehetséges  egymástól  megkülönböztetni  az  Ub és  Mb kromoszómákat. 
Ugyanakkor az idegenfajú keresztezések során szükséges az  Ae. biuncialis 
Ub és  Mb kromoszómáit  búza genetikai  háttérben is  nyomon követni.  Az 
idegenfajú keresztezések során első lépésben F1 hibrideket állítunk elő. A 
búza (AABBDD, 2n = 6x = 42) x Ae. biuncialis (UbUbMbMb, 2n = 4x = 28) 
keresztezésekkel  előállított  F1 hibridek  ABDUbMb genomokkal 
rendelkeznek,  kromoszóma  számuk  35  (7A+7B+7D+7Ub+7Mb=35).  A 
második lépés általában a fertilitás visszaállításának érdekében a kolhicin 
kezeléssel történő genom duplikáció, azaz amfiploid előállítás. A búza –Ae.  
biuncialis amfiploidok  (Mv9kr1-Ae.  biuncialisMvGB470 és  Mv9kr1-Ae.  
biuncialisMvGB1112)  genom  összetétele  AABBDDUbUbMbMb,  kromoszóma 
számuk 70 (14A+14B+14D+14Ub+14Mb=70). Az Ub és Mb kromoszómák 
búza kromoszómáktól történő megkülönböztetésének érdekében az mcGISH 
módszerét  a  búza-Ae.  biuncialis F1 hibrideken  és  amfiploidokon 
alkalmaztuk.  Az  első  kísérletekben  jelentős  kereszthibridizációt 
tapasztaltunk a búza és az Aegilops genomi próbák között, ezért a módszer 
további módosítására volt szükség. Blokkoló DNS-ként a  T. turgidum ssp.  
durum genomi  DNS-ét  alkalmaztuk  a  T.  aestivum-hering  sperma  DNS 
keverék  helyett.  Áttértünk  a  próba  és  a  blokkoló  DNS  autoklávozással 
történő  fragmentálására.  A  hibridizációt  megelőzően  a  fedőlemezeket  a 
tárgylemezekhez  ragasztottuk  a  hibridizációs  keverék  elpárolgásának 
megakadályozása érdekében. A próbák random primed jelölése 12-14 órán 
keresztül 25 oC-ra csökkentett hőmérsékleten történt, ami a digoxigeninnel 
és biotinnal konjugált nukleotidok hatékonyabb beépülését eredményezte az 
U és M genomi DNS-be. A hatékonyabb próba jelölés lehetővé tette a próba 
és  a  fluorokrómokkal  kapcsolt  antitestek  (anti-digoxigenin-rhodamin, 
sztreptavidin-FITC)  koncentrációjának  csökkentését,  ami  kisebb 
fluoreszcens  hátteret  eredményezett  a  hibridizációt  követően.  A 
változtatások eredményeként az mcGISH alkalmassá vált az  Ae. biuncialis 
Ub és  Mb kromoszómáinak  kimutatására  a  búza  –Ae.  biuncialis F1 

hibridekben és amfiploidokban (10. ábra). Az F1 hibridekben egyértelműen 
kimutatható volt 7db Ub, 7db Mb és 21db búza kromoszóma (10.a ábra). Az 
amfiploidokban szintén kimutatható volt 14db Ub, 14db Mb és 42db búza 
kromoszóma (10.b ábra).
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10. ábra Az Ae. biuncialis Ub- és Mb-genomjának kimutatása multikolor genomi in situ 
hibridizációval (mcGISH) a búza-Ae. biuncialis F1 hibridekben (a) és amfiploidokban (b). 
Az Ub-genomhoz tartozó kromoszómák vörös, míg az Mb-genomhoz tartozó kromoszómák 

zöld hibridizációs jelet mutatnak. Skála = 10 µm.
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4.1.4. Búza-Ae. biuncialis interspcifikus transzlokációk létrehozása

A búza-Ae. biuncialis interspecifikus transzlokációk előállításához kétféle 
kísérleti  megközelítést  alkalmaztunk.  A  búza  kromoszómák  meiotikus 
párosodását  szabályozó  Ph rendszer  manipulációjával  megkíséreltünk 
homeológ  rekombinációkat  létrehozni  a  búza  és  az  Ae.  biuncialis 
kromoszómák  között.  Ezzel  párhuzamosan,  a  kromoszómapárosodástól 
független  megközelítésként  ionizáló  sugárzás  segítségével  random 
kromoszóma átrendeződéseket is igyekeztünk létrehozni a búza és az  Ae.  
biuncialis kromoszómák között. 

4.1.4.1. Búza-Ae. biuncialis homeológ rekombinációk előállítása

A  búza-Ae.  biuncialis homeológ  rekombinációk  előállítása  érdekében  a 
molekuláris citogenetika csoport által korábban előállított 2Mb, 3Mb, 7Mb és 
3Ub búza-Ae. biuncialis diszómás addíciós vonalakat kereszteztem a  ph1b 
mutációt hordozó Chinese Spring genotípussal (11 ábra). 

11. ábra. Búza-Ae. biuncialis homeológ rekombinációk előállításának menete.

A  létrehozott  F1 hibridekben  és  azok  származékaiban  a  Ph1 lókusz 
dózisának  csökkenése  vagy  hiánya  következtében  a  homeológ 
kromoszómák nagyobb valószínűséggel párosodhatnak a meiózis folyamán, 
ami idegenfajú transzlokációk kialakulását eredményezheti. Genomi in situ 
hibridizáció  (GISH)  segítségével  a  búza  és  az  egyes  Ae.  biuncialis 
kromoszómák  közti  homeológ  párosodások  gyakoriságát  a  meiózis  első 
metafázisában vizsgáltam Az F1 hibridek meiózisában a búza és az Aegilops 
kromoszómák  közti  párosodás  eredményeként  homeológ  rekombinációk 
jöhetnek létre, melyek igen gyakran az F2 nemzedék kalászmorfológiáját is 
megváltoztatják.  Ezért  az  F1 hibridek  öntermékenyítésével  kapott  F2 

szemeket  szántóföldi  körülmények  között  neveltük  és  virágzáskor  a 
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kalászmorfológia  alapján  szelektáltunk  a  szülői  genotípusok  kalászaitól 
eltérő  formákra.  Később  a  szelektált  genotípusok  öntermékenyített  F3 

utódjaiban GISH-el  válogattuk ki az idegenfajú rekombinációkat  hordozó 
genotípusokat.
Első  lépésben  a  Chinese  Spring  ph1b mutánsának  és  az  Mv9kr1-
Ae.biuncialis 2Mb,  3Mb,  7Mb és  3Ub disszómás  addíciós  vonalak 
keresztezésével  F1 hibrideket  (AABBDD+ Ub v.  Mb;  2n  =  6x  =  42  +1) 
állítottunk elő. A búza és az Aegilops kromoszómák közti párosodást az F1 

hibridek  meiózisának  első  metafázisában  genomi  in  situ hibridizációval 
vizsgáltam. 

12. ábra Kromoszóma párosodás vizsgálata a meiózis 1. metafázisában genomi in situ 
hibridizációval a Chinese Spring ph1b x Mv9kr1-Ae. biuncialis addíciós vonalak F1 

hibridjeiben. a: CS ph1b x Mv9kr1-Ae. biuncialis 2Mb addíció (1I + 5IINy + 16 IIZ), b: CS 
ph1b x Mv9kr1-Ae. biuncialis 3Mb addíció (1I + 1IINy + 20 IIZ), CS ph1b x Mv9kr1-Ae.  

biuncialis 7Mb addíció (1I + 4IINy + 17 IIZ), CS ph1b x Mv9kr1-Ae. biuncialis 3Ub 

addíció (1I + 2IINy + 19 IIZ). A nyilak az Ae. biuncialis univalenseket jelölik. Skála: 10 µ
m
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13. ábra. A Chinese Spring ph1b x 3Mb Mv9kr1-Ae. biuncialis addíciós vonal F1 

hibridjének meiózisa. Az ábrán 17 zárt és 3 nyílt búza bivalens mellett egy 3Mb és egy búza 
univalens látható. Skála: 10 µm

A GISH során a jelölt Ae. umbellulata (UU, 2n=2x=14), illetve Ae. comosa 
(MM, 2n=2x=14) genomi DNS-ének U és M genom specifikus próbaként 
való alkalmazásával az Ae. biuncialis kromoszómák megkülönböztethetőek 
a zöld (digoxigeninnel való jelölés esetén vörös) fluoreszcens jel alapján. 
Az F1 hibridekben (melyek  gyakorlatilag monoszómás addíciós vonalak), 
függetlenül attól, hogy melyik  Ae. biuncialis kromoszómát tartalmazták, a 
legnagyobb  gyakorisággal  előforduló  meiotikus  konfiguráció  21  búza 
bivalens mellett egy Aegilops univalenst (12 a, b, c, d ábra) tartalmazott. A 
3Mb addíciós  vonalakkal  előállított  F1 hibridekben  számos  esetben 
tapasztaltuk  azt,  hogy  20  búza  bivalens  mellett  1  búza  univalens  is 
megjelent  a  3Mb univalens  mellett  (13.ábra).  Kisebb  gyakorisággal 
megfigyelhető volt a búza és az egyes Aegilops kromoszómák párosodása is 
(14. ábra). A búza és az Aegilops kromoszómák közt kimutattuk bivalensek 
(14e-f  ábra)  és  trivalensek  (14  g-i  ábra)  kialakulását.  A  búza-Aegilops 
trivalenseken belül leggyakoribb a disztális helyzetű Aegilops kromoszómát 
tartalmazó V-alakú forma volt (14 g ábra), de megfigyelhető volt az Y- és 
„sütőlapát”-forma  kialakulása  is.  Az  egyes  Aegilops-  kromoszómák 
párosodási gyakorisága a búza kromoszómákkal jelentősen eltért egymástól 
(5.  táblázat).  Legnagyobb  gyakorisággal  a  2Mb és  3Mb kromoszómák 
párosodtak a búzákkal.
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14. ábra Búza-Ae. biuncialis kromoszóma párosodások a meiózis 1. metafázisában Chinese 
Spring ph1b x Mv9kr1-Ae. biuncialis addíciós vonalak F1 hibridjeiben. a: CS ph1b x 

Mv9kr1-Ae. biuncialis 3Ub addíció (3IINy + 17 IIZ + 1III), b: CS ph1b x Mv9kr1-Ae.  
biuncialis 3Mb addíció (3IINy + 17 IIZ + 1III), c: CS ph1b x Mv9kr1-Ae. biuncialis 3Mb 

addíció (2I + 3IINy + 16 IIZ + 1III), d: CS ph1b x Mv9kr1-Ae. biuncialis 2Mb addíció 
(1IINy + 19 IIZ + 1III). Megfigyelt búza-Ae. biuncialis kromoszóma asszociációk: e: nyílt 

bivalens kiazma nélkül, f: nyílt bivalens kiazmával, g: V-alakú trivalens, h: Y-alakú 
trivalens, i: „sütőlapát” trivalens. A nyilak búza-Ae. biuncialis kromoszóma asszociációkat 

jelölnek. Skála: 10 µm.
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A 3Ub –búza kromoszóma asszociációk száma ettől szignifikánsan kisebb 
volt (2MbxCSph-3UbxCSph: t= 3,393, p= 0,0011; 3MbxCSph-3UbxCSph: t= 
2,347,  p= 0,02). A 7Mb kromoszóma esetében pedig nem figyeltem meg 
párosodást a búzával.
A  meiózis  I.  metafázisában  a  párosodott  kromoszómákon  előforduló 
kiazmák azt  a helyet  reprezentálják,  ahol  a bekövetkezik a rekombináció 
(crossing over). A homeológ búza-Ae. biuncialis rekombinánsok előállítása 
szempontjából  informatív  lehet,  hogy  a  megfigyelt  búza-Ae.  biuncialis 
kromoszóma asszociációk milyen arányban rendelkeznek kiazmával. Az 6. 
táblázat  adatai  alapján  látható,  hogy  a  búza-Ae.  biuncialis kromoszóma 
asszociációk  legnagyobb  része  akiazmatikus  volt.  Egyedül  a  3Mb 

kromoszóma-asszociációk mintegy harmada rendelkezett kiazmával. 

5. táblázat Búza-Aegilops kromoszóma párosodási konfigurációk előfordulása a búza-Ae.  
biuncialis addíciós vonalak (2Mb, 3Mb, 7Mb, 3Ub) és a Chinese Spring ph1b mutáns 

keresztezésekből származó F1 hibridek meiózisának I.metafázisában.

Sejt 
szám

Búza-Ae. biuncialis párosodási konfigurációk MI asszociáció
Nyílt II Gyűrű II III Totál Átlag Totál Átlag

2Mb 57 0 0 14 14 0,245 171 0,298
3Mb 113 6 0 7 13 0,115 152 0,132
7Mb 87 0 0 0 0 0   0 0
3Ub 139 0 1 3 4 0,028   53 0,036

1: 3 trivalensben az Aegilops kromoszóma centrális pozícióban volt
2: 2 trivalensben az Aegilops kromoszóma centrális pozícióban volt
3: 1 trivalensben az Aegilops kromoszóma centrális pozícióban volt

6. táblázat Kiazmatikus (Kiazma +) és akiazmatikus (Kiazma -) Búza-Aegilops 
kromoszóma asszociációk a búza-Ae. biuncialis addíciós vonalak (2Mb, 3Mb, 7Mb, 3Ub) és 

a Chinese Spring ph1b mutáns keresztezésekből származó F1 hibridek meiózisának 
I.metafázisában.

Búza-Ae. biuncialis MI asszociáció
Totál Kiasma + Kiasma -

2Mb 17 0 17 (100%)
3Mb 15 5 (33,3%) 10 (66,6%)
7Mb 0 0 0
3Ub 5 0 5 (100%)

A  búza-Ae.biuncialis addíciós  vonalak  és  a  Chinese  Spring  ph1b 
keresztezésekből  származó  F1 hibrideket  öntermékenyítettük.  Az  F2 

szemeket 2006-2007-ben szántóföldi körülmények közt neveltük fel, majd 
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virágzáskor  a  kalászmorfológia  alapján  szelektáltuk  ki  a  szülői 
genotípusoktól (addíciós vonalak és a CS ph1b) eltérő F2 genotípusokat. A 
szülői és a szelektált genotípusok kalászait a 15. ábrán mutatom be. A 2Mb 

addíciós  vonallal  végzett  keresztezések  F2
 utódjaiból  16,  a  3Mb addíciók 

utódjaiból  12,  míg  a  3Ub és  7Mb addíciók  F2 utódjaiból  6-6  növényt 
szelektáltam.  Az  egyes  addíciós  vonalakkal  végzett  keresztezések  F2 

nemzedékének  kalászmorfológiájában  megfigyelt  fenotípusos  hasadás  jó 
egyezést  mutat  az  F1  nemzedékben  kapott  búza-Ae.  biuncialis 
kromoszómapárosodási adatokkal. 

15. ábra A búza-Ae. biuncalis addíciós vonalak (2Mb, 3Mb, 7Mb, 3Ub), a Chinese Spring 
ph1b mutáns genotípus, valamint ezek keresztezésével előállított és F2-ben szelektált 

utódjainak kalászai.
Megkezdtük a szelektált F2 növények öntermékenyített F3 utódjainak GISH 
segítségével  történő  citogenetikai  analízisét.  Ennek  keretében  az  F3 

növények  gyökércsúcsából  mitotikus  kromoszóma  preparátumot 
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készítettünk.  A kromoszóma preparátumokra jelölt  Ae. comosa,  vagy  Ae.  
umbellulata genomi  DNS-t  M  és  U  genomi  próbaként  hibridizálva 
vizsgáltuk  az  Aegilops kromoszómák  jelenlétét,  vagy  hiányát  különös 
tekintettel az esetleges búza-Ae. biuncialis kromoszóma átrendeződésekre. 
A 3Mb addíciós vonalak F2-ben szelektált száramazékai közül a 39/9 számú 
növény utódjai között találtam egy 42 kromoszómával rendelkező növényt, 
melyben 2 db 3Mb kromoszóma volt azonosítható (16. ábra), így a növény 
gyakorlatilag egy 3Mb búza-Ae. biuncialis diszómás szubsztitúciós vonalnak 
tekinthető. 

16. ábra Az F2-ben szelektált 39/9 számú genotípus kalásza és ennek öntermékenyített 
utódjaként azonosított 3Mb búza-Ae. biuncialis szubsztitúciós vonal mitotikus kromoszóma 

preparátuma genomi in situ hibridizáció után. Skála= 10 µm.

A 39/1 számú F2 növény öntermékenyített utódjai közt GISH segítségével 
azonosítottam egy 41 kromoszómával rendelkező genotípust, melyben 2 db 
búza-3Mb centrikus fúzió volt jelen (17. ábra). 

Összefoglalásul  megállapítható,  hogy a  Ph1 lókusz dózisának csökkenése 
révén  a  búza  és  az  Aegilops kromoszómák  között  párosodás  volt 
megfigyelhető  az  F1 hibridek  meiózisában.  Ugyanakkor  a  búza 
homeológokkal  való  párosodási  gyakoriság  jelentősen  eltért  az  egyes 
Aegilops kromoszómák esetében.  A 2Mb és  3Mb kromoszómák nagyobb, 
míg a 3Ub kisebb gyakorisággal párosodott a búza kromoszómákkal. A 7Mb 

kromoszóma  esetében  egyáltalán  nem  volt  párosodás  megfigyelhető.  A 
kisszámú szelektált F3 genotípusok vizsgálata során találtunk egy diszómás 
3Mb szubsztitúciós vonalat és egy centrikus fúziókat tartalmazó genotípust. 
A genotípusok repetitív DNS próbák és molekuláris markerek segítségével 
történő pontosabb azonosítása folyamatban van.
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17. ábra Az F2-ben szelektált 39/1 számú genotípus kalásza és ennek öntermékenyített 
utódjaként detektált búza-3Mb centrikus fúziókat tartalmazó genotípus mitotikus 

kromoszóma preparátuma genomi in situ hibridizáció után. Skála= 10 µm.

4.1.4.2.  T.  aestivum-Ae.  biuncialis random  kromoszóma  átépülések 
létrehozása ionizáló sugárzással

Az  ionizáló  sugárzás  segítségével  létrejött  búza-Ae.  biuncialis random 
kromoszóma átrendeződések kialakulása nem függ a búza és az  Aegilops 
kromoszómák  párosodásától.  A  jó  szárazságtűrési  tulajdonságokkal 
rendelkező búza-Ae. biuncialis amfiploidok besugárzásával a teljes Ub és Mb 

genomból  létrejöhetnek  transzlokációk,  ellentétben  az  addíciós  vonalakra 
alapozott  munkával,  ahol csak a 2Mb, 3Mb,  7Mb és 3Ub kromoszómákból 
jöhetnek létre átrendeződések. 

A búza és az Ae. biuncialis közti intergenomikus kromoszóma átépüléseket 
multikolor  genomi  in  situ hibridizációval  (mcGISH)  mutattuk  ki  a 
kezeletlen és  60Co γ-sugárzás különböző dózisainak (5-, 50-, 100Gy) kitett 
búza-Ae. biuncialis amfiploidokban. Az eltérően jelölt  Ae. umbellulata és 
Ae.  comosa  genomi  DNS-ének használatával  az  Ae.  biuncialis Ub és  Mb 

genomjához  tartozó  kromoszómák  egyértelműen  megkülönböztethetőek 
egymástól és a búza A, B és D genomjának kromoszómáitól. A búza-Ae.  
biuncialis amfiploidokban  az  Ub kromoszómák  vörös,  míg  az  Mb 
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kromoszómák  zöld  fluoreszcens  jelölődéssel  rendelkeztek,  míg  a  nem 
jelölődött búza kromoszómák barna színűek voltak. (18a-d ábra; 19. ábra). 
A  multikolor  GISH  segítségével  a  búza-Ae.  biuncialis  intergenomikus 
transzlokációk  egyértelműen  kimutathatóak  voltak.  A  színkülönbségek 
alapján intergenomikus kromoszóma átrendeződéseket mutattunk ki a búza 
és az Ub kromoszómák közt (18a, d ábra; 19. ábra; 20d, f, g, i, m, r ábra), a 
búza és az Mb kromoszómák közt (18a-c ábra; 20e, h, i, n, o, p, s ábra), 
valamint az Ae. biuncialis Ub és Mb kromoszómái közt (18b, d ábra; 20j, k, y 
ábra). 
Detektáltunk dicentrikus kromoszómákat (18a ábra; 20a-e ábra), terminális 
transzlokációkat (18b,d ábra; 20f-k ábra), intersticiális transzlokációkat (18c 
ábra; 20l-p ábra), centrikus fúziókat (18d ábra; 20r, s ábra) és kromoszóma 
fragmenteket  (18a,  d  ábra;  20t-y  ábra).  Az  egyes  genomokon  belüli 
átrendeződések  kimutatása  csak  azokban  az  esetekben  volt  lehetséges, 
amikor  a  változások  a  kromoszómák  morfológiai  bélyegeit,  pl.  a 
centromérák számának és elhelyezkedésének megváltozását eredményezték. 
A  fenti  meggondolások  alapján  intragenomikus  átrendeződéseket  csak  a 
dicentrikus kromoszómák (20a-c ábra) és a kromoszóma fragmentek (20t-w 
ábra) esetében tudtunk kimutatni.
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18. ábra A γ-sugárzás hatására létrejött intergenomikus kromoszóma átrendeződések búza-
Ae. biuncialis amfiploidokban. A mitotikus kromoszóma preparátumok részleges sejtjein 

végzett mcGISH segítségével kimutathatóak az Ub-genomhoz tartozó kromoszómák (vörös 
szín), az Mb-genomhoz tartozó kromoszómák (zöld szín) és a búza kromoszómák (barna 
szín). a Ub-búza és Mb-búza dicentrikus kromoszómák (nyíllal jelezve). A csillag búza 
kromoszóma fragmentet jelöl. b Mb-búza és Ub-Mb terminális transzlokációk (nyíllal 

jelezve). c Mb-búza intersticiális transzlokációk (nyíllal jelezve). d Ub-búza centrikus fúziók 
(nyíllal jelezve). A csillag búza kromoszóma fragmentet, a kettős csillag Ub-Mb terminális 

transzlokációt jelöl. Skála = 10 µm.
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19. ábra. Az Ub genom besugárzással szembeni érzékenységét jelzi az Ub-búza centrikus 
fúziók (nyíllal jelezve) és az Ub-búza terminális transzlokáció jelenléte (csillag) egy 

részleges búza-Ae. biuncialis amfiploid sejtben. Skála = 10 µm.

20. ábra. A 60Co γ-sugárzás hatására létrejött kromoszóma aberrációk összegzése. Az Ub- 
(vörös), az Mb- (zöld) és a búza genomokat (barna) érintő kromoszóma aberrációk: a-e 

Dicentrikus kromoszómák. f-k Terminális transzlokációk. l-p Intersticiális transzlokációk. 
r-s Centrikus fúziók. t-y Kromoszóma fragmentek.
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A  besugárzás  hatásaként  megjelenő  kromoszóma  aberrációk  mozaikos 
mintázatot mutatnak sejtről sejtre egy adott növényen belül a besugárzott 
(M0)  generációban,  ezért  a  gyakorisági  adatokat  aberráció  per  sejt 
értékekben  adom  meg.  A  7.  táblázat  az  M0 generációban  detektált 
kromoszóma  aberrációk  gyakoriságát  mutatja  a  kezeletlen  és  a  γ-
sugárzásnak  kitett  amfiploidokban.  Besugárzás  nélkül  a  terminális 
transzlokációk  és  a  centrikus  fúziók  jelenlétét  mutattuk  ki  legnagyobb 
gyakorisággal.  A  besugárzás  hatására  a  dózis  növekedésével  jelentősen 
megnőtt  a kromoszóma aberrációk száma (Σaber.).  Az egyes  besugárzási 
dózisok esetén a terminális transzlokációk és a fragmentek jelenléte volt a 
leggyakoribb,  míg legkisebb gyakorisággal  az intersticiális  transzlokációk 
képződését  tudtuk  kimutatni.  A  centrikus  fúziók  jelentős  növekedése  a 
kontrollhoz képest csak az 50 Gy kezelés esetén következett be.
Az mcGISH alkalmazásával  lehetőség nyílott  az  Ae. biuncialis Ub és  Mb 

genomjának  kimutatására  a  különböző  kromoszóma  aberrációkban.  Az 
amfiploidok előállításához használt  Ae. biuncialis genotípusokban (MvGB 
470 és MvGB1112) nem volt intergenomikus kromoszóma átrendeződés az 
Ub és Mb genom között (6.bc ábra).  A kontroll  amfiploidokban nem volt 
kimutatható különbség az U- és M-típusú kromoszóma aberrációk számában 
(8.  táblázat).  A  γ-sugárzás  hatására  az  U-típusú  aberrációkban  jelentős 
növekedést tapasztaltunk a kontrollhoz képest 5 és 50 Gy mellett, míg az M-
típusú aberrációk száma alig változott. Az M-típusú aberrációk száma csak a 
legnagyobb, 100 Gy dózis mellett érte el az U-típusúakét. 

Az U- és M-típusú aberrációk képződésében tapasztalt különbségek 
legnagyobb  mértékben  az  U-típusú  centrikus  fúzióknak  volt  köszönhető, 
melyek minden dózis esetén szignifikánsan nagyobb arányban képződtek az 
M-típusú centrikus fúzióknál (19. ábra, 8. táblázat). 
Az M0 generáció aberráció/sejt  adatait  az M1 generáció aberráció/növény 
adataival  hasonlítottam  össze.  Az  összes  kromoszóma  aberráció 
tekintetében nem volt kimutatható különbség az M0 és M1 generáció között, 
leszámítva a 100 Gy dózist, ahol az M1 generációban jelentősen csökkent az 
aberrációk  száma  az  M0-hoz  képest  (9.  táblázat).  Az  egyes  aberráció 
típusokat  figyelembe  véve  megállapítható,  hogy  az  M1 generációban  a 
dicentrikus  kromoszómák  teljesen  eltűntek  és  a  kromoszóma  fragmentek 
száma is jelentősen csökkent. Ez a csökkenés különösen a 100 Gy dózissal 
besugárzott növények utódjaiban volt szembetűnő. Az öntermékenyítés után 
nőtt  a  centrikus  fúziók  átlagos  gyakorisága  különösen  5  Gy  esetén. 
Ugyanakkor nem változott statisztikailag is bizonyíthatóan a terminális és 
intersticiális transzlokációk száma az öntermékenyítés után.
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7. táblázat Az M0 generációban detektált kromoszóma aberrációk a kezeletlen (0 Gy) és a 
γ-sugárzásnak kitett (5-, 50- és 100 Gy) búza-Ae. biuncialis amfiploidokban. Az adatok a 

sejtenkénti aberrációk átlagában (± s.e.) vannak megadva.

0 Gy 5 Gy 50 Gy 100 Gy Kezelések 
átlaga

Dic 0,075
±0,037

0,239**
±0,073

0,300*
±0,108

0,931**
±0,125 0,490

Ttr 0,405
±0,085

0,633*
±0,117

0,525
±0,138

1,059**
±0,115 0,739

Itr 0,085
±0,033

0,239*
±0,076

0,170*
±0,049

0,179*
±0,040 0,196

Cf 0,311
±0,067

0,309
±0,084

0,875*
±0,203

0,393
±0,077 0,526

Fr 0,094
±0,036

0,788**
±0,131

0,525*
±0,196

0,965**
±0,113 0,759

Σ 
Aber

0,971
±0,143

2,208**
±0,243

2,395**
±0,322

3,527**
±0,243 2,710

Dic: dicentrikus kromoszómák, Ttr: terminális transzlokációk, Itr: Intersticiális transzlokációk, Cf: 
centrikus fúziók, Fr: fragmentek, ΣAber: összes aberráció
**,*: Szignifikánsan különbözik a kezeletlen (0Gy) mintáktól P=0,05 és P=0,01 szinteken.

 
Az U- és M-típusú átrendeződések arányában az M1 nemzedékben is az M0-
hoz hasonló tendenciákat tapasztaltunk, bár megjegyezem, hogy az alacsony 
minta  szám  miatt  számos  esetben  a  statisztikai  elemzés  nem  volt 
elvégezhető  (10.  táblázat).  A  centrikus  fúziókon  belül  az  5-  és  50  Gy 
dózissal  kezelt  növények  utódjaiban  volt  szignifikánsan  több  U-típusú 
átrendeződés, mint M-típusú.

A besugárzás jelentősen befolyásolta az amfiploidok csírázási gyakoriságát 
és fertilitását (11. táblázat). A γ-sugárzás növekedésével jelentősen csökkent 
a  csírázási  %  a  kontroll  növényekhez  képest  mind  az  M0,  mind  az  M1 

generációban.  Az  M0 generációban  a  besugárzott  növények  fertilitása 
jelentősen alacsonyabb volt a kontroll növényekénél.  Ezen belül az 50 és 
100 Gy-vel besugárzott növények fertilitása magasabb volt, mint az 5 Gy-
vel besugárzott növényeké. A fertilitás növekedése a dózis növekedésével 
párhuzamosan még kifejezettebb volt az M1 generációban, ahol az 50 és 100 
Gy-vel  besugárzott  növények  utódjainak  fertilitása  hasonló  volt,  mint  a 
besugárzás nélküli kontroll növényeké. 
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8. táblázat Az U- és M-típusú kromoszóma aberrációk előfordulása a kezeletlen (0 Gy) és a γ-sugárzásnak kitett (5-, 50- és 100 Gy) búza-
Ae. biuncialis amfiploidok M0 generációjában. Az adatok a sejtenkénti aberrációk átlagában (± s.e.) vannak megadva. A χ2-teszt 

eredményei a megfelelő U oszlopok celláiban vannak jelezve.

0 Gy 5 Gy 50 Gy 100 Gy Kezelések 
átlaga

U M U M U M U M U M

Dic 0,037 †
±0,022

0,009
±0,009

0,028 †
±0,019

0,042
±0,024

0,100 ns
±0,048

0,100
±0,048

0,158 ns
±0,037

0,216
±0,039 0,095 0,119

Ttr 0,198 ns
±0,055

0,198
±0,057

0,366 ns
±0,083

0,253
±0,065

0,250 ns
±0,063

0,275
±0,047

0,450 ns
±0,075

0,500
±0,076 0,355 0,343

Itr 0,028 †
±0,021

0,056
±0,026

0,112 ns
±0,047

0,127
±0,047

0,075 ns
±0,055

0,095
±0,045

0,041*
±0,021

0,138
±0,036 0,076 0,120

Cf 0,169 ns
±0,047

0,141
±0,041

0,211*
±0,063

0,084
±0,038

0,750**
±0,181

0,125
±0,073

0,268*
±0,032

0,125
±0,040 0,410 0,111

Fr 0,028 †
±0,016

0,009
±0,009

0,338**
±0,063

0,084
±0,038

0,100 ns
±0,078

0,075
±0,042

0,108 ns
±0,028

0,150
±0,040 0,182 0,103

Σ 
Aber

0,460 ns
±0,084

0,413
±0,084

1,055**
±0,147

0,590
±0,107

1,275**
±0,189

0,670
±0,133

1,025 ns
±0,113

1,129
±0,113 1,118 0,796

Dic: dicentrikus kromoszómák, Ttr: terminális transzlokációk, Itr: Intersticiális transzlokációk, Cf: centrikus fúziók, Fr: fragmentek, ΣAber: összes aberráció
*, **, Szignifikáns különbség az U- ésM-típusú aberrációk közt P=0,05 és P=0,01 szinteken; ns: Nincs szignifikáns különbség az U- és M-típusú aberrációk közt.;

†: A várt érték(ek) kevesebb, mint 5,0.
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9. táblázat Az M1 generációban detektált kromoszóma aberrációk előfordulása a γ-
sugárzásnak kitett (5-, 50- és 100 Gy) búza-Ae. biuncialis amfiploidokban. Az adatok a 

sejtenkénti aberrációk átlagában (± s.e.) vannak megadva.

5 Gy 50 Gy 100 Gy Kezelések 
átlaga 

Dic 0,000** 0,000** 0,000** 0,000

Ttr 0,500
±0,401

0,656
±0,159

0,782
±0,273 0,646

Itr 0,200
±0,133

0,562
±0,195

0,391
±0,163 0,384

Cf 1,400*
±0,426

1,375
±0,264

0,260
±0,093 1,012

Fr 0,400
±0,305

0,437
±0,148

0,347*
±0,148 0,395

Σ 
Aber.

2,500
±0,819

3,031
±0,469

1,782*
±0,453 2,438

Dic: dicentrikus kromoszómák, Ttr: terminális transzlokációk, Itr: Intersticiális transzlokációk, Cf: centrikus 
fúziók, Fr: fragmentek, ΣAber: összes aberráció; *,** Szignifikánsan különbözik az M0 generációban tapasztalt 

értéktől P=0,05 és P=0,01 szinteken..
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10. táblázat Az U- és M-típusú kromoszóma aberrációk előfordulása a γ-sugárzásnak kitett (5-, 50- és 100 Gy) búza-Ae. biuncialis 
amfiploidok M1 generációjában. Az adatok a sejtenkénti aberrációk átlagában (± s.e.) vannak megadva. A χ2-teszt eredményei a megfelelő 

U oszlopok celláiban vannak jelezve.

5 Gy 50 Gy 100 Gy Kezelések átlaga

U M U M U M U M

Dic 0 0 0 0 0 0 0 0

Ttr 0,200 †
±0,200

0,300
±0,213

0,218 ns
±0,074

0,437
±0,108

0,391 ns
±0,163

0,391
±0,150 0,270 0,376

Itr 0,100 †
±0,100

0,100
±0,100

0,218 ns
±0,097

0,343
±0,123

0,217 †
±0,108

0,173
±0,080 0,178 0,205

Cf 1,000*
±0,258

0,400
±0,221

0,968**
±0,176

0,406
±0,117

0,130 †
±0,071

0,130
±0,071 0,699 0,312

Fr 0,000 † 0,100
±0,100

0,156 †
±0,065 0,000 0,043 †

±0,043
0,086
±0,086 0,066 0,062

Σ Aber 1,300 ns
±0,272

0,900
±0,198

1,560 ns
±0,249

1,186
±0,275

0,782 ns
±0,213

0,782
±0,227 1,214 0,956

Dic: dicentrikus kromoszómák, Ttr: terminális transzlokációk, Itr: Intersticiális transzlokációk, Cf: centrikus fúziók, Fr: fragmentek, ΣAber: összes aberráció
*, **, Szignifikáns különbség az U- ésM-típusú aberrációk közt P=0,05 és P=0,01 szinteken. ns: Nincs szignifikáns különbség az U- és M-típusú aberrációk közt.

†: A várt érték(ek) kevesebb, mint 5.0.
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11. táblázat A Csírázási százalék és a fertilitás a kezeletlen (0 Gy) és a γ-sugárzásnak kitett 
(5-, 50- és 100 Gy) búza-Ae. biuncialis amfiploidok M0 és M1 generációjában. A fertilitási 

adatok a növényenkénti szemszámok átlagában (± s.e.) és a kezeletlen kontroll %-ában 
vannak megadva.

Dózis
 (Gy)

Szemek száma Csíranövények 
száma

Csírázási 
százalék

Fertilitás
(szem/növény)

M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1

0 18 15 16 15 88,80 100,00 13,7 ±2,12 
(100,0%)

18,4 ±2,93 
(100,0%)

5 13 15 11 13 84,60 86,66 4,3 ±1,02 
(31,3%)

13,0 ±2,4 
(70,6%)

50 16 74 13 57 81,25 77,02 9,5 ±1,86 
(69,3%)

19,3±3,74 
(104,9%)

100 22 84 17 55 77,27 65,47 8,1±1,98 
(59,1%)

21,1±4,5 
(114,6%)

Összefoglalásul  elmondható,  hogy  60Co  γ sugárzás  segítségével 
intergenomikus kromoszóma átrendeződéseket állítottunk elő  T. aestivum-
Ae. biuncialis amfiploidokban a kenyérbúza (Mv9kr1) és az  Ae. biuncialis 
Ub és Mb genomjai között. Detektáltuk dicentrikus kromoszómák, terminális 
és intersticiális transzlokációk, centrikus fúziók és kromoszóma fragmentek 
kialakulását.  Eredményeink  arra  utalnak,  hogy besugárzás  hatására  az Ub 

kromoszómák  nagyobb  gyakorisággal  képeztek  transzlokációkat,  mint  az 
Mb kromoszómák.  A kialakult  búza-Ae. biuncialis transzlokációk jelentős 
része  megjelent  az  öntermékenyített  utódokban  is.  A  besugárzott 
amfiploidok fertilitása lehetővé teszi, az egyes transzlokációkat tartalmazó 
genotípusok  felszaporítását  és  a  búzával  történő  visszakeresztezését.  A 
kísérletekhez használt amfiploidok jó szárazságtűrési tulajdonságai alapján 
okkal feltételezhető, hogy a létrehozott búza-Ae. biuncialis transzlokációk 
egy  része  alkalmas  lehet  a  búza  szárazságtűrésének  növelésére. 
Véleményünk  szerint,  e  transzlokációk  a  visszakeresztezésekkel 
párhuzamosan  alkalmazott  szárazságtűrésre  történő  szelekcióval 
kiválogathatók.
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4.2. Az eredmények megvitatása

Munkám  elsődleges  célja  volt  a  T.  aestivum-Ae.  biuncialis 
interspecifikus  transzlokációk  létrehozása,  melyek  segítségével  a 
későbbiekben javítható a kenyérbúza szárazságtűrése (és egyéb agronómiai 
tulajdonságai).  Ennek  érdekében  a  következő  részfeladatokat  kellett 
megoldani:  (1)  összehasonlító  stresszfiziológiai  vizsgálatokkal  olyan  Ae.  
biuncialis genotípusokat  kellett  keresni,  melyek  szárazságtűrési 
tulajdonságai alapján génforrásként használhatóak a keresztezések során. (2) 
Ki  kellett  dolgozni  azt  az  eljárást,  amelynek  során  GISH  segítségével 
egyértelműen  meg  lehet  különböztetni  az  Ae.  biuncialis és  a  búza 
kromoszómáit  a  génátvitel  egyes  szakaszaiban.  (3)  Végezetül  homeológ 
rekombináció  és  ionizáló  sugárzás  segítségével  interspecifikus 
transzlokációkat kellett létrehozni a búza és az Ae. biuncialis között. 

4.2.1.  Az  Ae.  biuncialis genotípusok  és  T.  aestivum-Ae.  biuncialis 
amfiploidok szárazságtűrésének vizsgálata

Különböző  csapadékviszonyokhoz  adaptálódott  Ae.  biuncialis 
genotípusok  ozmotikus  stresszre  adott  válaszreakcióit  hasonlítottuk  össze 
különböző búza genotípusokkal azért, hogy a szárazságtűrés szempontjából 
megfelelő  génforrást  találjak.  Az  Ae.  biuncialis genotípusok,  különösen 
azok,  amelyek  alacsony  csapadékviszonyokhoz  adaptálódtak  a  növekvő 
ozmotikus  stresszre  intenzívebb  RWC és  levél  vízpotenciál  csökkenéssel 
(2A,B ábra),  és  kevésbé  intenzív  sztóma záródással  (3A ábra)  reagáltak, 
mint  a  búzák.  Ezen  számottevő  vízvesztés  ellenére  az  Ae.  biuncialis 
genotípusok  képesek  voltak  fenntartani  egy  relatíve  magas  nettó 
fotoszintetikus asszimilációs rátát a búzákhoz képest (3C ábra). Ismeretes, 
hogy  a  párologtatás  révén  történő  vízvesztés  csökkentésének 
leghatékonyabb  módja  a  gázcserenyílások  zárása  (Cornic  2000). 
Ugyanakkor a sztómazáródás csökkenti a CO2 levelekbe történő diffúzióját 
(Cornic  2000),  ami  az  intercelluláris  járatok  CO2 koncentrációjának  (Ci) 
csökkentésén  keresztül  gátolhatja  a  CO2 asszimilációt  (A)  (Flexas  and 
Medrano  2002).  Amikor  a  mezofillum  vezetőképessége,  illetve 
metabolitikus  faktorok  nem  korlátozzák  a  CO2 karboxilációjának 
folyamatait,  a  CO2 asszimilációs  ráta  csökkenését  elsődlegesen  az 
intercelluláris CO2 koncentráció (Ci) csökkenése okozhatja. Úgy tűnik, hogy 
a szárazabb élőhelyről származó  Aegilops  genotípusok (Ae550 és Ae225) 
esetében is ez a helyzet áll fenn, hiszen a sztómakonduktancia (gs) és az A 
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csökkent,  a  Ci pedig  a  kontrollra  jellemző  érték  alatt  maradt  a  stressz 
időtartama  alatt  (3B  ábra).  Escalona  et  al.  (1999),  valamint  Earl  (2002) 
vizsgálataikban  hasonlóan  értelmezték  a  szárazságstressz  szőlőn,  illetve 
szóján  kifejtett  hatásait.  Ellentétben  az  Ae.  biuncialis genotípusokkal,  a 
szárazság  érzékeny  Cappelle  Desprez  és  a  relative  szárazságtűrő  Sakha 
búzafajták a  Ci jelentős növekedését  mutatták,  párhuzamosan az intenzív 
sztómazáródásukkal  és  CO2 asszimilációbeli  csökkenésükkel,  ami  a 
sztómazáródás mellett, más metabolitikus faktorok megnövekedet szerepére 
utal a CO2 asszimiláció gátlásában. Ezt támasztja alá a nettó asszimilációs 
ráta  lelassult  regenerációja  is  (3C  ábra).  Az  Mv9  kr1  és  az  Ae1050 
genotípusok átmeneti tulajdonságokat mutattak, mivel a közepes ozmotikus 
stressz során a Ci csökkenését mutatták (hasonlóan a szárazabb élőhelyekről 
származó  Ae. biuncialis genotípusokhoz), míg a súlyos stressz esetén a Ci 

növekedése  volt  tapasztalható  (amint  az  a  Sakha  és  a  Cappelle  Desprez 
esetében tapasztalható). Ugyanakkor az intercelluláris CO2 szint változásain 
alapuló következtetéseket, meglehetős óvatossággal kell kezelnünk, hiszen 
az  inhomogén  sztómazáródás  (mely  leginkább  a  hirtelen  bekövetkező 
szárazság stresszre jellemző) a Ci felülbecslését eredményezheti (Downton 
et  al.  1988).  Bár  munkánk  során  egy  lassan,  fokozatosan  bekövetkező 
ozmotikus stressz hatásait vizsgáltuk, és az is ismeretes, hogy az inhomogén 
sztómazáródás  nem  általános  jelenség  (Gunasekera  és  Berkowitz  1992), 
további vizsgálatokat végeztünk a metabolitikus faktorok CO2 asszimiláció 
gátlásában betöltött szerepének tisztázása végett. 

Számos  tanulmányban  kimutatták,  hogy  a  CO2 asszimiláció 
metabolitikus  gátlásának  egyik  oka  a  szárazság  stressz  során,  a 
fotoszintetikus elektron transzport lánc gátlása lehet (Keck and Boyer 1974, 
Giardi et al. 1996). A fenti kísérleti rendszerben azonban sem az Aegilops, 
sem a  búza  genotípusok  esetében  nem figyeltük  meg  a  PSII  (és  így  az 
elektrontranszport lánc) strukturális vagy funkcionális károsodását, amire az 
ozmotikus stressz alatt is változatlan  Fv/Fm (3. táblázat) értékek utalnak. 
Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a súlyos ozmotikus stressz alatt a 
fotoszintetikus  elektron  transzport  folyamatok  kismértékű  leszabályozása 
volt tapasztalható az Ae550, Ae225 és a Cappelle Desprez esetében, mely a 
fölös gerjesztési energia hő formájában történő elvezetésének növekedését 
eredményezte.  Mindez  megnyilvánult  a  ΔF/Fm’  (a  PSII  effektív 
kvantumhatásfoka)  paraméter  csökkenésében  és  a  nem-fotokémiai 
fluoreszcencia kioltás (NPQ) növekedésében. A fenti genotípusok esetében 
ezek  a  folyamatok  szerepet  játszhatnak  a  fotoszintetikus  apparátus 
védelmében a szárazság stressz során (Lawlor 2001, Medrano et al. 2002).
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A  búzák  és  a  legcsapadékosabb  élőhelyről  származó  Ae1050 
genotípus  esetében  a  fotoszintetikus  CO2 asszimiláció  csökkenése  az 
ozmotikus stressz során megnyilvánult  a biomassza produkció és a hajtás 
növekedés  erőteljesebb  gátlásában.  Ugyanakkor  a  szárazabb  klímához 
adaptálódott Ae550 és Ae225 genotípusok szárazanyag produkciója és hajtás 
növekedése kevésbé csökkent, sőt, a gyökér növekedés felgyorsulása volt 
megfigyelhető  a  PEG-indukált  ozmotikus  stressz  során.  Itt  említem meg, 
hogy  a  hajtás  és  gyökérnövekedésre,  valamint  a  biomassza  produkcióra 
vonatkozóan  hasonló  eredményeket  kaptunk,  amikor  a  szárazság  stresszt 
földben,  az  öntözés  csökkentésével  váltottuk  ki  (Molnár  et  al.  2004). 
Agronómiai  szempontból  a  jó  termés  biztonság  (azaz  kis  különbség  a 
stresszelt  és  nem stresszelt  növények  termésében)  az  egyik  legfontosabb 
tulajdonság, mely a növények szárazság tűrését jelzi (Guttieri et al. 2001). A 
fent említett földes rendszerben az Ae550 termés csökkenése a kontrollhoz 
viszonyítva  szintén  alatta  maradt  a  búzákénak,  mely  a  fenntartott 
fotoszintetikus  aktivitás  és  a  kismértékű  biomassza  csökkenés  mellett 
megerősíti az Ae550 jó szárazságtűrését. 

A szárazabb  élőhelyről  származó  Aegilops genotípusok (Ae225 and 
Ae550)  képesek  voltak  egy  jelentősebb  mértékű  fotoszintetikus  aktivitás 
fenntartására,  biomassza  produkcióra  (és  termésképzésre)  jelentősebb 
vízvesztésük ellenére is. Ezekben az Aegilops genotípusokban a CO2 fixáció 
kisebb  mértékű  metabolitikus  gátlása,  az  intenzív  gyökérnövekedéssel 
párosulva hozzájárulhatott gyorsabb regenerációs képességükhöz is. A fenti 
tulajdonságok  arra  utalnak,  hogy  a  225  és  550  mm/év 
csapadékmennyiséghez adaptálódott  Ae. biuncialis genotípusok (Ae225 és 
Ae550)  alkalmasak  lehetnek  a  búza  szárazságtűrésének  növelését  célzó 
idegen fajú  keresztezésekre.  Jogosan felmerülő  kérdés,  hogy a  szárazabb 
klímához  adaptálódott  Ae.  biuncialis genotípusok  a  búza  genetikai 
állományába  integráltan  is  képesek-e  a  búza  szárazságtűrését  előnyösen 
befolyásolni. 

A  T.  aestivum–Ae.  biuncialis idegen  fajú  keresztezések  első  stabil 
állomásának az amfiploidok (AABBDDUbUbMbMb, 2n=10x=70) előállítását 
tekinthetjük, mivel a genom duplikáció következtében fertilitásuk részben 
helyreáll.  A  génátvitelben  betöltött  szerepükön  túl  az  amfiploidok 
segítségével  már búza  genetikai  háttérben  vizsgálható egy idegen genom 
hatása az egyes fiziológiai tulajdonságokra (Galvez et al. 1993; Berzonsky 
és  Kimber  1989),  például  a  szárazságtűrésre  vonatkozóan.  Az  alacsony 
csapadékellátottságú élőhelyről (300, 400 mm/év) származó  Ae. biuncialis 
genotípusokkal  (MvGB  470  és  1112)  előállított  amfiploidokban 
megnyilvánultak  az  Aegilops szülők  szárazságtűrési  tulajdonságai.  Ezen 
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kísérletsorozatban  úgy  tűnik,  hogy  a  búza  és  az  amfiploid  genotípusok 
kisebb mértékű sztómazáródással reagáltak az ozmotikus kezelésre, mint az 
a korábbi, különböző Aegilops genotípusok vizsgálatánál volt tapasztalható. 
Ugyanakkor  nem  volt  különbség  a  gs értékekben  az  egyes  genotípusok 
között. A különböző genotípusok azonos sztómakonduktanciája ellenére az 
amfiploid  genotípusok lényegesen  kevesebb  vizet  veszítettek  a  búzákhoz 
képest,  ami  az  amfiploidok  hatékonyabb  ozmoregulációjára  utalhat  a 
szárazság  stressz  során.  Bár  az  amfiploidokhoz  képest  az  Mv9kr1  és 
Plainsmann  genenotípusok  válaszreakciói  roszabbak  A  kisebb  mértékű 
vízvesztésnek köszönhetően az amfiploidok jelentős mértékű fotoszintetikus 
aktivitást tartottak fenn a stressz teljes periódusa alatt, ami nagymértékben 
meghaladta a búzák fotoszintézisét. A két  Aegilops szülő hatása némiképp 
különböző, mivel az Mv9kr1-Ae. biuncialisMvGB1112 amfiploid fotoszintézise 
jelentősen  alatta  marad  az  Mv9kr1-Ae.  biuncialisMvGB470 amfiploidénak  a 
legerősebb stressz esetén. 

A T. aestivum-Ae. biuncialis amfiploidok reakciói indokolttá teszik, a 
szárazságtűrésük hátterében álló  fiziológiai  folyamatok és  génexpressziós 
változások részletesebb vizsgálatát. A kapott eredmények azt is jelzik, hogy 
az MvGB470-es és 1112-es génbanki számú Ae. biuncialis genotípusokkal 
előállított  amfiploidok  jó  kiindulóforrásai  lehetnek  a  búza 
szárazságtűrésének növelését célzó idegenfajú génátvitelnek.

4.2.2 Az Ae. biuncialis kromoszómáinak kimutatása genomi in situ 
hibridizációval

Az idegenfajú génátvitel során az  Ae. biuncialis kromoszómákat meg kell 
tudnunk különböztetni a búza kromoszómáktól, és nyomon kell követnünk 
az  egyes  generációk  során.  Az  Ae.  biuncialis kromoszómák  búza 
kromoszómák mellett történő kimutatását jelentősen megnehezíti a két faj 
közeli  rokonsági  kapcsolata  (Van  Slageren  1994),  és  ebből  fakadóan  a 
genomjaik között fennálló szoros homeológia viszony. A szoros rokonsági 
kapcsolat miatt a két faj genomjaiban hasonló típusú repetitív szekvenciák 
találhatóak, melyek nagyfokú kereszthibridizációt eredményezhetnek az Ae.  
biuncialis genomi  DNS-e  és  a  búza  kromoszómák  között.  A 
kereszthibridizáció akkor volt a legintenzívebb, amikor a sokkal távolabbi 
rokon árpa  kromoszómák  kimutatására  használt  módszert  alkalmaztuk  az 
Aegilops kromoszómák kimutatására. A módszert több lépésben módosítva 
egyre  szigorúbb  hibridizációs  körülményeket  teremtve  genomi  in  situ  
hibridizáció segítségével sikerült az Ae. biuncialis kromoszómáit kimutatni 
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T. aestivum genetikai háttérben. McGISH segítségével az Ub és Mb genomok 
kromoszómái  egyértelműen  megkülönböztethetőek  és  könnyen  nyomon 
követhetőek az idegenfajú keresztezés egyes  szakaszaiban,  ahogyan azt a 
keresztezési partner Ae. biuncialis genotípusok, a T. aestivum-Ae. biuncialis 
F1 hibridek  és  amfiploidok  esetében is  látható  volt.  Eredményeim (7-10. 
ábrák; 18-20. ábrák) összhangban állnak azokkal a korábbi eredményekkel, 
melyekben multikolor genomi in situ hibridizáció (mcGISH) segítségével az 
allotetraploid Ae. geniculata Ug és Mg kromoszómáit Triticum turgidum ssp.  
durum genetikai háttérben mutatták ki (Benavente et al. 2001). A bemutatott 
eredmények azt is bizonyítják, hogy az mcGISH technika alkalmas módszer 
az  interspecifikus  kromoszóma  átépülések,  illetve  az  azokat  létrehozó 
genomok kimutatására.
Számos  korábbi  megfigyelés  utalt  arra,  hogy  az  allopoliploid  fajok 
különböző  élőhelyről  származó  genotípusaiban  számottevő  gyakorisággal 
fordulnak  elő  intra-  és  intergenomikus  kromoszómaátrendeződések. 
Fajspecifikus 4A-5A-7B ciklikus transzlokációt írtak le a Triticum turgidum 
L. -ban (Naranjo et al. 1987), valamint 6At-1G-4G ciklikus transzlokációt a 
T.  timopheevii Zhuk.-ban  (Jiang  et  al.  1994).  Linc  et  al.  (1999)  az  Ae.  
cilindrica néhány genotípusában homozigóta reciprok transzlokációkat írt le 
Dc és Cc genomok között. Badaeva et al. (2004) tetra- és hexaploid Aegilops 
fajok  C-sávozással  történő  analízise  során  intragenomikus 
kromoszómaátrendeződéseket figyelt  meg az  Ae. triuncialis, Ae. kotschyi,  
Ae.  columnaris,  Ae.  neglecta és  Ae.  geniculata genotípusokban.  Néhány 
Törökországból  származó  Ae.  biuncialis genotípusban  intragenomikus 
transzlokációkat  figyelt  meg  az  1Ub és  5Ub,  valamint  az  1Ub és  3Ub 

kromoszómák között. Két további izraeli genotípusban ciklikus Robertsoni 
transzlokációkat azonosított az 5Ub, a 3Mb és az 5Mb kromoszómák között 
(T5UbS⋅3MbL,  T5UbL⋅5MbL,  T3MbS⋅5MbS).  A  megvizsgált  31  Ae.  
biuncialis genotípusból  4  esetben  tudtam kimutatni  reciprok  homozigóta 
intergenomikus transzlokációkat,  melyek  töréspontjai  a centroméra közeli 
interkaláris régiókban voltak (8-9. ábrák). A TA10058 és AE751/82 számú 
genotípusok esetében a kararányok és a transzlokációs töréspontok helyzete 
megegyezett, ami felveti azt a lehetőséget, hogy ugyanazon kromoszómák 
között történt az átrendeződés. Ezt a feltételezést látszik megerősíteni az is, 
hogy az illető genotípusok eredeti élőhelye (Azerbajdzsán és Törökország) 
közel  esik egymáshoz és elképzelhető,  hogy a  két  természetes  populáció 
között  fennállt  valamilyen  szaporodási  kapcsolat.  A  repetitív  próbákkal 
(pSc119.2,  pAs1,  pTa71)  végzett  in  situ hibridizáció  segítségével  a 
későbbiek során elvileg a transzlokációkat alkotó kromoszómák pontosabb 
azonosítása is lehetséges. Ebben az esetben részletesebb képet kaphatunk a 
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transzlokációk kialakulásának mechanizmusáról is.  Feltételezésünk szerint 
az  allopoliploid  vad  Triticum és  Aegilops fajok  populációiban  gyakori 
centroméra törés-újraegyesülés mechanizmusa (Badaeva et al. 1996a, 2004) 
kizárható, mivel a töréspontok nem a centromérában helyezkedtek el. 
A  kapott  eredmények  megerősítik  azt,  hogy  az  Aegilops  biuncialis 
különböző populációi között nagyfokú genetikai diverzitás állhat fenn, mely 
megnyilvánul  intra-  és  intergenomikus  kromoszóma  átrendeződésekben 
(Badaeva  et  al.  2004),  nagy  kópiaszámú  DNS  szekvenciák  variábilis 
hibridizációs mintázatában (Badaeva et al. 2004, Schneider et al. 2005) és 
kis kópiaszámú szekvenciák jelenlétében (Monte et al. 2001, D. Nagy et al. 
2006). Ezek az eredmények azt is jelzik, hogy a fajképződés során az  Ae.  
biuncialis genomjaiban  jelentős  módosulások  történhetnek  a  diploid  Ae.  
umbellulata és Ae. comosa U és M genomjához képest. Az Ae. umbellulata 
U kromoszómáinak  búza  RFLP markerekkel  történt  analízise  rávilágított 
arra,  hogy az  U genomban minimálisan  11  intragenomikus  kromoszóma 
átrendeződés  következett  be  az  evolúció  során  (Zhang  et  al.  1998).  Az 
intragenomikus kromoszóma átrendeződések révén lényegesen megváltozott 
az  egyes  U  kromoszómákon  lokalizált  gének  sorrendje,  az  eu-  és 
heterokromatikus  régiók  aránya  és  elhelyezkedése.  A  változások 
eredményeként  valószínűleg  módosultak  az  egyes  U  kromoszómák  és  a 
búza  (T.  aestivum) A,  B  és  D  kromoszómái  közt  fennálló  homeológia 
viszonyok  is.  A  poliploidizáció  során  valószínűleg  további  változások 
következtek  be  az  Ub és  Mb valamint  a  búza  genomok  homeológia 
viszonyaiban,  melyek  a  meiotikus  kromoszómapárosodáson  keresztül 
hatással  lehetnek  a  homeológ  rekombináción  alapuló  génátvitel 
hatékonyságára is. 

4.2.3. T. aestivum-Ae. biuncialis homeológ rekombinációk előállítása

A búza-Ae. biuncialis addíciós vonalak (2Mb, 3Mb, 7Mb, 3Ub) és a Chinese 
Spring  ph1b mutáns genotípusának (CSph1b) keresztezésével előállított F1 

hibridek  meiózisában  genomi  in  situ hibridizációval  vizsgáltam az  egyes 
Aegilops és  a  búza  kromoszómák  közti  párosodások  gyakoriságát,  ami 
előfeltétele a köztük bekövetkező homeológ rekombinációk kialakulásának. 
A  GISH  segítségével  egyértelműen  kimutatható  volt  a  búza-Aegilops 
kromoszóma  asszociációk  kialakulása  a  2Mb,  3Mb és  3Ub kromoszómák 
esetében. A különböző búza-Aegilops kromoszóma asszociációk számában 
tapasztalt  különbségek  arra  utalhatnak,  hogy  az  egyes  Aegilops 
kromoszómák  nem azonos valószínűséggel  párosodnak a  megfelelő  búza 
homeológ kromoszómákkal. A vizsgált Aegilops kromoszómák közül a 2Mb 
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és  a  3Mb párosodott  legnagyobb  gyakorisággal  a  búza  kromoszómákkal. 
Jelentősen kisebb gyakoriságú volt  a  3Ub-búza kromoszóma asszociációk 
száma, míg a 7Mb kromoszómák esetében egyáltalán nem figyeltem meg 
búza-Aegilops kromoszóma asszociációkat. Cuadrado et al. (1997) CSph1b 
x  rozs  F1 hibridekben  szintén  különbségeket  figyelt  meg  az  egyes  rozs 
kromoszómák búza kromoszómákkal  való párosodási  gyakoriságában.  Az 
említett szerzők szerint, a homeológ kromoszómák meiotikus párosodására 
nézve meghatározó a kromoszóma kódoló és nem-kódoló régióinak hasonló 
sorrendisége. Ha ez a kolinearitás csökken az evolúció során bekövetkezett 
(intra- és intergenomikus-) strukturális átrendeződések folytán, az jelentősen 
csökkenti  az  egyes  homeológ  kromoszómák  közti  párosodások 
valószínűségét  (Sybenga  1999,  Maestra  és  Naranjo  2000).  A  párosodási 
gyakoriságok alapján logikus lehet az a következtetés, hogy a 2Mb és 3Mb 

kromoszómák szorosabb homeológia viszonyban állnak a termesztett búza 
2-es és 3-as homeológ csoportjához tartozó kromoszómákkal,  mint a 3Ub 

vagy  a  7Mb kromoszómák  a  megfelelő  búza  kromoszómákkal.  Ezzel 
összefüggésben Zhang et al. (1998) RFLP vizsgálatok alapján kimutatták, 
hogy az  Ae. umbellulata U genomja és a búza genomjai minimálisan 11 
kromoszóma átrendeződésben (reciprok transzlokációkban és inverziókban) 
különböznek,  melyek  mind  a  7  homeológ  csoportot  érintik.  Korábban 
Triticum turgidum-Ae. ovata (Szin. Ae. geniculata) amfiploidok (2n=8x=56, 
AABBMoMoUoUo) meiotikus kromoszóma párosodását a (ph1b delécióhoz 
hasonló  pozíciójú)  ph1c deléció  jelenlétében  vizsgálva  Benavente  et  al. 
(2001)  12  növényben  5  Mo-Uo és  4  Mo–búza  transzlokációt  mutatott  ki, 
ugyanakkor  egyetlen  Uo-búza  transzlokáció  sem  képződött.  A  hármas 
homeológ  csoport  vonatkozásában  vizsgálataim  megerősítik  a  fenti 
eredményeket,  mivel  a  3Mb kromoszómák  szignifikánsan  nagyobb 
gyakorisággal  párosodtak  a  búza  kromoszómákkal,  mint  a  3Ub 

kromoszómák. 
A meiózisban két kromoszóma között bekövetkező rekombinációra utal az 
első  metafázisában  megfigyelhető  kiazmák  jelenléte  (Benavente  et  al. 
1996), bár vannak utalások akiazmatikus rekombináció bekövetkezésére is 
(Irick 1994). Az a tény, hogy csak a 3Mb-búza kromoszóma asszociációk 
esetében figyeltem meg kiazmákat, arra engedtet következtetni, hogy a 3Mb 

kromoszómák esetében nagyobb valószínűséggel  jöhetnek létre homeológ 
rekombinációk a búzával, mint a többi vizsgált Aegilops kromoszómával. 
A  szelektált  genotípusok  utódjainak  (F3 nemzedék)  GISH-el  történő 
vizsgálata  nemrégen  kezdődött  meg.  A kisszámú egyed  (4-7  növény/Ae.  
biuncialis addíció, összesen 24 genotípus) analízise során olyan genotípusok 
jöttek  létre,  amelyek  kialakulása  nehezen  magyarázható  a  homeológ 
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rekombináció  segítségével.  Az  F3 nemzedékben  azonosítottam  egy  40 
kromoszómával  rendelkező  3Mb búza-Ae.  biuncialis diszómás 
szubsztitúciós  vonalat,  valamint  egy  olyan  41  kromoszómás  genotípust 
melyben 2 db búza-3Mb centrikus fúzió található. Mindkét genotípusban a 
búza  kromoszómák  csökkent  számban  vannak  jelen.  Tekintve,  hogy 
keresztezési  partnerként  genetikailag  stabil  diszómás  addíciós  vonalakat 
használtunk,  az említett  genotípusok búza kromoszómáinak csökkenése a 
másik szülői partner, a CSph1b vonal genetikai instabilitását valószínűsíti. 
Ezzel összefüggésben, Sánchez-Morán et al. (2001) egyes ph1b mutáns CS 
egyedekben euploid kromoszómaszám mellett (2n=42) 11 A, 14 B és 17 D 
kromoszómát figyeltek meg, de számos esetben detektáltak intergenomikus 
kromoszóma átrendeződéseket is a búza A, B és D genomjai között. Nem 
zárható  ki,  hogy  a  keresztezésekhez  használt  CSph1b genotípus  egyes 
egyedeiben  az  A,  B  és  D  genom  egyes  kromoszómái  a  normális  alatti 
és/vagy feletti számban voltak jelen, ami az F1 hibridek meiózisának első 
metafázisában  búza  univalensek  illetve  multivalensek  megjelenését 
eredményezte.  Ezzel  összefüggésben  valóban  megfigyeltem  búza 
univalenseket  (13c  ábra)  és  kisebb  gyakorisággal  trivalenseket  a  3Mb 

addíciós  vonallal  képzett  F1 hibridekben.  A meiózis  eredményeként  nem 
kizárt  olyan  ivarsejtek  kialakulása,  melyekben  a  búza  univalensek 
eliminálódtak  az  Aegilops univalensek  továbbadódása  mellett. 
Öntermékenyítés  esetén  mindez  magyarázhatja  búza-Ae.  biuncialis 
szubsztitúciós vonalak, így a 3Mb szubsztitúciós vonal kialakulását is. 
Szintén gyakori jelenség, hogy az univalensek a meiózis első anafázisában a 
centroméránál  eltörnek,  ami  telocentrikus  kromoszómák  kialakulását 
eredményezi.  Abban  az  esetben,  ha  két  univalens  van  jelen  a  sejtben, 
lehetőség  van  arra,  hogy  a  különböző  eredetű  kromoszóma  karok 
összekapcsolódjanak  a  második  meiotikus  osztódás  interkinézisében, 
aminek eredményeként reciprok centrikus fúziók jöhetnek létre. Megfelelő 
genetikai  anyagok  keresztezésével  (pl.  idegenfajú  szubsztitúciós  vonal  x 
búza,  búza  monoszómok  x  diszómás  addíciók)  előállíthatóak  olyan  F1 

hibridek, melyek meiózisában két különböző (egy búza- és egy idegen fajú-) 
univalens  jelenik  meg,  így  az  idegenfajú  kromoszóma  karok  irányított 
módon építhetőek a búza genomba (Friebe et al. 2005). Valószínű, hogy a 
3Mb Aegilops kromoszómát  tartalmazó  F1 hibridek  utódjaiban  hasonló 
folyamatok  eredményeként  jelentek  meg  a  búza-3Mb centrikus  fúziós 
kromoszómák is. A jövőben szükség lesz mind a 3Mb szubsztitúciós vonal, 
mind  pedig  a  centrikus  fúzió  pontosabb  azonosítására,  repetitív  DNS 
szekvenciákkal  történő  in  situ hibridizáció  (FISH)  és  kromoszóma 
specifikus molekuláris markerek (SSR) segítségével. Ezzel párhuzamosan a 
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szelektált  F2 egyedek utódjainak GISH segítségével  történő vizsgálatának 
előrehaladtával várható olyan búza-Ae. biuncialis terminális transzlokációk 
megjelenése is, melyek homeológ rekombináció eredményeként jöttek létre. 

4.2.4.  T.  aestivum-Ae.  biuncialis random  kromoszóma  átépülések 
létrehozása ionizáló sugárzással

Lényeges különbségeket figyeltünk meg az egyes  Aegilops kromoszómák 
búza  kromoszómákkal  való  párosodásának  gyakoriságában,  ami  egyes 
esetekben (pl. a 7Mb kromoszóma esetén) erősen korlátozhatja a homeológ 
rekombináción  alapuló  génátvitel  hatékonyságát.  Ionizáló  γ-sugárzás 
segítségével  random  kromoszóma  átépüléseket  hoztunk  létre  búza-Ae.  
biuncialis amfiploidokban.  A  γ-sugárzás  előnye,  hogy  a  transzlokációk 
kialakulása  nem  függ  az  egyes  kromoszómák  közti  párosodástól.  Az 
Mv9kr1-Ae. biuncialisMvGB1112 és Mv9kr1-Ae. biuncialisMvGB470 amfiploidok 
szárazságtűrését  kimutattuk,  ugyanakkor  nincsenek  információink  arról, 
hogy mely Aegilops kromoszómák játszanak szerepet szárazságtűrésben. A 
teljes  Ub és  Mb genomot  tartalmazó  amfiploidok  besugárzásával 
létrehozhatók  olyan  búza-Aegilops transzlokációk,  melyek  előnyösen 
befolyásolhatják a búza szárazságtűrését. Ezek a transzlokációk a későbbi 
visszakeresztezésekkel  párhuzamosan alkalmazott  szárazságtűrésre történő 
szelekcióval kiválogathatók és felhasználhatók a nemesítési folyamatban. 
A besugárzott amfiploidok M0 generációjában a terminális transzlokációk és 
a fragmentek aránya volt a legnagyobb a kromoszóma aberrációkon belül, 
míg  az  intersticiális  transzlokációk  megjelenése  viszonylag  ritka  volt  (7. 
táblázat).  Friebe  et  al.  (1996)  számos  búza  idegen  fajú  transzlokációt 
tekintettek át és a fentiekhez hasonló különbségeket írtak le a terminális és 
intersticiális  transzlokációk  gyakorisága  között.  Mindezeken  felül  a 
besugárzásnak kitett perifériás fehérvérsejtekben szintén hasonló eltéréseket 
mutattak  ki  e  két  kromoszóma  aberráció  gyakoriságában  (Beskid  et  al. 
2006).  A  terminális  és  intersticiális  kromoszóma  átrendeződések  relatív 
mennyiségében  tapasztalt  különbségek  összefüggésben  állhatnak  azzal  a 
ténnyel,  hogy  az  inszerciók  kialakulásához  minimum  két  töréspont 
szükséges  az  egyik  érintett  kromoszómán,  ami  sokkal  ritkábban 
bekövetkező esemény a terminális transzlokációk kialakulásához szükséges 
egy  töréspont  kialakulásánál  (Sybenga  1992).  A  besugárzási  dózissal 
párhuzamosan növekvő mennyiségű dicentrikus kromoszómák megjelenése 
(7.  táblázat)  az  állati  és  humán  kísérletekben  szintén  jól  dokumentált 
jelenség. A besugárzási  dózis és a dicentrikus kromoszómák megjelenése 
közti  lineáris  összefüggést  általánosan  alkalmazzák  az  abszorbeált  dózis 
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becslésére a biológiai dozimetriában (Natarajan 2002). A centrikus fúziók 
relatíve  nagyarányú  megjelenése  a  nem  besugárzott  T.  aestivum-Ae.  
biuncialis amfiploidokban megegyezik a korábban T. turgidum-Thinopyrum 
junceiforme alloploidokban tapasztalt megfigyelésekkel (Ellneskog-Stam és 
Merker 2002) és alátámasztja az említett szerzők azon megállapítását, hogy 
a  centrikus  fúziók  spontán  kialakulhatnak  allopoliploid  növényekben.  A 
besugárzás hatására ugyanakkor csak az 50 Gy kezelés esetén növekedett a 
centrikus fúziók száma, míg a terminális  transzlokációk növekedése nem 
volt tapasztalható ugyanezen a dózison. Meg kell azonban említeni, hogy a 
centromérában  lokalizált  kromatinhatárok  helyzetének  pontos 
megállapítását  a  mitotikus  kromoszómák  erősen  kondenzált  állapota 
akadályozhatja,  ezért  nem  zárható  ki,  hogy  a  centrikus  fúzióként 
meghatározott kromoszóma aberrációk egy része valójában olyan terminális 
transzlokáció  melyeknek  a  töréspontja  igen  közel  esik  a  centromérához. 
Ugyanakkor  az  elsődleges  törés-újraegyesülés  útján  létrejött  centrikus 
fúziók és  terminális  transzlokációk strukturálisan stabilak,  és  nem kizárt, 
hogy ily módon kompenzáló típusú átrendeződések is létrejöjjenek.
A  besugárzott  növények  öntermékenyített  utódjaiban  (M1)  tapasztalt 
legjelentősebb változások a dicentrikus kromoszómák teljes eltűnése és a 
centrikus fúziók számának jelentős növekedése volt (9. táblázat). Friebe et 
al. (2005) szerint a centrikus fúziók (más néven Robertsoni transzlokációk) 
létrejöhetnek a meiózis  folyamán.  Az első anafázisban az univalensek 1-
20%-os  gyakorisággal  a  centromérában  törnek,  majd  a  törött  végek 
újraegyesülhetnek a második meiotikus osztódás interkinézisében.  Az M0 

amfiploidok  meiózisában  nem  kizárt,  hogy  a  különböző  strukturális 
változások következtében néhány búza és  Aegilops kromoszóma nem tud 
párosodni  homológ  partnerével,  ami  az  univalensek  számának 
megnövekedését és további centrikus fúziók megjelenését is magyarázhatja 
a  következő  nemzedékben.  Feltételezhető,  hogy  az  5  és  50  Gy  dózisok 
esetén a kialakult  aberrációk száma az M0 növények fertilitását  és az M1 

nemzedék  csíraképességét  még  kevéssé  befolyásolta,  így  a  kialakult 
centrikus  fúziók  megjelenhettek  az  M1 utódokban.  Ugyanakkor  100  Gy 
esetén már olyan mértékű volt a genetikai módosulások száma az M0-ban 
(és  itt  nem  csak  a  kromoszómális  szintű  változásokra  gondolok)  ami 
csökkenthette  egy-egy  pollen  és  petesejt  életképességét,  valamint  az  M1 

szemek csíraképességét és magyarázhatja 100 Gy esetén az M1 utódokban 
lecsökkent  centrikus  fúzió és teljes aberrációszámot.  Feltételezhető  az is, 
hogy  a  meiózisban  másodlagos  átrendeződések  jöttek  létre  olyan 
kromoszómákból,  melyek  már  hordoztak  elsődleges  átrendeződéseket 
(Schubert  et  al.  1991).  Ezzel  kapcsolatban  vannak  információk  olyan 
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homeológ rekombinációval létrejött intersticiális transzlokációkról, melyek 
centrikus  fúziókból  (Sybenga  1992),  illetve  terminális  transzlokációkból 
(Islam  and  Shepherd,  1991)  alakultak  ki.  Azok  a  trendek,  melyek  a 
terminális és intersticiális transzlokációk átlagainak alakulását mutatják az 
M0 és  M1 amfiploidokban,  szintén  a  fentiekhez  hasonló  folyamatokat 
valószínűsítenek,  bár  nem  minden  esetben  voltak  a  különbségek 
statisztikailag is szignifikánsak. A dicentrikus kromoszómák teljes eltűnése 
az M1 utódnemzedékből megegyezik azokkal a korábbi megfigyelésekkel, 
miszerint  a  kromoszóma  aberrációk  erőteljes  csökkenést  mutatnak  a 
besugárzást  követő  sorozatos  sejtosztódások  során  az  ismétlődő  törés-
újraegyesülés-hídképzés  ciklusoknak  köszönhetően  (Krishnaja  és  Sharma 
2004).  A  fragmentek  csökkenése  az  utódokban  szintén  összefüggésben 
állhat a mitotikus instabilitásukkal.
McGISH  segítségével  kimutatható  volt,  hogy  az  5  és  50  Gy  kezelések 
esetén  az  Ae.  biuncialis Ub genomjának  kromoszómái  nagyobb 
gyakorisággal  estek  át  valamilyen  strukturális  változáson,  mint  az  Mb 

genomhoz  tartozó  kromoszómák,  ami  arra  utal,  hogy  az  Ub genom 
érzékenyebb a besugárzásra, mint az Mb genom. Néhány tanulmány szerint 
a  transzlokációs  töréspontok  helyzete  nagyobb  gyakorisággal  esett  a 
heterokromatikus, mint az eukromatikus régiókra (Rao and Koduru 1977; 
Gill 1983; Lebon et al. 1986; Kunzel et al. 2001). Puerto et al. (2000) ezt a 
jelenséget  a  heterokromatikus  régióknak  a  besugárzás  hatására 
bekövetkezett törésekkel szembeni nagyobb érzékenységével magyarázta. A 
C-sávozással  kapott  mintázat  alapján  az  Ae.  umbellulata U  genomja  az 
egyik legheterokromatikusabb az  Aegilops nemzetségen belül, míg az  Ae.  
comosa M genomja csak közepes heterokromatin tartalommal rendelkezik 
(Badaeva  et  al.  1996a).  Ezek  alapján  feltételezhető,  hogy  az  eltérő 
heterokromatin  tartalom  valamilyen  módon  szerepet  játszhat  az  Ae.  
biuncialis Ub és Mb genomjának eltérő sugárérzékenységében. Úgy tűnik, 
hogy  az  Ub kromoszómák  nagyobb  sugárérzékenysége  különösen  a 
centroméra, vagy centroméra-közeli régiókban kifejezett,  amit az is jelez, 
hogy  minden  dózis  esetén  nagyobb  számú  Ub-búza  centrikus  fúziót 
figyeltünk meg az Mb-búza centrikus fúziókhoz képest. A centroméra régiók 
törésekkel  szembeni  hasonló  érzékenységét  figyelték  meg paradicsomban 
(Gill 1983), kölesben (Rao és Koduru 1977), árpában (Kunzel et al. 2001) és 
egy  Sordaria gomba  fajban  (Leblon  et  al.  1986).  A  transzlokációs 
töréspontok  gyakori  lokalizációját  a  Sordaria  macrospora centroméra 
régióiban  Blackburn  és  Szostak  (1984)  az  AT-gazdag  repetitív 
szekvenciákkal hozta összefüggésbe. A szerzők szerint, a repair folyamatok 
részeként  a  kettős  láncot  érintő  törések  és  a  rövid  homológ szekvenciák 
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közti crossing over szerepet játszhat a transzlokációk kialakulásában. Ennek 
fényében az Ub-búza centrikus fúziók nagy gyakorisága tükrözheti a búza és 
az Ub kromoszómák törött végeinek erőteljes kapcsolódási képességét, ami 
összefüggésben állhat e régiók nagyobb szekvencia homológiájával. A GAA 
satellit szekvenciák a heterokromatikus régiók egyik nagyobb komponensét 
alkotják  (Pedersen  és  Langridge  1997),  melyek  az  Ae.  umbellulata U 
kromoszómáin főleg a centromérában, illetve centroméra közeli régiókban 
helyezkednek el (Molnár et al. 2005). Ugyanezen repetitív szekvenciák a T. 
aestivum B kromoszómáin hasonlóan lokalizáltak (Vrána et al. 2000). Nem 
kizárt,  hogy  a  GAA  gazdag  szekvenciák  az  Ae.  biuncialis-ban 
összefüggésben  állhatnak  az  Ub kromoszómák  nagyobb 
sugárérzékenységében.  A  besugárzott  búza-Ae.  biuncialis amfiploid 
sejteken GAA próbákkal végzett in situ hibridizáció majd azt követően az U 
és M genomi próbákkal végzett mcGISH a jövőben segíthet tisztázni a GAA 
szekvenciák  szerepét  a  búza  és  az  Aegilops  kromoszómák 
sugárérzékenységében. Az M1 generációban bár továbbra is fennáltak az U- 
és  M-típusú  aberrációk  közöti  különbségeket  mutató  trendek,  a  legtöbb 
esetben ezek nem érték el a szignifikancia szintet, valószínűleg az alacsony 
mintaszám miatt. 
A  kromoszóma  aberrációk  (és  valószínűleg  más,  mcGISH-el  nem 
kimutatható  genetikai  módosulások)  csökkentették  az  M0 generáció 
fertilitását,  valószínűleg  a  meiózis  folyamatainak  zavarai  által.  Az  M1 

generáció fertilitásának javulása összefüggésben állhat olyan transzlokációk 
(és  más  mutációk)  eliminálódásával,  amelyek  az  M0 növények 
ivarsejtképződése  során  a  meiózisban  zavarokat  idézhetnek  elő,  illetve 
csökkenthetik  az  ivarsejtek  életképességét.  Ezzel  kapcsolatban  a 
mutagenezist  alkalmazó  nemesítési  programokban  gyakran  megfigyelték 
multivalensek kialakulását és a kromoszómák megváltozott szegregációját 
(Sybenga 1992; Sanamyan és Rakhmatullina 2003). Másrészt, a besugárzás 
hatására létrejött  genetikai  aberrációk eliminációja  az M1 nemzedékben a 
genomok egyes  részeinek  elvesztésén  keresztül  szintén  stabilizáló  hatású 
lehetett az allodecaploid búza-Ae. biuncialis amfiploidokban, ami a dózistól 
függően  szintén  növelhette  a  M1 növények  fertilitását.  Az  irodalomban 
találunk  utalásokat  a  γ-sugárzás  stimuláló  hatására  a  búza  növény 
magasságára,  bokrosodására,  valamint  a  növényenkénti  szemtömegre  és 
szemszámra vonatkozóan (Abdel-Hady és Ali 2006).
A besugárzott  amfiploidok fertilis utódjai,  valamint ezek későbbi búzával 
visszakeresztezett utódjai értékes genetikai alapanyagot képezhetnek a búza 
szárazságtűrésének (és más agronómiailag fontos tulajdonságainak) javítását 
célzó keresztezési programok részére. A besugárzással előállított búza-Ae.  
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biuncialis transzlokációk  egy  része  stabilizálódhat  a  későbbi 
visszakeresztezések  során.  A  visszakeresztezésekkel  párhuzamosan 
alkalmazott  szárazságtűrésre  történő  szelekció  lehetővé  teheti  olyan 
agronómiai  tulajdonságok  átvitelét  is  a  búzába,  melyek  kromoszómális 
lokalizációja  nem  tenné  lehetővé  a  homeológ  rekombináción  alapuló 
génátvitelt. 
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4.3.Új tudományos eredmények

1. PEG-indukált ozmotikus stressz alkalmazásával kimutattuk, hogy az 
alacsonyabb  csapadékmennyiséghez  adaptálódott  Ae.biuncialis 
genotípusok  szárazságtűrési  paraméterei  kedvezőbbek,  ezért 
alkalmasak  lehetnek  a  búza  szárazságtűrésének  növelésére.  T.  
aestivum-Ae. biuncialis amfiploidok vizsgálatával igazoltuk továbbá, 
hogy  egyes  Ae.  biuncialis genotípusok  kedvező  szárazságtűrési 
tulajdonságai búza genetikai háttérben is kifejeződnek.  

2. Kidolgoztuk  az  Ae.  biuncialis Ub és  Mb kromoszómáinak  T. 
aestivum genetikai  háttérben  történő  kimutatására  alkalmas 
multikolor genomi in situ hibridizáció (mcGISH) módszerét. 

3. McGISH segítségével  Ub/Mb homozigóta  reciprok  intergenomikus 
kromoszóma  átrendeződéseket  mutattunk  ki  egyes  Ae.  biuncialis 
genotípusokban.

4. T. aestivum-Ae. biuncialis addíciós vonalak x CSph1b F1 hibridek 
meiózisának GISH segítségével történő vizsgálata során kimutattuk, 
hogy  az  egyes  Ae.  biuncialis kromoszómák  eltérő  gyakorisággal 
párosodnak  a  megfelelő  homeológ  csoportba  tartozó  búza 
kromoszómákkal.  A  2Mb és  3Mb kromoszómák  nagyobb,  a  3Ub 

kisebb  gyakorisággal  párosodott  a  búza  kromoszómákkal.  A  7Mb 

kromoszóma esetében egyáltalán nem volt párosodás megfigyelhető. 

5. A  T.  aestivum-Ae.  biuncialis addíciós  vonalak  x  CSph1b 
keresztezésekkel  3Mb T.  aestivum-Ae.  biuncialis diszómás 
szubsztitúciós vonalat és 3Mb/búza centrikus fúziót állítottunk elő.

6. Ionizáló  sugárzás  segítségével  T.  aestivum-Ae.  biuncialis  
interspecifikus  transzlokációkat  (terminális-  és  intersticiális 
transzlokációkat, centrikus fúziókat és fragmenteket) állítottunk elő. 
McGISH  segítségével  kimutattuk,  hogy  az  Ae.  biuncialis Ub 

genomja érzékenyebb a besugárzásra, mint az Mb genom.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

1. A  PEG-indukált  ozmotikus  stressz  során  az  alacsony 
csapadékviszonyokhoz  adaptálódott  Ae.  biuncialis genotípusokra 
jellemző  volt,  hogy  nagyobb  vízvesztésük  ellenére  képesek  voltak 
fenntartani fotoszintetikus aktivitásuk jelentős részét. Az intercelluláris 
CO2 szint csökkenése alapján arra lehet következtetni, hogy esetükben a 
CO2 intercelluláris  járatoktól  a  kloroplasztiszokba  történő  diffúziója 
kevésbé  gátolt.  A  búza  (és  részben  a  magas  csapadék  viszonyokhoz 
alkalmazkodott  Aegilops)  genotípusok  esetében  ezzel  ellentétes 
folyamatok  következtek  be.  Mindezek  alapján  indokolt  lehet  a 
szárazságtűrést  befolyásoló,  különösen  a  CO2 diffúziójában  szerepet 
játszó  faktorok  (pl.  aquaporinok,  karboanhidráz  enzim  stb.) 
génexpressziójának  vizsgálata  az  alacsony  illetve  a  magas 
csapadékviszonyokhoz  adaptálódott  Ae.  biuncialis genotípusok 
esetében.  Az  említett  Ae.  biuncialis genotípusok  felhasználásával 
indokolt  lenne  egy  térképezési  populáció  létrehozása  is,  melynek 
segítségével  a  legfontosabb  szárazságtűrési  QTL-ek  térképezhetőek 
lennének és a kapcsolt molekuláris markereket (SSR, SCAR, EST) fel 
lehetne  használni  szárazságtűrést  hordozó  T.  aestivum-Ae.  biuncialis 
transzlokációk marker-kapcsolt szelekciójára.

2. Multikolor  genomi  in  situ hibridizációval  Ub/Mb homozigóta  reciprok 
intergenomikus  transzlokációkat  mutattam  ki  négy  Ae.  biuncialis 
genotípusban.  A  kapott  eredmények  alapján  feltételezhető,  hogy  az 
intergenomikus  kromoszómaátrendeződések  kiszelektálódása  a 
populációban  összefüggésben  állhat  az  adott  terület  ökológiai 
viszonyaihoz való alkalmazkodással. A későbbiek során a repetitív DNS 
szekvenciákkal (pSc119.2, pAs1, pTa71 stb) valamint U és M genomi 
próbákkal végzett in situ hibridizáció alkalmazásával azonosíthatóak a 
transzlokációkat alkotó kromoszómák. 

3. Az Mv9kr1-Ae. biuncialis addíciós vonalaknak a Chinese Spring  ph1b 
mutáns genotípusával előállított F1 hibridjeinek meiózisában genomi in 
situ  hibridizációval  vizsgáltam  a  búza  és  az  Aegilops kromoszómák 
párosodását. Kimutattam, hogy legnagyobb gyakorisággal a 2Mb és 3Mb 

kromoszómák  párosodnak  a  megfelelő  búza  homeológ  partnerekkel. 
Jelentősen kisebb valószínűséggel alakulnak ki 3Ub-búza kromoszóma 
asszociációk, míg egyáltalán nem figyeltem meg párosodást a 7Mb és 
búza kromoszómák között. Mindez arra utalhat, hogy a búza-Aegilops 
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homeológia  viszonyok  az  egyes  Aegilops kromoszómák  esetében 
jelentősen különbözhetnek. Az addíciós vonalak és a búza szülői partner 
összehasonlítása  búza  kromoszóma  specifikus  mikroszatellit  (SSR) 
markerek alapján megerősíthetné a fenti következtetéseket és megfelelő 
hosszpolimorfizmus  esetén  az  egyes  markerek  Aegilops 
kromoszómákon való elhelyezkedéséről is információkkal szolgálhatna. 
A  kromoszóma  párosodások  alapján  várható,  hogy  nagyobb 
gyakorisággal jöhetnek létre intergenomikus transzlokációk a búza és a 
2Mb,  illetve  3Mb kromoszómák  között,  mint  a  3Ub vagy  7Mb 

kromoszómák  között.  Ennek  igazolása  nagyobb  számú  F3 egyed 
vizsgálata után lehetséges. 

4. Az Mv9kr1-Ae. biuncialis addíciós vonalak és a Chinese Spring  ph1b 
mutáns  genotípusának  keresztezéséből  származó  F3 utódok  között 
GISH-el  azonosítottam  egy 3Mb T.  aestivum-Ae.  biuncialis diszómás 
szubsztitúciós  vonalat  és  egy 3Mb-búza  centrikus  fúziókat  tartalmazó 
vonalat. E két genotípus kialakulása összefüggésben állhat azzal, hogy a 
3Mb addícióval létrehozott  F1 hibrid növényekben nagy gyakorisággal 
jelent  meg  a  3Mb mellett  egy  darab  búza  univalens  is  (20  db  búza 
bivalens  mellett).  Az  univalensek  eltérő  szegregációja  illetve  a 
centromérában  gyakran  megfigyelt  töréseik  magyarázhatják  a 
szubsztitúciós vonal és a centrikus fúziók kialakulását. A genotípusok 
pontosabb  azonosítására  a  repetitív  DNS  szekvenciákkal  (pSc119.2, 
pAs1, pTa71 stb) végzett in situ hibridizáció és molekuláris markerek 
segítségével képzelhető el.

5. Az ionizáló sugárzás segítségével előállított  T. aestivum-Ae. biuncialis  
interspecifikus  transzlokációk  mcGISH  segítségével  történő  analízise 
során  kimutattam,  hogy az  Ae.  biuncialis Ub genomja érzékenyebb  a 
besugárzásra,  mint  az  Mb genom.  Az  Ub  kromoszómákat  tartalmazó 
centrikus  fúziók  nagy  száma  arra  utal,  hogy  a  centroméra,  illetve 
centroméra  környéki  régiók  jelentős  szerepet  játszanak  az  Ub genom 
sugárérzékenységében.  Felvetődhet  a  kérdés,  hogy  a  transzlokációs 
töréspontok megjelenése mely szekvenciákhoz, illetve milyen kromatin 
osztályokhoz kötődik nagyobb valószínűséggel. A kérdés tisztázásához, 
a különböző centroméra specifikus repetitív szekvenciákkal végzett  in  
situ hibridizáció  kombináltan  alkalmazva  a  bemutatott  mcGISH 
technikával nyújthat a további információkat. 

Ugyanakkor a nagyszámú Ub-búza transzlokációknak további jelentőséget 
kölcsönöz az a korábbi megállapítás, hogy (legalább is a 3Ub esetében) 
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sokkal alacsonyabb volt az Ub-búza homeológ kromoszómapárosodások 
gyakorisága az Mb-búza párosodásokhoz képest. Az Ub-búza és Mb-búza 
transzlokációk  további  előállítása  szempontjából  logikus  lehet  az  a 
megállapítás, hogy a homeológ rekombinációk előállításán és a random 
kromoszómatöréseken alapuló stratégiák jól kiegészíthetik egymást.  A 
létrehozott  transzlokációk hordozhat olyan géneket,  melyek előnyösen 
befolyásolhatják a búza szárazságtűrését, vagy egyéb fontos agronómiai 
tulajdonságokat.  Ugyanakkor  egy-egy random  transzlokáció  nagy 
gyakorisággal  okozhatja  értékes  gének  elvesztését  is,  mely  negatívan 
befolyásolhatja a termés mennyiségét és minőségét. Ezért a létrehozott 
búza-Ae.  biuncialis transzlokációk  termésmennyiségre  és  minőségre 
kifejtett  hatását  tesztelni  kell.  A  jó  agronómiai  tulajdonságokkal 
rendelkező,  különböző  módszerekkel  előállított  interspecifikus 
transzlokációs  vonalakat  a  későbbiekben  a  szárazságtűrés  mellett 
érdemes  lehet  egyéb  tulajdonságokra  (só  és  hőtűrés, 
betegségellenállóság stb.) nézve is vizsgállni. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

A  változó  klímához  való  alkalmazkodás  szempontjából  a  jó 
szárazságtűréssel rendelkező búzafajták nemesítése nagy jelentőséggel bír. 
A  termesztett  búza  abiotikus  és  biotikus  stresszekkel  szembeni  ellenálló 
képességének fokozására az egyik lehetséges módszer a búzával rokon vad 
fajok  hasznos  agronómiai  tulajdonságainak  átvitele  interspecifikus 
kromoszómaátrendeződések  létrehozásán  keresztül.  Az  Aegilops fajokat 
régóta  alkalmazzák  a  búza  biotikus  stressztoleranciájának  fokozására, 
ugyanakkor  kevésbé  használták  az  abiotikus  stressztűrés  (pl.  a 
szárazságtűrés) növelésére.   
Dolgozatomban  célul  tűztük  ki  annak  feltérképezését,  hogy a  különböző 
csapadék-  viszonyokhoz  alkalmazkodott  Aegilops  biuncialis Vis. 
genotípusok  alkalmazhatóak-e  génforrásként  a  búza  szárazságtűrésének 
növelésére  idegen fajú keresztezések révén.  Amennyiben  igen,  homeológ 
rekombináció  és  random kromoszómatörések  segítségével  interspecifikus 
transzlokációkat hozzunk létre, s kidolgozzuk azokat a módszereket, melyek 
segítségével  a  létrehozott  transzlokációk  az  ilyen  közeli  rokon  fajok 
esetében is jól azonosíthatók. 
Vizsgálataink  során  igazoltuk,  hogy  az  alacsony  csapadékellátottságú 
élőhelyekről származó Ae. biuncialis genotípusok potenciális génforrásként 
szolgálhatnak a búza szárazságtűrésének növelésére, mivel azok a búzánál 
jobb szárazságtűréssel rendelkeznek, amint azt az ozmotikus stressz során 
fenntartott  intenzív  gyökérnövekedésük,  fotoszintetikus  aktivitásuk  és 
kisebb  mértékű  biomassza  csökkenésük  mutatja.  A  T.  aestivum-Ae.  
biuncialis amfiploidok  vizsgálatával  igazoltuk,  hogy  az  Ae.  biuncialis 
genotípusok jó szárazságtűrési tulajdonságai a búza genetikai hátterében is 
érvényesülnek.
A  genomi  in  situ hibridizáció  (GISH)  módszerének  módosításával 
kidolgoztuk azokat a módszertani feltételeket, melyek segítségével lehetővé 
vált  az  Ae.  biuncialis Ub és  Mb kromoszómáinak  megkülönböztetése, 
valamint elkülönítése a búza kromoszómáktól a  T. aestivum-Ae. biuncialis 
F1 hibridekben és amfiploidokban. Multicolor GISH (mcGISH) segítségével 
kimutattuk, hogy a búza-Ae. biuncialis amfiploidok előállításához használt 
Ae. biuncialis genotípusok nem tartalmaznak intergenomikus kromoszóma 
átrendeződéseket,  ugyanakkor  homozigóta  reciprok  transzlokációkat 
mutattunk ki néhány Ae. biuncialis genotípusban. 
Mindezek  után,  homeológ  rekombináción  és  a  random 
kromoszómatöréseken  alapuló  kísérleti  megközelítéseket  alkalmazva  T. 
aestivum-Ae.  biuncialis interspecifikus  transzlokációkat  hoztunk  létre. 
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Kimutattuk,  hogy  a  T.  aestivum-  Ae.  biuncialis addíciós  vonalak  és  a 
Chinese Spring ph1b mutáns vonal keresztezésével előállított F1 utódokban 
a 2Mb, 3Mb Aegilops kromoszómák nagyobb, a 3Ub kromoszómák kisebb 
gyakorisággal  párosodnak  a  megfelelő  búza  homeológokkal,  míg  a  7Mb 

kromoszóma esetében ilyen párosodás nem figyelhető meg. A keresztezések 
F3 nemzedékében genomi  in situ hibridizációval (GISH)  T. aestivum- Ae.  
biuncialis 3Mb(búza)  diszómás  szubsztitúciós  vonalakat  és  3Mb-búza 
centrikus fúziókat mutattunk ki. 
Az  ionizáló  sugárzás  segítségével  létrehozott  random  kromoszóma 
átrendeződések  esetében  a  búza-Ae.  biuncialis transzlokációk  kialakulása 
nem függ a búza és az  Aegilops kromoszómák párosodási gyakoriságától, 
elvileg a teljes Ub és Mb genomból létrejöhetnek transzlokációk. 
T. aestivum-Ae. biuncialis amfiploid szemek  60Co  γ−sugárforrással történő 
besugárzásával  random  kromoszóma-átrendeződéseket  hoztunk  létre. 
Multikolor genomi  in situ hibridizáció (mcGISH) segítségével dicentrikus 
kromoszómák,  terminális  és  intersticiális  transzlokációk,  centrikus  fúziók 
valamint  kromoszóma  fragmentek  képződését  mutattuk  ki  a  besugárzott 
nemzedékben.  A  besugárzott  növények  utódainak  vizsgálata  során 
igazoltuk,  hogy  ezek  a  kromoszóma-átrendeződéseket  nagy  számban 
megfigyelhetőek a következő nemzedékben is. 
Az így előállított T. aestivum – Ae. biuncialis interspecifikus transzlokációk 
megfelelő  génforrásként  szolgálnak  a  búza  szárazságtűrésének  (és  egyéb 
agronómiai tulajdonságainak) javításához.
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7. SUMMARY

One way of  enhancing  the  resistance  of  cultivated  wheat  to  abiotic  and 
biotic stress factors is to transfer useful agronomic traits from related wild 
species  by  creating  interspecific  chromosome  rearrangements.  Aegilops 
species have long been used to improve the biotic stress tolerance of wheat, 
but  have  been  exploited  to  a  lesser  extent  for  increasing  abiotic  stress 
tolerance (e.g. drought tolerance).
The aim of the research was to map the possibility of using Ae. biuncialis 
genotypes  adapted  to  various  rainfall  conditions  as  gene  sources  for 
improving the drought tolerance of wheat via interspecific crosses. If this 
proved  possible,  it  was  hoped  to  develop  homoeologous  recombinations 
and,  with  the  help  of  random  chromosome  fractures,  interspecific 
translocations.  A  further  aim  was  to  elaborate  methods  suitable  for  the 
identification of translocations even between such nearly related species.
In  the  course  of  the  experiments  it  became  clear  that  Ae.  biuncialis 
genotypes  originating  from  locations  with  low  rainfall  could  serve  as 
potential  gene  sources  for  the  enhancement  of  wheat  drought  tolerance, 
since  these  genotypes  have  better  drought  tolerance  than  wheat,  as 
demonstrated  by  their  more  intensive  root  growth  and  photosynthetic 
activity  during  osmotic  stress  and  by  the  less  severe  reduction  in  their 
biomass production. The analysis of T. aestivum–Ae. biuncialis amphiploids 
proved that the good drought tolerance traits of Ae. biuncialis genotypes can 
be manifested in the wheat genetic background.
The genomic in situ hybridisation (GISH) method was modified to elaborate 
the  necessary  methodological  conditions  under  which  the  Ub and  Mb 

chromosomes of Ae. biuncialis could be distinguished from each other and 
from the chromosomes of wheat in  T. aestivum–Ae. biuncialis F1 hybrids 
and  amphiploids.  With  the  aid  of  multicolour  GISH  (mcGISH)  it  was 
demonstrated that the  Ae. biuncialis genotypes used to develop wheat–Ae.  
biuncialis amphiploids  do  not  contain  intergenomic  chromosome 
rearrangements,  though the  translocation  of  homozygous  reciprocals  was 
detected in a number of Ae. biuncialis genotypes.
An  experimental  approach  based  on  homoeologous  recombination  and 
random chromosome breakages was then used to develop T. aestivum–Ae.  
biuncialis interspecific  translocations.  It  was  demonstrated  that  in  F1 

progeny developed  by crossing  T.  aestivum–Ae.  biuncialis addition  lines 
with the Chinese Spring  ph1b mutant line the 2Mb, 3Mb and 3Ub Aegilops 
chromosomes  paired  at  high  frequency  with  the  corresponding  wheat 
homoeologues,  while  no  such  pairing  could  be  observed  for  the  7Mb 
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chromosome.  In  the  F3 generation  of  the  crosses,  genomic  in  situ 
hybridisation  (GISH)  was  used  to  detect  T.  aestivum–Ae.  biuncialis 
3Mb(wheat) disomic substitution lines and 3Mb-wheat centric fusions.
In  the  case  of  random chromosome  rearrangements  induced  by  ionising 
radiation  the  formation  of  wheat–Ae.  biuncialis translocations  does  not 
depend on the pairing frequency of the wheat and Aegilops chromosomes, 
so in theory translocations could come about over the whole of the Ub and 
Mb genomes.
T. aestivum–Ae.  biuncialis amphiploid grains were irradiated with  60Co γ 
radiation  to  induce  random  chromosome  rearrangements.  Dicentric 
chromosomes,  terminal  and interstitial  translocations,  centric  fusions  and 
chromosome  fragments  were  detected  by  multicolour  genomic  in  situ 
hybridisation  (mcGISH) in  the irradiated  generation.  The analysis  of  the 
progeny  of  the  irradiated  plants  confirmed  that  these  chromosome 
rearrangements could also be observed in the following generation.
Interspecific T. aestivum–Ae. biuncialis translocations developed in this way 
could be used as gene sources  for  improving the drought  tolerance (and 
other agronomic traits) of wheat.
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megköszönni. 
Hálával tartozom feleségemnek Dr. Darkó Évának, aki nem csak a nyugodt 
családi  hátteret  biztosította  számomra,  de  szakmailag  is  a  legszigorúbb 
kritikákkal segítette munkámat az elmúlt években.   
Végezetül  megkülönböztetett  köszönet  illeti  szüleimet  és  barátaimat 
támogatásukért, türelmükért és megértésükért.      
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