
GFP jel zett Erwinia amylovora bak té ri u mok mig rá ci ó ja és
ko lo ni zá ci ó ja fi a tal alma nö vé nyek haj tá sa i ban.

Mihalik Er zsé bet1, Radvánszky An tal1, Dorgai Lász ló2, Bu bán Ta más3 
1Sze ge di Tu do mány egye tem Nö vény ta ni Tan szék és Fü vész kert Sze ged
  e-mail: mihalik@bio.u-szeged.hu
2BioCenter Kft, Sze ged
3 Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó és Szak ta nács adó KHT Újfehértó

Is me re tes, hogy az alma tûz el ha lá sát oko zó Erwinia amylovora bak té ri u mok a vi rá gok
nektársztómáin, a le ve lek gázcserenyílásain vagy sé rü lés eke át ha tol nak be a szö ve tek be.
Még nap ja ink ban sem tisz tá zott rész le te i ben a bak té ri u mok egyes szer ve ken/szö ve te ken
be lü li moz gá sa és fel hal mo zó dá sa. Mun kánk ban a tûz el ha lás ra fo gé kony Jonagold
Decosta faj ta haj tá sa i ban kö vet tük nyo mon a bak té ri u mok mig rá ci ó ját és aggregációját. A 
vizs gá la tok hoz mikroszaporítással elõ ál lí tott, táp ta la jon ne vel ke dett, csak haj tás sal ren -
del ke zõ 6-8 le ve les nö vé nye ket hasz nál tunk. A nö vé nye ket ál lan dó pá ra tar tal mat és hõ -
mér sék le tet biz to sí tó zárt kon té ne rek ben fénytermosztátban tar tot tuk. Az inokulálás két
mód szer rel tör tént: egy részt a táp ta laj fel szí nén el vá gott egye dek haj tá sá nak alsó ré szét 10 
% os szaharóz ol dat ba me rí tet tük, s az ol dat hoz 30 ìl 109 cfu/ml bak té ri um szusz pen zi ót
ad tunk, más részt a táp ta la jon ma ra dó egye dek le ve le i nek fo nák ára he lye zett 4 mm át mé -
rõ jû szû rõ pa pír ko rong ra csep pen tet tünk 10 ìl bak té ri um szusz pen zi ót. Az inokulálás
után 1-2 nap pal kri osz tát tal hossz- és ke reszt met sze te ket ké szí tet tünk a szárból, s
fluoreszcens mikroszkóppal állapítottuk meg a zöld fluorescens proteinnel (GFP) jelzett
baktériumok szövetekben elfoglalt helyét. 

Az excizált haj tá sok szá rá ban igen ne héz volt a szaharóz ol dat ból a szö ve tek be lépõ bak té -
ri u mok nyo mon kö ve té se. En nek oka va ló szí nû leg az, hogy a víz áram mal a szál lí tó szö ve -
tek ben ha la dó bak té ri u mok moz gá sa gyors, nem ak ku mu lá lód nak na gyobb ko ló ni ák ba, s 
ki csi a va ló szí nû sé ge an nak, hogy egy met szet sík já ba kü lön ál ló bak té ri um sej tek ke rül je -
nek. Aggregációt a xilemben csak a struk tu rá lis „aka dályt” je len tõ nodális ré gi ók ban ész -
lel tünk, ugyan ak kor e ré gi ó ban igen nagy mennyi sé gû bak té ri um je lent meg a köz pon ti
hen ger és a ké reg parenchimaszövetének intercellulárisaiban. Az apikális merisztéma és
az axilláris rü gyek levélprimordiumaiban már az inokulációt kö ve tõ na pon si ke rült bak -
té ri um agg re gá tu mo kat de tek tál ni a parenchima intercellulárisaiban. Ezek az ered mé -
nyek is a bak té ri u mok alul ról fel fe lé, a tra che ák ban fo lyó víz áram mal tör té nõ gyors
szál lí tá sát bi zo nyít ják. Azt még nem tud juk, hogy ez a kí sér le ti el ren de zés kény sze ré bõl
adó dó je len ség, vagy in takt ál la pot ban is mû kö dik. Egy ér tel mû vi szont, hogy az
aggregálódás he lye a parenchima. Mi vel az aggregátumok nem a szállítószövetek
közelében vannak, az intercellulárisokban történõ baktérium migráció is bizonyított.

Az in takt nö vé nyek le ve le i re he lye zett ko ron gok ból a le vél fonákán levõ sztómákon át  is
be ju tot tak a bak té ri u mok a nö vény be, s né hány eset ben a tra che ák ban, gyak rab ban a
parenchima intercellulárisaiban vol tak ki mu tat ha tók. Ez utób bi he lyen agg re gá tu mok is
ki ala kul tak. Ér de kes je len ség, hogy a le vél sztómáin át mind össze a nö vé nyek 20 %-ában
tud tunk vi zu á lis úton bak té ri u mo kat de tek tál ni. Több eset ben még DNS vizs gá lat tal sem
tud tuk bi zo nyí ta ni a bak té ri u mok je len lét ét. To váb bi vizs gá la tok szük sé ge sek an nak
meg ál la pí tá sá ra, hogy ez csak az inokulációs tech ni ka hi bá ja vagy esetleg egyedi
rezisztencia különbségek következménye.


