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A növényi betegségekkel szembeni ellenállóság génjei (R gének) fehérjé-

ket kódolnak, amelyek fertőzéskor kölcsönhatásba lépnek a kórokozókkal. Az 
R géneket évtizedek óta változó sikerrel használják rezisztencianemesítési 
programokban. Az R fehérjék és a jelátalakítás rendszereinek molekuláris 
elemzése érdekes új ismereteket eredményezett, amelyek segítik az R gének 
alkalmazását a növényi betegségek elleni védekezésben. Az R fehérjék állan-
dósult szerkezeti elemeinek meghatározása megkönnyítette a hasznos R gé-
nek klónozását, köztük olyanokét is, amelyek több növényfajban is működhet-
nek és többféle patogén ellen biztosítanak rezisztenciát. A védelmi rendszerek 
számos jelátalakító rendszerét tárták már fel. Közülük némelyiket kapcsoló-
ként alkalmazhatják, amelyek segítségével különböző kórokozók elleni rezisz-
tenciagéneket lehet aktiválni. 

A növényvédelem területén elért jelentős eredmények ellenére a globális 
élelmiszer-ellátást nagyszámú kórokozó és kártevő veszélyezteti. A növényi 
betegségek drámaian csökkenthetik a termést; kitörésük hatása különösen 
akut lehet a fejlődő országokban. A növényvédő szerek alkalmazása hatékony 
lehet, használatuknak azonban gátat szabnak a kedvezőtlen környezeti hatá-
sok, valamint a rezisztens kórokozó törzsek megjelenése. A fejlődő országok 
gazdálkodói számára a kémiai növényvédelem sokszor nem hozzáférhető. 
Ezen okok miatt jelentős erőfeszítések történtek a növények természetes el-
lenálló képessége mechanizmusainak megértésére. A növények indukálható 
védekezési reakciók igen hatékony arzenáljával rendelkeznek, beleértve a fer-
tőzött sejtek genetikailag programozott öngyilkosságát (hiperszenzitív reakció, 
HR), a szövetek megerősítését vagy antibiotikum termelődését a fertőzés he-
lyén. A helyi válaszok hosszú ideig tartó általános reakciókat indíthatnak el 
(szerzett általános rezisztencia (SAR)), amelyek a növényeket számos beteg-
séggel szemben rezisztenssé teszik. Az ilyen összetett válaszreakció termé-
szetesen jelentős erőforrásokat követel a sejtektől, beleértve a kiterjedt gene-
tikai átprogramozást és az anyagcsere módosulását. A védelem ezért szoros 
genetikai ellenőrzés alatt áll, és a növény csak a betolakodó érzékelése után 
aktiválja azt. A növényeknek nincs keringő immunrendszerük ezért minden 

 



sejt állandóan készen áll a patogének elleni védekezésre nagyszámú rezisz-
tenciagén (R gén) kifejezésével. Az R gének receptorokat kódolnak, amelyek 
megfelelnek az „Avr gének”-nek (Avr, avirulencia), amelyeket a kórokozók fe-
jeznek ki a fertőzés folyamán. A rezisztenciagén elnevezés sugalmazza annak 
funkcióját. Zavaró azonban a kórokozó avirulencia génjének elnevezése. A 
fogalmat Flor alkotta meg a len–lenrozsda kölcsönhatás vizsgálatát összegző 
alapvető tanulmányában. Flor megfigyelte, hogy az R gének specifikusan 
megfelelnek a kórokozó megfelelő génjei bizonyos termékeinek, amely géne-
ket avirulencia géneknek nevezett. Az avirulencia gén elnevezés ily módon 
megfelelő, mivel az Avr gén termékei önmagukban nem okozzák a kórokozó 
életképtelenségét. Újabb molekuláris tanulmányok igazolják, hogy az Avr gé-
nek a kórokozó virulenciáját segítik olyan gazdaszervezetekkel szemben, 
amelyek nem rendelkeznek a megfelelő rezisztenciagénekkel. A mechanizmus 
egy evolúciós kötélhúzáshoz vezet, amelyben a patogén virulenciagéneket 
fejleszt ki, amellyel szemben a növény R géneket hoz létre, amelyek felismerik 
a támadással bekerülő virulenciafehérjéket. A virulenciafehérje így avirulencia-
fehérjévé válik, ha a gazdanövény R génje (illetve annak terméke) képes an-
nak felismerésére. Sokszor egyetlen R gén (fogékony növénybe átvíve) rezisz-
tenciát biztosíthat adott kórokozó egy vagy több fajával szemben. Ezért az R 
géneket a hagyományos nemesítési programokban évtizedekig alkalmazták. 
Az R lókuszok erős természetes fenotípusos változatosságát a molekuláris 
genetikusok is kiaknázták az R gének klónozására és molekuláris hatásmód-
juk vizsgálatára. Az R génekhez kapcsolt rezisztenciának számos előnye van. 
Jól időzítve az összehangolt válaszok megállítják a kórokozó növekedését ke-
vés mellékhatást okozva a növénynek. Nem igényel pótlólagos ráfordítást és 
nincs káros környezeti hatása. Sajnos az R géneket gyakran gyorsan legyőzik 
a velük együtt fejlődő kórokozók. Sok R gén csak kevés számú kórokozó 
rassz ellen hatékony és nem biztosít széles spektrumú rezisztenciát. Ráadásul 
az R gének bevitele új fajtákba hagyományos növénynemesítési eljárásokkal 
hosszadalmas folyamat. Az újabb, az R fehérjék szerepére és a jelek átírásá-
nak útjaira vonatkozó molekuláris ismeretek megoldhatják ezeket a problé- 
mákat. 

Állandósult elemek az R gének  
termékeiben 

Számos növényből különböző kórokozók ellen hatékony R gének tucatjait 
klónozták már. Ezek a gének fehérjéket kódolnak, amelyek néhány családba 
sorolhatók. Az eddig klónozott gének többsége az NB-LRR (leucinban gazdag 
priferiális membránfehérje), eLRR (leucinban gazdag, membránhoz kötött fe-
hérje) vagy LRR-kináz (citoplazmatikus szerin-treonin-kináz területhez kötött 
eLRR fehérje) szupercsaládba tartoznak. Ezeket a szupercsaládokat paradi-
csomban, dohányban és Arabidopsisban mutatták ki. A klónozáshoz szüksé-

 



ges infrastruktúra sok növénynél és az „új” rezisztenciagének forrásául szolgá-
ló vad rokonainál sem áll rendelkezésre. A rezisztenciagén analógok (RGA) 
azonban könnyen azonosíthatók a szekvencia-analógia alapján: bizonyos 
funkcionális területek (pl. NB részek és az LRR törzs maradványai) még távoli 
rokon R gének esetén is erősen konzerváltak, és a genomkutatás feltárta, 
hogy az NB-LRR, az eLRR és az LRR-kináz szupercsaládok mindenütt előfor-
dulnak a növényekben. Az RGA-k ily módon egyszerűen klónozhatók (PCR 
alapon vagy genominformáció alapján) majd genetikailag térképezhetők. Ha 
egy RGA-t azonosítanak egy előzőleg már feltárt rezisztencia-lókusszal vizs-
gálhatóvá válik azok funkciója. Ezt általában egy fogékony növényvonalba tör-
ténő átvitellel és az átvitt rezisztencia vizsgálatával tehetik. Nehezen transz-
formálható növényeknél ez gondot jelenthet, mivel a rezisztencia-lókusz gének 
többkópiás osztályait jelentheti, amelyeket egyedileg kell átvizsgálni. Az R gén 
klónozás ezen „helyzeti jelölt” megközelítése egyszerűsödik a genomkutatás 
és transzformációs technikák fejlődésével. Gyakorlattá válik az R gének 
klónozása számos növényfajból vagy vad rokonaiból, majd a gén gyors átvite-
le modern fajtákba, ami igen nagy előny a hagyományos növénynemesítéssel 
szemben.  

Tartós rezisztencia lehetősége 
Ma már könnyebb a hasznos rezisztenciagének azonosítása és fejleszté-

se, a tartósság problémája azonban megmarad. Sok R génnél hiányzik a re-
zisztencia tartóssága, mivel elegendő egyetlen funkció elvesztésével járó mu-
táció a kórokozó megfelelő Avr génjében (ily módon „láthatatlanná” téve a kór-
okozót) a rezisztencia elvesztéséhez.  

Az Avr gének általában kevéssé befolyásolják a kórokozó virulenciáját, 
ezért megengedhetik maguknak az Avr gén módosulását vagy elvesztését az 
életképesség jelentős csökkenése nélkül. A hagyományos növénynemesítési 
stratégiák a rezisztenciagének közül „egyet egyidőben” igyekeztek alkalmazni 
a növényi monokultúrákban erős szelekciós nyomásnak téve ki a megfelelő 
Avr gént és egyúttal nagymértékben sebezhetővé téve a növényt a kiszelektá-
lódó új mutáns patogénnel szemben. A probléma több gén („piramis”) bevite-
lével látszik megoldhatónak. Ily módon a detektálás elkerülésére a patogénnek 
több Avr génben kellene mutálnia. Ennek valószínűsége csekélyebb akkor, ha 
a mutációknak erős halmozott hatásuk van a virulenciára. Másik lehetőség a 
különböző R géneket tartalmazó növényvonalak keverékének vetése. Fogé-
kony vonal is bekeverhető az ilyen fajtába csökkentve a kórokozóra irányuló 
szelekciós nyomást. A többvonalas eljárást átütő sikerrel próbálták ki. A „pira-
mis” és a többvonalas alkalmazás még nem terjedt el széles körben, mivel az 
R gének sorozatának bevitele modern fajtákba igen időigényes. Gyakorlati al-
kalmazásuk azonban a technika fejlődésével együtt gyorsul. Lehetőség van a 
korábban tartós hatásúnak bizonyult R gén transzgénes alkalmazására. Pél-

 



dául a paprika Bs2 génje korábban tartósnak bizonyult a baktériumos foltos-
sággal szemben, amelyet a Xanthomonas campestris baktérium okozott. A 
klónozott gén NB-LRR fehérjét kódol. A X. campestris baktérium a paradicso-
mot is károsítja. A Bs2 gén paprikából paradicsomba átvíve hatékony védel-
met biztosított. Gombabetegségek ellen védő gének közül újabban klónozták 
az árpa Rpg1 génjét (évtizedekig hatékony védelmet adott rozsda ellen) és a 
paradicsom Verticillium ellen hatékony Ve1 és Ve2 génjeit. A Ve gének külön-
böző Verticillium fajok ellen hatékonyak, és jól kifejeződtek burgonyába átül-
tetve. A felsorolt gének struktúrája is jelentősen eltér az eddig ismert transz-
génekétől. Lehet, hogy emiatt új típusú R gének prototípusai lesznek. 

Ugyancsak hasznos gének felfedezéséhez vezethet az ún „nem gazda 
rezisztencia” tanulmányozása. A fogalom olyan kölcsönhatásokra utal, amely-
ben egy növényfaj minden fajtája ellenálló egy kórokozó faj minden rasszával 
szemben (ellentétben az intraspecifikus rezisztenciával, amelyet R gének köz-
vetítenek). Mivel a nem gazda rezisztencia genetikailag nem változatos, a tu-
lajdonság nem tárható fel genetikai analízissel. Modellnövényekre (Arabidop-
sis) már dolgoztak ki eljárásokat, amelyekkel a nem gazda rezisztencia gene-
tikailag tanulmányozható. Az Arabidopsis és a dohány pl. egyformán rezisz-
tens sok mikroba iránt, amelyek növényeken foltosodást okoznak (pl. Phytoph-
tora infestans, amely az írországi burgonyaéhínséget okozta). Eredmények 
mutatják, hogy bizonyos jelátalakító összetevők, amelyek az R gén reziszten-
ciáért felelősek, némely nem gazda rezisztenciában is szerepet játszanak. Le-
hetővé válik hatékony új rezisztenciagének azonosítása és átvitele modellnö-
vényből célnövényekbe. Tisztázásra vár még, hogy a nem gazda rezisztenciát 
sok természetes gén piramisának a működése eredményezi-e vagy R gének, 
amelyek felismerik a kórokozók fertőzőképességéhez nélkülözhetetlen virulen-
ciafaktorokat. A nem gazda rezisztencia többféle mechanizmusból is szár-
mazhat, amelyek további elemzése előre nem látható eszköze lehet a gén-
technológiának. Az R gének átvitelét modellnövényből kultúrnövénybe, illetve 
távoli rokon fajokba, gátolhatja a „korlátozott rendszertani működőképesség 
(RTF)”. A Bs2 és néhány más burgonyagén működőképesen átvihető rokon 
fajok között (dohány, burgonya és paprika a Solanaceae családból). Nem mű-
ködik azonban Arabidopsisban, ahogyan az Arabidopsis RPS2 génje sem mű-
ködik burgonyában. Az RTF molekuláris alapja nem ismert, de oka lehet az R 
fehérje és a gazdanövényben eloszlott jelfordító komponensek kölcsönhatá-
sának lehetetlensége is. Ki fog derülni, hogy az RTF általános sajátossága-e a 
rezisztenciagéneknek. Igazolt mindenesetre, hogy lehetséges R gének átvitele 
távoli rokon fajok között: az Arabidopsis RPW8 génje széles körű rezisztenciát 
biztosít lisztharmat ellen mind az Arabidopsisban, mind dohányban. A lehetsé-
ges rezisztenciaforrások körének szélesítése akár néhány fajjal vagy nemzet-
séggel jelentősen befolyásolhatja a rezisztenciával kapcsolatos stratégiákat, 
ahogyan ezt a Bs2 és Ve gének példája mutatta. 

 

 



Az „őr hipotézis” 
A klasszikus receptor-elicitor modell közvetlen kölcsönhatást tételez fel az 

R protein és a megfelelő Avr fehérje között. A kutatások azonban csak két 
esetben találtak közvetlen összefüggést. A közvetlen kölcsönhatás hiánya 
eredményezte az „őr hipotézist”. A modell szerint az R fehérje akkor indukál 
rezisztenciát, ha kölcsönhatásba lép egy másik növényi fehérjével (az őrzött). 
A rezisztencia létrejön, amikor az R fehérje észleli az őrzöttje felé irányuló tá-
madási kísérletet, amely nem feltétlenül jár az R és az Avr fehérjék közvetlen 
kölcsönhatásával. A modell igazolása egy Arabidopsis R fehérje esetében tör-
tént meg, további őr–őrzött kapcsolat kutatása folyik. Később fog eldőlni, hogy 
az őr vagy a közvetlen Avr kötődés az R gén hatásának elterjedtebb mecha-
nizmusa. Lehetséges, hogy az R fehérjék aktívan és folyamatosan figyelem-
mel kísérik azokat az alapvető fiziológiai folyamatokat, amelyeket a kórokozók 
céloznak. Feltárható az őrzöttek teljes köre, amelyet a különböző kórokozók 
célba vesznek, és meghatározható az ugyanazon célok felé tartó virulencia-
faktorok száma. Az lenne várható például, hogy a védekező reakciók szabá-
lyozói kedvenc célpontjai sokféle kórokozó manipulációs törekvésének. Az őr 
hipotézis magában hordozza a rezisztencia átvitelének lehetőségét is. Például 
az RTF bekövetkezhet a megfelelő őrzött hiánya vagy különbözősége miatt is, 
ugyanúgy ahogy bekövetkezik az R protein és a jeladó komponensek köl-
csönhatása lehetetlensége esetén is. Ha igaz, akkor az őr–őrzött pár géntech-
nológiai úton való átvitele kiterjesztheti az R gén müködőképességének terét. 
Ha megismerjük a patogén virulenciafehérje és a gazda–cél kölcsönhatásának 
molekuláris mechanizmusát, lehetségessé válik az őrzöttek módosítása úgy, 
hogy azokat a megfelelő virulenciafaktor ne tudja módosítani. Ezáltal lehetet-
lenné válna a patogén támadása, miközben az őrzött megtartaná belső funk-
cióját. Ingyenes „passzív” védelem hozható létre, ha meg tudjuk határozni a 
rezisztencia-rendszerben legnagyobb szerepet játszó őrzötteket.  

A rezisztencia spektrumának  
növelése 

Sok R gén csak kis terjedelmű rezisztenciát hordoz, gyakran csak adott 
kórokozó faj egy vagy néhány vonala ellen véd, mások ennél szélesebb körű 
hatékonysággal rendelkeznek. Máris készen áll a széles spektrumú reziszten-
cia géntechnológiával történő megvalósításának terve. Az elképzelés a rezisz-
tenciagén és az avirulencia gén (Avr) összehangolt kifejeződésén alapul, ame-
lyet egy a patogén által indukált promoter (serkentő) gén működtetne. A rend-
szert többféle patogén is működésbe hozhatná anélkül, hogy rezisztenciagén-
halmazt kellene létrehozni. Ugyanakkor az elért rezisztencia időben tartósabb-
nak ígérkezik a hagyományos R génekénél, mivel az Avr gén nem állna állan-
dó szelekciós nyomás alatt. Kérdéses persze a megfelelő promoter megtalálá-

 



sa. Ideálisan ennek gyorsan kell reagálnia számos kórokozó fellépésére, ily 
módon biztosítva a széles körű rezisztenciát. Inaktív kell hogy maradjon vi-
szont betegségmentesség esetén, ily módon takarékoskodva a gazdanövény 
erőforrásaival. A megfelelő promoter felkutatása vagy szintetikus előállítása (a 
korábban a védelmi elemek szabályozása kapcsán már tanulmányozott cis 
szabályozási elemek felhasználásával) folyamatban van. A fertőzésre érzéke-
nyen reagáló promoterek használhatók fel az R/Avr rendszerek szabályozásá-
ban, de elindíthatják mikrobaellenes fehérjék helyi szintézisét is. A kórokozó 
felismerésében szerepet játszó riasztórendszerek módosításával is létrehoz-
ható széles spektrumú rezisztencia. Számos, a védekezés megindulásában 
szerepet játszó anyagot azonosítottak, amelyek közül a reaktív oxigén inter-
medierek (ROI), a nitrogén-oxidok (NO), a fenolos szalicilsav (SA), az etilén és 
a jázmonsav hormonoknak, valamint néhány fehérje játszhat szabályozó sze-
repet. Lényegében a riasztórendszer bármelyik eleme aktiválhatja a védelmet. 
A mestergének által aktivált védelmi eszköztár elemei széles spektrumú re-
zisztenciát biztosíthatnak. A rezisztencia valószínűleg tartós is lesz. Egy funk-
ciószerző mutáció (pl. a jelátadás gátlása) felboríthatja a többkomponensű re-
zisztenciát. Kerülni kell azonban a védelmet konstitutív módon kifejező modifi-
kációkhoz gyakorta kapcsolódó mellékhatásokat, például a törpenövést. Ígére-
tes jelölt az Arabidopsis NPR1 génje. Szerepe a védelmi gének átírásában 
van. Sikeres széles körű védelmet értek el vele rizsben és Arabidopsisban, 
ami széles körű alkalmazás lehetőségét sejteti. A rezisztencia ugyanakkor 
nem okoz termésveszteséget, mivel nem fejeződik ki konstitutív módon; a nö-
vények inkább „feltöltődnek” azokkal a kórokozókkal szembeni védekezésre, 
amelyek nem váltanak ki azonnali válaszreakciót a vad típusú növényekben. 
Az NPR1 transzgénikus rizsnövények szabadföldi kipróbálása folyamatban 
van. A transzgénikus megközelítés alternatívája a természetben előforduló 
védelemindukáló anyagok közvetlen alkalmazása. Például egy SA analóg for-
galomban van és levélpermet formájában alkalmazható felszívódó szerzett 
rezisztencia kiváltására. Egy másik megközelítésben a kórokozó saját fegyve-
rét vetik be ellene; a Harpin nevű fehérje, amelyik a virulenciafaktorok III. típu-
sú kiválasztását szabályozza a kórokozó baktériumban, permet formájában 
elindíthatja a SAR működését. A fenti stratégiák többsége hiperszenzitív reak-
ción (HR) alapul, amely programozott sejthalált (PCD) eredményez a fertőzés 
helye körül. A PCD nyilvánvalóan hatékony a biotróf (élő sejteket parazitáló) 
kórokozók ellen. Sok fontos gombabetegség azonban nekrotróf, vagyis a nö-
vényi sejtek megölésével jut tápanyagokhoz, ezért képes növekedni a túlérzé-
keny reakciót mutató növényeken. A nekrotróf kórokozók elleni rezisztencia, 
amely a természetben ritkán fordul elő, az emlősök antiapoptotikus fehérjéit 
kódoló gének átvitelével elérhető. Ezek a gének a gazdaszervezet programo-
zott sejtelhalásában működnek közre. 

 
 

 



Összefoglalás 
Sok érdekes áttekintés jelent meg a növények védekezési reakcióinak ku-

tatásáról, a folyamattal kapcsolatos ismereteink azonban még eléggé hiányo-
sak. Keveset tudunk például a kórokozók felismerésének strukturális alapjairól. 
Tulajdonképpen nem vagyunk biztosak afelől, hogy mit ismernek fel az R fe-
hérjék (Avr fehérjék, módosított őrzöttek vagy a kettő komplexei). Keveset tu-
dunk a védelmi jel átalakító rendszerek működéséről, mely hiányosságunkat 
meg kell szüntetni egy reális védekezési rendszer aktiválási stratégia kidolgo-
zása előtt. Jelenlegi tudásunk alapján is van már néhány hasznos alkalmazás, 
és tudásunk növekedése újabbak megjelenését valószínűsíti. Rövid távon 
újabb hasznos R gének felfedezése és klónozása várható és az Arabidop-
sisban felfedezett rezisztenciajelző rendszer gyakorlati alkalmazhatóságának 
vizsgálata várható. Várható a funkcionális genomika eszközeinek alkalmazása 
a rezisztencia területén, amely új felfedezésekkel, új megvilágításba helyezi 
majd a védekezési jelzések és egyéb növényi folyamatok kapcsolatát. Hosz-
szabb távon a felismerés strukturális alapjainak megértése lehetővé teszi majd 
a létfontosságú virulenciafaktorokat (vagy őrzött fehérjék) felismerő R fehérjék 
tervezését. A rezisztencia problémáját sok fronton kutatják. Ismerve a kóroko-
zók által használt stratégiák sokféleségét és megváltozásra való képességü-
ket, meggondolatlanság lenne hosszú élettartamú széles spektrumú rezisz-
tencia kifejlesztését jósolni. Az új fejlett eszközök okos ötvözése a növényvé-
delem egyéb eszközeivel, hatékony védelmet biztosíthatnak kultúrnövényeink 
számára.  

(Dr. Matók György) 
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