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ÖSSZEFOGLALÁS
A molekuláris genetikai módszerek alkalmazása kibővítette az ornitológiai kutatások eszköztárát. Dolgozatunkban a leggyakoribb felhasználási területeket vesszük számba. Alapvető célunk egy átfogó képet adni a madártani vizsgálatok során jelenleg leggyakrabban alkalmazott
módszerek köréről, és az általuk elérhető eredményekről. Így tárgyaljuk a vizsgálatokhoz elengedhetetlen mintagyűjtési módszerek alkalmazhatóságát, valamint az egyedi azonosítás, ivar-meghatározás, DNS vonalkódolás módszertanát, továbbá a molekuláris módszerek szerepét a
veszélyeztetett fajok védelme során. Kitérünk az egyes módszerek előnyeire és hátrányaira, és az aktuális trendekre is.
Kulcsszavak: mitokondriális DNS, genetikai diverzitás, DNS alapú fajazonosítás, hullatott tollak
SUMMARY
Ornithology studies have been extended by molecular genetic techniques. In this paper we are dealing with the most common use of areas.
Our basic aim is to give a comprehensive view of the most commonly used methods in ornithological studies, including the available results
by their use. We also deal with the following areas: an essential step during examination namely the applicability of sample collecting
methods, and the unique identification, also the sex determination, methodology of DNA barcoding, as well as the role of molecular methods
to protect endangered species. We discussed the advantages and disadvantages of the methods, such as the current trend for each method.
Keywords: mitochondrial DNA, genomic diversity, DNA barcoding, moulted feathers

BEVEZETÉS

gyűjtésimódszerekháromfőcsoportjátVilietal.(2007)
ismerteti.Adestruktívmintavételtgerinctelenszervezetekvizsgálatánálalkalmazzák,enneksoránateljes
egyedetfelhasználják.Kevésbédrasztikusmegoldást
jelentenek a nem-destruktív mintavételi módszerek,
mintpéldáulavérvétel,biopszia,nyálkahártyavagyaz
ujjperceklecsípése.Azilyeneljárásoksoránavizsgálni
kívántállatoknagyvalószínűséggeltúlélnek,dejelentős stresszt kell elviselniük, ami tudományetikai és
gyakorlatiokokbóliskifogásolható.Mivelamolekulárisgenetikaimódszereketleggyakrabbantermészetvédelmiéspopulációgenetikaivizsgálatokbanalkalmazzák,nemfogadhatóelazegyedekilyenmértékű
zavarása,esetlegeselhullása.Azilyenkutatásokesetébenamegoldástanem-invazívmintagyűjtésimódszerekjelentik(Taberletetal.1999,WaitsésPaetkau
2005), melyek során az állatok távollétében lehet a
mintákhozjutni,olyan,általukhátrahagyottnyomokból,mintaszőr,pikkely,vedletttoll,nyál,ürülék,vedlettbőrvagytojáshéj.Amódszerelőnyeiközétartozik,
hogy viszonylag kis mennyiségű minta is elegendő
genomiálisDNS-ttartalmazhat,amiavizsgálatokalapfeltétele.Akismennyiségmiattamintákgyűjtése,tárolása,szállításaiskönnyebbésolcsóbb.Azonbana
módszerhátrányaiiselsősorbanakismintamennyiségbőlfakadnak,ugyanisolyanesetekisgyakranelőfordulnak,hogynemmegfelelőaDNSminőségeés/
vagy mennyisége, így a minták nagy része nem ad
használhatóeredményt,emiattjelentősenmegnőhetnekalaborköltségek.Továbbáfennállamintákszenynyeződésének a veszélye is (Taberlet et al. 1999,
McDonaldésGriffith2011).
Amadarakesetébenalegelterjedtebbnem-invazív
mintavételimódszerahullatotttollakonalapul.Amadár-

Amolekulárisgenetikaimódszerekhasználataaz
ornitológiaikutatásokbanviszonylagnagymúltratekintvissza,azonbanamódszerekfejlődésévelésköltségeikcsökkenésévelalkalmazásikörükjelentősbővülésérelehetszámítani.Ezértcélszerűnektartjukakülönbözőfelhasználásicélokésaleggyakrabbanalkalmazottmódszerekáttekintését.Ezenmódszerekneka
talánleggyakoribbfelhasználásiterületeamadárfajok
populációszintűvizsgálata.Eddigelsősorbantermészetvédelmikutatásokélveztekelőnytamadarakesetébenis,mivelaszűköserőforrásokataleginkábbveszélyeztetettfajokrakellösszpontosítani.Azilyenvizsgálatokelsősorbanajelenkorigenetikaistruktúrákra
összpontosítanakafajokhosszútávútúlélésévelkapcsolatban(Wanetal.2004).Amódszerekszélesebb
körűelterjedésévelnemcsakavizsgáltfajokkörebővülhet(pl.gazdasági,vadgazdálkodási,ökológiaiszempontbóljelentősfajok),hanemszámosolyantanulmánybaisbevonhatóakazeredmények,melyeknekeredeti
céljanemazegyedekvagypopulációkgenetikaijellemzőinekfeltárása,deremekülkiegészítikamásmetodikaalapjángyűjtöttadatokat,sokszorújmegvilágításbahelyezveazeredményeket,ezáltalfeltárvakorábbannemismertösszefüggéseket.
MINTAGYŰJTÉSI MÓDSZEREK
Agenetikaivizsgálatokalkalmazásánakegyikelső
éslegfontosabbkérdéseamegfelelőmintavételimódszerkiválasztása.Avizsgálatcélja,avizsgáltállatfaj,
arendelkezésreállóforrások,éseszközökközösenhatározzákmegavégülalkalmazhatóeljárást.Aminta37
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tollbóltörténőDNS-izoláláslehetőségeviszonylagrégóta adott (Pearce et al. 1997,Taberlet et al. 1999,
Eguchi2000,Belloetal.2001,Malagóetal.2002).A
tollakgyűjtéselegtöbbszörpihenő-,fészkelő-,etetőésitatóhelyekközelébenvégezhetősikerrel.Amódszerkezdetialkalmazásakoratollszárpulpáját,illetve
bazálishegyéthasználtákforráskéntaDNS-kivonáshoz,deennélazeljárásnálamegbízhatóeredményhez
egyegyedtőltöbb,lehetőlegfrisstollravanszükség
(TaberletésBouvet1991),mivelalegfőbbproblémát
a tollakban található DNS szabad környezetben
történőgyorsdegradációja(mikrobiálistevékenység,
uV sugárzás miatt) jelenti (McDonald és Griffith
2011).ADNS-izoláláshatásfokánakjelentősjavulása
Horváthetal.(2005)módszereáltalvoltelérhető.Ez
atollszárbantalálhatómagvasvörösvérsejtekettartalmazóvérrögöthasználjafel,ígyakivontDNSelegendő
a mikroszatellitákon alapuló DNS-ujjlenyomat meghatározásához,illetvemitokondriálisDNS-szakaszok
szekvenálásához(Vilietal.2007).Szinténahullatott
tollakonalapulómódszerhátrányaiközöttkellmegemlíteni,hogygyakorlatitapasztalatainkalapjánbizonyos
esetekbenatollakathátrahagyófajazonosításaisbizonytalanlehet(BagiésKusza2015).Mindentösszevetve,ahullatotttollakalkalmazásavalódialternatívát
jelentahagyományos(vér,szövet)mintavételimódszerekkelszemben,melyegyúttaljelentősenkibővítetteamolekulárisgenetikaimódszerekkelvégzetttermészetvédelmiéspopulációgenetikaivizsgálatokbabevonhatófajokkörét(ritka,érzékeny,nehezencsapdázhatóés/vagyvédettfajok).

fizmusukésjellemzőenjóamplifikálhatóságukmiatt
ezeketalókuszokatrégótafelhasználjákegyediszintű
azonosításra(Jeffreysetal.1985).Amódszerazonalapul,hogyazegyesmikroszatellitaszakaszokhossza
egyedenkéntváltozólehet,ígytöbbilyenszakasztvizsgálva,abázispárokbanmegadotthosszukegyedrejellemző mintázatot jelent (Vili 2013). Mivel a DNSprofilegyedijelölésnektekinthető,ésazadottpopulációbólévrőlévrestandardmódonlehetmintákatvenni,
ezértamódszeralkalmasajelölés-visszafogásosvizsgálatokhozhasonlóanakárazegyedekhosszútávú
nyomonkövetéséreis(lukacs2005,lukacsésBurnham
2005,PeakallésSmouse2006).Ígypopulációolyan,
másmódonnehezenbecsülhetőparamétereiisvizsgálhatóváválnak,mintpéldáulazegyedszám,amortalitás,vagyamigráció(Vilietal.2007).Afentiekből
következik,hogyamódszerelsősorbanafajvédelmi
programok esetében jelent hasznos eszközt.Az így
nyertadatoksegítikahatékonyprogramokkidolgozását,deamárfutóprojektekmonitorozásáraisfelhasználhatóak,ezáltalmégidőbenvégrehajthatóakaz
esetlegesenszükségesséválómódosítások.
IVAR-MEGHATÁROZÁS
Alegtöbbmadárfajesetébenkönnyűfeladatanemekfelismerése,azonbansokolyanfajvan,aholaz
ivaridimorfizmusnagyonkicsi,vagynemisfigyelhetőmeg.Esetlegolyanfiatalegyedekképezikavizsgálattárgyát,aholezekanemijellegekmégnemfejlődtekki.Ezekbenazesetekbensegítségülhívhatjuka
molekuláris módszereket. Ivar-meghatározásra több
molekulárismódszeralkalmazható,példáulakaryotipizálás,rAPD,rFlP,AFlP,hibridizálás,deaminiésmikroszatellitlókuszokvizsgálatais.Madaraknála
tojó a heterogametikus (Wz ivari kromoszómákkal
rendelkező),mígahímahomogametikusivar(zzkromoszómák).ÍgyaWkromoszómavagyaWkromoszómáraspecifikusszekvenciákkimutatásaalkalmas
azivar-meghatározásra(Vilietal.2007).Griffithsés
Tiwari(1995)írtaleazelsőWkromoszómáhozkötődő
géntmadarakban,melyaCHD1W jelöléstkapta.Eza
génfelelakromo-helikázDNS-kötőfehérjekódolásáért,ésalegtöbbfajbanelőfordul.MígaCHD1W gén
csaktojókbanfordulelő,azkromoszómántalálható
CHD1Z jelűváltozatamindkétivarbanmegtalálható.
Ezekagénekazivarikromoszómákrekombinálódó
pszeudoautoszomálisrégióinkívülhelyezkednekel,
ezértelégkonzervatívakahhoz,hogyalkalmasaklegyenekazivarokazonosítására.EllegrenésSheldon
(1997),valamintCeritésAvalus(2007)isösszehasonlítottaakülönbözőmódszereket.Mindkétszerzőpáros
arraamegállapításrajutott,hogyazivarikromoszómákontalálhatóCHD1W ésCHD1Z génekvizsgálata
jelentialegmegbízhatóbbésleggyorsabbmódszert.

EGYEDI AZONOSÍTÁS
Amadártanikutatásokegyikalapvetőeszközeaz
egyedijelölés,melylehetővétesziakésőbbivizsgálatokat,adatfelvételeket.Ezeketajelöléseketáltalában
különbözőeszközök(gyűrűk,krotáliák,chipek)segítségéveloldjákmeg.Azegyedekjelöléseszükségessé
tesziamadarakbefogását,amijelentősstresszeljáraz
állatszámára.Ezentúlafelhelyezetteszközökzavarhatjákazállatot,példáulhátránytisjelenthetszámukra
menekülésvagypárválasztássorán.Továbbiproblémát
jelentajelölésekelvesztése,vagykopása.Amolekulárisgenetikaimódszerekrészbenkitudjákküszöbölni
ezeketaproblémákat,mivelazegyedekelevejelöltek,
ígyajelölésnemjelenttovábbiterhet,azaznembefolyásoljaazegyedtúlélését,ésaznemveszikel.Természetesenatévesazonosításokatezzelamódszerrelsem
lehetteljesenkizárni(Vili2013).Amolekuláristechnikákfejlődésévelagenetikaimódszerekalkalmassá
váltakazegyedekazonosítására(Morinetal.1994)is.
Afejlődésfolyamatos,ígyegyrebővülarendelkezésre
álló eszközök köre (Vili et al. 2007). Kezdetben az
rFlP(restrictionFragmentlengthPolymorphism)és
rAPD(randomAmplifiedPolymorphicDNA),módszereketrészesítettékelőnyben,demanapságegyreinkábbkiváltjaőketadirekt-szekvenálás,illetveaDNSujjlenyomatkészítésemini-ésmikroszatellitekvizsgálataalapján(Sunnucks2000).Amini-ésmikroszatellitekanukleárisDNSnemkódolórégióibantalálható
2–6bázispárosnukleotidismétlődések.Azismétlődő
szakaszhosszaalapjánlehetnekdi-,tri-,tetra-,pentaéshexanukleotidok.Nagyszámuk,hosszbelipolimor-

DNS-ALAPÚ FAJAZONOSÍTÁS
Afajokazonosításánakegyviszonylagegyszerű
módjaaDNS-barcoding(nevezikmégazéletvonalkódjánakis).Alapelveegyszerű:egyolyanDNS-szakasztkellválasztani,amelyjelentőseneltérafajokközött,demeglehetősenkisvariabilitássalrendelkezik
egyfajonbelül.Ennekaszakasznakavizsgálatávalel38
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végezhető a vizsgált egyedek faji hovatartozásának
megállapítása.Amadarak(ésáltalábanagerincesfajok
esetében)amitokondriálisDNScitokróm-oxidázI-es
(CoI)régiójának650bázispár-hosszúságúszakaszát
használjákerreacélra.Amódszersokesetbennagyon
leegyszerűsítette a taxonómiai munkát, de ennek is
vannakkorlátai,ígyahagyományosfajmeghatározási
módszereketnemlehetteljesenkiváltanivele.Kritika
ériamódszert,mertcsupánegyetlenrégióvizsgálata
alapjánvonlekövetkeztetéseket.Ezpéldádulújfajok
esetén nem feltétlenül elegendő, de akár a véletlen
folytánislehetnekegyezésekkétfajközöttavizsgált
szakaszon.ugyanígyproblémákatvetfelazintrogreszszióésahibridizációkérdéseis.HebertésGregory
(2005)észak-amerikaimadárfajokvizsgálatasoránkimutatta,hogyazesetek96%-ábanazonosíthatóvoltaz
egyedfajihovatartozásaDNS-vonalkódolással.ugyanakkorazisigaz,hogyezeknagyrészehagyományos
módszerekkeliselkülöníthetőlenne.Afennmaradó4%
esetébenazonbanafajkizárólagaDNS-szekvencián
alapuló azonosítása sokak szerint elfogadhatatlanul
magashibaarányhozvezethet.Megkellazonbanemlíteni,hogyazismertéskutatottrendszertanicsoportok
esetébenatévedéslehetőségesokkalkisebb.Ahatározásbelibizonytalanságokelsősorbankevésbékutatott,
esetlegmégnemleírtfajok/rejtettfajokesetébenjelentősek.Azadatbázisokfejlesztésévelabizonytalanság
mértékeiscsökkenthető(MeyerésPaulay2005).Baker
etal.(2009)megállapításaiszerintisazolyan,rendszer-
tanilagkiforrottcsoportokban,mintazemlősökvagya
madarak, a fajok többsége jól elkülöníthető ezzel a
módszerrel.
Madarakatérintőbarcodingvizsgálatokatleggyakrabbanazzalacéllalfolytatnak,hogyegymeghatározottterület(ország,régió,város)madárközösségét
leírják,esetlegmúzeumigyűjteményeketvizsgáljanakáltala(Schindeletal.2011,lijtmaeretal.2012,
Aliabadianetal.2013),deamáremlítetttaxonómiai
munkábanishasznoseszköznekbizonyulaleszármazásiviszonyoktisztázásábanésakorábbibesorolások
felülvizsgálatakor(Hebertetal.2004,KhanésArif
2013,rudnicketal.2007,Ferrietal.2009).Nagylehetőségeketrejtmagábanamódszeratermészetvédelmikárokazonosításában(mérgezésvagyorvvadászat
esetébenabizonyításkor),vagypéldáullehetővéteszi
arepülőgéppelütközőmadárcsapatokfajiszintűazonosításátis,ígylehetővétéveahatékonyellenintézkedésekkidolgozását(Doveetal.2008).

alapvetőenmeghatározzaafajoktúlélésiesélyeit,ésígy
befolyásolhatjaazalkalmazandóvédelmistratégiátis
(Vilietal.2007).Amolekulárisgenetikaimódszerek
megkerülhetetleneszközeilettekaveszélyeztetettfajokvédelménekis,mivelezeksegítségévelgyorsanés
pontosanmegállapíthatóakülönbözőpopulációkgenetikaipolimorfizmusaésapopulációkközöttigénáramlásmértéke,felderíthetőazadottpopulációpopulációgenetikaitörténete,melyekalapjántervezhetővé
válikagénmegőrzésimunka.Anapjainkbanleggyakrabbanalkalmazottmódszerakizárólaganyaiágon
öröklődőmitokondriálisDNSkontrollrégiójánakvizsgálata, amit számos gerinces fajnál használták már
fajonbelülipopulációsösszehasonlításokra(rawlings
ésDonellan2002,lietal.2004,Martínez-Cruzetal.
2004).Szinténeztamódszerthasználjákafajokutolsó
eljegesedésalattirefúgiumterületeinekazonosítására,
azonnantörténtkiáramlásokirányánakésidőbeliségénekrekonstruálására.Egymásikgyakranalkalmazott
módszeramikroszatellitmarkerekhasználata.Amikroszatellitvizsgálatazadottlókuszonjelenlévőismétlődőelemekvarianciájáthasználjafel.IsmertmégSSr
(simplesequencerepeats)névenis(ouborgetal.2010).
Számostanulmánybanalkalmaztákezeketamarkerekettermészetvédelmi-genetikaiösszefüggésbenagenetikaivariáció,anépességszerkezete,agénáramlás
mértékénekbecslésére,valamintademográfiaitörténet
ésahibridizációseseményekfeltárására(Verardietal.
2006,Aspietal.2009,WheeldonésWhite2009).
EgyregyakrabbanalkalmazottmódszerazSNP-k
(single nucleotide polymorphism) vizsgálata. Az
SNP-kgyakorlatilagpontmutációk.EgyDNSszekvencia-variációtjelent,melyakkorjönlétre,haegynukleotidagenombanmegváltozik.AzSNP-ksegítségévelahagyományosanhasználtmikroszatelliteknélés
AFlP-néljóvalreprezentatívabbképetkaphatunkaz
egyedek,apopulációk,vagyakárametapopulációkgenetikaiváltozatosságárólis.Ezlehetővéteszi,hogy
részletesebbképetalkossunkavizsgáltpopulációdemográfiájáról,agénáramlásról,abeltenyésztettségről
ésapopulációtörténetéről,továbbáapopulációkközöttigenetikaitávolságokról(ouborgetal.2010).
Báramostbemutatottmódszerekeredményesalkalmazásáraszámospéldaszolgáltmár,állandóvita
tárgyátképezi,hogycsupánegy,esetlegnéhánymarkerfelhasználásávalhitelesképetkaphatunk-eavizsgált faj vagy populáció változatosságáról. logikus
következtetés,hogytörekednikellalehetőlegtöbbmarkeralkalmazására,deaforrásokvégességenemteszi
eztlehetővé.Ezértfolyamatosankeresikaleginkább
megbízhatómódszereket.összehasonlítótanulmányokatvégeztekpéldáulmikroszatellitekésSNP-kfelhasználásával,azeredményekpedigellentmondásosak.
Mígazatlantilazac(Salmosalar)esetében(ryynänen
etal.2007)erőskorrelációmutatkozottakétmarker
között,ugyaneznemvoltkimutathatóafarkasok(Canis
lupus) ésazészak-amerikaiprérifarkasok(Canis latrans)
esetébenazegyedekszintjén(Välietal.2008).ugyanakkorazutóbbivizsgálatbanmárkimutathatóvolta
korreláció,haapopulációkszintjéntörténtazösszehasonlítás.láthatótehát,hogynemlétezikuniverzális
marker.Azaktuálisanalkalmazandómarkerkiválasztásakorfigyelemmelkelllenniazadotttaxonómiaicsoportraésvizsgálnikívántszerveződésiszintreis.

VESZÉLYEZTETETT FAJOK VÉDELME
Akorábbifejezetekbenmárutaltunkrá,hogyamolekulárisgenetikaimódszerekegyiklegfontosabbfelhasználásiterületeazornitológiánbelülavédettfajokat
érintőkutatásokésvédelmiprogramok.Hakispopulációkegymástóltávolhelyezkednekel,ésnemjönlétreközöttükmigráció,akkorgenetikailagizolálódnak,
ésfelbomlikadinamikusmetapopulációsszerkezet,
amitermészetvédelmiszempontbólrendkívülhátrányos(StandovárésPrimack2001).Agenetikaiállapot
minélpontosabbismereteasúlyosanveszélyeztetett
fajokpopulációibanjelentősensegíthetiahatékonyfajvédelmimunkát,hiszenapopulációsszerkezet(génáramlás,metapopulációk,genetikaisodródásrévén)
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