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BEvBzaTÉs ds cÉLxjTozÉs

A növényt életciklus két sz.kaszíndk (8poro8en€zís' gmetogenezir)l hriton

íóztBában (v68etatív' generatÍv' rep?oduktív) kiíeJlődó nég' b.ígztélDe

{gyökércsúcs-' hajhÉsc8úcs.' levél-' éE víró8 merisztéms) diÍferenciÁlódésával

kialakuló őt sPeciAlizálódott Bze.vb€n (t,íPanya8íelvéteü Byökér'

tápanyagBzéllÍtó száF' Íoto6zintetiz]4ló levél' generg'tív vtrá8' és reprodukció3

termés' ma8) tstálhAtó' 25 citológlalls8 e|kil|öníthetó típu6ú séjtb€n' t.iibb nint

5o.0ü) struktúr8én működik ln r''r.o'

Növénri horDonkezelésekkel ez ln v1tfo kultúrákban az él€tciklus e8yes

szakaszai e;ymástól elvól,t6ztbelik' illetve altérnstív Eor'o8enetikai utgkfa

tere|hetók (pl. 8yökéríejlódés - gyökér kultúra, hajuíslejlódés- haJ!óstanyéBzet,

virágzás . de novo vitá'8ít|dukc1ó' m€8termékenyítés és Ba8íejlődés -

szomatikus éhbriógenezis'. Ez a lehet6sé8 inspinilja a kutá!ísokat újebb

moríogenetikailaÉ Aktíw anya8ok (hormonok) kifejleszlésére é3 i'lr vitro

alkalmáaísára {p|. dicamba' piklorám stb)' illetve étett'ani-denet'ikAi

hatásmechanizÍ|uBaik biotesztben t.irténó vizsrálahí!6.

Az alternatÍv norÍogenetlkai utsk közül az eíyik le8jelentósebb s haPloid!

ivarsejt eredet'ii embriógéne'isnek (sndrogenezis, gynoEénezis) az in vitro ú1Lje:

a dtploid' testi 6ejt eredetü' szoBuukus eBb.ió8enezig.

Bebizonyoaodott' hogy 3 azomatikug embtió8enezis során s2 ebbrió írjlódése s

zigótikus embriógenézis Ézákas?slt követi az ldentikug növén're8enenícióig. E

ío|yanut íontosabb 3tádíumai az egy- és kétszikú virá8os n.ivónyekben s

kóvetkezók: (1) súrű citoplszhájú' izodiefuetríkus, embrio8én sejt' (2} .mbrio8én
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KrSÉRLBTI Á.!{YÁGoE És MóDsaRBf,

sejt éa azövett€dyéa'tós

DoMny ( /ít.cotí'na }AbacuD L.|

N.jvénrt baztanyaí, Í,,okllu6 A viz8gélatokboz a. Nicotia,la tába.u,' sR1

vonalának (Mali8e & Útgi. 19?5. ]vatufe' 225,|401-402') sterilen nevélt

hajLístenyészetéból' a csúcsttjl BzámÍtott el8ó kiíejlett levél alepi É62é16l

vágott' adaxiális felszínével a Éptálajra helyezett'0.6 átmér6jü

Ievélkoron8okat, aIkalíta2tam.

RohtIoll horaonok: A következő auxinok: indo|ecetsavl indolvgjsav' naftilecetsav'

2'4.diklorf€noxiecetsav' 2'4'5-triklorÍenoxiecetsav' és citokininek: zeatin'

benziladenin, kinetin gzúrve Btelllezett oldetáit wizsa{íltám á 1o-9 - lo-4 líol

konc€ntráció tártományban.

TáPl^]^jok A hajLástenyészet rÁptA|aid z/3 ecnnyisó8ü Ms sókat (Murashige &

skood 1962'Phy9lb'.Planl'l5:.t?3-495)t 2 ,( szrcheÍóaL és 0.8 t agsrt' pH 5.8'

tárt.alhezotL A bioteszt t]íptálaJa l/lG.re c8ökkentett cacl2 tÁrtálnú' 2/3 Ms

sókat' 2 x mennylsé8ü Ls.vitsnínokat (LihsEaier f, skoo8 1965. Physiol. PlenL,

18:100-12?)' 2 | szaoharózL, 0.8 x a8eÍt' vglémint a szúrve sterilezett

hormonokat tártalmazts (pH 5.8).

ID k ubúció: 2| nap|' 24. c-on, Eötétben t.irtént.

RiéÍtéket&: E8y-e8y petrl cgéazében (9 cm í)' 30 ml t]ípb.la&n' lG.lo

|evélko.on8 inkubóctójót véBezteÍ! hlí.omszo.os ismétlésben' A kiértékelés ál,apje

a k iíejlöd6tt ,jár u lékos 8yökerek és baJúsok friss súlya alapján számít.tt Átlag-'

szórós- és szignií|kancia értékek voltak.
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Ac,Ú,''ua Aeü?A}ÁéEltibrtd (á'roP'fon .€pé'g L.'Béáuv. ,' B,t.úue iae'.Ú,k Leys!.

cv. narrua,

kplantu'l: Az AGR1MUí nemzetsé8hibrid kétéves, virá8?át elótt álló egyedeinek,

a kálilszkezdéDényt (2 cB) .neaábA záná utolsó nodusz t$8Jelt 8yűjüitt€B be. A

za32|óe |evé| vissz'avó8ií&4t követóen' a Ddnuíket 4.c-on' siitétben, 5 nspiB, 2

mg^ GA3 brtelríú Ms tápoldatban kezelle!'' zárt térben. Az ezt követó o.2 x

Hgcl2 ate.|le'éa' 3 x stet.ll vl'es mosós ut/ínr a íelnyitott levélhÜvelyból a

kelászkezdemény íeldarebolt (0.5 cm-es) szeBEentjeit' kallusz indukciós

hípt&lajon inkubabB. 
t

trallva, Íbdukcba táptata, Két kontroll (l.'s' +Ms}' valáDint kilenc Ms-álépú'

mAkroelem kombinációjóban változtatott táPtalsjt' alkalnaztsm, alrelyekben a

mezo- és mikroeleml vgl4mint a vitámin kie8észítések ezonos koncentrációjuak

wolták. Tíz.tíz explantúmot (9 cíí í| 30 ml autóklívozott' o.8 t a8arral

62iIátdÍtott táPtglajon)' háfonszor$s ísnétlégbet| elkalmaztan'

Íalu., i.Ddukcló éB Dövén,rcge^eEácí& aötltben (2l n&p), DaJd looo luÍ

íényéón (l4 nAp) t'i't.ténl A regén€nínsokat hormonhentes F-táptalajon (Gyu|&i

& mbi'1992s. ' Plant Ci PeP.' 111266-269}, (5.0oo |ux' 4 hét) hajlissokszorozó

tényéBzetben neveltem. A nye.! klónok e8yik részét cttoló8iet vi'sgálatokrst

másik rÉszét üve8házi kiülletéBben' Dorlol68iAt vízs8ál,dt.kte slkalBlaz(ám.

stati''titrí üzaÚó]'bk. Az índukiílddott kállusz tenyészetek írigs súlys (az

indukcí6 28. napján)' vAléminü a re8en€rÁlódott hajtósok (ez indukció 42.

napján) áthgé.Ékeiból (hórohs?o.o6 lstnétlég' lGlo belsó l6nétlé9) BámÍtott

áLla8. Bzótás és szi8nlfíkoncl,a (P = 0.l x) értékek került€k analizisre' ez F-

táPblaJon kapott eredmények s,á.é',ék6ban.
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sziki nézpáz3ít I h)ccine l^,l.Úoaa schui..flolEba.)

A sterlllzált (deter8en. EoEás' 0.2 x |1Ec|2' ó perc)' ne8okbó| (A8rcbotenikai

Központ' Tópióazele)' & kallu3zlndukclóü e2 Ms oletoeket é6 l rogll tisDlnt' 2

IDa/l 2'4.D-t ta.tdÍlÁzó üíPtÁls.ion| 28 napÍ8' sötet inkubációvrl vé8!ztÜk. A

növényreBeneráció8 tÁpblajban csökkeniett mennyisé8ű 2'4-IFt (0.2 t'8^) és 0.5

ngll kin€tint slkalmaztunk'

Riza (otrzd settvd L.l

A' rizs |oryza sativd L.| cv. ofizel]a magkállusz indukcjóját 6 stériliaá]ást

követ6en 2 ne/| 2,a-D. és 0.5 m8ll kinetin tartalmú' Ms eleDeket és l mBl

tiamint ta.tálmazó szilárd (0.8 i aga., tlíPtalgjon wégeztük. A siitét inkubációt

|2a naP, 24 .c| követ6en a képzódölt kauusz kolóniák eBbrtogén .észeiból

(globuléris strukt'urájú' koDpakt szerkezetú és sár8ás-féhér szinú) indítottuk .

és tartoLtuk fenn a szuszpenzió8 kultúrót; AA trÁptalajon {To.iyBl[á & llinats

1985.P,a'á sc,''41:1?9-183' Müller & oraíe 1978.Mo,.Gen,Geae|'16:6?.76). A

növényregene.ációt N6 t]ípblajon |chu & mtsi l9?5.sc,'.si.L'l8:659-658) vé8eztük'

a uíptálej N6 eléheket' 2 b8ll benziladenint' o.5 !o8ll naÍtilecetsawat

tártálmazott. A re8ene.áclót me8elózően az l.5 Í-os Nacl kezelést' 3 hónapi8'

héti pa$zálfusal' ÁA táPoldalbao alkaltnaztuk.

szói^ |clyciDe o'Í L.l Merr.)

Ke |,szindukci& A 8zója növények (Glycine e'ex L.' Me.!. cv. lsz-ls) 4 tnb

na8yságú embrióinak excizálását a lelületi|eg lterilizill hiivelyekb6l vó8eztük. A

' csíratengely elrivolít]isa uuín, mindkét sziklevélfelet add'xtális Íetüleltel, Ms
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kalluEzindukclóg !íptala.jon' siitétben' 24 .c-on lnkubáttuk. Á típtalqi különbözó

koncenlrccldjú |Lq 20, 40 IlM) 2'4-D hormont' tottaln4'otL

NijvénJ,te8ene|áci&' A 28 nspos kallu.zlnduLciót követ6en e gzikleveléket' a

felÜletükön ÍÚe8Jelen6 8önb-' és korsl torpedó aüídiurüú szoDstlkus eBbriókkal

e8yütt' l Ms elemeket' 1.? pM bénz|ladenlnt és o.2 }ií indolveJsevst tsrtAlm.rzó

növény.ellener&iós táptál'\ion' 1000 lux tén'e!6n| z{.c-on tnkubáltuk. A 21

napos inkubiíció során a t€ljes ebb.ló6enezls vé8bémen!' ezt követóen é

re8enerálddott növényeket az l Ms elemeket és o.1 'í Polivitril.Pi.rolidon'
(Policlá. AT' sérva) teftglmú gyökeresít6 t]íptátejon neveltük fe!.

vadgeBrtente (AesculuB'hippoÚasta''ua L.l

A járulék@ eDbriógenezls indukáJÁset a ster|lén izotólt| 10 t o'3 mtn na8ysó8ú

zigóiikus embrlókból vé8eztük' blidosltott Ms LÁptálejon. A LóptÁtÁjban Ms

e]emeket' naílilecetsavet (1 mgll' 5.4 IM,l benzil,sdeninl (lo hgll| 14 vM), 2 x

szacha.ózt éa 0.8 1 agart elkalmaztunk. A dllf €.enciÁlódott adventív eÍnbriók

(késói Ézlklev€l €g sü{diumtót) re8enen{cióJótt ez I mgkloclemeket táftalEBzó'

hofmonment€s wPM uíptslaJon (Llyod & Mccown |g8o.Ptnc.Ibte.n.Plent

ProPsoc''3:367-394) vé8eztük. Á re8eneráns növények üv.Bházi kiültetéséhez

stelilizílt pé!lit.t' elkÁlmaztunk.

Fény- éB élekhonÚiktoB'kóPor vtzsgiíAtok

A íényE kroszkópoB vizs8Álatokben 4 x ob,iektÍv és 2.5 x projektÍv lencBét

é|kalmaz tám.



A páazLízó elektronmik.oazkóPo8 viz8gálatokhoz a Binták el6ké3zité3ét a

következó lépéBeken kereaztül vé8ezteD: (1) fi'áI&t (5 t 8lutr{reldehid' loszldt

pu'ferben 0.07 M' pH ?.2' 3-6 óra)' (2) a lüáló oldat kimo&í5ái íoszfát putl€rrel

(0.07 M' PH 7.2' 3 r. Lo petc)' (3} á víztelenÍtést aceton sorozatben (30.50-70-90-

t00 x)' 14) a Ezóríuígt c02 krit ikus pont szÁrÍujban (Balzel cPD 020)' (5)

valamint áz Áranyozást (3o um) gözöltetett atannyal. A minLík €leÚzését Tesla 95

300 Scenning Electron Mikfoazkóppal végeztük.I

I

i citolóaiai vizsaá]atok

A citológiai vizsgálatokhoz alkalmazott' mintákal a ktilőnbözó citokinin (2 ng,/l

benziladenin' 'kinetin va8y zeátin) tártáImú F-LiPtalajokra oltott másodlagos

kauusz kotóniákból vet.tük. A mint]íkat 24 óráig' 2 c.-on, 2 x-os szacharóz

oldatban el6kezeltük '  3 napig f ixá l tuk 95 x etáno|; jégece! = 3:1 arányú

keverékében, ezt kővetóen |estet ' tük bJábbi  3 naPig,  .{ x-o €  kármineceLsav

o|datban' majd hidro|izá]tuk forró' 45 x-os ecetsavban. A lhikroszkóPos

vizsgálatokhoz dór?sprepa!ótulDot Álkalmaztunk 45 x.os ecet.savban (DudiLs &

n'ts i .  l975'  can.J.G €net.cyto l . '  l8:263-269).

Mol€ku|,ílis btolóaili l'izlgáJÁtok

ToLál RNs i"|b]Á]Áa A. vadgesztenye (,4esculus l,ippocástAnuú L.| 3 különbózó

st.ádimú (gömb' szÍw' és szikleveles embrió ríllapotú) adventiv €Ebrióiból' íorro

fenolos hódsze..el vé8eztem a t.tá RNs izolólását. A2 RNs koncentrá:ió

nlególlBpíu{sóhoz az o.D. 260 nm éttéket alkalm6zt5|D.

R s alioxiació éb 8élelekt,-Ío|é,ie, Az RNs minLik denaturálá&ít s ílioxá.DMso

egyi i t tés a lkalmazdsával  9é!leztem (sambfook, Fr i tsch'  M6niaLis 1989..Yolecu,á.



cIonihE, A laboEatoEy benual, vot.l-3, Cold Spri,]í Esibor Labotetory press). L

gélelektfolorézlshez 1 x-os a8afózt' 10 mM fosz'átpullert (pE 7.o) slkslnaztam,

ánandó kévertétés ú€uetL

tIoFthétn bbtt I A alioxil.ált Rtls Dintáknak ég a Próbónek (EP.z) a G€nescreen

membránra üirténó átviteléhez 25 t[M toszíót' Pu'le.t alkelmsztám' 16 órlín

keresztül.

Prehibfidiáci& A dénetuníIt és blott.lt mintíkat hordo'ó G€n€scteen rnembrán

prehibrldizáldrdhoz fothamidot (50 x), Denha.dt rea8enst (5x)' és alacsony

ionkoncentr!íciójÚ Pufíelt (5x t|acl - Ns-cittdt' ssc puííer + 1 x sDs)

alkalmaztam.

A prőba (EF2) ,ádj6aktÍv jel'éBe. ^

izot!5pPál jelzett to-3zplalrp as

jetenlétében 9 é eezt.éÉ|.

centrÍluEáI-oe.IoP ktnb'tb4táÍb. A rddii'aktÍv jelzést követóen a nem

inkorporálódott ío-32 ll i"ot.;p elüívolítiÁstíhoz TE pufterr€l (Tris.Hcl lo mM,

EDTA lmM' pH8.0| ekvílibní}t' sePhadéx c-so miklo oszlopot (1 ml)' 1o0o rpm-€l

centriÍu8áItam.

A jel,ett D s prób' de,,sturdJáÉ. A jelzett pníba (EP-2) sephsdex c-so

t'i8ztítrí5ót k.ivetóen á d€rrsturáLíst 5' (r0o .c)' és 5' (jé8) kezeléssel vé8eztem.

EÍbrÍdizáció. Á 8|ioxilált és No.theln blottolt RNs minuíkat' vataBint a keresett

gént (EP-z) holdozó Génegcfeen membróntrek az [o-32Pld.l.TP-"el fandom primer

jelzett óB denaturált génnel (EP.2) ti'rténó híbridizáJásót a plehibridi?'óciót

követ6en' 16 órán kefeszt,ül, 42 .c-on vé8eztem. A reakciót kiivetó mo6ás (a'

zxssc r 1 x sDs' 42.c; b' 2 x ssc + 1 x sDs' 65 .c) uuín az autoradio8fammok

exponálásához (-7o.c, 24 óta) Kodak x oÍíst AR lilDet alkalm6'tarn.

Próba randoEl pr imer je lzését {o-32p)

olitohukleotidok (dCTP, dcTP, dTTp)

t

I
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UJ TUDoMÁl|Yos EREDMÚ}IYEK És GYA-KoRLATI ALrÁLMá'ÁsuK

1. SzelektÍv Drt'.o8enezis indukción a|spuló btot€szt suxinok és citokininek

sPecifikus kinutstásÁfa

A növényi bioaktÍv anyaíok: bormonok, hormonanaló8okl hormongátlók,

reguÉtorok' antidótuÚook' és horBonhatású 8yomirt,ószerek

haLísmechanizmusánek felderítésére és igézolésára bioteEzt vizsalílat.k

sz i - ikséBesek. Az eddi8 k i f € j |esztett  b iotesztek horhonszélékt iv iuísa, kü l ön ösen

az e8yes hormonok k€reszthat]ísa következtében nem kiéléíító.

Az általunk , szabadalmaztátolt eljlírlí€ssl; (l) me8feleló í' !''tro uíptalaj

kidolgoaásával kiÍejlesztettem az elsó szorosabb é.telenben vett auxin.specifikus

bioteszte l '  amely egy auxin-fÜggö '  de novo'  járu lékos gyökérindukción a lapul ,

(2) a citokininek l't rítro LiPtalajban tiirtÉnó egyedüli alka]líl&zásávAl

kifejtesztettem az els6 virá8os nővényre kidol8ozott citokinift.specifikus

biot€szt€t' aÍnely egy de noyo járulékos hajtrísindukción alaPul, vata&int (3) e

két '  az auxin és a cítoktnin-íu886 moríogenezis indukció e8y renctszerben

ti'rténó a|kejmazásáva| elóször oldottam meg sz auín és citokinI[ hormonha!íB

szelektív különvál'aszt]fuát' a két hormon szinérg haLásáns'k etihinólásával í6yu,áJ

& ntsi. 1988-t992, Masyar szabadalofu, LajsLroÍnszán: 204360. A biot'esztben s

gibbefel l inek és az abszc iz insav kereszthatását s ikerü l t  k izárnl  A módszer íay

alkalmas egy isme.etlen hat]ísú' bioaktív anya8 hormoncgoPortba sorolására,

auxin illetve citokinin (indukt{v) ákuviLisának !0eghahírozásórá.
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2' ^z AapoDua (Agappy,pB !re'pé!' L.'Beeuv , BtpDus Ínetaig Ícysr' cv. aanus)

üeú'ct.éghtbrid szoDatikus €Úbr'ltilleÍezise kauus. tulhiróbsn

A legttibb ter.íe8ztett növényíajt ma8ábs ío8laló páz6itfú'élék |Grs'nine{e|

csáládjába szómos gazdaságil&g fontos fúlaj is tartozik' Ezek kőzül kiemelkedó

íontos*ó8ú a negy szárs,asá,gLúrésü tar3ckbúza lAgropyron repeni L, Beauv.) és

a mágas beltártalmi értékű magyar rozsnok (,ro,'us inertDls Leyss. cv' r'anus).

A kél fa.i nemzetsé8hibrid kereszt'ezéssel elóállított hibrtdje IAGRoMU1)

edyesÍtette á táráckbúza és a magyar rozsnok elónyöB tulajdonságait, azonban

egy a nemzetség bibridekre jelizemző na8yíokú magsterilitással A klas6zíkuB

nemesítést eljárásokkál Párhuzamosan meginduló biotechnológiai Proaiam célja

egy javított fertiliL'.sú szoEaklón elóíll(t]ise volt. A sejttenyészet'ekben fellépó

szomak|onális variabilihís indukciójával olyan hibrid kombii|á.iók (hibrid

szomaklónok) el6ál1Ítása lehetséges' ahelyekböl javít.tt fertilit]ísú szubsztitúciós

hibr idek szelekt]í lhatók.

A íe|adat elBő ré3zét' az in vitro növényregén€rációs kido|8ozó6át (GyÚIai &,

fr,tsi. l992e' Plant cel] Rep.' 11:266-269), a dísszert6cióban közölt etjl4fásokkal;

a kálusz índukcióhoz szüksé8es explantum meavá|,Ész'ísóval (2 cm nagysógú

kalászkezdeBény)' oegíeleló' a2 Ms-tliptzl,ajhoz viézonyítva 4-szeres Kfi2Po4

(1160 d'Ell' 8.4 uM) és }-szeres l{H4llo3.L (956 tnBll' 12 lrM) tsrtalmú,

valamint Íelére csökkent€tt iissz tápelero koncentrációjú (2.6 É,/I, 2z.5 y|,|)

Lípta'laj kifejlesztésével' továbbá gikeres szomatikus eÍnbrió8en€ztE indukcióva|

oldoltám met.
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3. A sziki mézpázstt (Puccinellia l'.Dosa schur.'HolEba.) sz.Datiku-c

ebbrió8ene'is€ kaltuszkultú.ábs'tt

A sótűrésre töÍténő szelekcióban. valau)int a sótűrés 8enetikai és élettani

kl'tat]ísában az extrém környezeti köfüIhények között éló növényfajok

szolgáltátják a természetes vizsgólati anyagot |Puccinelbe, suaeda, Cafuphorosma

íajok)' Ezeknek a vizsgálatoknak 92 elófeltétele hatékony |n v1tro

növényregene.ációs rendszer alkalnazás& Munkánk során ezért' dol8oztuk kj a

s? ik i  mézpázs i t  n övény - sejt  .  n övény .endszeréL (Heszky & 6ts i '  ]g8g, P lant

Cel l  Rep.t  A:174-t?7).

Ebben a rendszerben Pászázó e|ektfonmikroszkópos v iz58áls l ta l  i8a2oltám a

szomat ikus embriógenezisen keresztüu növényregenerác iót '  Megharí lozta.o az

egysz ikű fajok embriógenezisére je l lzemz6 eBbr ió  str id iumokat '  á korai  és kései

szkutel lá f i6 '  va laEint a koleopt i lár is  efubr ió  á l lApotokat.

4. ^ tiza Íor,za sádr,e L.} szoDÁtikus efubrióBenezise s€ jtszuszp€nzióbu, Ea8s.s

Necl &5stressz €16keze|ést köwet6€n

A növényi sejt- é6 szővettenyészet'ek a hosszú tn vitro inkubáció során

elveszt ik re8enerác iós képességüket.  Áz á l t5 lunk v izsgál t  k isértet i  réndgzefben

az emb. ioBén. képességi j  ket vesztett  . lzs szuszp €nz iós tenyészet €kben J hónaPos

Nacl {1.5 x) kezelésBel' a növényregehe!áclós potenciÁl wisizáríIíthaLi wott. A

disszeruícióban közölt PószLízó e]ektronmikroEzkópos l.izsg'ílat.kkal i8ázoltám' .

hoay ebben a .endszerben A r izs n övényregenerác ió ja szomutikus
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embrió8eneziBen kerésztül Be8y !éebe (Bi!,h & Btsi- 1992, Pls,''t CeIl Tissue

orgd,| CuIL, 29:7í82)' MeB,hetÉtn'tsm az émb.io8én kallugzokra jellzemzó

izodiemetrikus 8eJteket' vat,$Dlnt JelléBezieD a rlzs szkut'e|láris és koleoptillí'ris

stádlumú azomatíkus e&bffujiL

5. 8lfilege. é! Eásodr'so8 B'oDAtitus eúbrid8enezis s,,Áb, |GIyctne dsl- L'

Merr. ) .zövettenyószetbeo

A disszé.tÁaióban e ezója sziklévél eredetii növéoyre8enenóciójának

fejlödésbiológiai eleDzését wé8eztem e| (cyulai L D1tsí 1992c, Act' Bio!. Huns.,

kőz]ésÍe elÍogadvd) , PáEztÁző elektrohmikr.oszkópos vtzsgálatokkal |gazolt.m s

növényte8eneiácló embriogén útjÁt,, és a neooorí erédetú o|ásodlá8os

ethbrióEenez|s fejlódési sbídiuÍrail Meghauíroztáh az eÍ'brio8én

kallusztényés2etben végbemenó' a' szobatikus el'brió!|enezisre jellzemz6

embrióíejl6désl stádiuhokab ez els6 inekv6lis' embrio8én sejt.sztódást, & 2-' 3-,

és {.aejtes pto€mbrió' val,amint a 8lobulÁris és sz(vstádiumú embrioíllapotokat.

A 6zo.0atiku3 enbriók íelazínén vé8bem€n6 ÍDl4sodle8oB enbriógenezisben

jellemeztém e korai meriBztémÁ centruE kiíejlődését' vAlehint 6 8lobu&iíis és

szívst.ídiumú mlísodlagos embriókal

6. Adventív €BbiióÉeneás a vad8esztsnye (Aesculuí Mpp,8a'st^nun L.) ziBótikus

eDbriókültűróJÉban

A kalluEz!ázis nélküli embrlóg€nezis során indukáódó embriók nagyíokú

genetikal sbbitit.lísa lehet.ivé teszi e szlntetikus maB kultúra kiÁtakítágáL E8y

ilyén zigótikűs-éÍ'brió eredetü kultúróban í,oss ' Dúsi' 1992' Plant céí T'ssue

ofBan Cu]t',30:59-61) págztázó elektronmikroBzkópos v|zsgátatokkal igazoltám'



hogy a vaddeszlenye növéÓyregeneráci.ája' kallus? fózts nélküli' közv€tlen
jáfuléko' ehbíro8énezlten ke.é62tül tiirtéÍltk. Meghetá.oztam a kétszíkű

növényekre jellzemz6 göDb-, sziv-| to.pedó' és gzikleveles eDbrióstádiuütoka..

valahlnt Jé|lem€ztem Á J- és 5 3z|kleve|cs embrió ebertónBokAl

7. A sá'r8aréps |Deucas cat!,t' L) eDbrió8eDczis üarké. 86!Jé!ck {EP-zl

. exp.css2|ó6 vtz88iílat! a vad8eszt'n'e (Aéscu!,,g hiPryeátú.ao. L.) íirulékoc
embriólban

A növényi morfogenezis génre8ulációjánek kutát]ósjibqn az el66dle8eg cél olyan
jelzó 8ének kihutstása, smely€k sPeciális harkerei az e8yes Do.íogenelikei

folyamatoknak. A szoDatikus €hbrióíenézi3' mint a zi8ótikus ebbrió8enezis ia
yitfo altérnatív útja lehet6sé8et ad uz embrióEPeci'iku6 gén€k i2olálÁsár6 éE
exp.essziójuk vizsgá'laLira.

A diaszert]Ációbán a rá.8arépa eredetú' ?37 bp hos32úú8ú, 10 kD .íolelütasúlyú'

extracellu|aris liPtd transzÍe. proletnt kód6|ó EP-2 8énnek a vsd8egztenyé

szo,natiktrs ehbrióiban tiifténó expre$ziójit vizsgáttam. Kisérleteibben . pozitiv

kontrol| kí3ó.leték el|enére' oem sikerült kereszthibridizációt kiEutátni' aDcly

etedmény leltétéIezi, hogy a keresett EP-z gén

embrióÉeoezisének 9izsgdlt g!ídíltmaiban net! exprésszÁIódik.

a vadgerztenJre
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