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2007-ben számos botanikai vonatkozású évfordulót ünnepelhettünk. Ezek közt volt, hogy 200 éve, 1807-ben, 
Debrecenben megjelent Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály Magyar Fûvész Könyve, amellyel a szerzõk a 
magyar botanikai szaknyelv alapjait fektették le. Munkásságuk elsõsorban ezért számít úttörõnek hazánkban.  

Egy kicsit úgy érezzük, hogy nekünk, 200 évvel késõbbi követõiknek is új utakat kell hazánkban törni, 
mégpedig a molekuláris biológia mezején, mely 1990-es évek eleje óta a botanikusok taxonómai feltáró 
munkáját segítõ eszköztárát gyarapítja módszereivel. Tapasztalatunk szerint az elmúlt években egyre több 
magyar botanikus fordul a molekuláris taxonómia eszközeihez, örvendetesen szaporodnak az ezeket a 
módszereket is alkalmazó mûhelyek. Ezért úgy érezzük, hogy � tisztelegve 200 évvel ezelõtti botanikus 
elõdeink úttörõ munkássága elõtt � a Diószegi-emlékév keretén belül ideje összegezni, egy bemutatkozás 
erejéig összegyûjteni Magyarország molekuláris botanikai mûhelyeit. 

Ezért került megrendezésre a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszékén a �Molekuláris 
taxonómiai, filogenetikai és filogeográfiai kutatások Magyarországon� címû találkozó, amelynek célja a 
hazai molekuláris módszerekkel dolgozó rendszertani, filogenetikai, filogeográfiai botanikai mûhelyek 
bemutatkozása, eszmecseréje volt.  
 

Dr. Borbély György  
tanszékvezetõ egyetemi tanár 
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Törzsfa-rekonstrukció diszkrét matematikai módszer segítségével 
Reconstructing phylogenetic trees with a discrete mathematical method 
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Mivel az ismert filogenetikai módszerek segítségével kapott törzsfák gyakran ellentmondásos 
leszármazási sorrendeket tükröznek, célszerû a statisztikai alapfeltételezések korlátaitól független diszkrét 
matematikai módszerek alkalmazása. A standard molekuláris filogenetikai módszerek (Maximum Parsimony, 
Maximum Likelihood, Neighbor Joining, Bayes-statisztikai eljárások) valamilyen formában mind az egyes 
pozíciókban lévõ nukleotidok statisztikai valószínûségének vizsgálatán alapszanak, vagyis feltételezik, hogy a 
szekvenciák egyes pozíciói az evolúció során egymástól függetlenül mutálódtak. Ez a módszer-függõ 
alapfeltételezés egyrészt ellentmond a biokémiai realitásoknak, másrészt információvesztéssel jár. A 
filogenetikai vizsgálatokra általunk kidolgozott és jelenleg tesztelt Boole-algebrai módszer (Bool-an) a 
standard eljárásokkal ellentétben a szekvencia elemeknek az evolúció során kialakult jellegzetes 
rendezettségét és az egyes nukleotidok poziciótól függõ szerepét is figyelembe veszi, ami fontos 
többletinformációt eredményez. Ennek köszönhetõen az új módszer segítségével eredményesen 
osztályozhatóak olyan viszonylag rövid és nagyon hasonló vagy éppen túl különbözõ DNS/RNS vagy fehérje 
szekvenciák, melyek a standard módszerek alkonyzónájába esnek. A Bool-an módszer az eredeti DNS/RNS 
szekvenciákban rejlõ információt (szimbólumkészlet, poziciószámok, a szekvencia hossza és kémiai 
irányítottsága) bináris sorozatokon alapuló molekuláris kódok segítségével alakítja át. A molekuláris kódok 
által leképezett szekvencia információt ezután metrikus térben (bináris n-kockán) rendezzük és 
transzformáljuk át egy Boole-algebrai eljárással különbözõ formákba (analitikus, numerikus, gráf). Az így 
kapott analitikus forma (Iterative Canonical Form, vagy ICF) és az ú.n. ICF-gráfok, mint molekuláris 
deszkriptorok (JAKÓ 1997) egyedi módon jellemzik a vizsgált makromolekulák absztakt szerkezetét melybõl a 
teljes kiindulási szekvencia információveszteség nélkül visszaállítható. Vizsgálataink célja az volt, hogy 
teszteljük a Bool-an módszer molekuláris filogenetikai célokra való alkalmazhatóságát. A nagy emberszabású 
majmok, egy gibbon faj és a külcsoportnak használt kapucinus majom összes (22) mitokondriális tRNS génjét 
elemeztük a standard, statisztikai megközelítésen alapuló filogenetikai módszerekkel (Maximum Parsimony, 
Maximum Likelihood, Neighbor Joining, Bayes-statisztikai megközelítés), és az ICF eljárás segítségével. Az 
így kapott génfákból módszerenként konszenzus törzsfákat készítettünk, melyet a nagy emberszabású majmok 
mára már elfogadottá vált törzsfájához hasonlítottunk. Eredményeink (1. ábra) azt mutatták, hogy a Bayes-
statisztiai és az ICF megközelítés 
segítségével megkaptuk a helyes 
leszármazási sorrendet, míg a többi 
standard módszer nem az általánosan 
elfogadott leszármazást támasztotta alá. 
Mindemellett az ICF módszer 
számításigénye is lényegesen kissebb a 
szofisztikáltan paraméterezhetõ standard 
eljárásokétól: míg egy átlagos maximum 
likelihood fakeresés (PAUP*) több mint 
öt napig, egy Bayes-statisztikai 
(MrBayes) egy napig futott, addig a 
maximum parszimónia, a neighbor 
joining és az ICF alapú törzsfa-
rekonstrukció pár másodpercet vett 
igénybe. 
 

 

Irodalom 
JAKÓ, É. (2007): Generalized Boolean Descriptors for Biological Macromolecules. � Proceedings of 
American Institute of Physics (AIP) 2: 552-557. 

1. ábra. A nagy emberszabású majmok 22 mitokondriális tRNS 
génje alapján kapott génfákból módszerenként képzett konszenzus 
törzsfák.  
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A Saponaria bellidifolia szigetszerû populációinak genetikai 
struktúrája az Erdélyi-szigethegységben és kitekintésben az 

európai populációkra 
Genetic structure of the isolated Saponaria bellidifolia populations in the Apuseni 

Mountains (Romania) and in relation to European populations 
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A kisméretû és elszigetelt peremvidéki populációk gyakran fokozatos genetikai elszegényedésnek, 
genetikai sodródásnak és differenciálódásnak alanyai. Rátermettségük és túlélésük azonban nagymértékben 
függ az élõhelyek minõségétõl, méretétõl és alakjától. Különösen tanulságos a sziklakibúvások, mint 
�ökológia szigetek� hatása a növénypopulációk genetikai mintázatára. Ebben a témában kevés tanulmány 
jelent meg a Délkeleti Kárpátokra vonatkozóan, ezért választottuk vizsgálatunk helyszínéül az Erdélyi 
Szigethegységet. A Gyalui és Torockói havasokban összesen hét lelõhelyen tenyészõ sárga szappanfû 
(Saponaria bellidifolia) egy szubmediterrán-montán flóraelem. Évelõ, lágyszárú, sziklai pionír faj, a 
sziklakibúvások délies, napsütötte lejtõihez kötõdik. Az alkalmas élõhelyfoltok szigetszerûen emelkednek ki a 
tájból, és ez elõidézheti a populációk elszigetelõdését, annak ellenére, hogy a közöttük levõ távolság csupán 
1-13 km. Vizsgálatunkban a következõ kérdésekre kerestünk választ: 1. Az élõhelyek természetes 
fragmentációja, valamint a sziklakibúvások mérete milyen mértékben határozzák meg a sárga szappanfû 
populációk genetikai mintázatát az Erdélyi Szigethegységben? 2. Milyen mértékben különülnek el a 
szigethegységi populációk más európai populációktól és milyen helyet foglalnak el a faj általános 
biogeográfiájában? 

A szigethegységi populációk összehasonlító elemzését RAPD módszerrel végeztük. Tíz egyedet 
mintavételeztünk a hét ismert populációból. A mintákat 83 oligonukleotid primerrel teszteltük, melyek 
korábbi irodalmak szerint a Caryophyllaceae család fajainál jól amplifikálódtak. Az európai populációkat az 
AFLP módszerrel vizsgáltuk. Ugyancsak hét populációból (Pireneusok, Gran Sasso, Biokovo, Pirin, Rodopi, 
Gyalu és Torockó) 5-5 mintát elemeztünk két primerkombinációval: (6-FAM)�EcoRI ACA és MseI CAC 
illetve (VIC)�EcoRI AGG és MseI CTG. A nyert adatokból kiszámítottuk a Nei (1978) heterozigótaságot és a 
polimorf lókuszok arányát. A populációk divergencia fokára a fixációs index (FST), a Fisher exakt próba, az 
UPGMA dendrogram (Nei 1978 genetikai távolságok alapján) és az AMOVA módszerek segítségével 
próbáltunk következtetni. Az AFLP adatokból a �neighbour-joining� fát készítettünk, Nei et Li (1979) 
genetikai távolságok alapján. A heterózigótaság mértéke illetve a polimorf lókuszok aránya és a potenciális 
élõhely területe között korrelációszámítást végeztünk.  

A szigethegységi populációkra általánosan alacsony genetikai diverzitás volt jellemzõ (Hexp=0.1325). A 
diverzitás lényegesen nagyobb volt a Gyalui (Hexp= 0.131), mint a Torockói havasokban (Hexp= 0.042). 
Jellegzetes az unikális markerek hiánya az egyes populációkban. A heterozigótaság és a potenciális élõhelyek 
területének mérete között pozitív összefüggést mutattunk ki (rP=0.814, p=0.026). A két hegység között 
meglepõen nagy divergenciát tapasztaltunk (FST=0.550 ±0.047), ezt a torockói populációk szegényebb 
génállományának tulajdonítottuk. Páronkénti összehasonlításban, a populációk közötti genetikai távolságok 
alacsonyak voltak (0.017-0.119). A szigethegységi populációk szignifikánsan különböznek a dél-európai 
populációktól (Fisher próba p értékei: 0.05-0.00001). Genetikai elszegényedésük feltehetõen a posztglaciális 
kolonizációnak és a bekövetkezett palacknyak hatásnak tulajdonítható. Az areaperemen lévõ, erdélyi 
Saponaria bellidifolia populációk genetikai jellemzõinek további vizsgálata megvilágíthatja a Balkán 
félsziget felõl történõ posztglaciális kolonizáció történetének részleteit. 

mailto:kankalinka@yahoo.com


KITAIBELIA 13(1); 2008 211 

Orchideaszimbionta gombák azonosítása  
molekuláris taxonómiai módszerekkel 

Identification of orchid symbiont fungi by molecular taxonomical methods 
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Az orchideák csírázásukkor obligát módon mikorrhiza gombapartneik segítségére szorulnak. Bár ez a 
szoros kapcsolat a legtöbb faj esetében fakultatívvá alakulhat a kifejlett egyedekben, a gombákkal való 
együttélésük mégis alapvetõen meghatározza fejlõdésüket. Az orchidea egyed életciklusában két minõségileg 
eltérõ kapcsolatot alakít ki gombapartnerével. Csírázáskor a protokorm, azaz az orchidea csíranövény 
epidermiszén vagy a csak erre a fejlõdési szakaszra jellemzõ rhizoidszõrökön keresztül találkozik a gomba 
hifáival, melyek a sejtek belsejébe hatolva (endomikorrhiza) feltekerednek, elágaznak és ideiglenesen kitöltik 
a csíranövény epidermisz alatti parenchimatikus sejtjeit. Ezek a képletek (peloton) alakulnak ki a késõbbi 
fejlõdési szakaszban is az orchideában, de ekkor már a gyökér kortikális szöveteiben. A sejtrõl sejte vándorló 
gomba csak maximum néhány napig alakít ki élõ kapcsolatot a növényi sejttel, majd tovább vándorol a 
szövetben, életben hagyva a növényi sejteket. A gombapartnerek bazídiumos gombák, de rendszertanilag nem 
egy szûk csoport fajai és bazídiumot nem vagy ritkán képeznek. A korai vizsgálatban morfológiailag 
egységesnek tûnõ Rhizoctonia formagenusáról mára kiderült, hogy legalább öt nemzetséghez tartoznak az 
eddig izolált törzsek: Sebacina, Tulasnella, Ceratobasidium, Thanatephorus, Ypsilonidium. De a szimbionták 
köre egyre bõvül: Russula, Marasmius, Armillaria, Fomes� Vannak olyan csoportok, amelyeket a bazídium 
morfológiája szerint képzett rendszerezésbe még nem lehetett beleilleszteni (teleomorf alakok nemzetségei), 
így csak vegetatív bélyegei alapján, ún. anamorf nemzetségekbe sorolhatók. Ezek közül az egyik 
leggyakoribb orhidea szimbionta az Epulorhiza nemzetség. A gombák izolálásának, törzseiknek fenntartási 
nehézségei, valamint a nehéz morfológiai azonosíthatóságuk miatt egyre nagyobb jelentõsége van a 
molekuláris módszereknek. Az eddigi vizsgálatok túlnyomó része az orchideák és szimbionta gombáik közti 
fajspecifikusságot vizsgálták. A vizsgálatok sok esetben kis specifikusságot mutattak, ami azt jelenti, hogy a 
vizsgált orchidea fajok többsége több, akár más orchideából is kimutatható gombával képes kapcsolatba 
lépni. A gombák életmódukat tekintve nagyrészt lebontók, de vannak köztük növényi parazitaként ismertek, 
és fákkal ektomikorrhiza kapcsolatban levõk is. A gombák élõhelyi kötõdésérõl azonban alig tudunk valamit. 
Kutatásaink folyamán elsõsorban a gombapartnerek élõhelyhez kötõdését vizsgáltuk, melynek során a 
vizsgált élõhelyek gomba diverzitását vizsgáltuk. Emellett a vizsgálatba bevont orchideák gomba 
specifikusságáról is információt kaptunk. Eddig 11 hazai orchideafaj szimbionta gombáit azonosítottuk 
különbözõ élõhelyekrõl. A szimbiontákat orchideagyökerekbõl, valamint in situ nevelt csíranövényekbõl 
izoláltuk, és az nrITS-régió szekvenciája alapján azonosítottuk. Néhány lápréti orchidea esetében kimutattuk, 
hogy láprétektõl az úszólápok felé haladva egyre kevesebb gombataxonnal mikorrhizálódnak; a jelenség 
hátterében valószínûleg a szimbionta gomba taxonok dominancia viszonyainak átrendezõdése áll az extrém 
vizes élõhelyek felé haladva, ahol Tulasnella nemzetség egyes fajai kerülnek elõtérbe. Hasonló eredményeket 
kaptunk sztyeppréteken és száraz vagy másodlagos élõhelyeken is az Orchis militaris szimbiontáinak 
vizsgálatakor, de ezeken az élõhelyeken egy Epulorhiza típusú gombacsoport dominanciája volt 
megfigyelhetõ. Csíranövények szimbionta gombáit vizsgálva (a Liparis loeselii kivételével) a kifejlett 
egyedekhez képest kisebb szimbionta diverzitást tapasztaltunk, ami a fotoszintetizáló orchideák csírázáskor 
még obligát, késõbb viszont fakultatívvá váló mikorrhiza kapcsolatával magyarázható. Ezek alapján 
feltételezzük, hogy a Liparis loeselii kifejlett egyedeibõl további vizsgálatok során további szimbiontákat is ki 
tudnánk mutatni. Vizsgálataink alapján kezd körvonalazódni, hogy a különbözõ szimbionta gomba taxonok 
milyen élõhelyigénnyel rendelkeznek. Ennek az információnak nagy jelentõsége lehet a különbözõ orchidea 
élõhelyek potenciális szimbionta gomba közösségeinek elemzésekor, valamint az orchidea-fajmegõrzési, 
visszatelepítési programok során.  
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A hexaploid közönséges búza eredetének, evolúciója fõbb 
vonalainak vizsgálata riboszomális DNS szakaszok analízisével 

Studies on nuclear and chloroplast ribosomal DNA sequences  
of hexaploid bread wheat and its relatives 
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A közönséges búza allohexaploid élõlény, vagyis testi sejtjeinek sejtmagjaiban három algenomot, három 
teljes, dupla kromoszómaszerelvényt hordoz, amelyeket A, B és D betûkkel jelölünk. Noha eredetükre egyre 
több bizonyítékot sikerült találni, elsõsorban a B genom eredete máig vita tárgyát képezi. Szándékunkban állt 
a hexaploid búza eredetérõl, evolúciójáról, rokonsági viszonyairól az utóbbi idõkben kifejlesztett molekuláris 
biológiai módszerekkel a lehetõ legtöbbet megtudni, az A és D genomra vonatkozó eddigi eredményeket a mi 
módszereinkkel megerõsíteni, vagy cáfolni, és a B genom eredetét tisztázni, illetve új eredményekkel 
megvilágítani, ezen túl megvizsgálni, hogyan jelenik meg a búza összetett genomi szerkezetének hatása a 
riboszomális DNS szekvenciákban. Kutatásunk során a plasztiszban és a sejtmagban kódolt riboszomális 
DNS régiók PCR-alapú vizsgálatát végeztük el. A plasztiszban kódolt markereink a 16S rRNS gén, ill. a 
23S�5S rRNS gének közötti elválasztó (spacer) szakasz voltak. Elõzetesen az elválasztó régiót (mely 
tartalmaz nem kódoló szakaszokat is) vártuk változékonyabbnak, de ez teljesen azonos volt minden mintánál, 
összességében pedig mindkét plasztisz marker invariabilitását tapasztalhattuk a vizsgált minták között, egy 
SNP jellegû mutáció kivételével, amelyet a 16S gén 5� vége közelében találtunk és amelynek jelentõsége 
lehet különbözõ plasztiszvonalba tartozó búzafajták azonosításakor. Bebizonyítottuk, hogy az nrITS régió 
alkalmas marker a búza eredetének, evolúciójának kutatására, de nem direkt PCR és szekvenálás 
módszerével, hanem speciális PCR reakciót követõ klónozás és szekvenálás útján. A speciális PCR során 
magas denaturációs hõmérsékletet és nagy átírási hûségû Pfu polimerázt használtunk, a terméket klónoztuk és 
a klónokat szekvenáltuk. Így sikerült a hagyományos eljárás során rejtve maradó szekvenciákat kimutatni, 
amelyek egykori hibridizációk nyomait hordozzák, így segítségükkel következtetni lehet a hibridizációban 
részt vett elemek eredeti ITS szekvenciáira. Mint a legfiatalabb algenom, a D genom eredetére sikerült a 
legtöbb bizonyítékot találni, s eredményeim alátámasztják az elfogadott hipotézist, amely szerint a donor az 
Aegilops tauschii. Az A genom eredetét tekintve eredményeim nem cáfolják, de nem is erõsítik meg a T. 
urartu kizárólagos donor szerepét, de felvetik a lehetõségét, hogy a donor nrITS szekvenciája nem egyezett 
meg a mai két alakor búzafaj valamelyikével (T. urartu és T. monococcum), hanem inkább egy (közös) õsi 
alakor ITS szekvenciára utalnak. Egyértelmûen B genom eredetû szekvenciát nem sikerült kimutatni a 
vizsgált fajtákból. Ennek az lehet az oka, hogy az A és B genom hibridizációja óta eltelt idõben az együttes 
evolúció homogenizálhatta az eredeti szülõi nrITS formákat, mégpedig egy új, hibrid típusú szekvencia 
irányába. Erre utal a közönséges búza és õse, a tönkebúza (T. turgidum) nrITS szekvenciája között lévõ nagy 
hasonlóság is. Az ilyen homogenizáció lehet egyenlõtlen a szülõi formák között, s a jelek szerint itt is ez 
történt: a B genom típus eltûnt, de az A genom típusból is csak két ITS klónszekvencia került elõ. Egyik 
hexaploid búzafajta mintánk, az Mv15 fajta hordoz egy rozs eredetû kromoszómaelemet is (1RS/1BL). Ennél 
a fajtánál a hagyományos PCR eljárás esetében olyan szekvencia képzõdik, amely az aestivum és a rozs 
típusú ITS jellegzetességeit egyaránt mutatja, vagyis a rozs kromoszómaelem ITS kópiái nagyon erõsen 
megnyilvánulnak a direkt szekvenciában. Valószínû, hogy egynél több ITS féleség sokszorozódik ebben a 
reakcióban, és a végeredmény egy domináns szekvencia, amely az említett hibrid tulajdonságokkal bír. Ez 
nagy valószínûséggel a PCR reakció jellegzetességeinek köszönhetõ. A múltban meglepõen egyszerûen 
túlléptek a kutatók azon a tényen, hogy a búza allohexaploid genomi struktúrája miatt a PCR-ben többféle, 
vagy hibrid termék megjelenésére is számítani lehet. Igaz, hogy a három algenom homeológ lokuszai közül 
kettõ többnyire szupresszált állapotban van, de egyrészt ez nem feltétlenül igaz minden lokuszra, másrészt 
ettõl még a keletkezõ PCR termékben nyomot hagyhatnak az esetleg eltérõ paralóg szekvenciák. Az általunk 
alkalmazott módszer tehát egyrészt alkalmas a hagyományos PCR során önállóan nem megjelenõ nrITS 
formák feltárására, ezzel összefüggésben információkat ad a búza evolúciós történetérõl. Másrészt fontos 
módszertani problémára hívja fel a figyelmet: poliploid, illetve több homeológ genetikai elemet tartalmazó 
vizsgálati objektum esetén, korrekt szekvenciák feltárásához erõsen denaturáló PCR körülmények, magas 
átírási hûségû DNS-polimeráz és klónozás kombinációját érdemes alkalmazni. 
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Vizsgálataink tárgya a Dianthus nemzetség Plumaria szekciója. Ez egy eurázsiai elterjedésû csoport, 
mely vélhetõleg több speciációs góccal rendelkezik. Mi kizárólag a közép-európai keletkezésû fajok és 
alfajok rokonsági kapcsolatait és areatörténetét kutatjuk. Egyes taxonok esetében felmerült szekcióba 
tartozásuk kérdése, másoknak a létjogosultsága kérdõjelezhetõ meg. A rendelkezésre álló korábbi irodalmak 
ugyanis nem szolgálnak egységes adatokkal a Plumaria szekcióba tartozó taxonok számáról. 

Molekuláris vizsgálatainkat a taxonómiai témájú kutatásokban oly népszerû szekvenciaanalízisekkel 
kezdtük (nrITS, cpDNS). Azonban be kellett látnunk, hogy ilyen fiatal keletkezésû csoport esetében ez nem 
célravezetõ megoldás. Ugyanis mind a kloroplasztisz- mind az ITS régiók esetében igen kismértékû volt a 
nukleotid variabilitás. A szekvencia variabilitás hiányának hátterében állhat a szekcióba tartozó taxonok 
gyors és recens radiációja és/vagy az a lehetõség, hogy a jelenlegi génáramlás elmossa a genetikai 
különbségeket. 

Az AFLP egy nagy feloldóképességû, sok molekuláris markert produkáló technika, amely számos 
elõnnyel, ugyanakkor sok hátránnyal is rendelkezik. Ezt a módszert sikeresen alkalmazták már több 
taxonómiai-filogeográfiai témájú vizsgálatokban is. 

A primertesztek során kiválasztott primerkombinációk közül kettõ hozott számunkra használható 
eredményt. Az AFLP eredmények kiértékelése a GeneScan v.3.1 (ABI) és Genotyper v.2.1 (ABI) programok 
segítségével történt. A két primerkombináció az elméletileg 11 különbözõ taxonba sorolható 64 minta 
esetében 535 fragmentumot produkált 75 és 450 bp közötti mérettartományban. Ezek közül 7 volt monomorf 
és 70 pedig unikális karakter. A kapott adatsort különbözõ módszerekkel elemeztük (pl.: PAST, paired group 
analysis, dice hasonlósági index; BAPS v.3.2; PAST, NJ-analízis, dice hasonlósági index). 

Két primerkombináció alapján kijelenthetjük, hogy a szekció �fajai� valóban nagyon közel állnak 
egymáshoz. Jól elkülönülõ, önálló taxon a Dianthus superbus, ugyanis a �superbus� minták minden törzsfán 
elkülönülõ, egységes clustert alkottak. 

Az eredmények alapján van egy ún. dacikus�petraeus csoport, amely magában foglalja a két romániai 
Kárpátokban élõ taxont, a D. spiculifolius-t, és a D. simonkaianus-t valamint a Balkán tollasszegfû faját, a D. 
petraeus-t. 

A másik, ún. plumarius-csoport tartalmazza az összes többi taxont, itt nem ismerhetõ fel pontos földrajzi, 
vagy taxonómiai csoportosulás. 

Valószínûleg több élõhelyen is hibrid populációk élnek és a populációk között nagyobb mértékû a 
génáramlás, mint azt ezidáig feltételeztük. 

A BASP analízis érdekessége volt, hogy ha a lehetséges clusterek számát K=[11, 10 � 1] adtuk meg, 
akkor a fent említett, jó definiálható csoportokon kívül megjelent egy negyedik is, amely csupán az 
esztramosi élõhelyrõl származó két �praecox� mintát foglalta magába. Tekintve az élõhely kis méretést és 
degradáltságát, ez a jelenség magyarázható az esztramosi csökkent egyedszámú populáció bizonyos fokú 
beltenyésztettségével is. 

Eredményeink további megerõsítésre várnak. A továbbiakban újabb AFLP primerek tesztelését tervezzük. 
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Egyes orchidea csoportok közti leszármazási viszonyokat vizsgáljuk az nrITS szekvenálásával, 
mindenekelõtt az Ophrys (Euophrys szekció, O. fuciflora fajkomplex) és a Himantoglossum (s. l.) 
csoportokban. Míg elõbbit a közelmúltbeli adaptív radiáció révén magas fajszám jellemzi, addig az utóbbit 
széles elterjedésû vikariáns taxonok és szûkebb elterjedésû, õsinek tartott fajok jellemzik. A leszármazási 
viszonyokat a DNS vizsgálata segítheti. Sajnos az eddigi vizsgálatok (Bateman et al. 2003, Soliva � Kocian, 
2001) azt mutatják, hogy a számos növénycsoportban variábilis kloroplaszt DNS a vizsgált csoportokban 
invariábilis, nem használható filogenetikai célokra. A legtöbb változatosságot jelenleg a sejtmagban kódolt 
ún. nrITS régió szekvencia-vizsgálata ígéri, melynek vizsgálatát mi is végezzük. A magban kódolt 
riboszómális alegységek (18S és 26S gének) közti, részben fehérjévé át nem fordítódó régió az ITS, mely két 
átíródó, de a pre-mRNS-bõl kivágódó részt, az ITS1 és ITS2 ún. �spacer� (intron) régiót, valamint az 5,8S 
riboszómális alegységet kódoló gént (exon) tartalmazza. Mivel az intron régiók az mRNS érése során 
kivágódnak, ezért feltételezhetõen erre a szakaszra nagyon kis szelekciós nyomás nehezül. Ezért elõszeretettel 
alkalmazzák élõlények közötti leszármazási viszonyok felderítésére. Ugyanakkor az nrITS-t olyan 
tulajdonságok is jellemzik, amelyek körültekintõ felhasználását követelik meg. Mivel az nrITS ún. multi-gén 
családba tartozik, azaz egy-egy sejt genomjában több száz, de akár pár ezer másolatban, egyes 
kromoszómákon külön egységekbe rendezõdve van jelen. Ennek következménye, hogy a nagyszámú gén 
jelenléte lehetõséget ad génduplikációból származó eltérõ másolatok, ún. paralógok jelenlétére. Ezek közül 
egyesek kikerülhetnek a génekre (az exonokra) ható szelekció alól, ilyenkor funkciója vesztett, számos 
mutációt halmozó ún. álgén keletkezik. Habár az együttes evolúciónak nevezett folyamat, mely a szekvencia-
változatokat molekuláris genetikai folyamatok segítségével igyekszik homogenizálni, gyakran eltünteti ezeket 
a változatokat, ez nem mindig sikerül. Egyre több növényben mutatják ki nrITS paralógok (ideértve az 
álgéneket is) jelenlétét (Álvarez � Wendel, 2003), melyek az egyeden belül rekombinálódnak, olykor kiméra 
(eltérõ eredetû ITS1 és ITS2 régiókat hordozó) szekvenciákat hozva létre. Azaz a befejezetlen együttes 
evolúció hatására egyeden belüli nrITS változatok lehetnek jelen a növényben. Ennek fontos következménye, 
hogy a normál PCR reakció során nem homogén, azonos szekvenciákat hordozó génekbõl indulunk ki, hanem 
egy �keverékbõl�. Ezért a kapott DNS-szakaszok milliói nem a növény nrITS régiójának szekvenciáját, 
hanem a növény eltérõ nrITS régióinak �konszenzus-szekvenciáját� mutatják. Az ilyen �konszenzus-
szekvenciák� nem alkalmasak a normál filogenetikai adatanalízisre, mert sokszor éppen a különbözõ 
leszármazási vonalak szekvenciáinak keverékét tartalmazzák, azaz a differenciális nukleotid helyek 
�olvashatatlanok�. Ilyen esetekben a régió klónozása vihet közelebb a �konszenzus-szekvenciát� kialakító 
szekvencia-változatok megismeréséhez. 

Az általunk vizsgált orchidea csoportok mindegyikében az itt vázolt szekvencia-változatok jelenlétére 
utaló jeleket találtuk a normál PCR reakció eredményébõl származó szekvenciákban. Ezek közé tartozik a 
bizonyos nukleotid-helyeken fellépõ ún. kettõs csúcs, mely azonos hosszúságú paralógok jelenlétére utal. 
Azaz olyan templátokkal dolgozott a PCR-reakcióban a Taq-polimeráz, amelyek azonos hosszúak, de 
bázissorrendjük itt-ott eltér egymástól. Ezért a paralógok azon pontjain, ahol eltérõ bázis van, a szekvenciákat 
leolvasó lézer két nukleotid együttes jelenlétét érzékelte, ami a ferogramon kettõs csúcs formájában 
jelentkezik. Az általunk vizsgált csoportokban jóval ritkábban, de különbözõ hosszúságú paralógok együttes 
jelenléte is elõfordult. Erre az elektroferogram hirtelen �elromlása� mutat. Természetesen �elülsõ� 
(�forward�) irányból történõ szekvenálásnál a 3�-vég felé, �hátulsó� (�reverse�) irányból az 5�-vég felé romlik 
hirtelen el a szekvencia. 

Ezen paralógok elválasztása csak klónozással lehetséges, mely során a PCR-reakcióban keletkezett 
DNS-szakaszok közül egyet (E. coli-ba juttatva, majd ott felszaporítva, aztán onnan kivonva, amplifikálva) 
szekvenálunk. Természetesen óriási nehézséget jelent, hogy a potenciálisan jelen lévõ, akár százas 
nagyságrendû szekvencia-változatok közül a filogenetikai információt tartalmazókat kiválogassuk, illetve a 
kapott szekvenciák közti kis különbségek alapján statisztikailag is támogatott filogenetikai törzsfákat 
szerkesszünk. Erre nincs bevált módszer, csoportunk az itt felmerülõ problémák leküzdésén fáradozik. A 
munkát az OTKA K69224 sz. pályázata támogatja. 
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Tanszékünkön a Kriptogám Labort eleinte nem a molekuláris módszereken alapuló, hanem elsõsorban 
mohákon végzett hagyományos terepi vizsgálataink kiegészítésére, botanikuskerti (fél-terepi körülmények) 
illetve üvegházi vagy mesterséges fényen történõ nevelési kisérletekkel való kibõvítésére hoztuk létre. Ezen 
témáink közül kiemelést érdemelnek a lombosmohák körében végzett aljzatpreferencia-, megtelepedési- és azt 
követõ regenerációs kisérletek illetve sziklagyepekben végzett moha-diaspórabank, fajok életmenete és 
dormancia vizsgálataink. Ezekbe a kisérletekbe - szélesebb körû elterjedésüknek és hozzáférhetõségüknek 
köszönhetõen - egyre kevésbé megkerülhetetlenül épültek bele a molekuláris módszerek is.  

Filogeográfiai és filodemográfiai vizsgálatok Sphagnum fimbriatum Wils. és a Sphagnum 
squarrosum Crome tõzegmohafajok európai populációin. A Sph. fimbriatum elõfordulásainak utóbbi 
évtizedekben megduplázódott számának magyarázatául (ami a többi tõzegmoha esetén nem figyelhetõ meg) 
genetikai markerek segítségével (3000 bp nukleáris lókusz - ITS, GapC és RAPDa) a populációk múltbéli 
demográfiáját rekonstruáltuk. A kiválasztott két tõzegmohafaj 100-100 egyedének infraspecifikus genetikai 
variabilitása Európában - hasonló elterjedésük ellenére - eltérõ képet mutat. A Sph. fimbriatum esetében 
Európa nagy részét 1(-2) domináns haplotípus fedi le és a detektált ún. �csillag-alakú� filogénia demográfiai 
robbanáson átment populációra jellemzõ (ezzel szemben a Sph. squarrosum esetében nincsenek konstans 
kládok és a mintázat sem mutat geográfiai affinitást). Modellek segítségével kimutattuk, hogy a hasonló 
kurrens elterjedés lényegesen eltérõ populáció-történetet takar. A Sph. fimbriatum kis populációkban, 
feltehetõen Európa atlantikus partján élte át a negyedkori eljegesedést, míg a Sph. squarrosum több és 
nagyobb refúgiumban talált menedéket. 

A moha diaspórabank mint genetikai memória. A diaspórabank, mint a genetikai variabilitás örzõje, 
jelentõsen befolyásolja a genetikai és demográfiai mintázatokat, azok dinamikáját, az effektív 
populációméretet, a késõbbi populáció evolúciós képességét és a felszínrõl esetlegesen eltûnt genetikai 
variabilitás helyreállítását. A virágos növények magbankjához hasonlóan a moha a diaspórabank is képes a 
genetikai variabilitást megõrizni. Az illatos májmoha (Mannia = Grimaldia fragrans) esetében végzett 
vizsgálataink során kimutattuk, hogy a genetikai variabilitás mértéke a diaspórabankban meghaladta a 
felszínen tapasztaltat, ami a genetikai memória jelenlétére utal. 

Domináns életfázisukban haploid élõlények (mohák) molekuláris evolúciója, a szexuális szelekció és 
ivararány (reproduktív rendszer, szexkromoszóma-evolúció, természetes szelekció és poliploid evolúció) 
vizsgálata kétféle példanövényen: 1) Klonalitás vs. szexuális szaporodás valamint fenotípus és genotípus 
kapcsolata a háztetõmoha (Tortula ruralis) populációiban. 2) A ciprusmoha (Hypnum cupressiforme) epifiton 
és korhadó fatörzsön élõ populációinak ramet/genet szintû vizsgálata. Utóbbi esetén a klónstruktúra feltárása 
folyik különbözõ szubsztrátokon (egyelõre élõ-álló és fekvõ-korhadó fatörzsön). Vizsgáljuk a 
megtermékenyítési távolságokat, a kialakult ivararányt és a megtelepedési valószínûség mértékét. Jelentõs 
spóramegtelepedési siker az oka a nagyszámú különbözõ genetnek (a klonálisan növekvõ genetek átlagos 
területe <4 dm2). Genet szinten kb. 1:2 hím/nõ ferdült ivararányt mutattunk ki, vagyis a nõi ivarjellegû klónok 
(=haploid gametofiton egyedei) kétszer gyakoribbnak mutatkoztak (megtelepedési sikerük jelentõsebb). Az 
eltérõ ivararányt kétlaki mohafajoknál a különbözõ nemû egyedek eltérõ környezeti tényezõkre 
specializálódása okozhatja.  

Megemlítendõ fontos segítség, hogy külföldi intézményekkel fenntartott munkakapcsolataink lehetõvé 
teszik doktoranduszaink számára modern metodikák elsajátítását és szélesebb laborbázis illetve mûszerpark 
használatát (Department of Applied Biology, Helsinki Egyetem, Finnország; Botanical Garden, Zürichi 
Egyetem, Svájc; Department of Biology, Duke University, USA; Bryoplanet Network, Skandináv országok). 
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A kötet részletesen bemutatja a sokoldalú természettudós életét és munkásságát, számos eddig nem közismert 
részlettel járul hozzá Kitaibel jobb és teljesebb megismeréséhez. A B/5-ös formátumú, keménytáblás kötésû, 
216 oldal terjedelmû könyvet több száz színes és fekete fehér fénykép, térkép és korabeli dokumentumok 
reprodukciói illusztrálják. 
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