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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ACN: acetonitril 

APX: aszkorbát-peroxidáz 

BA: benzoesav 

CA: fahéjsav 

DBI: kettőskötés index (double bound index) 

DGDG: digalaktozil-diacilglicerol 

DTNB: 5,5´-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav) 

Fm’: maximális fluoreszcencia fényadaptált állapotban 

Fs: steady state fluoreszcencia fényadaptált állapotban 

GR: glutation-reduktáz 

GSH: redukált glutation 

GSSG: oxidált glutation 

GST: glutation-S-transzferáz 

γ-EC, γ-Glu-Cys: γ-glutamil-cisztein  

HMW: nagy molekula tömegű (high molecular weight) 

ICS: izokorizmát-szintáz 

KAT: kataláz 

LMW: alacsony molekula tömegű (low molecular weight) 

MDA: malondialdehid 

MGDG: monogalaktozil-diacilglicerol 

MeOH: metanol 

Me-SA: metil-szalicilsav 

NADH: β-nikotinsavamid-adenin-dinukleotid, redukált 

NADP+: β-nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát, oxidált 

NADPH: β-nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát, redukált 

NahG: szalicilát-hidroxiláz enzimet kódoló gén 

o-ANI: orto-anizinsav 
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o-HCA: orto-hidroxi-fahéjsav, orto-kumársav 

PC: fitokelatin 

PCS: fitokelatin szintáz 

PE: foszfatidil-etanolamin 

PEPC: foszfoenolpiruvát-karboxiláz 

PG: foszfatidil-glicerol 

PI: foszfatidil-inozitol 

POD: gvajakol-peroxidáz 

PS I: első fotokémiai rendszer 

PS II: második fotokémiai rendszer 

p-HBA: para-hidroxi-benzoesav 

ROS: reaktív oxigénformák (reactive oxygen species) 

RUBISCO: ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz  

SA: szalicilsav 

SQDG: szulfokvinovozil-diacilglicerol 

TBA: tiobarbitursav 

TCA: triklór-ecetsav 

TFA: triflór-ecetsav 

16:0: palmitinsav 

t16:1: transz-∆3-hexadekánsav 

18:0: sztearinsav 

18:1: olajsav 

18:2: linolsav 

18:3: linolénsav 
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1. BEVEZETÉS 

 

A nehézfémek, mint például a kadmium főleg emberi tevékenység során 

kerülnek a környezetbe. A talaj nehézfém terhelése egyre nagyobb problémát jelent 

napjainkban. A problémát tovább fokozza, hogy a növényekben felhalmozódó 

nehézfém közvetlenül vagy közvetve az emberi szervezetbe jut. A kukorica a világ 

legfontosabb kultúrnövényei között, a búza és a rizs után a harmadik helyet foglalja 

el, ezért nem érdektelen milyen változásokat okoz az egyik legtoxikusabb nehézfém, 

a kadmium kukoricanövényekben. A kadmium számos élettani változást okoz, mint 

például a növekedésgátlás, a víz- és ionháztartás megváltozása, fotoszintézis gátlás, 

enzim aktivitásváltozások és szabadgyök képzés.  

Nehézfémek hatásait különböző növényfajokban, számos szerző vizsgálta 

már. Általánosságban megállapítható, hogy a kapott eredmények eltérőek lehetnek 

az alkalmazott fémion, annak koncentrációja, a kezelés időtartamának, valamint a 

kezelt növény faj, annak kora a kezelés időpontjában, illetve a vizsgált szerv 

függvényében. Tekintve, hogy az irodalomban alkalmazott kadmiumkoncentrációk 

meghaladják a természetes körülmények között előforduló kadmiumkoncentrációt, a 

laboratóriumi körülmények között kiváltott akut tünetek eltérhetnek a hosszabb 

ideig tartó és alacsonyabb koncentrációjú kadmium által előidézett krónikus 

tünetektől. Tovább nehezíti az eredmények értékelését, hogy számos tünet nem 

specifikusan a nehézfémstresszre adott válaszreakció. Kevés irodalmi adat áll 

rendelkezésre az 1 µM, vagy annál alacsonyabb, alkalmazott 

kadmiumkoncentrációkkal kapcsolatban, de úgy tűnik nincs jelentős minőségi 

különbség az alacsony és magas kadmiumkoncentrációk által kiváltott 

válaszreakciók között. Mindent összevetve a kadmiumstresszre adott válasz egy 

komplex jelenség, mely gyors fiziológiai, és lassabb morfológiai folyamatokból 

tevődik össze.  
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Kukoricában kadmiumstressz során rövid idő elteltével a fitokelatinok nagy 

mennyiségben jelennek meg, így a nehézfémstressz hasznos, korai figyelmeztető 

jelei. A kadmium általában főleg a kukorica gyökerében halmozódik fel, tehát a 

kadmium megkötése és detoxifikációja a gyökérben lokalizálódik. Lehetséges, hogy 

az első védelmi vonalban a fitokelatinok és kompartmentalizációjuk szerepelnek. A 

második védelmi vonalat egyéb rendszerek biztosítják, mint a gyökér kizárási és 

immobilizáció mechanizmusai, a stresszfehérjék, az antioxidáns enzimek, és a 

szalicilsav.  

Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt nagy jelentőséggel bír azon 

vegyületek vizsgálata, melyek a növények stressztűrését fokozni képesek. A 

szalicilsavról eleinte biotikus stresszhatások kapcsán mutatták ki, hogy képes a 

növények ellenállását növelni. A szalicilsav hatásmechanizmusát vizsgálva 

megállapították, hogy a kataláz enzimhez kötődik, és ennek során gátolja annak 

aktivitását. Feltételezhető, hogy a katalázgátlás miatt megnövekedett mennyiségű 

hidrogénperoxid, mint jelátvivő közvetíti a szalicilsav hatását, és indítja be az 

akklimatizáció folyamatát, mely a növény nagyobb stressztűrését eredményezi. 

Valószínű azonban, hogy a szalicilsav számos ponton hatással van az anyagcserére, 

és nincs egy kitüntetett hatóhelye. Újabban egyre több abiotikus stresszválaszban is 

bizonyították a szalicilsav szerepét.  

Munkánk első részében a kadmiumkezelés indukálta oxidatív stresszt és 

annak toxikus tüneteit vizsgáltuk különböző stresszmarkereken keresztül a 

kukoricanövénykék levelében és gyökerében. Ezek után arra kerestük a választ, hogy 

az alkalmazott körülmények között a levélben és a gyökérben tapasztalt eltérő 

kadmiumérzékenység milyen aktiválódott védekező mechanizmusok eredménye, 

ennek keretében különleges figyelmet fordítottunk a szalicilsav és más fenolos 

vegyületek vizsgálatára.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A kadmium felvétele és megoszlása a növényben 

 

A kadmium a környezetbe legnagyobb mennyiségben a szennyvíziszapok és 

hulladékok kihelyezésével kerül, emellett erőművek, fémfeldolgozó és cement 

üzemek, festékipar melléktermékeként, gumiabroncskopás során, kipufogógázokból, 

nyers foszfátalapanyagú műtrágyákból jut a talajba, illetve levegőbe. Wagner (1993) 

megállapítása szerint, a nem szennyezett talajokban a kadmium koncentrációja 0,04 − 

0,32 µM tartományba esik. A mérsékelten szennyezett talajokban 0,32 − 1 µM 

kadmiumkoncentráció található. Azokban a talajokban, ahol a kadmium 

koncentrációja meghaladja a 35 µM-t, csak a kadmiumot toleráló, illetve 

hiperakkumuláló fajok élnek meg, például a Thlaspi caerulescens (Brown és mtsai, 

1994). 

A nehézfémek felhalmozódása a talajban veszélyes lehet minden élő szervezet 

számára. Kimutatták, hogy a magas kadmiumkoncentrációk karcinogén, mutagén és 

teratogén hatást fejtenek ki számos állatfajban (Das és mtsai, 1997). A növényekben a 

kadmium az egyik legkönnyebben felvehető és gyorsan transzlokálódó nehézfém, 

ezzel magyarázható a viszonylag alacsony koncentráció ellenére fellépő erős 

toxicitása (Seregin és Ivanov, 1998).  

A magasabbrendű növények kadmium felvételének mértékét a talaj kadmium 

koncentrációja és biológiai hozzáférhetősége határozza meg. Ez utóbbit szerves 

anyagok, gyökér exudátum, mikorrhiza jelenléte, a talaj pH és redoxpotenciál értéke, 

a hőmérséklet és más elemek koncentrációja befolyásolja. A kadmium ion felvétele, 

Ca2+, Fe2+, Zn2+ transzportereken/csatornákon keresztül történik (Clemens, 2006). A 

kadmium döntően a gyökérben akkumulálódik, kukoricában a gyökér endodermis, 

periciklus és központi parenchima sejteiben (Wójcik és Tukiendorf, 2005). A 



 9

kéregszöveten keresztül szimplasztikus úton a gyökérsztélébe, majd a xylemen át a 

hajtásba jut, de a floémben is transzportálódik (Tudoreanu és Phillips, 2004). 

Beltenyésztett kukoricavonalakat vizsgálva, két csoportot különítettek el (Florijn és 

van Beusichem, 1993). Az első csoportba azok tartoznak, melyek hajtásában alacsony, 

míg gyökerében magas a kadmiumkoncentráció („shoot Cd excluder”), a második 

csoportba pedig azok, melyek hasonló hajtás és gyökér kadmiumkoncentrációt 

mutattak („non-shoot Cd exluder”). Megállapították továbbá, hogy a hajtás 

kadmiumtartalmában észlelt genotípusos különbségek sokkal inkább az eltérő belső 

megoszlásból, mint Cd felvételből adódnak. Bizonyos kritikus gyökér 

kadmiumkoncentráció felett, ez az érték specifikus adott beltenyésztett vonalakra, a 

gyökér kadmium visszatartó képessége megszűnik (Florijn és van Beusichem, 1993). 

A kadmium felhalmozódás mértéke függ továbbá a kezelt növény korától, kukorica 

levelekben 200 µM Cd kezelés során, a kadmiumtartalom a levél szegmens korával 

együtt nőtt (Drazkiewicz és mtsai, 2003). 

 

2.2. A kadmium élettani hatásai növényekben 

2.2.1. A kadmium hatása a növekedésre  

 

A nehézfémstressz legáltalánosabb, látható, de kevéssé specifikus tünete a 

növekedésgátlás, mely kukoricanövényekben is jól tanulmányozott. A kadmium 

visszaveti a csírázási folyamatokat és a csíranövények fejlődését, habár a kadmium 

nem képes áthatolni a maghéjon (Rascio és mtsai, 1993; Seregin és Kozhevnikova, 

2005). A kikelt növények gyökér- és hajtáshossza, friss- és száraztömege, illetve 

hozama csökken (Dániel és Győri, 2000). 24 órás, 1 µM-os Cd kezelés már 30%-os 

gyökérnövekedés gátlást eredményezett, a növekedésgátlás koncentrációfüggő volt 

és pozitív korrelációt mutatott a gyökérsejtek életképességének csökkenésével 

(Siroka és mtsai, 2004). Más irodalmi adatok szerint 3 órás, 50 és 250 µM Cd kezelés 
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gyökérnövekedést stimuláló hatású volt, míg ezt követően a növekedésgátlás a 

kezelés előrehaladtával egyre kifejezettebbé vált (Wójcik és Tukendorf, 1999). A 

kadmium növekedést serkentő hatása nem egyedülálló eset, néhány nehézfém 

növekedést stimuláló hatása az irodalomból ismert (Ernst és mtsai, 1992). Öt napos, 

100 µM-os kadmiumkezelés stimulálta a kukoricaszemek csírázását, ami a 

kadmiumtoxicitást kompenzáló magasabb vízfelvétellel magyarázható, és a 

kadmium csírázásgátló hatását csak 1 mM-os koncentráció felett tapasztalták 

(Klejdus és mtsai, 2004). 

Kimutatták továbbá, hogy a Cd gátolja az oldalgyökérképzést, a gyökerek 

megbarnulnak, rigiddé és csavarodottá válnak, a koleoptil extenziója csökken, 

valamint a kezelés klorózist és nekrózist eredményez (Gunse és mtsai, 1992; Wójcik 

és Tukendorf, 1999; Nocito és mtsai, 2002; Wang és mtsai, 2007). 

A gyökérnövekedés gátlás hátterében részben a gátolt mitózis, a sejtfal 

komponensek csökkent szintézise, a Golgi-apparátus károsodása, a poliszacharid 

metabolizmus változásai állnak, míg a barnulását a szuberin berakódás eredményezi 

(Punz és Sieghardt, 1993). A kadmiumos kezelés hatására több növényfajban 

megfigyelték, hogy a sejtosztódás nem áll le ugyan, de a képződött sejtek növekedése 

gátolt. A sejtnövekedés kadmiumkezelés hatására oly módon gátolt, hogy a sejtfal 

pektin molekulái között erősebb keresztkötések alakulnak ki, s feltehetően ez gátolja 

a sejtek növekedését, továbbá a sejtek közötti állomány mérete is csökken (Prasad, 

1995a).  

Az ólom, és valószínűleg a kadmium, egyik specifikus hatása a 

kukoricagyökér sejtjeiben tapasztalt mikrotubulus károsodás, amely a sejtosztódás 

gátlásához vezet (Eun és mtsai, 2000). A különböző stresszek, köztük a kadmium is, 

lignin beépülést indukál a kukoricagyökér sejtfalába, ennek hatására a sejtfal 

rigiditása nő, expanziója csökken (Degenhardt és Gimmler, 2000). Kukoricában a 

kadmium hatására sejtosztódáskor kétmagvú sejtek képződését, és metafázisban 

kromoszóma-aberrációt figyeltek meg (Melnyicsnyuk és Lisko, 1991).  
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A kadmium hajtásnövekedésre kifejtett gátló hatása kukoricában a 

levélszegmens korától is függ, és legnagyobb mértékben az érett levélszegmensekben 

tapasztalható (Drazkiewicz és Baszynski, 2005). 

Mivel a kadmium nagyobb mértékben gátolja a gyökérnövekedést, mint a 

hajtásnövekedést, ami a kadmium gyökérben kifejtett fehérjeszintézist gátló 

hatásából adódhat (Drazkiewicz és Baszynski, 2005), ezért kadmium 

gyökérelongációit gátló hatásának nyomon követése a legáltalánosabban használt 

módszer a kadmium toxicitás meghatározására. 

 

2.2.2. A kadmium hatása a membránokra 

 

A plazmamembrán az első sejtstruktúra, mellyel a nehézfémek kapcsolatba 

kerülnek. Nehézfémstressz hatására megváltozik a lipidösszetétel, ezáltal 

megváltozik a membránhoz kötött enzimek aktivitása (Ros és mtsai, 1990; Fodor és 

mtsai, 1995). Számos tanulmány szól arról, hogy a nehézfémek lipidperoxidációt 

okoznak (Hernández és Cooke 1997; Verdoni és mtsai, 2001; Rucinska és Gwózdz, 

2005; Nouairi és mtsai, 2006; Rellán-Álvarez és mtsai, 2006), csökkentik a 

lipidtartalmat (Ouariti és mtsai, 1997; Chaffai és mtsai, 2005; Nouairi és mtsai, 2006). 

Krantev és mtsai (2006) kadmiumkezelés hatására megnövekedett elektrolit 

kiáramlást és malondialdehid (MDA) tartalmat mértek, mely jelzi, hogy a kadmium 

lipidperoxidációt indukált a kukoricanövényekben. 

A különböző lipidfrakciókban és a zsírsavösszetételben indukált változások 

eltérőek lehetnek, és függnek a vizsgált növényfajtól, -szövettől, valamint az 

alkalmazott nehézfémiontól (Stefanov és mtsai, 1993, 1995; Hernández és Cooke 

1997; Ouariti és mtsai, 1997; Verdoni és mtsai, 2001; Pukacki és Kaminska-Rozek, 

2002; Chaffai és mtsai, 2005; Djebali és mtsai, 2005; Nouairi és mtsai, 2006; Chaffai és 

mtsai, 2007a,b). Összegezve azonban megállapítható, hogy a nehézfémstressz 

hatására a membránpermeabilitás, fluiditás megváltozik. A magasabb telítetlen 
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zsírsav arány és a poláris lipidek mennyiségének növekedése előnyösebb az 

optimális membrán funkciók fenntartásában, lehetővé téve a növény növekedését a 

nehézfémstressz során. Ugyanakkor az alacsonyabb telítetlen zsírsav aránynak és 

DBI értékeknek szerepe lehet abban, hogy neheziti a nehézfémek felvételét.  

A kadmium a plazmamembrán ATP-áz aktív centrumának SH-csoportjaihoz 

kötődve gátolja annak működését kukoricában (Kennedy és Gonsalves, 1987). A 

legújabb eredmények azonban azt mutatják, hogy a kadmium nem befolyásolja az 

ATP-áz aktivitást kukoricagyökérből izolált membrán vezikulákban, ennek ellenére a 

proton transzport jelentősen csökkent. Ennek magyarázata, hogy a kadmiumkezelés 

hatására megváltozik a membránpermeabilitás és a passzív H+-ion transzport 

befolyásolta a méréseket (Astolfi és mtsai, 2005).  

 

2.2.3. A kadmium hatása a tápelem felvételre és a vízháztartásra 

 

A nehézfémek esszenciális makro- és mikroelemekkel léphetnek 

kölcsönhatásba, ezáltal jelentősen befolyásolják a növények tápelem felvételét. Ennek 

a kölcsönhatásnak a természete függ például az ion koncentrációktól, a pH-tól, 

kelátok jelenlététől, így az ilyen irányú kísérletekből származó eredmények 

heterogének, nehezen összehasonlíthatók. A kadmium kukoricában kifejtett 

hatásáról is eltérő irodalmi adatok vannak. Korábbi adatok szerint a kadmium 

csökkenti a vas felvételét (Haghiri, 1973), míg Wang és mtsai (2007) azt találták, hogy 

a kadmiummal kezelt kukoricanövényekben nagyobb mennyiségű vas 

akkumuládott a kontrollhoz képest. Igazolták, hogy a Cd csökkenti a N, P, K, Zn, Cu 

és Na felvételét (Narwal és Mahendra-Singh-Singh, 1993), míg mások csökkent K 

felvételt, de változatlan foszfát felvételt tapasztaltak (Nocito és mtsai, 2002), de 

leírták a K tartalom növekedését is (Ciecko és mtsai, 2004). Más szerzők a 

mangántartalom csökkenése és a réztartalom növekedése mellett nem találtak 

változást a Ca, Mg és Zn mennyiségében (Obata és Umebayashi, 1997). Wang és 
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mtsai (2007) szintén a Mn és Zn tartalom csökkenéséről, míg a Cu tartalom 

megemelkedéséről számoltak be kukoricában. Yang és mtsai, (1996) a Cu, Zn, Fe, 

Mn, Ca, Mg gyökér influx és gyökér-hajtás transzport csökkenését, míg a P influx és 

transzport növekedését írták le.  

A nehézfémek befolyásolják a vízháztartást, a hajszálgyökérképzés gátlásával 

direkt módon csökkentik a felszívó felületet. Csökkentik a membránpermeábilitást, a 

vízszállító edények számát és átmérőjét (Barceló és Poschenrieder, 1990). 

Kadmiumkezelés során a friss tömeg és a víztartalom kukoricanövényekben is 

csökken (Prasad, 1995b; LozanoRodriguez és mtsai, 1997; Wójcik és Tukendorf 1999; 

Drazkiewicz és mtsai, 2003; Ekmekci és mtsai, 2008). A víztartalom kadmiumkezelés 

során az érett levélrészekben nagyobb mértékben csökkent, mint a fiatalabb illetve 

öregebb szegmensekben (Drazkiewicz és Baszynski, 2005). 

Bazzaz és mtsai, (1974) kukoricában a kadmium koncentráció-, és időfüggő 

nettó fotoszintézis és transpiráció gátlása között egyenes összefüggést tapasztalt, ami 

azt jelzi, hogy a kadmium egyik korai hatása a sztómazárás indukciója.  

Három lehetséges mechanizmus okozhatja a magas sztómaellenállást: 1) Alacsony 

kadmiumkoncentráció, rövid idejű kitettség esetén, habár a gyökér növekedését már 

gátolja, a levélben toxikus hatást nem okoz, sőt a fotoszintézist serkenti, és a 

megemelkedett szacharóz-koncentráció csökkenti az ozmotikus potenciált, növeli a 

turgort, sztómazáródást okoz. 2) Mérsékelten magas kadmiumkoncentráció és 

hosszú idejű kitettség esetén a vízfelvétel és a transzport mechanizmusok 

károsodnak a gyökércsúcssejtek degenerációjából következően. A relatív víztartalom, 

és a citokinin transzport csökken a gyökérből, növelve az abszcizinsav tartalmat, 

hidroaktív sztómazáródást eredményezve. 3) Magas koncentráció és hosszabb idejű 

kitettség turgorvesztést és hidropasszív sztómazáródást eredményez (Prasad, 1995a). 
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2.2.4. A kadmium hatása az anyagcsere folyamatokra 

 

A kadmium miután bejut a növényi sejtbe, a citoszólban és a 

sejtorganellumokban a növényi anyagcsere folyamatokat befolyásolja. 

Kölcsönhatásba léphet fehérjékkel, így csökkentve az enzimek aktivitását. Különböző 

növényekben bizonyított, hogy a kadmium számos enzim aktivitását befolyásolja 

(Sanita di Toppi és Gabbrielli, 1999). Gátló hatását kifejtheti azáltal, hogy a fehérjék 

szulfhidril csoportjaihoz kötődik, vagy a metalloproteinek esszenciális fémionjait 

(Zn2+, Ca2+) helyettesíti, ugyanakkor konformáció változást indukálva is csökkentheti 

az enzimek aktivitását (Van Assche és Clijsters, 1990; Clemens, 2006). A NADPH 

oxidációjával csökkenti a redukáló reakciók proton forrását, így gátló hatással van a 

hidrogén donorként NADPH-t használó, különböző metabolikus folyamatokra is 

(Nussbaum és mtsai, 1988; Ferretti és mtsai, 1993).  

A kadmium gátolja a produkció szempontjából az egyik legfontosabb 

metabolikus folyamatot, a fotoszintézist. A kadmium károsítja a kukorica 

kloroplasztiszokat (Rascio és mtsai, 1993; Ghoshroy és Nadakavukaren, 1990), a 

kadmium indukálta membrán dezorganizáció döntően a gránumtilakoidokat érinti 

(Souza és mtsai, 2005).  

Kukoricában a kadmium gátolja a klorofill bioszintézisét (Parekh és mtsai, 

1990), és csökkenti a teljes klorofill és karotinoid tartalmat, bár ez utóbbit kevésbé, 

ezáltal csökken a klorofill/karotinoid arány (Ferretti és mtsai, 1993). A kukorica fiatal 

levélszegmenseiben 100 és 200 µM Cd növelte, érett levél részekben 100 µM Cd 

növelte, de 200 µM csökkentette, míg öregedő levél részekben mindkét koncentráció 

csökkentette a klorofill a és b tartalmat (Drazkiewicz és mtsai, 2003). Alacsony 

kadmiumkoncentrációk (0,05 és 0,1 µM) klorofillszintézist és fotoszintetikus 

aktivitást stimuláló hatását is leírták (Nyitrai és mtsai, 2003), más adatok szerint 

viszont már 1,7 µM kadmium csökkentette a klorofilltartalmat kukoricában 

(Lagriffoul és mtsai, 1998). A klorofill a/b arány csökkenése, a második fotokémiai 
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rendszer (PSII) / első fotokémiai rendszer (PSI) arány eltolódását, illetve az antenna 

klorofill összetétel módosulást jelzi (Drazkiewicz és Baszynski, 2005). 

Izolált kukorica kloroplasztiszokkal végzett kísérletekben azt tapasztalták, a 

kadmium a PSII oxidáló oldalán, a vízbontó komplex szintjén fejti ki gátló hatását. A 

PSII körüli elektrontranszportot a tilakoid membrán és polipeptid-összetétel 

megváltoztatásával, és zsírsavak felszabadításával gátolhatja (Bazzaz és Govindjee, 

1974). Az első fotokémiai rendszert sokáig rezisztensnek vélték, de közvetett módon 

itt is kifejtheti gátló hatását. Mivel a kadmiumkoncentráció emelkedésével a 

vastartalom csökken, feltételezve, hogy a vashiány csökkenti a ferredoxin 

koncentrációt, nem meglepő, hogy a kadmiumkezelt kukoricanövényekben csökken 

a ferredoxin-függő NADP+ fotoredukció (Siedlecka és Baszynski, 1993).  

A tartós sztómazáródás, a kloroplasztiszok károsodása, és a vízegyensúly 

felborulása együttesen eredményezi a kadmiummal kezelt növények korai 

öregedését, ezáltal a fotoszintetizáló felület, és a produktivitás csökkenését (Rascio és 

mtsai, 1993). 

A fotoszintézisen kívül a kadmium a nitrogén és kén anyagcserét is befolyásolja. 

A kén és a nitrogén, mint makroelem elengedhetetlen a fehérje szintézishez és így 

fontos szerepet játszik a növényi növekedésben és fejlődésben. Kadmiumkezelés 

hatására a kukoricagyökér szulfátfelvétele megkétszereződik azáltal, hogy a nagy 

affinitású szulfát transzporter Vmax értékét, valamint mRNS-ének szintjét növeli 

(Nocito és mtsai, 2002). A kadmium a szulfát-asszimiláció első két enzimének, az 

ATP-szulfuriláznak és az adenozin 5’-foszfoszulfát reduktáznak, valamint az utolsó 

enzimének, az O-acetilszerin-tiol-liáznak aktivitását megnövelte kukoricában 

(Nussbaum és mtsai, 1988; Ferretti és mtsai, 1993). Szintén kukoricában a nitrát- és 

ammónia-asszimiláció kulcs enzimeinek, a nitrát reduktáznak és a glutamin 

szintetáznak aktivitását serkentette a kadmiumkezelés (Ferretti és mtsai, 1993). 

Ellenben Boussama és mtsai, (1999) azt találták, hogy a kadmiumkezelés a nitrogén 

anyagcserében direkt és indirekt módon szerepet játszó enzimek, úgymint nitrát 
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reduktáz, nitrit reduktáz, glutamin szintetáz, ferredoxin-glutamát szintáz, NADH-

glutamát szintáz aktivitását gátolja, míg a glutamát dehidrogenáz aktivitást 

serkentette kukoricában. Ju és mtsai (1997) kadmium hatására nagyobb 

foszfoenolpiruvát-karboxiláz (PEPC) és glutamin szintetáz polipeptid mennyiséget 

mért, viszont a glutamát dehidrogenáz és a glutamát szintáz szint nem változott.  

A kén-metabolizmus enzimei a cisztein, míg a nitrogén-metabolizmus enzimei a 

glutaminsav szintézisében nélkülözhetelenek. A glutation (GSH) bioszintézise során 

az első lépesben ciszteinből és glutaminsavból a γ−glutamilcisztein szintetáz enzim 

katalizált reakcióban γ−glutamil-cisztein (γ-EC) szintetizálódik, majd GSH szintetáz 

egy γ-EC és glicin ligálásával hozza létre a GSH-t. Kadmiumstressz során a GSH 

szintézis két limitáló reakcióját katalizáló enzim a γ-glutamil-cisztein szintetáz és 

GSH szintetáz aktiválódását is leírták (Rüegsegger és Brunold, 1992; Szalai és mtsai, 

2002) kukoricában.  

A kadmiumkezelés stimulálja a légzést kukoricából izolált mitokondriumban 

(Bittell és mtsai, 1974), továbbá a kukoricagyökérben befolyásolja a glikolízis 

enzimeinek aktivitását és az alternatív légzési kapacitást (Nocito és mtsai, 2008). 

 

2.2.5. A kadmium indukálta oxidatív stressz 

 

A növényeknek, mint minden aerob élőlénynek, oxigénre van szükségük az 

energiatermeléshez. A molekuláris oxigénből számos módon képződhetnek 

részlegesen redukált reaktív oxigénformák (ROS), melyek reakciókészsége igen nagy, 

ezért féléletidejük rövid. A reaktív oxigénformák különböző mértékben minden 

növényben jelen vannak az aerob anyagcsere eredményeként. Számos abiotikus 

stressz, így a nehézfémstressz során is megnő a reaktív oxigénszármazékok 

koncentrációja a sejtekben (Dat és mtsai, 2000).  
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A divalens kadmium kation (Cd2+) más fémekkel (Cu, Fe) ellentében nem 

képes részt venni a Fenton-reakcióban, ennek ellenére reaktív oxigénformák 

megjelenését, oxidatív stresszt és lipidperoxidációt indukál (Shah és mtsai, 2001).  

A fotoszintézis hatékonyságát a Calvin-ciklus kulcsenzimeinek gátlásával 

csökkentik a nehézfémionok (Stiborova és mtsai, 1986). Kukoricában 10 µM Cd 

gátolja a foszfoenolpiruvát-karboxiláz aktivitását (Vojtechová és Leblová, 1991), míg 

Krantev és mtsai (2006) azt tapasztalták, hogy 14 nap elteltével már 10 µM Cd 

csökkenti a ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz (RUBISCO) aktivitását, de csak 25 µM Cd 

képes gátolni a PEPC aktivitását. A glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz, izocitrát-

dehidrogenáz, malát enzim aktivitását is csökkenti a kadmiumkezelés kukoricában 

(Lagriffoul és mtsai, 1998). Mivel a kadmium a Calvin-ciklus enzimeit gátolja, 

csökken a NADPH felhasználás és a PSI redukáló oldalán az oxigén molekulák 1 

elektronos redukciója következik be, így hatását indirekt módon fejti ki. 

A ROS képződés három fő módját különíthetjük el a növényi sejtekben: 1) a 

fotoszintetikus, illetve a légzési elektron transzportlánc túlterheltsége során 

bekövetkező elektron kiáramlás következtében, 2) a gerjesztett, triplett állapotú 

klorofillmolekulák és oxigénmolekulák reakciója során, 3) valamint különböző 

oxidázok és peroxidázok reakciótermékeként, mint pl.: a peroxiszómákban, a 

fotorespirációban szerepet játszó glikolát-oxidáz, vagy a membránkötött NADPH-

oxidáz, és sejtfalhoz kötött peroxidázok katalizálta reakciókban képződhetnek 

redukált reaktív oxigénformák (Mittler, 2002; Edreva, 2005). 

Egy elektron felvételével a molekuláris oxigénből szuperoxid-aniongyök (O2˙¯) 

keletkezik. Ez közepesen reakcióképes, rövid féléletidejű (2−4 μs) ROS, mely nem jut 

át a sejtmembránon. A szuperoxid-gyök további elektronfelvétellel hidrogén-

peroxiddá (H2O2) alakulhat, illetve kinonokat vagy átmeneti fémkomplexeket 

redukálhat, így befolyásolva egyes fémtartalmú enzimek aktivitását. Vizes oldatban 

egy proton felvételével hidroperoxil-gyökké (HO2˙) alakul, mely már át tud jutni a 

sejtmembránon, és hidrogén atomok elvonásával lipid autooxidációt indíthat el 

(Edreva, 2005). 
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Gerjesztési energia hatására a molekuláris oxigénből szinglet oxigén (1O2) 

keletkezik. Ez vizes közegben körülbelül 4 μs ideig van jelen, majd átadja gerjesztési 

energiáját, illetve reakcióba lép egyes vegyületekkel és endoperoxidokat, vagy 

hidroperoxidokat hoz létre (Knox és Dodge, 1985).  

A hidrogén-peroxid közepes reakcióképességű, viszonylag hosszú (1 ms) 

féléletidejű molekula, amely bizonyos távolságra membránokon keresztül is képes 

diffundálni. Tiol-csoportjuk oxidációja által enzimeket is inaktiválhat (Dat és mtsai, 

2000).  

A legreaktívabb oxigénforma a hidroxil-gyök, mely hidrogén-peroxidból 

keletkezik a Haber-Weiss ciklus elemeként ismert Fenton-reakció során fém 

katalizátor jelenlétében. A fémionok általában oxidált formában fordulnak elő a 

sejtekben. Szuperoxid-gyök jelenlétében azonban redukálódnak és így képessé 

válnak arra, hogy a H2O2 átalakulását katalizálják hidroxil-gyökké. A hidroxil-gyök 

bármely biológiai molekulával képes reakcióba lépni, túlzott termelődése 

sejthalálhoz vezet. A sejtek nem rendelkeznek olyan enzimmel, mely képes lenne 

eliminálni a hidroxil-gyököt, ezért fontos, hogy szigorú szabályozás alatt álljon a 

H2O2 és a O2˙¯ mennyisége a sejtekben (Grant és Loake, 2000).  

 

2.3. A kadmium indukálta védekező mechanizmusok 

 

Az általános stresszelmélet analógiájára a nehézfémtoleranciát eredményező 

mechanizmusok egyik csoportját az elkerülési-stratégiát, a másikat a tolerancia-

stratégiát alkalmazó növények alkotják (Hall, 2002). Az elkerülési mechanizmust a 

nehézfém felvételének korlátozásával − így azok kizárásával a szövetekből − 

valósítják meg a növények. A tolerancia mechanizmust alkalmazók a nehézfémek 

aminosavak, fehérjék, peptidek általi lekötésével képesek a nehézfémeket 

akkumulálni, tárolni és immobilizálni. 
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A kadmiumstresszre adott válaszreakció során a növényi sejt számos védelmi 

rendszert vehet igénybe. 

 

2.3.1. Kizárási mechanizmus és immobilizáció 

 

Az első védelmi rendszer a gyökér szintjén működik, a kizárási mechanizmus, 

amely megelőzheti a kadmium citoszólba jutását, magába foglalva a rizoszféra pH 

módosítását, fémkötő, szerves savak és fitoszideroforok kibocsátását, és a bőséges 

nyálka barriert a gyökércsúcson.  

További védelmi mechanizmust biztosít az immobilizáció, a sejtfalban és az 

extracelluláris szénhidrátok segítségével. LozanoRodriguez és mtsai (1997) kukorica 

gyökerében azt tapasztalták, hogy a kadmium főleg a sejtfalban és a szolubilis 

sejtfrakcióban halmozódik fel. Irodalmi adatok szerint a kadmium általában a 

gyökérben marad és csak kis mennyiségben transzportálódik a hajtásba (Rauser, 

1986; Szalai és mtsai, 2002).  

E mechanizmusok fontossága azonban a kísérletek során alkalmazott 

kadmium koncentrációtól és a növényfajtól is függ.  

 

2.3.2. A kéntartalmú vegyületek szerepe a kadmiumstressz elleni védelemben 

 

A kizárásos és immobilizáció mechanizmusok véges kapacitása miatt a 

kadmium bejut a növényi sejtbe, ahol számos további védelmi mechanizmust 

indukál, melyek különböző anyagcsere folyamatok aktiválódásával járnak együtt.  

A glutationnak központi feladata van a sejt megfelelő redox állapotának 

fenntartásában, így stressz körülmények között szerepe megnő. Eltérő irodalmi 

adatok vannak arra vonatkozóan, hogyan befolyásolja a kadmiumkezelés a cisztein, 
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a γ-EC és a GSH szintjét kukoricában. A különböző eredmények az eltérő alkalmazott 

kadmiumkoncentrációkból illetve a kezelések különböző időtartamából adódnak 

(Meuwly és Rauser, 1992; Nocito és mtsai, 2002; Rüegsegger és Brunold, 1992; 

Drazkiewicz és mtsai, 2003; Souza és Rauser, 2003; Klejdus és mtsai, 2004; Rellán-

Álvarez és mtsai, 2006). A GSH védő hatását írták le a növekedési paraméterekre és a 

klorofill molekulákra kukorica fiatal és öreg levélrészeiben (Drazkiewicz és 

Baszynski, 2005).  

A GSH a megfelelő redox állapot fenntartása mellett, mint a glutation-S-

transzferáz (GST) ko-szubsztrátja számos feladatot tölt. A növényekben található 

GSH-függő detoxifikáló enzimek közül a GST a legjelentősebb, amit jól mutat, hogy a 

kukoricalevélben a szolubilis fehérjék 1%-át teszik ki (Edwards és mtsai, 2000). 

Szerepet játszanak a normális sejt metabolizmusban, a különböző xenobiotikumok 

detoxifikálásában, illetve patogén támadás, és abiotikus stressz indukálta oxidatív 

károsodás kivédésében (Marrs, 1996). A GST-ok döntően a citoszólban 

expresszálódnak, ahol GSH-függő katalitikus feladataikat ellátják, valamint nem 

katalitikus szerepet is betöltenek, mivel különböző molekulákat (növényi 

hormonokat, antociánokat és flavonoidokat) megkötve azok mennyiségét, illetve 

vakuoláris transzporját szabályozzák (Dixon és mtsai, 2002). Az S-glutationilált 

metabolitok az ATP-kötő kazetta (ABC) transzporterek által jutnak a vakuolumokba 

(Edwards és mtsai, 2000). A GST szerepet játszik a tirozin lebontásában, továbbá az 

apoptózis potenciális regulátora (Edwards és mtsai, 2000). 

A GST-ok heterogén, multifunkcionális családját, nagy és diverz géncsalád 

kódolja a növényekben, melyek a szekvencia azonosság alapján fi, tau, téta, zéta, 

lambda és egy újonnan felfedezett dehidroaszkorbát-reduktáz aktivitással 

rendelkező osztályokba sorolhatók. Két 25−27 KDa-os alegységből épülnek fel, 

melyek lehetnek homodimerek illetve heterodimerek (Edwards és mtsai, 2000; 

Moons, 2005). 
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A GST gének eltérő indukcióját írták le biotikus és abiotikus stresszt követően, 

és a stressz indukálta növényi növekedés regulátorok (jázmonsav, szalicilsav, etilén, 

nitrogénoxid) is eltérően aktiválja a GST gén expressziót (Moons, 2005). A stressz 

indukálta GST-ok szerepet játszanak az oxidatív károsodás során megjelenő 

citotoxikus metabolitok konjugálásában, pl. növényekben a membránokból oxidatív 

stresszt követő peroxidáció során felszabaduló 4-hidroxinonenal toxikus alkenált 

búzában a tau osztályba sorolt GST detoxifikálja. Szintén leírták egyes GST-ok GSH-

függő tioltranszferáz aktivitását, mely a fehérjéket védi oxidatív károsodástól, 

valamint dehidro-aszkorbát-reduktáz aktivitását (Edwards és mtsai, 2000). 

Alumíniumkezelés hatására megemelkedett glutation-S-transzferáz aktivitást írtak le 

kukoricában (Cancado és mtsai, 2005). Kadmiumkezelés során szintén kukoricában 

megemelkedett a glutation-S-transzferáz Bronze2 gén expressziója (Marrs és Walbot, 

1997). 

A glutation SH-csoportja révén maga is képes a nehézfémek megkötésére, de 

az aktiválódott bioszintézise a kadmiumstressz során tapasztalt megnövekedett 

fitokelatin (PC) produkció során is fontossá válik. 

A kadmium citoszólba jutásával, egy a kén metabolizmussal kapcsolatban álló 

rendszer aktiválódik, melynek eredményeként fontos komplexképző ágensek 

képződnek. A fitokelatinokat növényekben először Grill és mtsai (1985) izolálták 

Silene cucubalis sejtszuszpenziós kultúrából. A fitokelatinok struktúrája: (γ-Glu-Cys)n-

Gly, ahol az n a γ-Glu-Cys egységek ismétlődésének a száma, mely általában 2-11. 

Elsődleges struktúrájukat: [Cd3(PC3)4], amely különálló Cd(SCys)4 egységeket 

tartalmaz, Strasdeit és mtsai (1991) határozták meg. A peptid SH:Cd mólarány 3,78, 

amely a komplex kadmiummal való telítése után 1,01-re csökken (Rauser és Meuwly, 

1995). Ez utóbbi arányt írták le kukoricagyökérben is, ami azt jelenti, hogy minimális 

SH mennyiséggel, maximális Cd megkötésére képes a gyökérben képződött PC, míg 

kukoricalevélben ez az arány 3,41 – 4,73, ami a fitokelatinok túltermelésére utal 

(Drazkiewicz és mtsai, 2003). A szintézisükért felelős enzim a γ-glutamil-cisztein 
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dipeptidil transzpeptidáz (fitokelatin szintáz: PCS), melynek szubsztrátja a glutation 

(Grill és mtsai, 1989). A PC szintézis első lépése, a γ-EC dipeptid létrehozása a GSH-

ból fémion jelenlététől független, míg a második lépés fémion-függő transzpeptidáció 

(Clemens, 2006). Az enzim nehézfémstressztől függetlenül expresszálódik, de 

elsődlegesen a nehézfém jelenléte aktiválja (Cobbett, 2000).  

Kukoricában in vitro enzimatikus reakcióban a három ismert fitokelatin család 

(PC: (γ-Glu-Cys)n -Gly ; desGly-PC: (γ-Glu-Cys)n , azaz a C-terminális Gly hiányzik; 

izo-PC(Glu): (γ-Glu-Cys)n -Glu, azaz a C-terminális Gly helyett Glu) mellett, PC-γ-Glu 

(N-terminális végéről hiányzik a γ-Glu), inter és intramolekuláris diszulfidkötést 

tartalmazó PC, valamint Cys-Cys motívumot tartalmazó PC rokon peptideket 

izoláltak (Chassaigne és mtsai, 2001). 

A fitokelatinok kis molekulatömegű komplexeket (LMW) képeznek a 

kadmiummal. Shizosaccharomyces pombe-ből izolálták a hmt1 gént, mely által kódolt 

HMT1 protein képes az LMW PC-Cd komplexeket a vakuólumba transzportálni 

(Ortiz és mtsai, 1992, 1995). Növényi sejtekben is valószínűsítik, hogy ATP-függő 

ABC-transzporterek juttatják az LMW PC-Cd komplexeket a vakuólumokba, 

valamint feltételeznek egy a Cd vakuoláris szekvesztrációban szerepet játszó Cd2+/H+ 

antiport csatornát is a tonoplaszton (Clemens, 2006). Ezek a komplexek savlabilis 

kénnel (S2-) és további kadmium megkötésével hozzák létre a nagy molekulatömegű 

(HMW) komplexeket (Cobbett, 2000), melyek stabilabbak és nagyobb az affinitásuk a 

kadmiumra, és többnyire hosszabb peptidekből állnak (Rauser, 2003). A 

vakuólumban savas pH uralkodik, így a HMW komplexek disszociálnak. A 

kadmium vakuoláris szerves savakkal (citrát, oxálsav, malát), és valószínűleg 

aminosavakkal képez komplexet, míg az apo-fitokelatinok vagy hidrolázok által 

lebontódnak, vagy visszajutnak a citoszólba (Sanita di Toppi és Gabrielli, 1999). A 

Cd2+ mobilizációja is megtörténhet a vakuólumból, a mikroelemek mobilizációjában 

szerepet játszó AtNramp3-on keresztül (Clemens, 2006). 
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Már egészen alacsony kadmiumkoncentráció (0,05 µM), 24 óra elteltével 

elegendőnek bizonyult kukoricagyökérben a PC szintézis serkentéséhez. 3 µM Cd 

hatására 2 óra elteltével 2−4 tagszámú fitokelatinok jelennek meg, 6 óra múlva pedig 

a PC2 helyett már a PC3 dominál (Tukendorf és Rauser, 1990). Indukált mennyiségük 

szorosan összefügg a kadmiumkoncentrációval és a kezelési időtartammal, de függ a 

levél korától is (Wójcik és Tukendorf, 1999; Drazkiewicz és mtsai, 2003). 

Kukoricagyökérben 1 nappal a 3 µM-os kadmiumkezelést követően az LMW, míg 2 

nap múlva a HMW fitokelatinok dominálnak. A gyökér alapi részében a HMW 

komplexek dominálnak, míg a gyökércsúcs felé haladva az LMW komplexek aránya 

megemelkedik (Rauser, 2003). Kukoricanövényekben a kadmium jelentős része a 

gyökérben akkumulálódik, és a fitokelatinok jelentőségét mutatja, hogy a gyökér 

kadmiumtartalom 88−89%-a LMW és HMW komplexekben fordul elő. Viszont a 

cinkkel kezelt kukoricanövények gyökerében a cink tartalomnak csak 4−7%-át 

képesek a HMW fitokelatinok megkötni. A hajtásba kevesebb kadmium 

transzportálódik és annak is csak 27%-a van jelen fitokelatinnal kötött formában. 

Ugyanakkor a hajtás nagyobb koncentrációban tartalmaz fitokelatinokat, mint a 

gyökér (Souza és Rauser, 2003). Ez utóbbi megállapítással ellentétes eredményt 

tapasztaltak Seregin és mtsai (2007), 5 napos 38 µM-os Cd kezelés hatására a 

hajtásban 18-szor, és a gyökér csúcsi részben is többszörösen kevesebb PC 

akkumulálódott, mint a gyökér alapi részében. Az alapi részben PC2-PC5 

halmozodott fel, míg a csúcsi részben a PC2 és PC3 akkumulálódott. A gyökér alapi 

rész magas PC akkumulációja ellenére a glutation-mennyisége legnagyobb 

mértékben a gyökér csúcsi részben csökkent és legkevésbé a hajtásban (Seregin és 

mtsai, 2007).  

A PCS expressziójáról, és a PC bioszintézis szövetspecifitásáról keveset 

tudunk. Paradicsomnövényekben PCS aktivitást mértek a gyökérben és a szárban, de 

a levelekben és a termésben nem (Chen és mtsai, 1997), más szerzők azt tapasztalták, 

hogy paradicsomnövények levelében a PCS enzim csak nehézfém jelenlétében 

szintetizálódik (Reese és mtsai, 1992). A PC-ok bioszintézise autoregulációs kontroll 
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alatt áll, azaz miután a reakciótermék kelátot képez a nehézfémionnal, az enzim 

aktiváló ion hiányában inaktívvá válik (Loeffler és mtsai, 1989).  

Napjainkig ellentmondások tapasztalhatók az irodalomban a 

nehézfémtolerancia és a fitokelatin szintézis közötti kapcsolatot illetően (de Knecht 

és mtsai, 1994; Delhaize és mtsai, 1989; Arisi és mtsai, 2000). Wójcik és Tukendorf 

(1999) kukorica, rizs és búza kadmiumtoleranciáját hasonlította össze. A kukorica 

lényegesen alacsonyabb kadmium akkumulációt mutatott a másik két fajhoz képest. 

Mégis a legérzékenyebbnek mutatkozott a stressz során, annak ellenére, hogy a 

fitokelatin akkumuláció a kadmiumstresszet követően, 3-10-szer gyorsabb volt, 

valamint a felvett kadmiumot a képződött γ-Glu-Cys dipeptidek hatékonyabban 

detoxifikálták kukoricában a másik két vizsgált fajhoz képest. Ugyanakkor 

kimutatták, hogy kukorica különböző korú levélszegmenseiben a Cd-PC3 

komplexnek fontos szerepe van a kadmium növekedési paraméterekre, valamint a 

klorofill a és b mennyiségére kifejtett gátló hatása elleni védelemben. Érdekes módon 

a PC2, PC4, PC5 és a totál PC tartalom fordított arányba viszonyult a növekedési 

paraméterekhez és a klorofillszinthez (Drazkiewicz és Baszynski, 2005).  

Mivel a fitokelatinok glutationból szintetizálódnak, a PC szintézissel 

párhúzamosan a GSH szint csökken (Tukendorf és Rauser, 1990; Rauser, 1987). A 

fitokelatinok szintézise energiaigényes folyamat, a kadmiumnak kitett sejteknek 

helyre kell tehát állítaniuk a glutationszintet. A PC szintézis költsége a 

gyökérnövekedés csökkenése (Meuwly és Rauser, 1992). Továbbá számos tanulmány 

szerint a fitokelatinok csak tranziensen jelennek meg, és nem ismertek a hosszúidejű 

nehézfém akkumulációt lehetővé tevő ligandok.  

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a fitokelatinok a nehézfém detoxifikáció fő 

komponensei, de valószínűleg nem felelősek a kadmiumtoleranciáért, habár a 

nehézfémstressz hasznos, korai figyelmeztető jelei.  Feltételezhetjük továbbá, hogy a 

fitokelatinok nemcsak egy nehézfém detoxifikációs rendszert képviselnek, hanem 

alacsony koncentráció esetén a celluláris homeosztázis kulcs molekulái, szükségesek 
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a fémek megfelelő apoenzimeikhez szállításában (Thumann és mtsai, 1991). A 

fitokelatin szintáz konstitutív jelenléte tovább erősíti a fitokelatinok sokkal 

általánosabb szerepét. 

 

2.3.3. A kadmium indukálta oxidatív stressz kivédése 

 

A normális sejt működés során, illetve stressz körülmények között keletkező 

aktív oxigénformákat egy több tagból álló antioxidáns rendszer ártalmatlanít. Az 

antioxidáns védekezőrendszert enzimatikus és nem-enzimatikus komponensekre 

különíthetjük el. A nem-enzimatikus rendszert antioxidáns tulajdonságú vegyületek 

alkotják, melyek lehetnek vízoldhatók, ezek között kiemelt fontosságú a glutation és 

az aszkorbinsav, illetve lipidoldhatók, mint például az α-tokoferol, vagy a β-karotin. 

Az enzimatikus elemek közül az aszkorbát-peroxidáz (APX) és a glutation-reduktáz 

(GR) az előbbi vegyületek reakcióit, regenerációját katalizálva vesz részt a reaktív 

oxigénformák eliminálásában. Kivételt képez a szuperoxid-dizmutáz és a kataláz 

(KAT) enzim, melyek reakciójában nem vesz részt antioxidáns vegyület (Dat és 

mtsai, 2000).  

Nehézfémstressz során az antioxidáns enzim aktivitásoknak mind indukcióját 

mind gátlását számos növényfajban, különböző szövetekben leírták, (Iannelli és 

mtsai, 2002; Hassan és mtsai, 2005; Singh és mtsai, 2004; Tiryakioglu és mtsai, 2006), 

így bizonyított, hogy az antioxidáns rendszer a nehézfémstressz érzékeny szenzora. 

Számos irodalmi adat bizonyítja, hogy nehézfémstressz során nő az 

antioxidáns aktivitás (Baccouch és mtsai, 1998, 2001; Zacchini és mtsai, 2003). 

Bizonyos nehézfém koncentráció felett viszont az antioxidáns enzimek gátlását 

tapasztalták (Gallego és mtsai, 1996; Hegedűs és mtsai, 2001; Srivastava és mtsai, 

2004; Ekmekci és mtsai, 2008). Kukoricalevélben is különbözőképpen befolyásolja a 

kadmiumkezelés a gvajakol-peroxidáz (POD), GR, APX és KAT aktivitásokat 
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(Lagriffoul és mtsai, 1998; Kong és mtsai, 1999; Krantev és mtsai, 2006; Yannarelli és 

mtsai, 2007; Ekmekci és mtsai, 2008; Kumar és mtsai, 2008).  

A reaktív oxigénformák sejtkárosító hatásuk mellett, alacsony 

koncentrációban, szerepet játszhatnak a védekező mechanizmusok jelátviteli 

folyamataiban (Grant és Loake, 2000; Shao és mtsai, 2008). Számos jelátviteli útban 

mutatták ki reaktív oxigénformák szerepét (Van Breusegem és mtsai, 2001; Neill és 

mtsai, 2002). A hidrogén-peroxid különböző stresszhatások következtében 

aktiválódó jelátviteli utak közös komponense, így szerepe lehet a kereszttolerancia 

kialakulásában (Pastori és Foyer, 2002). A sejtekben a reaktív oxigénformák 

mennyiségét összetett antioxidáns védekező mechanizmusok szabályozzák. Ezek 

egyrészt megakadályozzák a reaktív oxigénformák nagy mennyiségű 

felhalmozódását, másrészt lehetővé teszik kis koncentrációváltozások finom 

szabályozását, érzékelését. 

Az alábbiakban az általunk tanulmányozott antioxidáns enzimek működését, 

sejten belüli elhelyezkedését és szerepüket foglaljuk össze.  

 

2.3.3.1. Kataláz 

 

A kataláz a hidrogén-peroxid közömbösítését végzi dizmutációval az alábbi 

reakció alapján.  

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

A H2O2 koncentrációtól függően azonban a kataláz enzimnek kétféle 

lehetséges működése van (Deisseroth és Dounce, 1970). Magas H2O2 koncentráció 

mellett a fent leírt reakció gyorsabb, ún. katalatikus módon működik. Ennek során 

mind a donor, mind pedig az akceptor szerepét a H2O2 tölti be, így a kataláz 

egyszerre két molekula H2O2-t képes közömbösíteni, és ehhez nem igényel redukáló 

erőt. 
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Alacsony hidrogénperoxid koncentráció (< 10-6 M) mellett viszont, az ún. 

peroxidatikus út működik, ahol különböző vegyületek (etanol, aszkorbát, RH2) 

tölthetik be a hidrogén-donor szerepét az alábbi reakció szerint: 

RH2 + H2O2 → R + 2 H2O 

A kataláz széles körben elterjedt enzim, mely aerob baktériumoktól kezdve a 

magasabbrendű növényekig és állatokig minden élőlényben előfordul. A kataláz 4 

alegységből felépülő hem-tartalmú enzim. Kukoricában 3, egymástól független gént 

találtak, melyek biokémiailag különböző kataláz enzimeket kódolnak (KAT1, KAT2 

és KAT3). A KAT1 és KAT2 izoenzimek a glioxiszómákban vagy peroxiszómákban, 

míg a KAT3 fehérjék a mitokondriumokban találhatók. A KAT1 és KAT2 izoenzimek 

előfordulnak homotetramerként, de ahol mindkét gén expresszálódik, 

heterotetramereket is alkothatnak alegységeik. A KAT3 in vivo csak homotetramer 

lehet, mert térben elkülönül a másik két izoformától. A háromféle izoenzim közül a 

KAT3 biokémiai tulajdonságai térnek el leginkább a többitől. Egyrészt nagyobb 

peroxidatikus aktivitással bír, mint a KAT1 vagy a KAT2. Másik jelentős különbség, 

hogy különféle gátlószerekkel szemben (aminotriazol, cianid, stb.) ellenállóbbnak 

bizonyul a KAT3.  

A kataláz gének expressziója változik az egyedfejlődés során, illetve a 

különböző szövetekben, illetve sejttípusokban is eltérő lehet (Scandalios és mtsai, 

1997). A Cat2 kataláz mutáns kukoricanövényeken végzett kísérletek során 

megállapították, hogy a kukoricalevélben a KAT1 és a KAT3 izoenzim a mezofill 

sejtekben fordul elő, a KAT2 pedig a hüvelyparenchima sejtek peroxiszómaiban 

(Tsaftaris és mtsai, 1983).  

A hidrogénperoxid lebontásban a kataláznak elsődleges szerepe van. A 

katalázhiányos transzgenikus dohánynövények érzékenyebbnek bizonyultak a 

parakvát-, só- és ózonstresszre, viszont az alacsony hőmérséklettel szemben nem 

mutattak nagyobb érzékenységet (Willekens és mtsai, 1997).  
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2.3.3.2. Az aszkorbát-glutation ciklus 

 

A kloroplasztiszokban nincs katalázaktivitás, így az ott keletkező H2O2-ot az 

ún. aszkorbát-glutation ciklus semlegesíti (1. ábra). E rendszer enzimei és 

szubsztrátjai más sejtkompartmentekben is megtalálhatók (Klapheck és mtsai, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Az aszkorbát-glutation ciklus. AsA – aszkorbinsav, APX – aszkorbát-peroxidáz, 

DHA – dehidroaszkorbát, DHAR – dehidroaszkorbát-reduktáz, GR – glutation-reduktáz, 

GSH – redukált glutation, GSSG – oxidált glutation, MDA – monodehidroaszkorbát, MDAR 

– monodehidroaszkorbát-reduktáz (Mittler, 2002, alapján). 

 

A ciklus két legtöbbet tanulmányozott enzime az aszkorbát-peroxidáz és a 

glutation-reduktáz.  

 

Aszkorbát-peroxidáz 

 

Az aszkorbát-peroxidáz egy vastartalmú protein, mely erősen specifikus az 

aszkorbinsavra, mint elektrondonorra, míg más peroxidáz enzimek, mint pl. a 

gvajakol-peroxidázok, többféle vegyületet is használhatnak elektrondonorként. Az 

aszkorbát-peroxidáz a következő reakciót katalizálja: 

2 aszkorbinsav + H2O2 → 2 dehidroaszkorbinsav + 2 H2O 

Az enzimnek két izoenzimjét tudták kimutatni teában (Chen és Asada, 1989), 

spenótban (Nakano és Asada, 1987; Tanaka és mtsai, 1991) és borsóban (Mittler és 
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Zilinskas, 1991). Kukoricában az aszkorbát-peroxidáz döntően a hüvelyparenchima 

sejtekben lokalizálódik (Doulis és mtsai, 1997).  

 

Glutation-reduktáz 

 

A glutation-reduktáz NADPH-függő heterotetramer enzim, mely a következő 

reakciót katalizálja: 

GSSG + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+ 

Növényekben a glutation-reduktáz aktivitás nagy része a kloroplasztiszokban 

mutatható ki (Bielawska és Joy, 1986), de azonosították a mitokondriumban, és a 

citoszólban is (Foyer és mtsai, 1991). Kukoricában a glutation-reduktáz enzim, az 

aszkorbát-peroxidázzal szemben, szinte kizárólag csak a mezofill sejtekben 

lokalizálódik (Doulis és mtsai, 1997). Stresszhatásra általában növekedés 

tapasztalható az enzim aktivitásában, melynek szerepe lehet a tolerancia 

kialakulásában (Foyer és mtsai, 1991; 1997; Kocsy és mtsai, 2001). A glutation-

reduktáznak fontos szerepe van a dehidroaszkorbinsav-aszkorbinsav átalakulásban 

és szerepe nem egyszerűen a hidrogén-peroxid detoxifikációjában rejlik, hanem a 

redukált és oxidált glutation (GSH:GSSG) arányának finom szabályozásával részt 

vesz a sejt redox állapotának kialakításában, a védekezőfolyamatok beindításában 

(Foyer és mtsai, 1991). 

 

2.3.4. Szalicilsav 

2.3.4.1. A szalicilsav élettani szerepe 

 

Az utóbbi időben egyre több információ van arra vonatkozóan, hogy a 

szalicilsavnak (SA) is szerepe lehet a stressz elleni védelemben, nemcsak biotikus, 

hanem abiotikus stresszek esetében is. 
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A növényekben a szalicilsav legnagyobb mennyiségben hőtermelő növények 

virágzásakor, illetve patogén fertőzés után mutatható ki (Raskin, 1992). Általában 

néhány µg/g friss tömeg mennyiségben szabad, illetve glikozilált, metilált, glükóz-

észter, valamint aminosav konjugátum formában is előfordulhat (Lee és mtsai, 1995).  

A szalicilsav egyik jól ismert hatása a hőtermelés indukciója termogén 

növényekben. Lamarck már 1778-ban leírta Arum fajok esetében, hogy a hőtermelés 

elsősorban az illatanyagok könnyebb kibocsátását teszi lehetővé. A virágzás egyes 

periódusaiban a virág hőmérséklete akár 12°C-kal is megemelkedhet. A Sauromatum 

guttatum S. fajban mutatták ki, hogy a hőtermelés indukciójáért felelős ún. kalorigén 

anyag a szalicilsav (Raskin és mtsai, 1987). A termogenezis indukciójában a 

szalicilsav hatására megemelkedő alternatív oxidáz expresszió játszik szerepet 

(Rhoads és McIntosh, 1992).  

A szalicilsav szerepét bizonyították a biotikus stressztolerancia jelátviteli 

folyamatában, a hiperszenzitív reakció kialakításában. Dohány mozaik vírussal 

fertőzött dohánylevelekben a nekrotikus lézióban és annak környékén lokálisan 

megnő az endogén szalicilsav szint (Enyedi és mtsai, 1992). Exogén szalicilsav 

hatására dohányban (Malamy és mtsai, 1990; Yalpani és mtsai, 1991), és rizsben 

(Rakwal és mtsai, 2001) a patogenezissel kapcsolatba hozható fehérjék 

szintetizálódnak. Számos bizonyíték szól amellett, hogy szalicilsav szükséges a 

szisztemikus szerzett rezisztencia kialakításához is. Uborkanövényekben a szerzett 

rezisztencia kialakulásakor megnő az endogén szalicilsav szint (Métraux és mtsai, 

1990). Ezzel szemben a szalicilsav felhalmozásra képtelen NahG transzgenikus 

dohánynövények, melyek a bakteriális (Pseudomonas putida) eredetű szalicilát-

hidroxiláz enzim génjét (NahG) hordozzák, képtelenek a szisztemikus szerzett 

rezisztencia kialakítására, mivel a szalicilát-hidroxiláz enzim a szalicilsavat katekollá 

alakítja és így szalicilsav akkumuláció nem történik (Gaffney és mtsai, 1993). Patogén 

fertőzést követően a szalicilsav 2-O-β-D-glükozil-szalicilsavvá alakul az UDP-

glükozil-transzferáz enzim katalizálta reakcióban és vakuólumokba 

transzportálódik, egy könnyen mobilizálható szalicilsav raktárat képezve (Dean és 
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mtsai, 2005). Szintén patogén fertőzést követően írták le, hogy a növényekben normál 

körülmények között hiányzó metil-szalicilsav (Me-SA) mennyisége, melyet a 

szalicilsav karboxil-metil-transzferáz enzim szintetizál, drasztikusan megemelkedik 

(Huang és mtsai, 2003). 

Legújabb eredmények szerint a szalicilsav felhalmozódása az adott szövetben 

feltétele a szisztemikus szerzett rezisztencia kialakulásának, de nem a szalicilsav az a 

transzportált szignálmolekula, amely a fertőzés helyéről a távolabbi szövetekbe 

szállítódik, hanem a Me-SA. Kimutatták ugyanis, hogy a szalicilsavat Me-SA-vá 

alakító SA metil-transzferáz enzim működése az elsődlegesen fertőzött levelekben, 

illetve a Me-SA-t szalicilsavvá alakító metil-szalicilsav-észteráz enzim aktivitásának 

megléte az elsődleges fertőzési helytől távolabbi szövetekben elengedhetetlen 

feltétele a szisztemikus szerzett rezisztencia kialakulásának (Park és mtsai, 2007).  

A szalicilsav az anyagcsere folyamatokat is befolyásolja. Hatással van a 

gyökér ion felvételére és transzportjára (Harper és Balke, 1981; Drazic és mtsai, 2006). 

Szalicilsavról és más rokon vegyületekről kimutatták, hogy képesek az abszcizinsav 

indukálta sztómazáródást meggátolni (Ray és mtsai, 1986). Búzában az exogén 

szalicilsav csökkentette a klorofilltartalmat, míg a karotinoid- és xantofilltartalom 

megemelkedett (Moharekar és mtsai, 2003). A szalicilsav a fotoszintézist is 

befolyásolja, árpában szalicilsavas kezelés a RUBISCO enzim aktivitását 

csökkentette, míg a PEPC enzim aktivitását megemelte (Pancheva és mtsai, 1996). 

Búzanövényeket szalicilsavval 7 napig kezelve azt tapasztalták, hogy alacsony, 0,05 

mM koncentrációban a szalicilsav elősegíti a fotoszintézist, míg nagyobb 

mennyiségben (0,5 − 1 mM koncentráció mellett) gátolja azt. Ez a gátlás elsősorban az 

PSI elektrontranszportjának gátlásából és a citokróm f mennyiségének 

csökkentéséből adódik. Árpában 100 µM − 1 mM szalicilsavas kezelés csökkentette a 

levél- és gyökérnövekedését, a klorofill- és fehérjetartalmat (Pancheva és mtsai, 1996), 

míg Brassica juncea növényekben a 0,01 mM koncentrációjú szalicilsavas kezelés 

megnövelte a száraz tömeget, a nettó fotoszintetikus rátát, a széndioxidfixációs 

hatékonyságot, valamint a nitrát reduktáz és szénsavanhidráz enzimek aktivitását 
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(Fariduddin és mtsai, 2003). Medicago sativa fiatal növényeiben a szalicilsav 

serkentette a hajtás- és gyökérnövekedést (Drazic és mtsai, 2006). Kukoricában 

kimutatták, hogy 0,01 − 0,1 mM szalicilsav hatására megnövekedett az in vivo nitrát 

reduktáz aktivitás (Jain és Srivastava, 1981).  

A szalicilsavnak szerepe van az alternatív légzési útvonal (Elthon és mtsai, 

1989) és az alternatív oxidáz enzim génexpresszió indukciójában (Rhoads és 

McIntosh, 1991). 

Szalicilsavval kezelt borsónövényekben megnőtt a GSH aránya a GSSG-vel 

szemben (Srivastava és Dwivedi, 1998). A szalicilsav, illetve biológiailag aktív 

analógjai lipidperoxidációt okoznak dohány sejtszuszpenziós kultúrában (Anderson 

és mtsai, 1998). Szalicilsav kezelés Arabidopsis-ban is lipidperoxidációt okozott, 

valamint fehérjék oxidatív károsodásához, illetve klorofill- és karotinizomerek 

kialakulásához vezetett (Rao és mtsai, 1997).  

A szalicilsav termogenezis indukcióban, valamint a szisztemikus szerzett 

rezisztencia kialakításában betöltött szerepével ellentétben, az előbbiekben felsorolt 

anyagcsere folyamatokra gyakorolt hatása nem mindig általánosítható, mivel azokat 

különböző növényfajokban és rendszerekben írták le. 

 

2.3.4.2. A szalicilsav bioszintézise 

 

A szalicilsav bioszintézise a sikiminsav-fenilpropanoid útvonalból indul ki. A 

fenilalanin először fahéjsavvá (CA) alakul a fenilalanin-ammonia-liáz katalizálta 

reakcióban. Majd a fahéjsavból két úton szintetizálódhat a szalicilsav. A 2 út az 

aromás gyűrű hidroxilációs és az oldallánc oxidációs reakciójának sorrendjében 

különbözik. Az egyik útvonalon a fahéjsav orto-hidroxi-fahéjsavvá (o-HCA, o-

kumársav) alakul egy hidroxilációs lépés során, majd az o-HCA az oldalláncon 

tovább oxidálódik. A másik lehetőség, hogy a fahéjsav először benzoesavvá (BA) 

alakul az oldallánc oxidációja során és a hidroxiláció ezután következik (Métraux, 

2002) (2. ábra).  
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2. ábra A szalicilsav bioszintézise. ICS − izokorizmát szintáz. (Métraux, 2002 alapján). 

 

Az izotópos vizsgálatok azt mutatták, hogy a Primula acaulis és a Gaultheria 

procumbens fajokban a 14C-jelölt fenilalaninos vagy fahéjsavas kezelést követően a 

radioaktív szalicilsav orto-kumársavon keresztül szintetizálódott (El-Basyouni és 

mtsai, 1964). Ugyanezen fajokban, a radioaktív jelölés megjelent a szalicilsavban 14C-

benzoesavas kezelést követően is (El-Basyouni és mtsai, 1964; Ellis és Amrhein, 1971), 

ami azt sugallja mindkét útvonal jelen van a növényekben. Chadha és Brown (1974) 

azt tapasztalta, hogy egészséges dohánynövényekben a szalicilsav a benzoesavon 

keresztül szintetizálódik, míg Agrobacterium tumefaciens fertőzést követően 14C-trans-

fahéjsav orto-kumársavvá alakul. 

Yalpani és mtsai (1993) dohány mozaik vírussal fertőzött dohány levelében azt 

tapasztalták, hogy 14C-fahéjsavas kezelést követően 14C-jelölt o-kumársav nem jelent 

meg, azaz a szalicilsav a fenilalaninból a benzoesavon keresztül szintetizálódik. 



 34

Szintén dohányban mutatták ki, hogy a szalicilsav a benzoesavból szintetizálódik, de 

közvetlen prekurzora nem a szabad benzoesav, sokkal inkább annak konjugált, 

glikozidos formája (Chong és mtsai, 2001). Uborkában, paradicsomban és rizsben is 

igazolást nyert, hogy a szalicilsav a fahéjsavból a benzoesavon keresztül 

szintetizálódik (Sticher és mtsai, 1997). Nem szabad figyelmen kívül hagynunk 

azonban azt a tényt, hogy ezen tanulmányok a patogén-indukált szalicilsav szintézist 

vizsgálták.  

A legújabb kutatási eredmények szerint a szalicilsav abiotikus stresszek során 

is a benzoesavból szintetizálódik a benzoesav-2-hidroxiláz enzim katalizálta 

reakcióban. Igy borsóban hőakklimatizáció során a szabad szalicilsav-szint pozitív 

korrelációban van a megnövekedett benzoesav-2-hidroxiláz aktivitással (Pan és 

mtsai, 2006). Rizsben sóstressz, alacsony hőmérséklet és H2O2 kezelés hatására is 

indukálódott a benzoesav-2-hidroxiláz és megemelkedett a szalicilsav-tartalom. 

Ugyanakkor a NaCl-dal nem kezelt rizsnövenyekben a szalicilsav-tartalmat nem 

befolyásolta a benzoesav-2-hidroxiláz gátló unikonazol, ami azt feltételezi, hogy 

stresszmentes állapotban a szalicilsav nem a benzoesav-2-hidroxiláz segítségével 

szintetizálódik (Sawada és mtsai, 2006).  

Baktériumokban mutatták ki először a szalicilsav szintézis egy harmadik 

módját, majd Arabidopsis kloroplasztiszban is azonosították a szintézisért felelős 

izokorizmát-szintázt kódoló gént (ICS1). Az is bizonyítást nyert, hogy az ICS1 

patogén fertőzés után lokálisan és szisztémásan is aktiválódik, és az ICS által 

szintetizált szalicilsav szükséges a szisztemikus szerzett rezisztencia kialakulásához 

(Wildermuth és mtsai, 2001). Felmerül a kérdés, ha a fahéjsavból illetve az 

izokorizmátból kiinduló szalicilsav szintézis egy adott növényfajban fordul elő, 

mindkét útvonal specifikusan stimulálódik, vagy a fahéjsavas útvonal csak egy alap 

szalicilsav-szintet produkál a nem fertőzött növényben. Ez utóbbi feltevést támasztja 

alá, hogy Nicotiana benthamiana növényekben az izokorizmát gén (NbICS) vírus-

indukált expressziójának gátlása erőteljesen csökkentette a szalicilsav akkumulációt 

ózon, illetve patogén stresszt követően. A fennmaradó szalicilsav-szint valószínűleg 



 35

a fenilalanin-benzoesav útvonalon keresztül szintetizálódik és nem képes 

kompenzálni a génszupresszióból adódó szalicilsav hiányt (Catinot és mtsai, 2008). 

 

2.3.4.3. A szalicilsav hatása különböző abiotikus stresszek során 

 

A szalicilsav abiotikus stresszfolyamatokban betöltött szerepét számos stressz 

során több növényfajban is tanulmányozták, és nemcsak a külsőleg adott szalicilsav 

hatását vizsgálva, hanem szalicilsav felhalmozására képtelen NahG transzgenikus 

növényeket előállítva is (Gaffney és mtsai, 1993).  

Dohányban, uborkában és árpában is a szalicilsav csökkentette a paraquat 

okozta oxidatív stresszt (Strobel és Kuc, 1995; Ananieva és mtsai, 2002).  

Búzamagok acetilszalicilsavas kezelése (Hamada, 1998), illetve paradicsom- és 

babnövények szalicilsavas és acetilszalicilsavas előkezelése javította a növények 

ellenállóságát szárazságstresszel szemben (Senaratna és mtsai, 2000). Kukoricában 

viszont, annak ellenére, hogy az 1 napig tartó 500 µM szalicilsav előkezelés 

megnövelte a növények poliamintartalmát, mégsem javított azok szárazságtűrésén 

(Németh és mtsai, 2002).  

Egy napig alkalmazott 500 µM-os szalicilsav kezelés megnöveli a fiatal 

kukoricanövények hidegtűrését (Janda és mtsai, 1999). Kukoricában, rizsben és 

uborkában a szalicilsavas kezelés csak a hajtásban indukált hidegtoleranciát, a 

gyökérben nem (Kang és Saltveit, 2002).  

Dohányban azt tapasztalták, hogy kis koncentrációban (10 µM) megnövelte a 

növények hőtűrését a szalicilsav, míg a magasabb koncentrációnak (100 µM) nem 

volt védőhatása (Dat és mtsai, 2000). Mustár- (Dat és mtsai, 1998b), burgonya- 

(Lopez-Delgado és mtsai, 1998) és borsónövények (Pan és mtsai, 2006) esetében is 

kimutatták, hogy a szalicilsavas kezelés növelte a növények hőtűrését. 

Szalicilsavkezelés csökkentette a hőstressz által okozott oxidatív károsodást 

Arabidopsis növényekben, és a NahG transzgénikus Arabidopsis növények 

érzékenyebbek a magas hőmérséklet okozta oxidatív károsodásra, mint a normál 



 36

szalicilsav szinttel rendelkező nem transzformált növények (Larkindale és Knight, 

2002). 

Az ózonstressz elleni védelemben is kimutatták a szalicilsav szerepét 

Arabidopsis thaliana növényekben, mivel a NahG transzgénikus növények 

érzékenyebbek voltak az ózon károsító hatására. Az ózon-indukált mRNS-ek egy 

részének szintézise szalicilsav függő, közülük csak néhány jelent meg a 

transzgenikus növényekben. Az ózonhatásnak kitett növények fokozott 

ellenállóságot mutattak virulens Pseudomonas syringae törzsekkel szemben. Az 

eredmények azt mutatják, hogy az ózon- és a patogén-indukált rezisztencia 

kialakulása átfed, és mindkettő szalicilsavfüggő (Sharma és mtsai, 1996). Más szerzők 

kimutatták, hogy nemcsak a szalicilsav hiánya, de a túlzott felhalmozódása is 

emelkedett ózonérzékenységhez vezethet (Rao és Davis, 1999). A szalicilsavat 

felhalmozó Cvi-0 Arabidopsis genotípus ózonszenzitív, mivel az ózonstressz során a 

nagy mennyiségű szalicilsav oxidatív folyamatokat indít el, mely a hiperszenzitív 

reakcióhoz hasonló sejtelhaláshoz vezet.  

Ugyancsak a szalicilsav reaktív oxigénformák kialakulását elősegítő hatását 

bizonyították sóstressz során. Mivel a NahG transzgénikus Arabidopsis növények 

esetén, a vad típusú növényektől eltérően, NaCl vagy mannitol kezelés hatására nem 

jelentek meg kiterjedt nekrotikus léziók a hajtáson (Borsani és mtsai, 2001). 

Kukoricanövényekben a 0,1, 0,5 és 1 mM szalicilsavas kezelés csökkentette a 

sóstressz indukálta membránpermeábilitást, lipidperoxidációt, csökkentette a Na+ és 

Cl+ akkumulációt, de megemelte a H2O2 és UV-abszorbeáló anyagok mennyiségét 

(Gunes és mtsai, 2007). 

Két rizsfajta esetében (Oryza sativa L. cvs Ratna és IR 36) nehézfémstressz (Pb 

és Hg 10 µM koncentrációban) során, 100 és 200 µM koncentrációban alkalmazva, a 

szalicilsav javította a növénykék csírázási képességét és a növekedését, csökkentette 

az elektrolit kiáramlást és az MDA tartalmat, továbbá a nehézfémek antioxidáns 

enzimekre gyakorolt hatását is visszafordította (Mishra és Choudhuri, 1997; 1999). 

Árpamagok áztatása, illetve a növénykék 500 µM szalicilsavval történő előkezelése 
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megakadályozta a 25 μM kadmium által kiváltott lipidperoxidációt, és megnövelte a 

hajtás és gyökér frisstömeget. Ez a védőhatás azonban nem az antioxidáns kapacitás 

növekedésének köszönhető. Az antioxidáns enzimek aktivitása a kadmiumstressz 

során megnőtt, míg a szalicilsavval előkezelt növényekben ez a növekedés elmaradt. 

A szalicilsavas előkezelés pozitív hatására két hipotetikus magyarázatot találtak, 

megemelheti a gyökérben a fitokelatin koncentrációt, illetve ABC-transzporterek 

expresszióját stimulálhatja (Metwally és mtsai, 2003). 20 µM alumíniumot tartalmazó 

tápközegben a Cassia tora L. gyökerében, 5 µM szalicilsavas kezelés megemelte a 

citrát effluxot, habár magasabb koncentrációban (20 µM felett) gátolta azt. Emellett a 

szalicilsav csökkentette az alumínium gyökérnövekedést gátló hatását és a gyökér 

alumíniumtartalmát (Yang és mtsai, 2003). Szójában ugyancsak a szalicilsav (0,1 − 100 

µM koncentrációban) védőhatásáról számoltak be kadmiumstressz során (Drazic és 

Mihailovic, 2005). A 10 µM szalicilsavas kezelés a csírázás kezdetén stimulálta a 

kadmium akkumulációt Medicago sativa növénykékben, és nem volt képes 

csökkenteni a kadmiumkezelés okozta hajtás- és gyökérnövekedés gátlást (Drazic és 

mtsai, 2006). Kukoricában az 1 napos szalicilsavkezelés (500 µM-os koncentrációban) 

egy nappal a kadmiumkezelés (500 µM) előtt, illetve azzal párhuzamosan 

alkalmazva csökkentette annak klorofill-a fluoreszcencia indukciós paraméterre 

gyakorolt hatását, valamint a kadmiumtartalmat. A szalicilsavas kezelés önmagában 

is, de a kadmiummal együtt alkalmazva még kifejezettebben csökkentette a gyökér 

életképességet. Tehát a szalicilsav gátolta ugyan a kadmium felvételt, de elősegítette 

annak károsító hatását (Szalai és mtsai, 2005). Ellenben ugyancsak kukoricában 

mutatták ki, hogy a magok 500 µM-os szalicilsavban 6 órán keresztül történt áztatása 

védelmet nyújtott a 10, 15 és 25 µM Cd kezelés hatásaival szemben. Így csökkentette 

a kadmium növekedésgátló, klorofilltartalom csökkentő hatását, a RUBISCO és PEPC 

enzimekre gyakorolt gátló hatását, valamint csökkentette a kadmiumkezelés során 

tapasztalt prolinprodukciót, lipidperoxidációt és az elektrolit kiáramlást (Krantev és 

mtsai, 2008).  
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Szintén a szalicilsav szerepét támasztja alá a különböző stresszek elleni 

tolerancia kialakulásának jelátviteli folyamatában, hogy számos abiotikus stressz 

szalicilsav felhalmozódást indukál. Mustárnövények hőakklimatizációja során (Dat 

és mtsai, 1998b), dohányban UV-fény és ózonkezelés (Yalpani és mtsai, 1994), rizsben 

sóstressz (Sawada és mtsai, 2006) során szalicilsav akkumulálódott. Szárazságstressz 

során az endogén szalicilsavtartalom megemelkedett, majd a stressz hatás 

megszűntével csökkent Phillyrea angustifolia növények levelében (Munné-Bosch és 

Penuelas, 2003). Árpában kadmiumkezelés (Metwally és mtsai, 2003), Cassia tora L. 

gyökerében alumíniumkezelés (Yang és mtsai, 2003), borsó gyökérben 

kadmiumkezelés (Rodriguez-Serrano és mtsai, 2006) hatására is szalicilsav 

felhalmozódásról számoltak be. Arabidopsis thaliana esetében 500 µM-os 

kadmiumkezelés több mint háromszorosára emelte endogén szalicilsavtartalmat, de 

a NahG transzformáns Arabidopsis vonalakkal összehasonlítva megállapították, hogy 

a vad típusú vonalakban a felhalmozódott szalicilsav felerősítette a kadmium 

indukálta oxidatív stressz tüneteit (Zawoznik és mtsai, 2007).  

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a külsőleg adott szalicilsavnak különböző 

abiotikus stresszek ellen védő hatása van. Alacsony koncentrációban (5 − 500 µM) 

alkalmazva a szalicilsav átmeneti oxidatív stresszt okoz a növénynek, és ez, mint egy 

edzési folyamat, a növény antioxidatív kapacitását megnöveli (Knörzer és mtsai, 

1999), illetve stabilizáló anyagok, pl. poliaminok szintézisét indukálja (Németh és 

mtsai, 2002). Magasabb koncentrációban alkalmazva azonban, a szalicilsav olyan 

mértékű oxidatív stresszt okoz, mely a hiperszenzitív reakcióhoz hasonló 

sejtelhaláshoz vezet. A NahG transzformáns növények számos esetben 

érzékenyebbnek bizonyultak abiotikus stresszekkel szemben, mint a vad típusú 

növények, ami arra utal, hogy az akklimatizációs folyamathoz szalicilsav szükséges. 

Abban az esetben viszont, mikor a vadtípusú növények nekrotikus léziók 

kialakulásával reagáltak az abiotikus stresszre, a NahG gén szempontjából mutáns 

növények ellenállóbbak voltak, mivel ezekben szalicilsav hiányában nem alakultak ki 

a nekrotikus léziók. 
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2.3.4.4.. A szalicilsav hatásmechanizmusa 

 

Felmerül a kérdés vajon a szalicilsav hogyan fejti ki hatását: (a) negatív 

szerepet játszik, és a gyökérben sejthalált indukálva csökkenti a felvett nehézfém 

mennyiségét, hasonlóan a patogén indukálta nekrotikus foltokhoz, vagy (b) pozitív 

szerepet játszik és védő hatást fejt ki a nehézfémstressz során. Rizsnövényekben 50 

µM-os kadmiumkezelés során azt tapasztalták, hogy a 10 µM-os szalicilsavas 

előkezelés nem okozott a kadmiummal kezelt gyökerekben további sejthalált, 

valamint az SA előkezelés gátolta a kataláz aktivitást, megnövelve ezzel a H2O2 

szintet. Valószínűleg ez a megemelkedett H2O2 szint készíti fel a rizsnövényt a 

kadmium indukálta oxidatív stresszre adott hatékonyabb válaszra. Így pl. a 

szalicilsav indukálta H2O2-nak szerepe lehet a szalicilsavval előkezelt rizs 

gyökerekben a GSH és nem-fehérje típusú tiolok szintézisének fokozásában (Guo és 

mtsai, 2009). 

A szalicilsavas kezelés és az akklimatizációs folyamat közös tulajdonsága, 

hogy átmenetileg megemelik a hidrogénperoxid szintet (Okuda és mtsai, 1991; Chen 

és mtsai, 1993a). A szalicilsavkezelés nyomán megemelkedett hidrogénperoxid 

szintről feltételezik, hogy szerepe van a szisztemikus szerzett rezisztencia 

kialakulásában és a patogenezissel kapcsolatba hozható fehérjék expressziójában 

(Chen és mtsai, 1993b). Más kutatók viszont nem figyeltek meg szignifikáns változást 

a hidrogénperoxid mennyiségében a szisztemikus szerzett rezisztencia kialakulása 

során (Neuenschwander és mtsai, 1995).  

A hidrogénperoxid szint növekedés valószínűleg a szalicilsav antioxidáns 

enzimekre gyakorolt hatásából ered (Klessig és mtsai, 2000; Ganesan és Thomas 

2001). A legtöbb antioxidáns enzimről kimutatták, hogy a szalicilsav befolyásolja 

aktivitásukat. A Cu, Zn-szuperoxid-dizmutáz enzim aktivitását serkenti a szalicilsav, 

mely hozzájárulhat a hidrogénperoxid szint emelkedéséhez (Rao és mtsai, 1997). 

Ugyanakkor a POD és a GR működését is fokozza a szalicilsav in vivo, mely viszont a 

hidrogénperoxid felhalmozódás ellen hat (Dat és mtsai, 1998a; Janda és mtsai, 1999). 
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A GST enzim esetében nem egyértelmű a szalicilsav hatása. Az enzim in vitro 

aktivitását nem-kompetitív módon gátolja a szalicilsav (Watahiki és mtsai, 1995), míg 

expressziójára serkentő hatású. Egyes GST gének promóter régiójában szalicilsav 

reszponzív elemet találtak (as-1 elem), melyet a szalicilsav, illetve az auxin és a metil-

jazmonát is reaktív oxigénformákon keresztül aktivál (Garretón és mtsai, 2002). 

Hosszantartó szalicilsavkezelés Arabidopsisban csökkentette a KAT és az APX 

aktivitását, és hiperszenzitív reakcióhoz hasonló sejtelhaláshoz vezetett (Rao és 

mtsai, 1997). Szintén csökkentette a KAT és az APX aktivitását a szalicilsav Astragalus 

adsurgens Pall. kalluszkultúrában, megnövelve ezáltal a hidrogénperoxid szintet (Luo 

és mtsai, 2001). 

A szalicilsavról bebizonyosodott, hogy képes közvetlenül a dohányból izolált 

kataláz enzimhez kötődni és gátolni annak működését (Chen és mtsai, 1993b; 

Conrath és mtsai, 1995) Számos más növényfaj esetén (pl. Arabidopsis, paradicsom, 

uborka) is kimutatták a szalicilsav in vitro katalázgátló hatását (Sánchez-Casas és 

Klessig, 1994). A szalicilsav katalázgátló hatásáról feltételezik, hogy magyarázhatja a 

megnövekedett hidrogénperoxid szintet, és így szerepet játszik a szisztemikus 

szerzett rezisztencia kialakulásában (Chen és mtsai, 1993a). Ennek ellenére még 

mindig kétséges a katalázgátlás jelentősége a rezisztencia indukciójában. Egyrészt, 

mert a szalicilsav katalázkötése nem specifikus, más vastartalmú fehérjéhez is 

kötődik, pl. akonitázhoz (Rüffer és mtsai, 1995). Másrészt, mivel nem minden növény 

esetében figyeltek meg egyértelmű gátlást és későbbi munkák különbséget találtak a 

kataláz izoenzimek között szalicilsav iránti érzékenységükben is. A kukorica KAT1 

izoenzimének aktivitásában 2 mM szalicilsav jelentős mértékű (kb. 60%) nem-

kompetitív gátlást eredményezett, míg a KAT2 esetében a gátlás kompetitív volt és 

gyenge (20%) (Horváth és mtsai, 2002). Továbbá a különböző kataláz izoenzimek 

szövetspecifikus expressziója különbséget eredményezhet a szalicilsav adott 

szövetben kifejtett hatásában, amennyiben a kataláz valóban szerepet játszik a 

szalicilsav hatásának közvetítésében. 
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A katalázgátlás mechanizmusát illetően feltételezik, hogy a szalicilsav, mint 

elektrondonor a katalázt lassabb, peroxidatív útra tereli. Alacsonyabb 

hidrogénperoxid szint mellett ez gátlásként jelentkezik, míg káros szintű 

hidrogénperoxid ellen védi az enzimet (Durner és Klessig, 1996). A katalázgátlás 

során azonban a szalicilsav szabadgyökké alakul, amely a továbbiakban 

lipidperoxidációt okozhat. Mind a katalázgátlás nyomán megemelkedett 

hidrogénperoxid szintről, mind a gátlás során keletkező lipidperoxidokról 

feltételezik, hogy részt vesznek a szalicilsav-függő rezisztencia kialakulásának 

jelátviteli folyamatában (Anderson és mtsai, 1998).  

Astragalus adsurgens Pall. kalluszkultúrában 0,2 mM szalicilsav  megnövelte az 

endogén hidrogénperoxid szintet. Külsőleg adott hidrogénperoxid azonban nem 

helyettesítette teljes mértékben a szalicilsav hatását. Dimetil-tiourea mérsékelte 

viszont a szalicilsav hatását a hidrogénperoxid szint csökkentése által (Luo és mtsai, 

2001). Tehát a szalicilsav hatásnak csak részben a hidrogénperoxid a közvetítője. A 

hidrogénperoxid mellett szerepet játszhat a kataláz gátlásakor keletkező szalicilsav-

szabadgyök és az általa okozott lipidperoxidáció is (Klessig és mtsai, 2000). 

Nemcsak a szalicilsav hatására nő meg a reaktív oxigénformák mennyisége a 

sejtben, hanem bizonyítékok szólnak amellett is, hogy a reaktív oxigénformák 

szalicilsav felhalmozódást okoznak (León és mtsai, 1995a; Enyedi, 1999). Ez a 

megfigyelés vezetett egy öngerjesztő szalicilsav-hidrogénperoxid ciklus 

hipotéziséhez, amely ciklus a reaktív oxigénformák felhalmozódását és a sejt halálát 

eredményezi (Van Camp és mtsai, 1998). A nekrotikus léziók kialakulását és 

terjedését magyarázó modellben központi szerepet játszik ez az öngerjesztő ciklus, 

mely által megnő a reaktív oxigénformák mennyisége, és programozott sejthalál 

indukálódik (Overmyer és mtsai, 2003). 



 42

3. KUTATÁSI CÉL 

 

Munkánk során arra kerestünk választ, milyen védekező mechanizmusok 

indukálódnak a kukoricanövényekben a kadmiumkezelést követően. Vizsgálni 

kívántuk továbbá azt is, hogy van-e különbség a levél és a gyökér kadmiumkezelésre 

adott válaszreakcióiban. Munkánk legfőbb célja az volt, hogy tanulmányozzuk az 

endogén jelátvivő molekula, a szalicilsav akkumulációját a kukorica 

kadmiumstresszre adott válaszreakciója során. Ezért a következő vizsgálatok 

elvégzését tűztük ki célul: 

• Annak érdekében, hogy a kadmium indukálta oxidatív stresszt detektáljuk, 

három stresszmarker értékeinek (klorofilltartalom, lipidperoxidáció és klorofill-a 

fluoreszcencia indukciós paraméter) változásait követjük nyomon. 

• Vizsgáljuk, a kadmiumkezelés során hogyan változik a membránpermeabilitás, 

ezért mérjük a különböző membránfrakciók zsírsavösszetételének, kettőskötés 

indexének, valamint a telítetlenségi százalék értékének változásait. 

• Az antioxidáns védekezőrendszert vizsgálva meghatározzuk a kataláz, az 

aszkorbát-peroxidáz, a glutation-S-transzferáz, a glutation-reduktáz és a gvajakol-

peroxidáz enzimek aktivitásában bekövetkező változásokat.  

• Mérjük a kéntartalmú vegyületek mennyiségi változásait. Vizsgáljuk a glutation 

és annak prekurzorainak (cisztein és γ-glutamilcisztein), valamint a 

nehézfémstressz hasznos és korai figyelmeztető jelének a fitokelatinok 

szintézisének indukcióját, továbbá a fitokelatin szintáz szövetspecifitását. 

Összefüggést keresünk az in vivo fitokelatin szint és az in vitro fitokelatin szintáz 

aktivitásának változásai között. 

• Megvizsgáljuk a szalicilsav (szabad és konjugált formájának) akkumulációját 

kadmiumkezelést követően. Továbbá lehetséges prekurzorainak mennyiségi 

analízise során arra keressük a választ, hogy kukoricában kadmiumstressz során 

a szalicilsav milyen útvonalon szintetizálódhat. 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Növényi anyag, növénynevelés, kadmiumkezelés paraméterei 

 

A kukorica (Zea mays L., Norma hibrid) szemeket 30 percig 0,5%-os 

Neomagnol oldatban fertőtlenítettük, majd desztillált vízzel nedvesített 

szűrőpapírban csíráztattuk 3 napig 26°C-on. A növényeket főzőpohárban (7/pohár), a 

martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet fitotronjában neveltük 250 ml módosított 

Hoagland-tápoldaton, melynek összetétele az 1. táblázatban látható.  

 

1. táblázat A növényneveléshez használt tápodat összetétele. 

 
Makroelem összetétel: Mikroelem összetétel: 

0,3125 mM KNO3 11,92 µM HBO3 

0,45 mM Ca(NO3)2 4,57 µM MnCl2·4H2O 

0,0625 mM KH2PO4 0,191 µM ZnSO4·7H2O 

0,125 mM MgSO4·7H2O 0,08 µM CuSO4·5H2O 

  
0,024  µM (NH4)6Mo7O24·4H2O 

  
15,02  µM FeSO4·7H2O 

  
23,04 µM Na2EDTA·5H2O 

 

A kukoricanövényeket 22/20°C-on 16/8 órás fény-sötét periódus mellett 

neveltük Conviron PGR-15 típusú növénynevelő kamrában (Controlled 

Environments Ltd, Winnipeg, Canada) 10 napos korig. A megvilágítás mértéke 340 

µmol m-2 s-1 PPFD, a relatív páratartalom 75% volt. A tápoldatot kétnaponta cseréltük. 

A kadmiumkezelés hatásának vizsgálatához a 10 napos növénykék tápoldatát 

0, 10, 25 és 50 µM koncentrációkban Cd(NO3)2-ot tartalmazóra cseréltük. A kezelés 7 
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napig tartott, mialatt a kontroll és kadmiummal kezelt növények tápoldatát 

kétnaponta cseréltük.  

 

4.2. Klorofilltartalom mérése 

 

A teljes klorofilltartalom meghatározásához SPAD-502 klorofillmérő (Minolta 

Camera Co., Ltd, Tokyo, Japan) berendezést használtunk. A mérés alapját a levélen 

áthaladt infravörös és vörös fény erősségének aránya képezi. Ez az arány annál 

nagyobb, minél több vörös fény nyelődik el a levélben, ami szoros összefüggést 

mutat a klorofilltartalommal. A SPAD-érték 0-tól 100 feletti értékig terjedhet. 

A méréseket a harmadik levélen a kadmiumkezelés kezdetétől számított 1, 4 

és 7 nap elteltével végeztük. 

 

4.3. Lipidperoxidáció meghatározása 

 

A lipidperoxidáció meghatározása az MDA tartalom mérésén alapszik. Az 

előkészítés során 0,2 g növényi mintát dörzsmozsárban 600 µl 0,1%-os (w/v) triklór-

ecetsavval (TCA) eldörzsöltünk, majd 12000 g-vel 10 percig centrifugáltuk. A 

felülúszó 300 µl-éhez 2 ml 0,5% (w/v) tiobarbitursavat (TBA) tartalmazó 20%-os (w/v) 

TCA-t adtunk és az elegyet 90°C-on 30 percig inkubáltuk. Az MDA tartalom 

meghatározása spektrofotometriásan, 532 nm-en történt, a 600 nm-en mért nem 

specifikus abszorpció figyelembevételével. 

A lipidperoxidok koncentrációját az MDA tartalomból a 155 mM-1 cm-1 

extinkciós koefficiens segítségével számoltuk ki, és pmol g-1 friss tömeg adtuk meg 

(Thomas és mtsai, 2004). A kukoricanövények harmadik levél, illetve gyökér MDA 

tartalmának mérését a kadmiumstressz első, negyedik és hetedik napján végeztük. 
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4.4. Klorofill fluoreszcencia indukció mérése 

 

A ∆F/Fm’ klorofill fluoreszcencia indukciós paramétert (∆F/Fm’ = (Fm’ – Fs)/ Fm’, 

ahol az Fm’ a maximális, míg az Fs a steady state klorofill fluoreszcencia szinteket 

jelölik fény adaptált állapotban) Janda és mtsai (1994) által leírtak szerint PAM-2000 

típusú (Walz, Effeltrich, Németország) fluorométerrel 22°C-on, a növénynevelő 

kamrában mértük. A mérések 7 napos kadmiumkezelést követően a harmadik 

teljesen kifejlett levélen történtek. 

 

4.5. Lipid extrakció és zsírsav analízis 

 

A lipid extrakció Bligh és Dyer (1959) módszere szerint történt. 1 g növényi 

mintát folyékony nitrogénben eldörzsöltünk, majd 3x4 ml metanol: kloroform = 2:1 

elegyével centrifugacsővekbe átmostuk, 4 ml vizet adtunk hozzá, és alaposan 

összeráztuk, illetve vortexeltük. A dörzsmozsarat még egyszer 4 ml kloroformmal 

átmostuk a centrifugacsőbe és 4 ml 2 %-os NaCl oldatot mértünk hozzá. Az 

extraktumot összeráztuk, vortexeltük és 10 percig 5000 g-vel centrifugáltuk. Az alsó 

kloroformos fázist Pasteur pipettával üvegfiolába pipettáztuk, és a csapadékot 2,5 ml 

kloroformmal újra extraháltuk, összeráztuk, vortexeltük és 5 percig 5000 g-vel 

centrifugáltuk. Az alsó kloroformos fázist Pasteur pipettával leszívtuk, és az 

előzőhöz adtuk. A mintákat vákuumbepárlóban szárazra pároltuk, majd 500 µl 

toluol: etanol = 4:1 elegyével visszaoldottuk, és a mérésig −20°C-on tároltuk. 

Az összlipid extraktumból a lipid frakciók szétválasztása vékonyréteg 

kromatográfiával történt. Az extraktumból 4 x 50 µl-t vittünk fel Hamilton 

fecskendővel a 20 x 20 cm-es szilikagél (szilikagél 60, Merck, Darmstadt, Germany) 

rétegre. Száradás után a futtatás a következő összetételű futtató elegyben történt: 50 

ml kloroform, 20 ml aceton, 10 ml metanol, 10 ml ecetsav és 5 ml víz. Futtatás utána a 

réteget megszárítottuk, majd primulinnal (100 mg primulin/100 ml aceton:víz = 4:1) 
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lefújtuk. Száradás után UV-fényben a szétvált frakciók foltjai ceruzával 

körülrajzolhatók. Az egyes foltokat lekapargattuk, és üvegfiolába raktuk. 

A zsírsavak metilészterezése Pham-Quoc és mtsai (1994) által leírtak szerint 

történt. A lekapargatott szilikagélhez 3 ml kénsavas metanolt (97,5 ml metanol és 2,5 

ml kénsav) és belső standardként, 10 µl heptadekánsavat (1 µg/ µl) adtunk. Az 

elegyet 45 percre 70°C-os vízfürdőbe, ezután 10 percig jégre helyeztük. A mintákhoz 

1 ml vizet és 0,5 ml heptánt adtunk és vortexeltük. A fázisszétválás után a felső 

heptán fázist Pasteur pipettával gázkormatográfiás (GC) fiolákba pipettáztuk és a GC 

analízisig −20°C-on tároltuk. 

A gázkromatográfiás mérés paraméterei a következők voltak: 

Gázkromatográf típusa: Shimadzu GCMS-QP2010 (Shimadzu Co., Kyoto, Japan) 

Oszlop típusa: SP-2380 kapilláris oszlop (30 m x 0,25 mm I.D., df= 0,20 m) 

(Supelco/Sigma-Aldrich Co., St.Louis, MO, USA) 

Injektor hőmérséklete: 200°C 

Injektálás: split módban 1/5 split aránnyal 

Vivőgáz: He, sebessége: 37,8 cm/perc 

A mérés során a kollonnatér hőmérséklete a következőképpen változott: a kezdeti 

175°C-os hőmérséklet, nyolc perc elteltével 50°C/perc sebességgel 240°C-ra 

emelkedett, és ezt 5 percen át tartotta.  

Detektor: tömegspektrométer (MS) 

 Ionforrás és interface hőmérséklete: 200 °C 

 Solvent cut time: 2 perc 

Az adatok kiértékelése a GCMS 2.10 szoftverrel történt (Shimadzu C., Kyoto, Japan). 

A telített, egyszeresen telítetlen, kétszeresen és háromszorosan telítetlen zsírsav 

metilészterek azonosításához a 74, 55, 67 és 79 tömeg/töltés (m/z) értékű ionokat 

követtük nyomon. 

A kettőskötés indexet, a DBI = a telítetlen zsírsavak mol% x az egyes telítetlen 

zsírsavakban lévő kettőskötések számával [1x(18:1%) + 2x(18:2%) + 3x(18:3%)] képlet, 
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illetve a telítetlenségi százalék értékeket, a telítetlenségi% = 18:1% + 18:2% + 18:3% 

képlet segítségével a mól% értékekből számítottuk. 

 

4.6. Cisztein-, γ-glutamilcisztein- és glutationtartalom meghatározása 

 

A tiol vegyületek meghatározása Kocsy és mtsai (2004) módszere alapján 

történt. A minta előkészítés során 0,4 g növényi mintát folyékony nitrogénben 2 ml 

0,1 M HCl és 1 mM Na2EDTA jelenlétében eldörzsöltünk. A mintákat hűtött 

centrifugában 15000 g-vel 20 percig centrifugáltuk. 

A totál tioltartalom meghatározásához a felülúszó 120 µl-éhez 180 µl 0,2 M 2-

(ciklohexilamino)etánszulfonsavat (pH 9,3) és 30 µl 3 mM ditiotreitolt mértünk. A 

reakcióelegyet szobahőmérsékleten 60 percig inkubáltuk, mialatt a diszulfid hidak 

redukálódtak. A származékképzéshez 20 µl 15 mM monobromobimánt adtunk a 

reakcióelegyhez és sötétben, szobahőmérsékleten 15 percig inkubáltuk. A tiol 

csoportok származékképzése ez idő alatt történt meg, majd a reakciót 350 µl 0,25%-os 

(v/v) metánszulfonsavval leállítottuk. 

A folyadékkromatográfiás méréshez Waters típusú HPLC-t (WATERS, Milford, 

MA, USA) használtunk, mely a következő részegységekből állt: W2690 

pumparendszer, mely tartalmazott egy automata mintaadagolót, oszloptermosztátot 

és gradiens keverésre alkalmas pumparendszert és egy W474 scanning fluoreszcens 

detektor. A mérési adatok kiértékelése Millenium32 program (WATERS, Milford, 

MA, USA) segítségével történt. 

A totál tiol tartalmú mintákból 20 µl-t injektáltunk a 10 µm szemcseméretű, 

250 x 4 mm méretű BST Rutin 10 C18 BD oszlopra. A mérés során az alábbi 

szolvenseket használtuk: 

A: 90% víz, 10% metanol (MeOH), 0,25% ecetsav (pH 3,9) 

B: 90% MeOH, 10% víz, 0,25% ecetsav. 
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Az elválasztás a 2. táblázatban található gradiens programmal történt. Az 

áramlási sebesség az analízis során 1,5 ml/perc, az oszlophőmérséklet 30°C volt.  

 

2. táblázat A cisztein, γ-glutamilcisztein és glutation HPLC analízise során használt 

gradiens program. 

 
  Idő 

(perc) 

A% B% 

1  0 100 0 

2 10 92 8 

3 15 86 14 

4 17,5 0 100 

5 25,5 0 100 

6 26,5 100 0 

7 31 100 0 

 

A származékképzett minták detektálása fluoreszcens detektorral 380 nm-es 

gerjesztési és 480 nm-es kisugárzási hullámhosszon történt. 

 

4.7. Antioxidáns enzimek kivonása és aktivitás mérése  

 

Az izolálás során 0,5 g növényi anyagot kvarchomokkal dörzsöltünk el 2,5 ml 

jéghideg 0,5 mM TRIS pufferben (pH 7,4), 3 mM MgCl2 és 1 mM EDTA jelenlétében 

dörzsmozsárban. A homogenátumot hűtött centrifugában 20 percig centrifugáltuk 

15000 g-vel. A felülúszót Eppendorf csövekbe osztottuk szét.  

A minták összfehérje koncentrációját Bradford (1976) módszerén alapuló Bio-

Rad reagenssel határoztuk meg, spektrofotométerben 595 nm-en mérve a 

reakcióelegy abszorbanciáját. A kalibrációs egyenes elkészítéséhez standardként 

bovine serum albumint (BSA) használtunk. 
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A glutation-reduktáz aktivitását a friss, míg a további enzimeket a −20°C-on 

tárolt fagyasztott felülúszóból mértük. Az enzimaktivitásokat fotometriásan 

határoztuk meg (Shimadzu UV-VIS 160A). Mérésig a mintákat jégen tartottuk, a 

méréseket pedig szobahőmérsékleten végeztük. Az enzim aktivitásokat 1 g enzim 

fehérje által 1 perc alatt okozott abszorbancia változásban (∆A min-1 g-1 fehérje) adtuk 

meg.  

 

4.7.1. Kataláz (EC 1.11.1.6) 

 

A kataláz aktivitását 240 nm-en mértük, a hidrogénperoxid fogyását nyomon 

követve. A reakcióelegy össztérfogata 3 ml volt, és 0,44 mM TRIS puffert (pH 7,4) 

0,0375% H2O2-t és 50 µl növényi mintát tartalmazott (Janda és mtsai, 1999). A reakciót 

a H2O2 hozzáadásával indítottuk el. 

 

4.7.2. Gvajakol-peroxidáz (EC 1. 11.1.7) 

 

A gvajakol oxidációja nyomán bekövetkező abszorbancia növekedést 470 nm-

en spektrofotométerrel nyomon követve mértük (Ádám és mtsai, 1995), hidrogén-

peroxid oldattal indítva a reakciót. A 3 ml reakcióelegy összetétele a következő volt: 

88 mM Na-acetát puffer (pH 5,5), 0,88 mM gvajakol, 0,0375% H2O2 és 50 µl növényi 

minta.  

 

4.7.3. Aszkorbát-peroxidáz (EC 1.11.1.11) 

 

Az aszkorbát-peroxidáz aktivitását a következő összetételű reakcióelegyben 

mértük: 0,2 M TRIS puffer (pH 7,8), 5,625 mM aszkorbinsav és 0,042% H2O2. A 

reakcióelegy 2,25 ml volt, mely 50 µl mintát tartalmazott, és a reakciót H2O2 
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hozzáadásával indítottuk. Az aszkorbinsav fogyását 290 nm-en követtük nyomon 

(Janda és mtsai, 1999). 

 

4.7.4. Glutation-reduktáz (EC 1.6.4.2) 

 

A glutation-reduktáz aktivitásának meghatározásakor a 5,5´-ditio-bis-(2-nitro-

benzoesav) (DTNB) redukcióját mértük 412 nm-en a Smith és mtsai (1988) által 

leírtak szerint. A reakcióelegy 1 ml össztérfogata 75 mM Na-foszfát puffert (pH 7,5), 

0,15 mM dietiléntriamin-pentaecetsavat, 0,75 mM DTNB, 0,1 mM NADPH, 1 mM 

GSSG. A reakciót 50 µl minta hozzáadásával indítottuk.  

 

4.7.5. Glutation-S-transzferáz (EC 2.5.1.18) 

 

A glutation-S-transzferáz aktivitásának meghatározása 340 nm-en 

spektrofotometriásan Mannervik és Guthenberg (1981) módszere szerint történt S-2,4-

dinitrofenil-glutation képződését nyomon követve. A 2,75 ml reakcióelegy 72,5 mM 

Na-foszfát puffert (pH 6,5), 2,6 mM GSH-t, 1 mM 1-kloro-2,4-dinitrobenzént 

tartalmazott és a reakciót a 100 µl mintával indítottuk. 

 

4.8. Fitokelatin szintáz izolálás és aktivitásmérés 

 

A 750 mg növényi mintát kvarchomokkal dörzsmozsárban 750 µl 50 mM TRIS 

(pH 8,0) pufferrel, mely 10 mM β-merkaptoetanolt és 14% (v/v) glicerolt tartalmazott, 

eldörzsöltük. Eppendorf centrifugában 13000 g-vel 10 percig centrifugáltuk a 

homogenizátumot, az aktivitásméréshez a felülúszót használtuk. A fitokelatin 

szintáz aktivitását Chen és mtsai (1997) által leírt módszerrel végeztük. A 300 µl 

végtérfogatú reakcióelegy összetétele a következő volt: 200 mM TRIS (pH 8,0), 10 
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mM β-merkaptoetanol, 10 mM GSH, 0,5 mM Cd(NO3)2 és 200 µl növényi minta. A 

reakciót a növényi minta hozzáadásával indítottuk és 60 percig 35°C-on inkubáltuk. 

A reakció leállításához 30µl 50%-os 5-szulfoszalicilsavat használtunk, majd 10 percig 

jégen inkubáltuk. A kicsapodott fehérjéket 13000 g-vel történt 5 perc centrifugálással 

távolítottuk el, és a felülúszót használtuk a HPLC analízishez. 

A folyadékkromatográfiás méréshez Waters típusú HPLC-t (WATERS, Milford, 

MA, USA) használtunk, mely a következő részegységekből állt: W2690 

pumparendszer, (mely tartalmazott egy automata mintaadagolót, oszloptermosztátot 

és gradiens keverésre alkalmas pumparendszert), egy darab W 501 pumpa (a 

származékképzéshez) és egy diódasoros UV/VIS detektor (W996). A mérési adatok 

kiértékelése Millenium32 program (WATERS, Milford, MA, USA) segítségével 

történt. 

A mintából 100 µl-t injektáltunk a fordított fázisú, 5 µm szemcseméretű, 100 x 

2,1 mm méretű Hypersil ODS analitikai oszlopra. A mérés során az alábbi 

szolvenseket használtuk: 

A: víz, 0,1% trifluor-ecetsav (TFA) 

B: víz, 20% acetonitril (ACN), 0,1% TFA 

Az elválasztás a 3. táblázatban található gradiens programmal történt. Az 

áramlási sebesség az analízis során 0,5 ml/perc, az oszlophőmérséklet 25°C, a 

mintatér hőmérséklete 6°C volt.  

A fitokelatinok mennyiségi meghatározása „post-column” 

származékképzéssel történt, a következő összetételű Ellman reagenssel: 50 mM Na-

foszfát puffer (pH 8), 10% ACN és 74,5 µM DTNB. A reagens áramlási sebessége 1,5 

ml/perc volt. A reagens és a minta egy 20 cm hosszú és 1 mm átmérőjű tefloncsőben 

keveredett. A származékképzés után az elegy abszorbanciáját 410 nm-en mértük az 

UV detektorral.  
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3. táblázat A fitokelatinok HPLC analízise során használt gradiens program. 
 

  Idő 

(perc) 

A% B% 

1  0 100 0 

2 2,5 75 25 

3 17,5 0 100 

4 18 0 100 

5 19 100 0 

6 25 100 0 

 

A 2 γ-Glu-Cys dipeptid egységet tartalmazó fitokelatinok [PC2; (γ-Glu-Cys)2-Gly] 

koncentrációját a GSH-ra felvett kalibrációs görbe segítségével határoztuk meg. A 

fitokelatin-szintáz specifikus aktivitását a képződött PC2 nmól mg-1 fehérje min-1 

egységre adtuk meg. A minták fehérjetartalmát a 4.5. pont alatt leírt módszerrel 

mértük. 

 

4.9. Szalicilsav extrakció és mennyiségi analízis 

 

A szalicilsav HPLC-s analízisét Meuwly és Métraux (1993) által leírt módszer 

szerint végeztük, mellyel az alábbi vegyületeket lehet kimutatni: benzoesav, fahéjsav, 

orto-hidroxi-fahéjsav és szalicilsav. A 1,5 g növényi mintát folyékony nitrogénben, 

0,75 g kvarchomok hozzáadásával dörzsmozsárban eldörzsöltük. A homogenátumot 

centrifugacsövekbe öntöttük és 2 ml 70%-os metanolt adtunk hozzá, mely 250 ng 

orto-anizinsavat (o-ANI: belső standerdként használva) és 25 µg para-hidroxi-

benzoesavat (p-HBA: extrakciós karrierként használva) tartalmazott. Az extraktumot 

10000 g-vel 20 percig centrifugáltuk. A felülúszót félretettük, 2 ml 90%-os metanollal 

a csapadékot újra extraháltuk, majd utána 10000 g-vel 20 percig cetrifugáltuk. Az így 

képződött felülúszót az előzőekben félretetthez öntöttük. Ezzel az eljárással a 
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növényben lévő szabad vegyületeket illetve a kötöttek közül a metanolban oldódókat 

lehet kinyerni. 

Az összegyűjtött felúszókat vákuumbepárlóban vizes fázisig bepároltunk, 

majd 1 ml 5%-os (w/v) TCA-t mértünk hozzájuk. Vortexelést követően 13000 g-vel 10 

percig centrifugáltuk. A felülúszókat kétszer 2,5 ml ciklohexán: etilacetát = 1:1 (v/v) 

elegyével particionáltuk. A felső szerves fázis a szabad fenolos vegyületeket, míg az 

alsó vizes fázis a metanolban oldódó kötött fenolos vegyületeket tartalmazta. A felső 

szerves fázist Pasteur pipettával üvegfiolákba helyeztük át és mérésig −20°C-on 

tároltuk. 

A kötött fenolos vegyületek savas hidrolízise a következőképpen történt. Az 

alsó vizes fázishoz 250 µl 0,1 mg/ml p-HBA-t, 5  µl 0,05 mg/ml o-ANI-t és 1,3 ml 8N 

HCl-t adtunk és 80°C-on 60 percig inkubáltuk. Majd a fent leírt módon kétszer 

particionáltuk, és a felső szerves fázisokat felhasználásig –20°C-on tároltuk.  

A HPLC analízis előtt a képződött mintákat vákuumbepárlóban szárazra 

pároltuk, majd az „A” szolvens 900 µl-ében visszaoldottuk. A folyadékkromatográfiás 

méréshez Waters típusú HPLC-t (WATERS, Milford, MA, USA) használtunk, mely a 

következő részegységekből állt: W2690 pumpa rendszer, (mely tartalmazott egy 

automata mintaadagolót, oszloptermosztátot és gradiens keverésre alkalmas 

pumparendszert) UV/VIS diódasoros detektor (W996) és egy W474 scanning 

fluoreszcens detektor. A mérési adatok kiértékelése Millenium32 program (WATERS, 

Milford, MA, USA) segítségével történt. 

A mintából 40 µl-t injektáltunk az 5 µm szemcseméretű, 150 x 4,6 mm méretű 

Supelcosil ABZ Plus analitikai oszlopra. A mérés során az alábbi szolvenseket 

használtuk: 

A: 25 mM Na-acetát (pH 2,6), 15% ACN 

B: 100% ACN. 

Az elválasztás a 4. táblázatban található gradiens programmal történt. Az 

oszlophőmérséklet az analízis során 40°C volt.  
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4. táblázat A benzoesav, o-hidroxi-fahéjsav és szalicilsav HPLC analízise során használt 

gradiens program. 
 

  Idő 

(perc) 

Áramlási 

sebesség 

(ml/perc) 

A% B% 

1  0 1 100 0 

2 1 1 100 0 

3 3 1 95 5 

4 5 1 95 5 

5 18 1 45 55 

6 20 1 0 100 

7 20,1 1,4 0 100 

8 25 1 0 100 

9 27 1 100 0 

10 31 1 100 0 

  

Detektáláshoz a diódasoros UV/VIS detektorral 230 és 300 nm között teljes 

spektrumot vettünk fel, melynek egyik célja az, hogy minden vegyületet a maximális 

abszorbanciánál tudjunk kiértékelni, másrészt a jellemző UV spektrum alapján is 

lehet azonosítani a csúcsot a retenciós idő mellett (benzoesav, orto-hidroxi-fahéjsav, 

szalicilsav és transz-fahéjsav). A vizsgált vegyületek közül az orto-hidroxi-fahéjsav és 

a szalicilsav fluoreszkál is. Detektálásuk 317 nm gerjesztési és 436 nm kisugárzási (o-

HCA), illetve 305 nm gerjesztési és 407 nm kisugárzási hullámhosszon (SA) történt.  

A mintavétel a kadmiumos kezelés negyedik és hetedik napján történt, a 

kezeletlen illetve kezelt növények harmadik leveléből és a gyökérből. 
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4.10. Statisztikai analízis 

 

Az eredmények 10 ismétlés átlagai a klorofill-a fluoreszcencia indukciós 

mérések és a klorofilltartalom esetében, 5 ismétlés átlagai az MDA-tartalom 

meghatározása, és a HPLC-s analízisek során, 3 − 5 mérés átlagai az enzimaktivitási 

adatok, illetve 3 mérés átlagai a GC analízis eredményei. Mivel az általunk vizsgált 

paramétereket az öregedési folyamatok is befolyásolhatják (Prochazkova és mtsai, 

2001), a paraméterek változásait az azonos napos kontroll növényekben mért 

értékekhez hasonlítottuk. A szignifikancia vizsgálathoz Student-féle kétmintás t-

próbát használtunk. 
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. Kadmiumkezelés hatásának vizsgálata kukoricában 

 

Korábbi eredményeink azt mutatták, hogy kukoricában 500 µM Cd, azaz akut 

kadmiumstressz már egy nap elteltével csökkenti a gyökér életképességét, a klorofill-

a fluoreszcencia indukciót, és befolyásolja az antioxidáns enzimek aktivitását. Ilyen 

előzmények után a továbbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy a kadmium 

alacsonyabb koncentrációban, de hosszabb időtartamú kísérletben vizsgálva milyen 

változásokat indukál. A növénynevelés a 4.1. pontban leírtak szerint történt. Az 1 

hetes kezelés során a Cd(NO3)2-ot 10, 25 és 50 µM koncentrációkban alkalmaztuk. 

Vizsgálatainkat a kukoricanövények teljesen kifejlett harmadik levelén és a gyökéren 

végeztük. 

 

5.1.1. Kadmiumkezelés okozta oxidatív stressz vizsgálata három stresszmarker segítségével 

 

Az 50 µM-os kadmiumkezelés már szemmel látható változással járt együtt, 

hiszen 7 nap elteltével klorózist okozott. A kadmiumstressz mértékének 

megállapítására mértük a klorofilltartalom, klorofill-a fluoreszcencia indukció 

változását és meghatároztuk az MDA-tartalmat. Mivel az általunk mért 

paramétereket a növény öregedése is befolyásolhatja, ezért a mért értékek változását 

mindig az azonos napos kontroll növényekével hasonlítottuk össze.  

 

5.1.1.1. Kadmiumkezelés hatása a klorofilltartalomra 

 

A klorofilltartalom mérése a kadmiumkezelés kezdetétől számított 1., 4. és 7. 

napon történt. Az eredményeket az 5. táblázat tartalmazza.  
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5. táblázat Kadmiumstressz hatása a klorofilltartalomra kukoricanövényben. A kísérlet során 

a 10 napos növényeket tápoldatban kadmium hozzáadása nélkül (kontroll), illetve 10, 25 és 50 

µM kadmium koncentrációjú tápoldatban neveltük 1, 4 és 7 napon át. A mintavételhez a 

harmadik teljesen kifejlett levelet használtuk. Zárójelben a szórásadatok vannak feltüntetve. *, 

**, ***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a kontrollhoz képest (n=10). 

Kezelés 

időtartama 

Klorofilltartalom 

0 µµµµM Cd 10 µµµµM Cd 25 µµµµM Cd 50 µµµµM Cd 

1 nap 

27,5 

(± 4,2) 

27,1 

(± 4,8) 

27,6 

(± 5,3) 

27,3 

(± 5,5) 

4 nap 

29,7 

(± 3,5) 

26,8 

(± 4,7)* 

25,8 

(± 5,0)** 

25,6 

(± 4,8)** 

7 nap 

25,2 

(± 2,6) 

22,4 

(± 3,2)* 

21,8 

(± 4,2)* 

15,6 

(± 3,7)*** 

 

A kísérlet időtartama alatt, a kontroll növények harmadik levelének 

klorofilltartalma 4 nap elteltével nem változott szignifikánsan. A 4. napon mért 

értékekhez képest azonban a 7. napon csökkent a klorofilltartalom. A táblázatban 

szereplő eredményekből jól látható, hogy az 1 napos kadmiumkezelés még nem 

befolyásolta a levelek klorofilltartalmát, míg a 4. naptól koncentrációfüggő 

szignifikáns csökkenést (9, 12 és 13%) tapasztaltunk 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében. 

A kadmiumstressz 7 nap elteltével 11 és 13%-os csökkenést eredményezett a 10 és 25 

µM-os koncentrációk esetében, a legkifejezettebb változás az 50 µM-os kadmium 

koncentrációnál látható, ahol a klorofilltartalom 39%-kal alacsonyabb volt az azonos 

napos kontrollhoz képest. 

 

5.1.1.2. Kadmiumkezelés hatása a lipidperoxidációra 

 

A kadmium által okozott lipidperoxidáció meghatározása az MDA tartalom 

mérésének segítségével a kezelés kezdetétől számított 1., 4. és 7. napon történt. Az 

eredményeket a 6. táblázat tartalmazza.  
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6. táblázat Kadmiumstressz hatása a lipidperoxid tartalomra kukoricanövényben. A kísérlet 

során a 10 napos növényeket tápoldatban kadmium hozzáadása nélkül (kontroll), illetve 10, 25 

és 50 µM kadmium koncentrációjú tápoldatban neveltük 1, 4 és 7 napon át. A mintavételhez a 

harmadik teljesen kifejlett levelet illetve a gyökeret használtuk. Zárójelben a szórásadatok 

vannak feltüntetve. *, **: szignifikáns P≤0,05 és 0,01 szinten a kontrollhoz képest (n=5). 

 

Kezelés 

időtartama 

 

Lipidperoxidok (MDA pmol g-1 friss tömeg) 

levél gyökér 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

1 nap 

34,6 

(± 5) 

34,1 

(± 2,6) 

32,7 

(± 4,5) 

34,5 

(± 2,0) 

12,3 

(± 2,1) 

13,8 

(± 1,7) 

14,3 

(± 2,0) 

11,2 

(± 1,5) 

4 nap 

35,3 

(± 3,6) 

40,2 

(± 2,8)* 

40,3 

(± 2,4)* 

43,4 

(± 2,5)** 

13,3 

(± 1,6) 

13,4 

(± 0,8) 

13,6 

(± 1,5) 

12,8 

(± 0,6) 

7 nap 

56,2 

(± 0,6) 

65,0 

(± 6,2)* 

66,2 

(± 3,8)** 

65,0 

(± 6,7)** 

13,3 

(± 1,6) 

14,2 

(± 3,2) 

15,1 

(± 1,1) 

14,4 

(± 2,3) 

 

Az MDA tartalom szignifikánsan megemelkedett a kontroll növények 

levelében a kísérlet 7. napjára, ami a méréshez használt harmadik levél öregedésével 

magyarázható. A táblázatban szereplő adatokból látható, hogy a kadmiummal kezelt 

növények levelében 1 nap elteltével a lipidperoxidáció mértéke a kontroll 

növényekéhez hasonló volt. A 4 napos kezelés 14, 14 és 23%-os, illetve a 7 napos 

kezelés 15, 17 és 15%-os szignifikáns emelkedést mutatott a lipidperoxidációban 10, 

25 és 50 µM Cd jelenlétében, az azonos napos kontroll növények levélében mérthez 

képest. Az MDA tartalom a gyökérben a kísérlet során sem a kontroll, sem a 

kadmiummal kezelt növények esetében nem változott. 
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5.1.1.3. Kadmiumkezelés hatása a klorofill-a fluoreszcencia indukciós paraméterre 

 

Mivel a klorofilltartalom, és a levél MDA tartalom szignifikáns változást csak 

a kadmiumkezelés 7. napján mért értékeknél mutatott, a PS II kvantumhatásfokát 

jellemző ∆F/Fm’ klorofill-a fluoreszcencia indukciós paramétert csak a 7 napos 

kadmiummal kezelt növények harmadik levelén mértük. A ∆F/Fm’ paraméter 

csökkenése 25 µM-os kadmium koncentrációnál már statisztikailag szignifikáns (3%), 

de igazán kifejezetté csak az 50 µM-os kadmiumkezelésnél válik (21%) a kontrollhoz 

képest (3. ábra). 
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3. ábra 7 napos kadmiumstressz hatása a ∆F/Fm’ klorofill fluoreszcencia indukciós 

paraméterre kukoricanövény levelében 7 nap elteltével. *, ***: szignifikáns P≤0,05 és 0,001 

szinten a kontroll értékhez képest (n=10). 

 

5.1.2. Kadmiumkezelés hatása a membrán lipid összetételre 

 

A környezeti tényezők megváltozása során a sejtek a membrán lipid összetétel 

megváltoztatásával érik el az optimális élettani körülmények fenntartását 

(Thompson, 1992). A halofita Crithmum maritimum sóionok indukálta oxidatív 

károsodás elleni védekezés során, a membrán lipid összetétel úgy változik meg, hogy 

kevesebb többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmaz (Ben Hamed és mtsai, 2005). Míg 

hideg edzés során búzában kimutatták, hogy a membránok magasabb telítetlenségi 
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foka összefüggésben van a hideg toleranciával (Szalai és mtsai, 2001). Számos 

növényfajban kimutatták, hogy a membrán telítetlenségi foka összefüggésben van a 

nehézfémtoleranciával is (Maksymiec, 1997). 

Eredményeink azt mutatták, hogy az általunk vizsgált körülmények között a 

kadmium oxidatív stresszt és membránkárosodást indukál a kukoricanövényben, 

kiváncsiak voltunk vajon hogyan befolyásolja a kadmiumkezelés a membránok 

fluiditását, ezért vizsgáltuk membrán lipidek zsírsav összetételének, kettőskötés 

indexének, valamit a telítetlenségi százalék értékének változásait. A növénynevelés 

körülményei a 4.1. pontban leírtak szerint történt. A mintavétel a 10, 25 és 50 µM 

Cd(NO3)2-os kezelés 7. napján történt. Vizsgálatainkat a kukoricanövények harmadik 

teljesen kifejlett levelén és gyökéren végeztük.  

A következő lipidfrakciókat vizsgáltuk: monogalaktozildiacilglicerol (MGDG), 

foszfatidiletanolamin (PE), foszfatidilglicerol (PG) és digalaktozildiacilglicerol 

(DGDG). A levélben és a gyökérben az UV-fény alatt a lipidfrakcióknak eltérő volt az 

intenzitása, ami azt sugallja, hogy ezek aránya a levélben és a gyökérben eltérő. A 

levélben az MGDG, DGDG és PG frakciók domináltak, míg a gyökérben ezek 

intenzitása hasonló volt a többi frakcióhoz. 

 

5.1.2.1. Kadmium indukálta változások a levélben 

 

A különböző lipidfrakciók zsírsavösszetételét vizsgálva a levélben 

megállapítottuk, hogy az MGDG és DGDG frakciókban a linolénsav (18:3), a PE és 

PG frakciókban a palmitinsav (16:0) és a 18:3 dominált (7. táblázat).  

 

 

7. táblázat: A zsírsavösszetétel (mól%), a kettőskötés index (DBI) a telítetlenségi százalék 

(%unsat) változása a kukoricalevélből nyert különböző lipidfrakciókban 7 napos 

kadmiumkezelés után. A növényeket kadmium nélkül (kontroll), illetve 10, 25 és 50 µM 

Cd(NO3)2-ot tartalmazó tápoldatban neveltük 1 hétig. Zárójelben a szórásadatok vannak 

feltüntetve.  *,**,***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0.001 szinten a kontrollhoz képest (n=3). 
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Frakciók Kezelések C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 DBI %unsat 
MGDG Kontroll 

 
2,4 

(±0,4)  
0,8 

(±0,5)  
0,2 

(±0,1)  
2,4 

(±0,2)  
94,2 

(±0,7)  
287,6 
(±2,4)  

96,8 
(±0,9)  

 10µM Cd  
 

2,6 
(±0,7)  

1,0 
(±0,4)  

0,2 
(±0,04)  

3,0 
(±0,7)  

93,2 
(±1,5)  

285,9 
(±3,7)  

96,5 
(±1,1)  

 25µM Cd 
 
  

3,2 
(±0,6) 

 

0,6 
(±0,2) 

 

0,2 
(±0,08) 

 

3,7 
(± 0,5)  

* 

92,2 
(±1,2) 

 

284,4 
(±2,7) 

 

96,2 
(±0,7) 

 
 50µM Cd 

 
3,5 

(±1,1)  
2,0 

(±1,9)  
0,5 

(±0,19)  
3 

(±0,5)  
91,0 

(±3,0)  
279,5 
(±8,9)  

94,5 
(±3,0)  

PE Kontroll 
 

39,5 
(±3,6)  

3,9 
(±1,6)  

3,4 
(±2)  

22,5 
(±1,5)  

35,2 
(±1,9)  

153,2 
(±9,9)  

59,3 
(±3,0)  

 10µM Cd  
 
 

21,0 
(±2,2) 
 *** 

8,1 
(±1,9)  

* 

3,6 
(±0,6) 

 

34,5 
(±4,7)  

* 

32,7 
(±4,6) 

 

170,9 
(±4,6)  

* 

70,9 
(±0,4) 

 * 
 25µM Cd 

 
  

23,6 
(±1,7)  

*** 

3,2 
(±0,2) 

 

1,0 
(±0,3) 

 

29,6 
(±2,3)  

** 

42,9 
(±3,1) 

 * 

188,5 
(±6,2)  

*** 

73,2 
(±1,9)  

*** 
 50µM Cd  

 
 

23,5 
(±3)  
*** 

11,4 
(±1,6)  

*** 

5,1 
(±0,4) 

 

31,9 
(±3)  
** 

27,8 
(±1,1)  

*** 

150,7 
(±9,2) 

 

64,4 
(±4,2) 

 
PG Kontroll 

 
41,1 

(±1,3)  
3,5 

(±1,1)  
1,5 

(±0,2)  
5,1 

(±0,1)  
29,6 

(±2,0)  
100,5 
(±5,7)  

36,2 
(±1,7)  

 10µM Cd  
 
  

32,1 
(±0,6)  

*** 

2,7 
(±0,01) 

  

1,1 
(±0,02)  

* 

5,6 
(±0,3)  

* 

43,1 
(±0,3)  

*** 

141,5 
(±2,2) 

 *** 

50,4 
(±1,3)  

*** 
 25µM Cd 

 
  

30,1 
(±1,2)  

*** 

2,3 
(±0,3) 

 

1,5 
(±0,9) 

 

5,7 
(±0,7) 

 

47,5 
(±2,3) 
 *** 

155,4 
(±7,2) 

 *** 

55,6 
(±1,6) 

 *** 
 50µM Cd  

 
 

38,7 
(±0,9)  

* 

4,3 
(±0,3) 

 

2,4 
(±0,6)  

* 

6,8 
(±0,3) 

 ** 

34,1 
(±0,6) 

 * 

118,2 
(±1,6) 

 *** 

43,3 
(±0,7) 

 *** 
DGDG Kontroll 

 
10,8 

(±0,9)  
2,0 

(±0,4)  
0,7 

(±0,2)  
3,4 

(±0,2)  
83,2 

(±1,6)  
257,0 
(±4,4)  

87,2 
(±1,3)  

 10µM Cd  
 

10,2 
(±0,7)  

2,7 
(±0,2)  

0,7 
(±0,06)  

3,6 
(±0,4)  

82,7 
(±1,3)  

256,1 
(±3,1)  

87,1 
(±0,9)  

 25µM Cd 
 
  

6,6 
(±1,7)  

* 

1,9 
(±0,3) 

 

0,5 
(±0,1) 

 

4,1 
(±1,6) 

 

87,0 
(±3,5) 

 

269,5 
(±7,5) 

 

91,5 
(±2,0) 

 
 50µM Cd 

 
9,5 

(±1,8)  
2,4 

(±0,1)  
0,5 

(±0,03)  
3,6 

(±0,4)  
83,9 

(±2,0)  
259,4 
(±5,8)  

88,0 
(±1,9)  
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Hasonló arányokat figyeltek meg Stefanov és mtsai (1995), mivel a kukorica 

levelében 16:0, linolsav (18:2) és 18:3 zsírsavak voltak legnagyobb mennyiségben.  

Az eredményeket összesítő táblázatból látható, hogy az MGDG és DGDG 

frakciók zsírsavösszetételét, kettőskötés indexét és a telítetlenségi százalékot a 7 

napos kadmiumkezelés nem befolyásolta, míg a PE és PG frakciókban szignifikáns 

változások voltak kimutathatók (7. táblázat). 

A kadmiumkezelés hatására a PE frakcióban a 16:0 aránya erőteljes csökkenést 

eredményezett, mivel mennyisége 46, 40 és 46%-kal alacsonyabb értéket mutatott 10, 

25 és 50 µM Cd jelenlétében. A sztearinsav (18:0) aránya a 10 µM-os Cd kezelésre 107, 

az 50 µM-os Cd kezelésre pedig 192%-os statisztikailag szignifikáns emelkedést 

mutatott. Az olajsav (18:1) mennyiségét a kadmium nem befolyásolta. A kadmium 

valamennyi alkalmazott koncentrációban statisztikailag szignifikánsan megemelte a 

18:2 szintet, mivel mennyisége 53, 31 és 41%-os emelkedést mutatott 10, 25 és 50 µM 

Cd jelenlétében. Ezen kívül a 18:3 mennyiségét a 25 µM kadmiumos kezelés 22%-kal 

megemelte, az 50 µM-os kezelés 21%-kal csökkentette a kontroll értékhez képest (7. 

táblázat). E változásokkal összefüggésben a PE frakcióban az alacsonyabb Cd 

koncentrációknál (10 és 25 µM) emelkedést mutatott a kettőskötés index (11 és 23%) 

és a telítetlenségi százaléka (19 és 23%), míg az 50 µM-os kadmiumkezelésnél nem 

változtak szignifikánsan ezen paraméterek értékei a kontrollhoz képest (7. táblázat). 

A PG frakció zsírsavösszetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 16:0 

mennyisége 10, 25 és 50 µM-os kadmiumkezelés hatására 21, 26 és 5%-kal csökkent. 

A kadmiumkezelés a 18:0 és 18:1 igen alacsony értékeit nem befolyásolta 

számottevően. A 18:2 szintje 9, 11 és 33%-kal, míg a 18:3 szintje 45, 60 és 15%-kal 

megemelkedett 10, 25 és 50 µM kadmium jelenlétében a kontrollhoz képest (7. 

táblázat).  

A klorofill fehérje komplexek oligomerizációjában szerepet játszó transz-∆3-

hexadekánsav (t16:1) csak a levél PG frakcióban fordul elő. A t16:1 mennyisége 

valamennyi alkalmazott kadmium koncentrációban statisztikailag szignifikánsan, 26, 

40 és 28%-kal csökkent (4. ábra). 
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4. ábra Kadmiumstressz hatása a transz-∆3-hexadekánsav mennyiségére kukorica levél PG 

frakciójában a kezelés 7. napján. *,**,***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a kontroll 

értékhez képest (n=3). 

 

A telített palmitinsav és a t16:1 arányának csökkenése, és a telítetlen zsírsavak 

arányának növekedése, a kettőskötés index és a telítetlenségi százalék 

megemelkedéséhez vezetett, mely nagyobb mértékű volt a 10 és 25 µM-os 

koncentrációknál , mint az 50 µM kadmium esetében. DBI értéke 40, 54 és 17%-kal, a 

telítetlenségi százalék értéke 39, 53 és 19%-kal emelkedett meg 10, 25 és 50 µM Cd 

jelenlétében (7. táblázat).  

Összefoglalva, a levélben a PE és PG frakciókban a kadmiumkezelés hatására 

a telítetlen zsírsavak arány megnőtt, ami a kadmiumstressz indukálta alkalmazkodás 

részeként a membránpermeabilis növekedését jelezheti. 

 

5.1.2.1. Kadmium indukálta változások a gyökérben 

 

A vizsgált lipidfrakciókban a 16:0 és a 18:2 zsírsavak domináltak (8. táblázat). 

 
8. táblázat: A zsírsavösszetétel (mól%), a kettőskötés index (DBI) a telítetlenségi százalék 

(%unsat) változása a kukoricagyökérből nyert különböző lipidfrakciókban 7 napos 

kadmiumkezelés után. A növényeket kadmium nélkül (kontroll), illetve 10, 25 és 50 µM 

Cd(NO3)2-ot tartalmazó tápoldatban neveltük 1 hétig. Zárójelben a szórásadatok vannak 

feltüntetve. NK: nem kimutatható, *,**,***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a 

kontrollhoz képest (n=3). 
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Frakciók Kezelések C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 DBI unsat % 
MGDG Kontroll 

 
24,9 
(±2)  

15,5 
(±1,9)  

11,4 
(±2)  

29,9 
(±2)  

18,1 
(±2)  

125,9 
(±2)  

59,6 
(±2)  

 10µM Cd 
 
  

20,2 
(±1,6) 

 * 

5,4 
(±0,6)  

*** 

3,8 
(±0,01)  

* 

33,3 
(±1,5) 

 

38,4 
(±2,7)  

*** 

184,4 
(±8,5)  

*** 

74,3 
(±1,9)  

*** 
 25µM Cd 

 
  

22,6 
(±4,6) 

 

9,2 
(±1,4)  

* 

5,1 
(±0,4)  

** 

31,1 
(±4,3) 

 

34,5 
(±0,7) 
 *** 

170,8 
(±6,8) 

 *** 

69,0 
(±4,6)  

* 
 50µM Cd 

 
  

21,7 
(±3,9) 

 

10,6 
(±0,5)  

* 

6,6 
(±1,8)  

* 

35,7 
(±1,2)  

* 

25,2 
(±2,6)  

* 

153,5 
(±9,2) 

 ** 

67,6 
(±4)  

* 
PE Kontroll 

 
29,1 

(±0,3)  
2,4 

(±1,0)  
2,7 

(±0,3)  
65,3 

(±4,8)  
2,8 

(±0,4)  
141,8 
(±9,8)  

69,2 
(±2,1)  

 10µM Cd 
 
  

24,6 
(±1,5)  

** 

1,7 
(±0,6) 

 

1,9 
(±0,4) 

 

68,5 
(±0,9) 

 

3,3 
(±0,5) 

 

148,8 
(±0,9) 

 

73,7 
(±0,9)  

* 
 25µM Cd 

 
  

22,4 
(±0,03) 

*** 

2,2 
(±0,5) 

 

2,4 
(±0,1) 

 

69,0 
(±0,8) 

 

3,9 
(±0,2)  

* 

148,4 
(±6,9) 

 

75,1 
(±0,8)  

* 
 50µM Cd 

 
  

15,9 
(±1,3) 
 *** 

6,4 
(±0,9)  

** 

4,8 
(±1) 

 * 

70,0 
(±3,8) 

 

4,0 
(±0,6)  

* 

156,9 
(±8,5) 

 

77,9 
(±2,1)  

** 
PG Kontroll 

 
62,8 

(±7,5)  
8,2 

(±2,0)  
6,4 
(±1)  

26,0 
(±3,8)  

NK 
 

57,9 
(±10)  

29,5 
(±1,3)  

 10µM Cd  
 
 

53,8 
(±0,8) 

 

8,1 
(±0,2) 

 

4,3 
(±0,5)  

* 

33,7 
(±0,02) 

 

NK 
 
 

71,8 
(±0,8)  

* 

38,1 
(±0,8) 

 * 
 25µM Cd 

 
  

45,8 
(±6,5)  

* 

5,2 
(±0,1) 

 

3,2 
(±0,1)  

* 

46,0 
(±0,4)  

* 

3,5 
(±0,01) 

 

102,3 
(±6,1)  

*** 

50,4 
(±4,1)  

*** 
 50µM Cd 

 
  

32,0 
(±2,2) 
 *** 

3,7 
(±1,7)  

* 

4,0 
(±0,9) 

 * 

57,4 
(±3,8)  

*** 

2,9 
(±0,4) 

 

127,5 
(±8,2)  

*** 

64,3 
(±3,6)  

*** 
DGDG Kontroll 

 
36,1 

(±3,4)  
3,6 

(±0,4)  
4,6 

(±0,3)  
45,2 

(±3,4)  
10,4 

(±0,4)  
126,4 
(±7,4)  

60,3 
(±3,4)  

 10µM Cd 
 
  

22,7 
(±0,2) 

 * 

3,4 
(±0,8) 

 

4,6 
(±0,6) 

 

58,9 
(±1,5)  

*** 

10,4 
(±0,8) 

 

153,7 
(±2,8)  

*** 

73,9 
(±0,9) 

 *** 
 25µM Cd 

 
  

7,3 
(±0,6) 

*** 

3,8 
(±0,01) 

 

5,0 
(±0,8) 

 

73,6 
(±1,2)  

*** 

10,3 
(±0,3) 

 

183,2 
(±2,6)  

*** 

88,9 
(±0,5)  

*** 
 50µM Cd 

 
  

26,5 
(±2,8) 

 ** 

17,9 
(±2)  
*** 

11,9 
(±1,8)  

** 

61,8 
(±0,1)  

* 

10,0 
(±1,0) 

 

162,6 
(±1,6)  

*** 

66,7 
(±0,8) 
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A kadmiumkezelés valamennyi frakcióban változást idézett elő. A 

zsírsavösszetétel alakulása a kezelés során a 8. táblázatban látható. 

Az MGDG frakcióban a 16:0 mennyiségét a kadmiumkezelés nem 

befolyásolta, míg a 18:0 és a 18:1 aránya minden alkalmazott Cd koncentrációnál 

csökkent. A 18:0 szintje 65, 40 és 31%-kal, a 18:1 szintje pedig 66, 55 és 42%-kal 

csökkent 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében. A 18:2 szintje csak a legmagasabb (50 µM) 

koncentrációnál mutatott kismértékű (19%) emelkedést, de a 18:3 szintje valamennyi, 

különösen az alacsonyabb koncentrációknál megemelkedett (112, 90 és 39%) a 

kontrollhoz képest. Ezen változások eredményeképpen a kettőskötés index 46, 35 és 

21%-os, a telítetlenségi százalék 24, 15 és 13%-os emelkedést mutatott (8. táblázat). 

A PE frakció esetében a 16:0 mennyisége a kadmiumkoncentráció emelésével 

fordítottan arányosan szignifikánsan 15, 23 és 45%-kal csökkent. Csak a legmagasabb 

(50 µM) koncentrációjú kadmiumkezelés volt képes megemelni a 18:0 (166%) és 18:1 

(77%) arányát, míg a 18:2 szintjét a kadmiumkezelés nem befolyásolta. A 18:3 arányát 

a magasabb (25 és 50 µM) koncentrációk 39 és 43%-kal emelték meg. Ebben a 

frakcióban a kadmiumkezelés nem befolyásolta szignifikánsan a DBI értékét, míg a 

telítetlenségi százalék értéke szignifikánsan 6, 8 és 12%-kal emelkedett 10, 25 és 50 

µM Cd jelenlétében (8. táblázat). 

A 16:0 szintje a PG frakcióban szintén csökkent, 14, 27 és 49%-kal a 10, 25 és 50 

µM Cd jelenlétében. A PE frakcióban tapasztaltakkal ellentétben itt az 50 µM-os Cd 

koncentrációnál a 18:0 mennyisége 55%-kal, a 18:1 mennyisége pedig 33, 50 és 37%-

kal csökkent 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében. A 18:2 mennyisége emelkedett, 

különösen a 25 és 50 µM-os koncentrációnál (77 és 120%). A PG frakcióban mind a 

DBI (24, 76 és 120%-os) mind a telítetlenségi százalék (29, 71 és 118%-os) szignifikáns, 

Cd koncentrációtól függő emelkedést mutatott (8. táblázat). 

A zsírsavösszetétel a DGDG frakcióban a PE frakcióban tapasztaltakhoz 

hasonló változásokat mutatott. A 16:0 aránya minden Cd koncentrációnál csökkent 

(37, 78 és 26%-kal), a legmagasabb, 50 µM-os koncentrációnál a 18:0 és a 18:1 

mennyisége megemelkedett (397 illetve 158%-kal). De a 18:2 szintje itt minden 
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alkalmazott koncentrációnál emelkedett, 30, 63 és 36%-kal a 10, 25 és 50 µM 

kadmium jelenlétében, míg a 18:3 arányát a kadmiumkezelés nem befolyásolta. A 

kettőskötés index és telítetlenségi százalék értéke 21, 45 és 28%-kal, illetve 22, 47 és 

10%-kal emelkedett a kontrollhoz képest (8. táblázat).  

A kadmiumkezelés a gyökérben valamennyi vizsgált lipidfrakcióban 

befolyásolta zsírsavak arányát, mely a hosszabb szénatomszámú, telítetlen zsírsavak 

felé tolódott el. 

 

5.2. Kadmiumstressz hatására indukálódó védekező mechanizmusok 

5.2.1. Az antioxidáns védekezőrendszer 

 

Az antioxidáns védekezőrendszert enzimatikus és nem-enzimatikus 

komponensekre különíthetjük el. Az enzimatikus elemek közül a kataláz, az 

aszkorbát-peroxidáz, a glutation-S-transzferáz, a glutation-reduktáz és a gvajakol 

peroxidáz aktivitásának változását követtük nyomon a kadmiumkezelés során. 

A növénynevelés körülményei a 4.1. pontban leírtak szerint történt. A 

kadmiumkezelés hatását az antioxidáns enzimekre a 4. és 7. napokon vizsgáltuk. A 

vizsgált paraméterek változásait az azonos napos kontroll növényekben mért 

értékekhez hasonlítottuk. Vizsgálatainkat a kukoricanövények harmadik teljesen 

kifejlett levelén és a gyökéren végeztük. 

 

5.2.1.1. Antioxidáns enzimek aktivitása a levélben 

 

A kadmiumkezelés kezdetétől eltelt 4. és 7. napon levélben mért különböző 

antioxidáns enzimek aktivitásának változását a 4.- 8. ábrák mutatják be. Az ábrákon 

jól látható, hogy a 7. napra a kontroll növények levelében mért KAT (5. ábra) és APX 

(6. ábra) aktivitások csökkentek, míg a GR (8. ábra) és POD (9. ábra) aktivitások 

megemelkedtek a 4 napos kontroll növényekben mért értékekhez képest.  
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A kadmiumkezelés nem befolyásolta jelentősen a KAT (5. ábra), az APX (6. 

ábra) és a GST (7. ábra) aktivitását a levélben.  
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5. ábra Kadmiumkezelés hatása a kataláz enzim aktivitására kukoricanövény levelében, (n=5). 
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6. ábra Kadmiumkezelés hatása az aszkorbát-peroxidáz enzim aktivitására kukoricanövény 

levelében, (n=5). 
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7. ábra Kadmiumkezelés hatása a glutation-S-transzferáz enzim aktivitására kukoricanövény 

levelében, (n=5). 
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A kadmiummal kezelt növények levelében a GR aktivitása koncentrációfüggő 

módon 33, 52 és 97%-os növekedést mutatott már a 4. napon, majd 11, 39 és 47%-os 

növekedést tapasztaltunk a 7. napon 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében, az azonos 

napos kontroll növények levelében mért értékekhez képest (8. ábra).  
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8. ábra Kadmiumkezelés hatása a glutation-reduktáz enzim aktivitására kukoricanövény 

levelében. *, **: szignifikáns P≤0,05 és 0,01 szinten a kontroll (0 µM Cd) aktivitáshoz képest, 

(n=5). 

 

A POD aktivitása a kadmiumkezelés hatására a növények levelében a GR 

aktivitás változásához hasonlóan megemelkedett, de csak a 7. napon. Az azonos napi 

kontroll levélben mért értékekhez képest a növekedés 74, 92 és 110%-os volt 10, 25 és 

50 µM Cd jelenlétében (9. ábra). 
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9. ábra Kadmiumkezelés hatása a gvajakol-peroxidáz enzim aktivitására kukoricanövény 

levelében. *, ***: szignifikáns P≤0,05 és 0,001 szinten a kontroll (0 µM Cd) aktivitáshoz 

képest, (n=5). 
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A kadmium kezelés a levélben csak a GR illetve POD antioxidáns enzimek 

aktivitását volt képes befolyásolni az általunk alkalmazott körülmények között. 

 
 
5.2.1.2. Antioxidáns enzimek aktivitása a gyökérben 

 

A kadmiumkezelés 4. és 7. napján gyökérben mért különböző antioxidáns 

enzimek aktivitásának változása a 10.-13. ábrákon látható. Az antioxidáns enzimek 

aktivitása a 7 napos kontroll növények gyökérében a 4 napos kontroll értékekhez 

képest a következőképpen változott: az APX (10. ábra) aktivitása csökkent, míg a 

GST (11. ábra), a GR (12. ábra) és a POD (13. ábra) aktivitása megemelkedett. A 

gyökérben KAT aktivitás alig volt detektálható.  

Az ábrákon jól látható, hogy a gyökérben a kadmium nem befolyásolta az 

antioxidáns enzimek aktivitását számottevően.  
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10. ábra Kadmiumkezelés hatása az aszkorbát-peroxidáz enzim aktivitására kukoricanövény 

gyökerében, (n=5).  
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11. ábra Kadmiumkezelés hatása a glutation-S-transzferáz enzim aktivitására 

kukoricanövény gyökerében. *, **: szignifikáns P≤0,05 és 0,01 szinten a kontroll (0 µM Cd) 

aktivitáshoz képest, (n=5). 
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12. ábra Kadmiumkezelés hatása a glutation-reduktáz enzim aktivitására kukoricanövény 

gyökerében. *: szignifikáns P≤0,05 szinten a kontroll (0 µM Cd) aktivitáshoz képest, (n=5). 
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13. ábra Kadmiumkezelés hatása a gvajakol-peroxidáz enzim aktivitására kukoricanövény 

gyökerében, (n=5).  
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5.2.2. Kéntartalmú vegyületek szerepe a kadmiumstressz elleni védelemben  

 

A növénynevelés körülményei a 4.1. pontban leírtak szerint történt. A 

kadmiumkezelés hatását a kéntartalmú vegyületek szintézisére az 1.,  4. és 7. 

napokon vizsgáltuk, az azonos napos kontroll növényekben mért értékekhez 

hasonlítva. Vizsgálatainkat a harmadik levelén és a gyökéren végeztük. 

 

5.2.2.1. A cisztein, γ-glutamil-cisztein és glutation mennyiségi változása 

 

A kezeletlen növényekben a cisztein, a γ-EC és a GSH azonos nagyságrendű 

mennyiségben fordult elő a levélben és a gyökérben. Arányukat tekintve a levélben 

és a gyökérben is a GSH mennyisége volt a domináns és legkisebb mennyiségben a 

cisztein volt jelen. Valamennyi tiolos peptid mennyisége csökkent a 7. napra az 1. 

napon mért értékekhez képest (9-11. táblázat). 

 

9. táblázat: Kadmiumstressz hatása a ciszteintartalomra kukoricanövényben. A kísérlet során 

a 10 napos növényeket tápoldatban kadmium hozzáadása nélkül (kontroll), illetve 10, 25 és 50 

µM kadmium koncentrációjú tápoldatban neveltük 1, 4 és 7 napon át. A mintavételhez a 

harmadik teljesen kifejlett levelet, illetve a gyökeret használtuk. Zárójelben a szórásadatok 

vannak feltüntetve. **, ***: szignifikáns P≤0,01 és 0,001 szinten a kontrollhoz képest (n=5). 

Kezelés 

időtartama 

 

Ciszteintartalom (nmól g-1 friss tömeg) 

levél gyökér 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

1 nap 

 

4,7 

(±0,5) 

1,3 

(±0,1)*** 

1,1 

(±0,2)*** 

2,1 

(±0,9)*** 

5,0 

(±1,3) 

2,1 

(±0,4) 

1,7 

(±0,7) 

3,1 

(±1,8) 

4 nap 

 

0,9 

(±0,1) 

1,3 

(±0,6) 

1,5 

(±0,5) 

3,0 

(±0,5)** 

2,7 

(±0,8) 

2,5 

(±0,5) 

3,6 

(±1,3) 

2,2 

(±0,6) 

7 nap 

 

2,2 

(±0,3) 

1,9 

(±0,6) 

2,5 

(±0,7) 

2,5 

(±0,3) 

1,2 

(±0,2) 

1,6 

(±0,4) 

1,2 

(±0,4) 

0,9 

(±0,6) 
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A cisztein mennyisége a levélben valamennyi alkalmazott Cd koncentrációnál 

csökkent 1 nap elteltével (72, 76 és 55%-kal), viszont a legmagasabb Cd 

koncentrációnál (50 µM) 233%-kal megemelkedett a 4. napon, majd egyik alkalmazott 

koncentráció sem befolyásolta a 7. napon (9. táblázat). A kadmiumkezelés nem 

okozott statisztikailag szignifikáns változást a ciszteintartalomban a gyökérben (9. 

táblázat). 

A γ-EC mennyisége a levélben 66, 67 és 21%-kal szintén csökkent 1 nap 

elteltével, majd 95, 250 és 322%-kal megemelkedett a 4. napon, és 92, 411 és 230%-os 

emelkedést tapasztaltunk a 7. napon 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében (10. táblázat). A 

γ-EC tartalom a kadmiumkezelés során a gyökérben, a levélben tapasztaltakhoz 

hasonlóan alakult. Mennyisége 33, 48 és 29%-kal csökkent 1 nap elteltével, de 72, 21 

és 45%-kal megemelkedett a 4. illetve a 7. napra 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében (10. 

táblázat). 

 

10. táblázat: Kadmiumstressz hatása a γ-glutamil-cisztein-tartalomra kukoricanövényben. A 

kísérlet során a 10 napos növényeket tápoldatban kadmium hozzáadása nélkül (kontroll), 

illetve 10, 25 és 50 µM kadmium koncentrációjú tápoldatban neveltük 1, 4 és 7 napon át. A 

mintavételhez a harmadik teljesen kifejlett levelet, illetve a gyökeret használtuk. Zárójelben a 

szórásadatok vannak feltüntetve. *, **, ***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a 

kontrollhoz képest (n=5). 

Kezelés 

időtartama 

 

γγγγ-glutamil-cisztein-tartalom (nmól g-1 friss tömeg)    

levél gyökér 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

1 nap 

 

9,3 

(±1,4) 

3,1 

(±0,5)*** 

3,0 

(±0,4)*** 

7,3 

(±1,3) 

14,4 

(±1,7) 

9,6 

(±0,6) *** 

7,5 

(±1,0)*** 

10,2 

(±2,0) 

4 nap 

 

2,2 

(±0,3) 

4,3 

(±1,2)* 

7,7 

(±1,2)*** 

9,2 

(±0,4)*** 

8,3 

(±1,2) 

14,3 

(±2,2) *** 

10,1 

(±2,8) 

12,1 

(±2,7)* 

7 nap 

 

2,6 

(±0,5) 

5,0 

(±0,7)*** 

13,3 

(±1,1)*** 

8,6 

(±1,2)*** 

3,9 

(±0,4) 

9,4 

(±1,4) *** 

8,2 

(±1,8)* 

12,8 

(±3,3)* 
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A GSH tartalom a levélben a ciszteinszint változásával azonos módon reagált 

a kadmiumkezelésre. A GSH mennyisége 40, 45 és 30%-kal csökkent 1 nap leteltével 

10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében. Csak az 50 µM Cd jelenlétében mutatott 27%-os 

emelkedést a 4. napon és egyik alkalmazott Cd koncentráció sem befolyásolta a 7. 

napon (11. táblázat). A glutationszint a gyökérben a kezelés során végig csökkenést 

mutatott. Ez a csökkenés 61, 65 és 69%-os volt az 1. napon, 65, 78 és 75%-os a 4. 

napon és 37, 80 és 85%-os a 7. napon 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében (11. táblázat). 

 

11. táblázat: Kadmiumstressz hatása a glutationtartalomra kukoricanövényben. A kísérlet 

során a 10 napos növényeket tápoldatban kadmium hozzáadása nélkül (kontroll), illetve 10, 25 

és 50 µM kadmium koncentrációjú tápoldatban neveltük 1, 4 és 7 napon át. A mintavételhez a 

harmadik teljesen kifejlett levelet, illetve a gyökeret használtuk. Zárójelben a szórásadatok 

vannak feltüntetve. *, **, ***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a kontrollhoz képest 

(n=5). 

Kezelés 

időtartama 

 

Glutationtartalom (nmól g-1 friss tömeg) 

levél gyökér 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

1 nap 

 

200,4 

(±29,2) 

120,2 

(±33,4)** 

109,0 

(±71,5)** 

140,0 

(±25,0)* 

140,6 

(±34,0) 

54,3 

(±6,3)** 

49,1 

(±21,8)** 

42,6 

(±13,3)*** 

4 nap 

 

91,0 

(±18,9) 

109,8 

(±15,8) 

112,8 

(±24,5) 

115,5 

(±77,0)* 

123,4 

(±27,0) 

42,8 

(±6,8)** 

26,3 

(±11,7)*** 

30,8 

(±14,9)*** 

7 nap 

 

86,6 

(±9,6) 

84,3 

(±9,9) 

84,9 

(±28,4) 

90,0 

(±19,7) 

59,0 

(±5,6) 

36,8 

(±13,2)* 

11,8 

(±5,6)*** 

8,5 

(±5,8)*** 

 

A kadmiumkezelés tehát a γ-EC mennyiségét az 1 napos kezelésnél tapasztalt 

kezdeti csökkenést követően, mind a levélben, mind a gyökérben megnövelte, míg a 

GSH szint a gyökérben már a kezelés első napjától, valamennyi 

kadmiumkoncentráció esetében drasztikus csökkenést mutatott. 
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 5.2.2.2. A fitokelatin és a fitokelatin szintáz 

 

A fitokelatinok ciszteinben gazdag peptidek [(γ-Glu-Cys)n-Gly], szintézisüket 

a fitokelatin szintáz katalizálja, mely nehézfém jelenlétében aktiválódik, szubsztrátja 

a GSH. A fitokelatinok képesek a nehézfémekkel kelátot képezni és részt vesznek 

azok kompartmentalizációjában. 

Korábbi eredményeink azt mutatták, a kadmium 1 nap elteltével már nemcsak 

a gyökérben jelenik meg, hanem transzlokálódik a hajtásba is, különös tekintettel a 

legfiatalabb levelekbe. Az előzőekben már bemutattuk hogy 1, 4 és 7 napos 10, 25 és 

50 µM-os kadmiumkezelés során az általunk vizsgált három stresszmarker 

paraméter közül a klorofilltartalom a kadmiumkezelés 4. és 7. napján, a levél MDA 

tartalom szintén a 4. és 7. napon mutatott változást. Vizsgálni kívántuk ezek után, 

hogy az irodalomból a nehézfémstressz korai indikátoraként is ismert fitokelatinok a 

gyökérben, illetve a levélben milyen mennyiségben jelennek meg, valamint a 

szintézisükért felelős fitokelatin szintáz aktivitása kadmiumkezelést követően 

hogyan változik.  

Az in vivo fitokelatin mennyiségi analízise során nyert eredményeket a 12. 

táblázatban összesítettük. A kontroll növények levelében és gyökerében a kezelés 

időtartama alatt a fitokelatinok mennyisége nem mutatott szignifikáns változást. 

Az adatokból jól látható, hogy a levélben a kadmiumkezelés nem befolyásolja 

a fitokelatinok szintjét. Azonban a gyökérben már kezelés 1. napjától megemeli a 

kadmium a PC2 szintet a kontrollhoz képest, különösen igaz ez az alacsonyabb (10 és 

25 µM) kadmium esetében. Az 1 napos kadmiumkezelés során 84, 117 és 16, a 4 

napos kezelés során 126, 170 és 27, a 7 napos kezelés esetében pedig 107, 164 és 101%-

os emelkedést tapasztaltunk 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében az azonos napi kontroll 

levélben mért értékekhez képest.  
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12. táblázat: Kadmiumkezelés hatása az in vivo fitokelatin (PC2) mennyiségére 

kukoricanövény levelében és gyökerében. A mintavételhez kadmium hozzáadása nélkül 

(kontroll), illetve 10, 25 és 50 µM kadmium koncentrációjú tápoldatban nevelt növények 

harmadik teljesen kifejlett levelét illetve  a gyökerét használtuk. Zárójelben a szórás adatok 

vannak feltüntetve. *,**, ***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a kontrollhoz képest. 

(n=5) 

 

Kezelés 

időtartama 

 

PC2 szint (nmól g-1 friss tömeg) 

levél gyökér 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

0 µµµµM 

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

1 nap 

 

2,8 

(± 0,7) 

1,9 

(± 0,5)* 

2,3 

(± 0,6) 

2,5 

(± 0,5)* 

8,0 

(± 1,4) 

14,9 

(± 2,0)** 

17,6 

(±2,2)*** 

9,4 

(± 2,5) 

4 nap 

 

3,2 

(± 0,8) 

2,2 

(± 0,8) 

3,0 

(± 0,7) 

2,4 

(± 0,5) 

6,7 

(± 1,5) 

15,2 

(± 5,0)** 

18,2 

(±3,7)*** 

8,5 

(± 2,5) 

7 nap 

 

3,81 

(± 0,9) 

4,0 

(± 0,4) 

4,2 

(± 0,5) 

3,0 

(± 1,2) 

7,0 

(± 1,4) 

14,5 

(± 4,0)** 

18,4 

(±2,6)*** 

14,1 

(±1,4)*** 

 

A 13. táblázat az in vitro fitokelatin szintáz enzim aktivitásának változását 

mutatja a kadmiumkezelések során. A kontroll növények levelében és gyökerében a 

fitokelatin szintáz aktivitás nem változott a növény öregedésével. A kadmiumkezelés 

mind a levélben, mind a gyökérben szignifikáns változásokat eredményezett.  

A levélben a fitokelatin szintáz aktivitásában még csak a legmagasabb (50 µM) 

kadmium koncentráció eredményezett szignifikáns (53%-os) emelkedést 1 nap 

elteltével, míg 4 nap elteltével 143, 114 és 102, majd 7 nap elteltével pedig 94, 125 és 

92%-os növekedést tapasztaltunk 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében, a kontrollhoz 

képest.  

A gyökérben a kadmium ellentétes választ indukált, mivel már 

kadmiumkezelés első napjától csökkentette a fitokelatin szintáz aktivitását a 

kontrollhoz képest. A csökkenés mértéke 1 nap elteltével kismértékű (24, 14 és12%-
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os), majd 4 nap elteltével (37, 29, és 38%-os), illetve 7 nap elteltével (46, 48 és 39%-os) 

statisztikailag szignikikáns volt 10, 25 és 50 µM Cd jelenlétében.  

 

13. táblázat: Kadmiumkezelés hatása az in vitro fitokelatin szintáz (PCS) aktivitására 

kukoricanövény levelében és gyökerében. A mintavételhez kadmium hozzáadása nélkül 

(kontroll), illetve 10, 25 és 50 µM kadmium koncentrációjú tápoldatban nevelt növények 

harmadik teljesen kifejlett levelét és a gyökerét használtuk. Zárójelben a szórás adatok vannak 

feltüntetve. *,**, ***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a kontrollhoz képest, (n=5). 

 

Kezelés 

időtartama 

 

PCS aktivitás (nkatal g-1 fehérje)   

levél gyökér 

0 µµµµM  

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

0 µµµµM  

Cd 

10 µµµµM 

Cd 

25 µµµµM 

Cd 

50 µµµµM 

Cd 

1 nap 

 

2,2 

(± 0,4) 

2,2 

(± 0,7) 

2,7 

(± 0,5) 

3,4 

(± 0,7) * 

42,2 

(± 5,6) 

31,8 

(± 7,8) * 

36,2 

(± 12,5) 

36,8 

(± 3,9) 

4 nap 

 

2,0 

(± 0,4) 

4,9 

(±0,6)*** 

4,3 

(±0,7)*** 

4,1 

(±0,9)*** 

47,0 

(± 2,4) 

29,6 

(± 8,1)** 

33,1 

(±4,1)*** 

29,1 

(±4,8)*** 

7 nap 

 

3,0 

(± 0,7) 

5,9 

(±0,4)*** 

6,9 

(±0,7)*** 

5,9 

(± 1,3) * 

42,7 

(± 9,7) 

22,8 

(± 2,2)** 

21,8 

(± 3,9) ** 

25,6 

(± 4,4)** 

 

Eredményeink azt mutatják, hogy míg a kadmiumkezelés nem befolyásolja a 

levélben a PC2 szintet, addig a gyökérben már 1 napos 10 µM-os kadmiumkezelés 

elegendőnek bizonyult szintézisük indukciójához. A PCS aktivitása a levélben a 

kadmiumkezelés hatására megemelkedett, ellenben a gyökérben csökkent a 

kontrollhoz képest. 
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5.2.3. A szalicilsav és más fenolos vegyületek 

 

Számos irodalmi adat bizonyítja, hogy egyrészt a külsőleg adott szalicilsavnak 

különböző abiotikus stresszek ellen védő hatása van, másrészt számos abiotikus 

stressz szalicilsav felhalmozódást okozott.  

Kiváncsiak voltunk, vajon a kadmiumkezelés hogyan befolyásolja a szalicilsav 

és más fenol vegyületek (benzoesav és o-hidroxi-fahéjsav) mennyiségét a 

kukoricanövényben. A növénynevelés a 4.1. pontban leírtak szerint történt. A 

mintavétel a kadmiumkezelés kezdetétől számított 4 és 7 nap elteltével történt. 

Vizsgálatainkat a kukoricanövények harmadik teljesen kifejlett levélben és a 

gyökérben végeztük.  

Mivel a 4 napos kadmiumkezelés nem indukált változást a szalicilsav és más 

fenolos vegyületek mennyiségében a kukoricanövények levelében és a gyökérben, 

így részletesen csak a 7 napos kadmiumkezelést követően mért eredményeket 

mutatjuk be.  

 

5.2.3.1. Kadmium indukálta változások levélben 

 

A levélben a kötött és szabad formában jelenlévő fenolos vegyületek aránya a 

következőképpen alakult. A BA 2 – 3-szor, a SA 5 – 6-szor, és az o-HCA 20 – 40-szer 

nagyobb mennyiségben fordult elő a kötött, mint szabad formában.  

A szabad BA mennyisége a 10, 25 és 50 µM kadmiummal kezelt növények 

levelében a 7. napon 1, 149 és 212%-os növekedést mutatott (14. ábra A), míg kötött 

formában mennyisége 5, 72 és 85%-kal nőtt a kontrollhoz képest (14. ábra B). 

 



 78

0

5

10

15

20

0 10 25 50µµ µµ
g 

sz
ab

ad
 B

A
 g

-1
 f

ri
ss

 tö
m

eg

*
**A

Kadmium koncentrációk (µµµµM)

0

10

20

30

40

0 10 25 50

µµ µµ
g 

k
öt

öt
t B

A
 g

-1
 f

ri
ss

 tö
m

eg

* **B

Kadmium koncentrációk (µµµµM)
 

14. ábra 7 napos kadmiumkezelés hatása a szabad (A) és kötött (B) benzoesav-tartalomra a 

kukoricanövény levelében. *,**: szignifikáns P≤0,05 és 0,01 szinten a kontroll 

koncentrációjához képest, (n=5). 
 

A kadmiumkoncentráció növekedésével arányos módon, a kadmiummal 

kezelt növényekben szignifikánsan megemelkedett a SA és o-HCA mind a szabad, 

mind a kötött formában. A szabad SA szintje 50, 146 és 182%-os (15. ábra A), míg a 

kötött SA mennyisége 9, 146 és 176%-os növekedést mutatott 10, 25 és 50 µM Cd 

jelenlétében a kontrollhoz képest (15. ábra B).  
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15. ábra 7 napos kadmiumkezelés hatása a szabad (A) és kötött (B) szalicilsav-tartalomra a 

kukoricanövény levelében. *,**,***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a kontroll 

koncentrációjához képest, (n=5). 
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A szabad o-HCA tartalom 31, 127 és 161%-kal (16. ábra A), a kötött o-HCA 

pedig 41, 439 és 436%-kal emelkedett meg a 10, 25 és 50 µM Cd-mal kezelt növények 

levelében a kontrollhoz hasonlítva (16. ábra B). 
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16. ábra 7 napos kadmiumkezelés hatása a szabad (A) és kötött (B) orto-hidroxi-fahéjsav-

tartalomra a kukoricanövény levelében. *,**,***: szignifikáns P≤0,05, 0,01 és 0,001 szinten a 

kontroll koncentrációjához képest, (n=5). 

 

Megállapíthatjuk, hogy a kadmiumkezelés a vizsgált fenolos vegyületek kötött 

és szabad formáinak felhalmozódását indukálta a levélben, mely hatása döntően a 

magasabb (25 és 50 µM) koncentrációknál vált kifejezetté. 

 

5.2.3.2. Kadmium indukálta változások gyökérben 

 

A kezeletlen növények gyökerében a szabad BA mennyisége 3-4-szer 

magasabb értéket mutatott, mint kötött formában, míg a SA szabad és kötött 

formájának mennyisége azonos nagyságrendben volt. A kötött o-HCA mennyisége a 

kimutathatósági határ alatt volt. 

A kadmium az általunk vizsgált körülmények között nem befolyásolta 

jelentősen a szabad BA szintjét (17. ábra A). Azonban a 7 napos 50 µM-os Cd kezelés 

19,5%-os, statisztikailag szignifikáns csökkenést eredményezett a kötött BA (17. ábra 

B) mennyiségében. 
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17. ábra Kadmiumkezelés hatása a szabad (A) és kötött (B) benzoesav-tartalomra a 

kukoricanövény gyökerében. Az adatok átlag értékek (n=5). *: szignifikáns P≤0,05 szinten a 

kontroll koncentrációjához képest. 

 

A szabad és kötött SA-tartalmat a kadmiumkezelés − egy koncentráció 

kivételével − nem befolyásolta jelentősen (18.ábra A és B).  
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18. ábra Kadmiumkezelés hatása a szabad (A) és kötött (B) szalicilsav-tartalomra a 

kukoricanövény gyökerében. Az adatok átlag értékek (n=5). *: szignifikáns P≤0,05 szinten a 

kontroll koncentrációjához képest. 
 

A kadmiumkezelés csak a legmagasabb koncentrációban (50 µM) volt hatással 

a szabad o-HCA-tartalomra és 557%-os szignifikáns emelkedést eredményezett 

(19.ábra). 
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19. ábra Kadmiumkezelés hatása a szabad orto-hidroxi-fahéjsav-tartalomra a kukoricanövény 

gyökerében. Az adatok átlag értékek (n=5). ***: szignifikáns P≤0,001 szinten a kontroll 

koncentrációjához képest. 
 

A kadmiumkezelés a levélben tapasztaltaktól eltérően befolyásolta a fenolos 

vegyületek mennyiségét a gyökérben. Csak a legmagasabb koncentrációjú 

kadmiumkezelés volt képes befolyásolni a kötött BA, illetve szabad o-HCA 

mennyiségét. 
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6. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 

6.1. Kadmiumkezelés hatásának vizsgálata kukoricában 

 

Jelen dolgozatban az egyik legveszélyesebb nehézfém, a kadmium hatásait 

vizsgáltuk kukoricanövényekben. Korábbi kísérleteink során már tapasztaltuk, hogy 

a kadmium döntően a gyökérben akkumulálódik, mivel ez az első szerv, ami 

kapcsolatba kerül a talajban a nehézfémmel (Pál és mtsai, 2002). A kadmium viszont 

a hajtásba is transzlokálódik, 100 µM-os Cd kezelés hatására 48 óra elteltével, a 

kukorica legfiatalabb leveleiben nagy mennyiségben jelent meg a kadmium (Szalai és 

mtsai, 2002). 

 

6.1.1. Kadmiumkezelés okozta oxidatív stressz vizsgálata három stresszmarker 

segítségével 

 

A kadmium reaktív oxigén molekulák képződését indukálva oxidatív stresszt 

és lipidperoxidációt okoz a kukoricanövényekben (Prasad, 1995a; Sanita di Toppi és 

Gabbrielli, 1999; Pál és mtsai, 2006a). Munkánk első részében tanulmányoztuk a 10, 

25 és 50 µM koncentrációban alkalmazott kadmium indukálta oxidatív stresszt a 10 

napos kukoricanövényekben, mely a klorofilltartalom, a klorofill-a fluoreszcencia 

indukciós paraméter, és a lipidperoxid-szint változásaiban manifesztálódott.  

Az általunk végzett kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a legmagasabb 

alkalmazott kadmiumkoncentráció (50 µM) 7 nap elteltével jól látható klorózist 

váltott ki. A klorofilltartalom a negyedik naptól csökkent 10, 25 és 50 µM kadmium 

jelenlétében (5. táblázat) (Pál és mtsai, 2005). Számos irodalmi adat van arra 

vonatkozólag, hogy a kadmium csökkenti a levél össz klorofill- és 

karotinoidtartalmát kukoricában (Prasad, 1995b; Ekmecki és mtsai, 2007; Krantev és 
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mtsai, 2008), továbbá hatása eltérő a különböző korú levélszegmensekben 

(Drazkiewicz és Baszynski, 2005). A kadmium klorofilltartalom csökkentő hatása az 

irodalomban jól tanulmányozott és azzal magyarázható, hogy a kadmium a klorofill 

bioszintézis több lépését is gátolja (Böddi és mtsai, 1995; Parekh és mtsai, 1990). 

Vizsgálataink során, a 25 és 50 µM koncentrációjú kadmiumkezelés is képes 

volt csökkenteni a PSII kvantumhatásfokát jellemző ∆F/Fm’ klorofill-a fluoreszcencia 

indukciós paramétert 7 nap elteltével (3. ábra) (Pál és mtsai, 2005). Hasonló 

ereményeket kaptunk korábbi munkánk során, ahol 1 nap eltelével az 500 µM-os 

kadmium kezelés 29%-kal csökkentette a ∆F/Fm’ értékét (Pál és mtsai, 2002). Más 

eredmények szerint 300 µM-os kadmiumkezelés nyolc nap elteltével a ∆F/Fm’ és az 

Fv/Fm értékeket is csökkentette kukoricában (Ekmekci és mtsai, 2008). 14 napos 

kukoricanövényekben, 100 µM koncentrációban a kadmium nem befolyásolta az 

Fv/Fm klorofill fluoreszcencia indukciós paramétert, de 0,5 mM, illetve 1 mM 

koncentrációban 48 óra elteltével már erőteljesen csökkentette (Szalai és mtsai, 2002). 

Ezutóbbi eredmény arra enged következtetni, hogy kadmiumstressz esetében a 

∆F/Fm’ paraméter érzékenyebbnek bizonyulhat. 

A fotoszintézis folyamata nagyon érzékeny a nehézfémekre. A kadmium a 

Calvin-ciklusra gyakorolt gátló hatása mellett, mind a PSII mind a PSI aktivitását 

csökkenti, bár hatása utóbbira kisebb. Gátló hatását a PSII redukáló és oxidáló 

oldalán (vízbontó komplex) is kifejti. Nemcsak az antenna méretét, hanem az aktív 

reakció centrumok arányát is csökken a PSII-ben (Clijsters és van Assche, 1985; Atal 

és mtsai, 1991). A fotoszintetikus apparátus módosulásával, vagy károsodásával a 

legfontosabb fotoszintetikus pigment a klorofill-a jellemzői is megváltoznak. Ezért a 

klorofill fluoreszcencia analízis széleskörben elterjedt, gyors, in vivo alkalmazható 

módszer, habár nagymértékben befolyásolja a pigmenttartalom és a levél 

fotoszintetikus képessége (Gitelson és mtsai, 1999).  

A lipidperoxidáció mértékének meghatározására a malondialdehid 

mennyiségében bekövetkező változásokat mértük. A MDA tartalom a 
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kukoricanövények levelében a kezelés 4. napjától már 10 µM kadmium jelenlétében 

is megemelkedett (6. táblázat) (Pál és mtsai, 2005). Az általunk kapott eredményeket 

más szerzők is megerősítették. Krantev és mtsai (2006) 10, 12 és 25 µM-os 

kadmiumkezelés hatására megnövekedett elektrolit kiáramlást és MDA tartalmat 

mértek, mely jelzi, hogy a kadmium lipidperoxidációt indukált a kukoricanövények 

levelében. 

A gyökérben a kadmiumkezelés nem volt hatással az MDA szintjére (6. 

táblázat) (Pál és mtsai, 2005). Az eredmények azt mutatják, hogy az alkalmazott 

kadmiumkoncentrációk oxidatív stresszt indukáltak a kukoricalevélben, de ezt a 

gyökérben nem tudtuk kimutatni. Tudjuk, hogy a kadmium magasabb (500 µM) 

koncentrációban csökkenti  a gyökér életképességet (Pál és mtsai, 2002). 

Elképzelhető, hogy a gyökér MDA tartalom változásához az általunk alkalmazott 

alacsonyabb koncentrációk esetében hosszabb idejű kitettség szükséges. Hegedűs és 

mtsai (2001) által kapott eredmények ezt a következtetést támasztják alá, mivel a 300 

µM-os kadmiumkezelés árpanövény levelében megemelte az MDA szintjét, de a 

gyökérben csak magasabb koncentrációjú, 1 mM-os kadmiumkezelés váltotta ki az 

MDA tartalom növekedését. Xu és mtsai (2008) fokhagyma esetében is azt 

tapasztalták, hogy a levélben a kadmium már 10 µM-os koncentrációban megemelte 

az MDA szintet, míg ez a gyökérben csak 1 mM koncentrációnál következett be. 

• Munkánk során kimutattuk, hogy az általunk vizsgált kísérleti körülmények 

között, a kadmiumkezelésre a kukoricanövény levele és gyökere eltérő módon 

reagált. Míg a levélben a kadmium oxidatív stressz indukált, amit a 

klorofilltartalom, a klorofill-a indukciós paraméter csökkenése és az MDA 

tartalom megemelkedése kísért, addig a gyökérben nem volt kimutatható a 

MDA szint változása. 
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6.1.2. Kadmiumkezelés hatása a membránok lipid összetételére 

 

A kadmium számos élettani folyamatot (növekedés, életképesség, 

fotoszintetikus és légzési elektrontranszport, membránokhoz kötött enzimek 

aktivitása) gátol a növényekben, mely szoros összefüggésben van a kadmium 

membránokra gyakorolt hatásával (Sanita di Toppi és Gabbrielli, 1999; Prasad, 

1995a). A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogyan milyen változásokat indukál a 

kadmiumkezelés a különböző lipidfrakciók zsírsavösszetételében, illetve hogyan 

változik a lipidfrakciók telítetlensége, ezáltal a membránpermeabilitás. Az általunk 

vizsgált lipidfrakciók a következők voltak: MGDG, PE, PG és DGDG.  

A kontroll növények levelében, a MGDG és DGDG frakciókban a 

többszörösen telítetlen 18:3 mennyisége magas volt (MGDG: 94%, DGDG: 83%), amit 

a kadmiumkezelés nem befolyásolt. Azonban a kadmiumkezelés hatására a levél PE 

és PG frakcióiban a zsírsavak aránya hasonló módon változott. Mindkét frakcióban 

csökkent a 16:0 mennyisége, míg a 18:2 mennyisége megemelkedett. A 18:3 szintje 

alacsonyabb Cd koncentrációknál megemelkedett a PE (25 µM), és a PG (10 és 25 µM) 

frakciókban is, de a magasabb (50 µM) koncentrációnál a PG frakcióban csak kisebb 

mértékben, illetve a PE frakcióban csökkenést tapasztaltunk a kontrollban mért 

értékhez képest. A DBI és telítetlenségi százalék értéke mindkét frakcióban az 

alacsonyabb kadmiumkoncentrációknál emelkedett nagyobb mértékben (3. táblázat).  

A t16:1 szintje, mely csak a levél PG frakcióban detektálható, valamennyi 

kadmiumkoncentráció jelenlétében csökkent (3. ábra) (Pál és mtsai, 2007). 

Az általunk tapasztaltakhoz hasonló változásokat indukált kukoricában az 

ólom, mivel a rövid szénláncú, telített zsírsavak mennyisége csökkent, míg a 18:3 

szintje megemelkedett (Stefanov és mtsai, 1995). Szintén kukoricában az alumínium 

megemelte a PG és MGDG frakciók 18:1 szintjét, a foszfatidil-inozitol (PI) és PE 

frakciók 18:2 szintjét, valamint a PI, foszfatidil-kolin, PG, MGDG frakciókban a 18:3 

arányát, és ezen változásokkal összhangban nőtt a DBI, és a membránpermeabilitás. 

A többszörösen telítetlen zsírsavak felhalmozódásával párhuzamosan az 
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alumínumkezelés hatására csökkent a MGDG, PG, PI és PE frakciókban a 16:0 

mennyisége, a PG frakcióban a t16:1 mennyisége, valamint a foszfatidil-kolin és 

DGDG frakciókban a 18:0 aránya és a PI és foszfatidil-kolin frakciókban a 18:1 aránya 

(Chaffai és mtsai, 2005). Kukoricanövényeket rézzel kezelve a következő 

változásokat tapasztalták: a hajtásban a foszfatidil-kolin, a szulfokvinovozil-

diacilglicerol (SQDG) és a MGDG frakciók kettőskötés indexe megemelkedett, míg 

ugyanez a PI és PG frakciókban csökkent (Chaffai és mtsai, 2007a). Legutóbbi 

eredmények pedig arról számolnak be, hogy 100  µM kadmium a kukorica 

hajtásában csökkentette a telítetlenségi szintet a foszfatidil-kolin és PG frakciókban, 

de megemelte a SQDG, MGDG és DGDG frakcióban (Chaffai és mtsai, 2007b). Az 

MGDG, DGDG és SQDG frakciók a kloroplasztiszok tilakoid membránjainak fontos 

komponensei. A magas telítetlenségi szint a tilakoid membránokban elengedhetetlen 

a fluiditás, valamint a lipidmolekulák megfelelő geometriájának fenntartásához. 

Nehézfémstressz során a megemelkedett telítetlenségi szint szerepet játszhat a 

növény túlélésében, így a nehézfémstressz ellenére is tapasztalt növekedésben 

(Chaffai és mtsai, 2007a;b).  

A 18:3 szint, a DBI és a telítetlenségi százalék eltérő változásai alacsonyabb 

és magasabb kadmium koncentrációk mellett arra utalnak, hogy míg az alacsonyabb 

koncentrációjú kadmiumkezelés védekező mechanizmusokat indukál és nő a 

membránpermeabilitás, addig magasabb koncentrációban a kadmium 

membránkárosodást okoz. A 18:3 mennyiségének csökkenése összefüggésben lehet a 

reaktív oxigén molekulák és a telítetlen zsírsavak közvetlen reakciójával, illetve a 

kadmium gátolhatja a zsírsav deszaturáz aktivitást (Nouairi és mtsai, 2006). 

Másrészről a kadmium fokozza a lipidperoxidációért felelős lipoxigenáz aktivitást, 

mely reakciónak különösen a telítetlen zsírsavak a szubsztrátjai (Thompson és mtsai, 

1998).  

A PG frakciónak nélkülözhetelen szerepe van a fotoszintetikus membránok 

fehérje organizációjában, mivel részt vesz a fénygyűjtő komplex 

oligorimerizációjában és a PSII dimerizációjában (McCourt és mtsai, 1985; Krupa és 



 87

mtsai, 1987; Kruse és mtsai, 2000). A t16:1 szint csökkenése összefüggésben van a PSII 

fénygyűjtő komplexének (LHCII) kadmium indukálta károsodásával (Krupa, 1988). 

A t16:1 szint csökkenését írták le búzában hideg edzés során Szalai és mtsai is (2001). 

Számos növényfaj esetében azonban, a nehézfémek hatására csökken a 

többszörösen telítetlen zsírsavak képződése (Harwood, 1998). Brassica napus 

leveleiben csökkent a 18:3 és a t16:1 aránya is (Nouairi és mtsai, 2006), paradicsom 

levelében pedig a 16:0 aránya megemelkedett szinte minden lipid frakcióban, míg a 

18:2 és 18:3 aránya csökkent (Ouariti és mtsai, 1997). Az alacsonyabb telítetlen zsírsav 

arány és a DBI értékeknek szerepe lehet abban, hogy nehezíti a nehézfémek felvételét 

(Chaffai és mtsai, 2005). Irodalomból ismert hogy a stressz toleráns növényekben a 

membrán telítetlensége, különösen a 18:3 mennyisége megemelkedik alacsony 

hőmérsékleti, só stressz és patogén támadást követően, ellenben magas hőmérsékleti 

és nehézfémkezelés hatására csökken. Továbbá a nehézfémérzékenység a 

plazmamembránok telítetlenségével párhúzamosan nő (Upchurch, 2008). 

A kontroll növények gyökerében a 16:0 (25-63%-ban) és a 18:2 (26-65%-ban) 

zsírsavak domináltak az összes általunk vizsgált lipidfrakcióban. A többszörösen 

telítetlen zsírsavak aránya jóval alacsonyabb volt, mint a levélben, így kifejezettebb 

változásokat tapasztalhattunk. A gyökérben a 16:0 zsírsav mennyisége az MGDG 

frakció kivételével valamennyi vizsgált lipidfrakcióban csökkent a kadmiumkezelést 

követően. A 18:0 és 18:1 szintje az MGDG és PG frakciókban valamennyi 

kadmiumkoncentráció esetében csökkent, míg a PE és DGDG frakcióban, igaz csak a 

legmagasabb (50 µM-os) koncentráció jelenlétében, de megemelkedett. A 

kadmiumkezelés növelte a 18:2 arányát az MGDG, PG és DGDG frakcióban, és a 18:3 

arányát az MGDG és PE frakciókban. A MGDG és DGDG frakciókban a DBI és a 

telítetlenségi százalék értéke főleg az alacsonyabb Cd koncentrációjú kezelés során 

nőtt. Ez utóbbi változások hasonlóak ahhoz, amit a levélben a PE és PG frakciók 

esetében tapasztaltunk, és a magasabb kadmiumkoncentráció károsító hatásával 

magyarázható (4. táblázat) (Pál és mtsai, 2007). 
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Mind rézzel, mind kadmiummal kezelt kukoricanövények esetében azt 

tapasztalták, hogy a telítetlen zsírsavak aránya és a poláris lipidek mennyisége 

megemelkedett, továbbá a megemelkedett szterol/foszfolipid arány, és az 

MGDG/DGDG arány csökkenése, valamint lipidperoxidáció indukciója azt mutatja, 

hogy a kadmiumkezelés membránkárosodást okozott gyökerben (Chaffai és mtsai, 

2007a,b). Paprika és paradicsom növények gyökerében azonban azt tapasztalták, 

hogy a kadmiumkezelés nem befolyásolta a zsírsav összetételt (Jemal és mtsai, 2000; 

Verdoni és mtsai, 2001). 

• Vizsgálataink azt mutatták, hogy a kadmiumkezelés kukorica levelében a PG 

és PE, míg a gyökérben valamennyi vizsgált lipidfrakcióban változást 

indukált. Megállapíthatjuk, hogy rövid szénatomszámú, telített zsírsavak 

mennyiségének csökkenésével nőtt a hosszabb szénatomszámú, telítetlen 

zsírsavak aránya, amit a DBI és a telítetlenségi százalékértékek változásai is jól 

mutatnak. A többszörösen telítetlen zsírsavak mennyiségével arányosan a 

membrán fluiditása megemelkedik, és ez felelős lehet a kadmium gyors 

felvételéért és transzlokálódásáért kukoricában. A magasabb 

kadmiumkoncentrációknál a lipidfrakciók telítetlenségének növekedésében 

bekövetkező visszaesés, a membránfluiditás növekedésének kadmium általi 

gátlásából adódhat.  

 

6.2. Kadmiumstressz hatására indukálódó védekező mechanizmusok 

6.2.1. Antioxidáns enzimek aktivitásának változásai 

 

Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a kadmium koncentráció-függő módon 

megnövelte a 4. naptól a GR (7. ábra), és a 7. napon a POD aktivitását (8. ábra) a 

kukoricalevélben, de nem befolyásolta a KAT, APX és GST aktivitásokat. Ezen 

eredmények hasonlóak más szerzők által leírtakhoz, ahol kukoricalevélben 

kadmiumkezelés hatására POD aktivitásnövekedést tapasztaltak (Lagriffoul és mtsai, 
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1998; Kong és mtsai, 1999). A legújabb irodalmi adatok szintén megerősítették a 

kadmium POD enzim aktiváló hatását (Krantev és mtsai, 2006; Kumar és mtsai, 

2008), sőt Ekmekci és mtsai (2008) már egészen alacsony, 0,3 − 0,9 µΜ-os 

kadmiumkoncentráció esetében is erre az eredményre jutottak. A kadmium GR 

aktivitását növelő hatását 500 µΜ kadmiummal kezelt kukoricalevélben, korábbi 

eredményeink során már leírtuk (Pál és mtsai, 2002), ehhez hasonló eredményekre 

jutottak más szerzők is (Yannarelli és mtsai, 2007; Ekmekci és mtsai, 2008). Az 

irodalomból ismert továbbá, hogy kukoricában kadmiumkezelés hatására nő az APX 

(Krantev és mtsai, 2006; Ekmekci és mtsai, 2008; Kumar és mtsai, 2008) valamint a 

KAT (Kumar és mtsai, 2008) aktivitás. Míg mások KAT aktivitás csökkenését (Kong 

és mtsai, 1999) tapasztalták kukoricában, vagy hogy a kadmium nem befolyásolta a 

KAT aktivitást (Krantev és mtsai, 2006). Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy 

az antioxidáns enzimek aktivitása a növény öregedésével is emelkedhet (Abarca és 

mtsai, 2001), ahogy azt a kukoricalevélben mi is tapasztaltuk a POD és GR 

aktivitások esetében. Az eredmények összevetését más növényfajban tapasztaltakkal 

nehezíti, hogy az irodalmi adatok szerint a nehézfémek, az alkalmazott fémion 

típusától, koncentrációjától és a kezelt növényfajtól függően, eltérően befolyásolják 

az antioxidáns enzimek aktivitását (Sanita di Toppi és Gabbrielli, 1999; Gallego és 

mtsai, 1996).  

Az általunk beállított kísérleti körülmények között a kadmiumkezelés nem 

befolyásolta jelentősen az enzimaktivitásokat a gyökérben, habár korábbi 

eredményeink során, 500 µΜ kadmiummal kezelt kukoricalevélben, 1 nap elteltével a 

POD aktivitás csökkent (Pál és mtsai, 2002). Ezen aktivitás csökkenés azzal 

magyarázható, hogy a kadmium ilyen magas koncentrációban már oxidatív stresszt 

indukál a gyökérben, és az enzimfehérjék károsodhatnak (Gallego és mtsai, 1996). 

• Ezen eredmények megerősítik korábbi megállapításunkat, mely szerint a 

kukoricagyökér és levél eltérőképpen reagál a kadmiumkezelésre. A levélben 

a kadmium oxidatív stresszt vált ki, melynek hatására a GR és a POD enzimek 
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aktiválódnak, míg a gyökérben nem tapasztaltuk az antioxidáns enzimek 

indukcióját (Pál és mtsai, 2005). 

6.2.2. Kéntartalmú vegyületek szerepe a kadmiumstressz elleni védelemben 

 

Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy 1 napos kadmiumstresszet követően a 

levélben a cisztein mennyisége csökkent, de a 7. napon mennyisége a kontroll 

növényekben mért értékkel azonos volt (5. táblázat). A γ-EC esetében az első napon 

szintén visszaesés volt tapasztalható a kadmiumkezelés hatására, de a 4. naptól 

mennyiségét valamennyi alkalmazott koncentráció megemelte a kontrollhoz képest 

(6. táblázat). A GSH szintje az első napon a prekurzoraihoz hasonló változásokat 

mutatott, azaz csökkent, de a 7. napra mennyisége nem tért el a kontroll 

növényekében mért értékektől (7. táblázat) (Pál és mtsai, 2006b). 

Eredményeinkhez részben hasonló megfigyeléseket tettek kukoricában más 

szerzők is. 3 µM Cd 7 nap elteltével nem befolyásolta a ciszteintartalmat, növelte a γ-

glutamil-cisztein mennyiségét a hajtásban, míg a glutationtartalom csökkent 

(Meuwly és Rauser, 1992). Souza és Rauser (2003) azt tapasztalta, hogy már 1 µM Cd 

15 nap elteltével kukoricanövényekben a GSH tartalmat a levélben megemelte, de a 

ciszteinszintet nem befolyásolta jelentősen a kezelés. Kadmiumkezelés során a 

csírázó kukoricaszemek GSH tartalmának növekedését is leírták (Klejdus és mtsai, 

2004). Potesil és mtsai (2005) azt tapasztalták a GSH és GSSG tartalom megemelkedik 

a kadmium hatására (10 és 100 µM), a ciszteinszint viszont csökken. Mások a 

kadmiumstressz során a cisztein és a γ-EC tartalom emelkedéséről számoltak be a 

levélben (Nocito és mtsai, 2002; Rüegsegger és Brunold, 1992), továbbá magasabb 

GSH szintet mértek levélben, a fitokelatinok akkumulációja ellenére is (Drazkiewicz 

és mtsai, 2003).  

A fitokelatinok glutationból szintetizálódnak és szerepüket a kadmium 

detoxifikálásában, a fitokelatin, illetve a glutation szintézisére képtelen, kadmiumra 

érzékeny cad1 és cad2 Arabidopsis mutánsokkal végzett kísérletek bizonyítják 
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(Howden és mtsai, 1995a,b; Cobbett és mtsai, 1998). A kadmiumkezelés egyik 

alkalmazott koncentrációban sem befolyásolta az in vivo fitokelatinszintet a levélben 

(8. táblázat), ellenben az in vitro fitokelatin szintáz aktivitás a kadmiumkezelés 

hatására szignifikánsan megemelkedett, a negyedik naptól valamennyi 

kadmiumkoncentráció esetében (9. táblázat) (Pál és mtsai, 2004). 

A kadmiumkezelés a levélben tapasztaltakkal szemben a következőképpen 

befolyásolta a gyökér tioltartalmát. A cisztein mennyisége nem változott egyik 

koncentráció esetében sem a vizsgált napokon, a γ-EC szintje az első napon csökkent, 

de a 4., illetve 7. napon megemelkedett, míg a GSH mennyisége valamennyi vizsgált 

napon csökkent 10, 25 és 50 µM kadmium jelenlétében (5.-7. táblázat)(Pál és mtsai, 

2006b).  

Más szerzők is hasonló eredményeket kaptak a kukoricagyökér GSH és 

prekurzorainak mennyiségi vizsgálata során. 3 µM Cd 7 nap elteltével nem 

befolyásolta a ciszteintartalmat, növelte a γ-glutamil-cisztein mennyiségét, míg a 

glutationtartalom csökkent a gyökérben (Meuwly és Rauser, 1992). Már 1 µM Cd 15 

nap elteltével csökkentette a GSH tartalmat a gyökérben, a cisztein szintet nem 

befolyásolta jelentősen a kezelés, míg a γ-EC koncentrációja megemelkedett (Souza és 

Rauser, 2003). 6 µM kadmium szintén kukoricagyökérben megemelte a GSH szintet, 

míg nem befolyásolta a GSSG szintet, de 30 µM-os koncentrációban GSH tartalom 

csökkent, a GSSG pedig nőtt (Rellán-Álvarez és mtsai, 2006). Megint mások arról 

számoltak be, hogy kadmiumstressz során a cisztein és a γ-EC tartalom 

megmelkedett, a GSH tartalom csökkent a gyökérben (Nocito és mtsai, 2002; 

Rüegsegger és Brunold, 1992).  

Az in vivo fitokelatinszint a gyökérben az első naptól megemelkedett 10, 25 és 

50 µM kadmium jelenlétében a kontrollhoz képest (8. táblázat). Az alacsonyabb 

koncentrációk esetében (10 és 25 µM) ez az emelkedés nagyobb mértékű volt, 

valamennyi vizsgált napon. A gyökér in vitro fitokelatin szintáz aktivitásában a 

negyedik naptól csökkenést tapasztaltunk (9. táblázat) (Pál és mtsai, 2004). 
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A GSH mennyiségének drasztikus csökkenése a gyökérben érthető, hiszen a 

GSH a fitokelatinok prekurzora, és ahogy azt mi is tapasztaltuk, a fitokelatinok (PC2) 

szintézise a gyökérben a kadmiumkezelés során már az első naptól megemelkedett. 

Eredményeinket más irodalmi adatok is megerősitik. Kadmiumnak kitett 

kukoricanövények gyökerében a fitokelatinok néhány óra elteltével megjelentek, és a 

fitokelatinok intenzív akkumulációjával párhuzamosan a glutationszint drasztikusan 

lecsökkent (Meuwly és Rauser, 1992, Wójcik és Tukendorf, 1999, Tukendorf és 

Rauser, 1990). A GSH szint csökkenésével a γ-EC szintetáz felszabadulhat a GSH 

okozta feedback gátlás alól, és ez megmagyarázhatja a γ-EC szint megemelkedését. 

Ezen kívül a γ-EC akkumuláció másik lehetséges magyarázata lehet a kadmium 

eltérő hatása a γ-EC szintetázra és a GSH szintetázra, mivel utóbbit a kadmium 

nagyobb mértékben gátolja (Hell and Bergmann 1990). 

A magasabb koncentráció (50 µM) esetében tapasztalt alacsonyabb PC2 szint a 

gyökérben azzal magyarázható, hogy nagyobb koncentrációban illetve hosszabb 

idejű kitettség esetén már valószínűleg a magasabb tagszámú, általunk nem vizsgált 

fitokelatinok mennyisége emelkedhetett meg (Pál és mtsai, 2004). Ezt irodalmi 

adatok is alátámasztják, mivel 0,05 µM kadmium 24 óra elteltével indukálta a PC 

szintézisét a kukorica gyökerében, és 3 µM Cd hatására 2 óra elteltével főleg a 2−4 

tagszámú fitokelatinok jelennek meg, míg 6 óra múlva a PC2 helyett már a PC3 

dominál (Tukendorf és Rauser, 1990).  

A fitokelatinok megjelenése a nehézfémstressz egyik korai figyelmeztető jele a 

növényekben (Keltjens és van Beusichem, 1998). Gyors akkumulációjuk feltételezi, 

hogy a PCS enzim folyamatosan jelen van a növények gyökerében (Grill és mtsai, 

1989). Míg Reese és mtsai (1992) azt tapasztalták, hogy az enzim csak a kadmiumnak 

kitett paradicsomnövények levelében szintetizálódott. Eredményeink hasonló 

következtetésre vezethetnek minket, mivel a kukoricalevélben kismértékű PCS 

aktivitásokat mértünk, és feltételezhetően ez nem elegendő ahhoz, hogy az in vivo 

PC2 szintet megemelje. Az általunk is tapasztalt aktivitás gátlás a kukorica 

gyökerében kadmium jelenlétében azzal magyarázható, hogy a PC-ok szintézise 
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önszabályozó módon történik, ahogy a reakció terméke (PC) kelátot képez a 

nehézfémmel, a PCS az aktiváló nehézfém hiányában inaktivvá válik (Loeffler és 

mtsai, 1989). Kísérletünkben a gyökér in vivo PC szintje már az első naptól 

megemelkedett, így feltételezhető, hogy a reakcióelegyben jelenlévő fitokelatinok 

kelátot képeztek a kadmiummal, és a kontrollhoz képest alacsonyabb PCS 

aktivitások mértünk a kadmiummal kezelt növények gyökerében (Pál és mtsai, 2004). 

Hasonló eredményeket kaptak szintén kukoricában Szalai és mtsai (2002), ahol 100 

µM kadmium már 1 óra elteltével serkentette a PCS aktivitást a levélben, és 48 óra 

elteltével gátolta a gyökérben.  

• Megállapíthatjuk, hogy a kadmiumkezelés nem volt kifejezetten hatással a 

levél és gyökér cisztein, valamint a levél GSH tartalmára, de számottevően 

megemelte a γ-EC koncentrációját a levélben és gyökérben is. A gyökér GSH 

szint csökkenése a kadmiumkezelés során idő- és koncentrációfüggő volt. A 

kadmiumkezelés hatására az in vivo PC2 szint megemelkedett a kukorica 

gyökerében. A megemelkedett fitokelatinszint felelős lehet a kadmium 

hatékony detoxifikálásában, vakuoláris kompartmentalizációjában a 

gyökérben. A gyökérben a kontrollhoz képest tapasztalt in vitro PCS aktivitás 

csökkenés, a fitokelatinok gyors akkumulációjával magyarázható. 

Eredményeink megerősítik azt a feltételezést, hogy míg a gyökérben a PCS 

enzim jelenléte konstans, addig a levélben a kadmium jelenléte szükséges a 

szintézisének indukciójához. 

 

6.2.3. A szalicilsav és más fenolos vegyületek szerepe a kadmiumstressz elleni 

védelemben 

 

Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy kezdetben a kontroll növények 

levelei mind kötött, mind szabad formában kismennyiségű BA-t, SA-t és o-HCA-t 

tartalmaztak (13-15. ábra). A magasabb (25 és 50 µM) kadmiumkoncentrációk 
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megközelítőleg háromszorosára emelték a szabad és kötött BA és SA szintjét, 

mindkét esetben a kötött forma akkumulációja volt nagyobb. Ezen kívül a BA 

mennyisége (szabad és kötött formában is) nagyságrenddel nagyobb volt a SA-hoz 

képest. A kötött BA felhalmozódása, a szabad forma gyors konjugációját jelezheti. 

Dohányban kimutatták, hogy a konjugált BA sokkal valószínűbb direkt prekurzora a 

SA-nak, mint a szabad formája (Chong és mtsai, 2001). Azonban az ilyen 

nagymértékű kötött BA felhalmozódás adódhat a SA bioszintézis alacsony 

mértékéből is. A kadmiummal kezelt növények leveleiben o-HCA felhalmozódást is 

mértünk. A fenolos vegyületek között a kötött o-HCA mennyisége emelkedett meg 

legnagyobb mértékben a kezelés során, és 2 nagyságrenddel nagyobb volt a szabad 

formájához képest (Pál és mtsai, 2005). 

A gyökérben a kötött BA szint kismértékben csökkent (16. B ábra), a szabad o-

HCA mennyisége jelentősen nőtt (18. ábra) 50 µM Cd jelenlétében. Habár a gyökér 

kötött BA szintje a levélben mért értékekkel azonos nagyságrendbe esett, addig a 

szabad BA mennyisége majd 1 nagyságrenddel magasabb volt a levélhez 

viszonyítva. A kadmiumkezelés nem befolyásolta jelentősen a szabad és kötött SA 

koncentrációját, és a mennyisége mindkét formában, a levélben mért értékekhez 

hasonló volt. A gyökérben a kötött o-HCA mennyisége a kimutathatósági határ alatt 

volt.  

A szalicilsav, mint endogén szignál molekula a növényi patogenezisben 

betöltött szerepe (Alvarez, 2000) mellett részt vesz az abiotikus stressz indukálta 

növényi válasz jelátviteli folyamatában. Az irodalmi adatok alapján összegezve 

megállapíthatjuk, hogy a külsőleg adott szalicilsavnak különböző abiotikus stresszek 

ellen védő hatása van. Alacsony koncentrációban (5 − 500 µM) alkalmazva a 

szalicilsav átmeneti oxidatív stresszt okoz a növénynek, és ez, mint egy edzési 

folyamat, védekező mechanizmusokat indukál. Köztudott, hogy a szalicilsav kezelés 

a növény antioxidatív kapacitását megnöveli, illetve stabilizáló anyagok, pl. 

poliaminok szintézisét indukálja. Tehát a szalicilsav számos védő mechanizmust 
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indukál, de magasabb szalicilsav koncentráció olyan mértékű oxidatív stresszt okoz, 

mely a hiperszenzitív reakcióhoz hasonló sejtelhaláshoz vezet. 

Szalicilsav kezelés csökkenti a nehézfém toxicitást is több növényfajban (Yang 

és mtsai, 2003; Metwally és mtsai, 2003). Korábbi kísérleteink során azt tapasztaltuk, 

hogy 1 napos 500 µM-os szalicilsavas kezelés kukoricában, 1 nappal a 

kadmiumkezelés előtt, illetve azzal párhuzamosan alkalmazva csökkentette annak 

klorofill-a fluoreszcencia indukciós paraméterre gyakorolt hatását, valamint a 

kadmiumtartalmat. Azonban a szalicilsavas kezelés önmagában is, de a 

kadmiummal együtt alkalmazva még kifejezettebben csökkentette a gyökér 

életképességét. Tehát a szalicilsav gátolta ugyan a kadmiumfelvételt, de elősegítette 

annak károsító hatását (Pál és mtsai, 2002). Ugyanakkor szintén kukoricában 

mutatták ki, hogy a magok 500 µM-os szalicilsavban 6 órán keresztül történt áztatása 

védelmet nyújtott a 10, 15 és 25 µM Cd-kezelés hatásaival szemben. Csökkentette 

annak növekedésgátló, klorofilltartalom csökkentő hatását, a ribulóz-1,5-bifoszfát-

karboxiláz és foszfoenolpiruvát-karboxiláz enzimre gyakorolt gátló hatását, valamint 

csökkentette a prolinprodukciót, lipidperoxidációt és az elektrolit kiáramlást 

(Krantev és mtsai, 2008).  

Számos növényben eredményeinkhez hasonlóan a nehézfémionok szalicilsav 

felhalmozódást indukáltak (Yang és mtsai, 2003; Metwally és mtsai, 2003; Rodriguez-

Serrano és mtsai, 2006; Krantev és mtsai, 2008), ami a szalicilsav jelentőségét 

támasztja alá a növény nehézfémmel szennyezett környezetben való túlélésének 

segítésében.  

Yalpani és mtsai (1993) dohánynövényekben tapasztalt eredményeik alapján a 

SA szint szabályozásának komplex képét alkották meg. Dohányban a SA jelentős 

része a BA-ból szintetizálódik. Kezdetben, az egészséges levelekben a szalicilsav 

koncentrációja, mind szabad, mind kötött formában nagyon alacsony, de az 

egészséges szövetekben a BA nagy mennyiségű készlete van jelen, könnyen 

hidrolizálódó, konjugált formában. A dohánymozaikvírus fertőzést követően, a 

kötött BA mennyisége átmenetileg csökkent, ezzel párhuzamban a szabad BA- és SA-
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szint megemelkedett. Ez azt valószínűsíti, hogy a kötött formából felszabaduló 

szabad BA a gyors SA képződés forrása. Ezzel összhangban van az is, hogy a 

megemelkedett BA koncentráció indukálta a BA-2-hidroxilázt, tovább stimulálva a 

SA szintézist (Leon és mtsai, 1995b), habár a SA szint növekedése aktiválja a SA 

glükozil-transzferázt, ami a SA konjugációjához vezet (Yalpani és mtsai, 1992). 

Kevés adat áll rendelkezésre, arra vonatkozólag, hogy abiotikus, illetve 

nehézfémstressz során a szalicilsav szintézise milyen útvonalon történik. Ezért 

különösen érdekes a szalicilsav felhalmozódás vizsgálata mellett, a szalicilsav 

lehetséges prekurzorainak mennyiségi meghatározása. Mivel a gyökérben csak 

szabad formában jelenlévő o-HCA mennyisége a gyökér BA- és SA-tartalomhoz 

képest jóval kisebb, továbbá a szabad o-HCA mennyisége a legmagasabb kadmium 

koncentráció esetében megemelkedett, míg a szalicilsav szintje nem változott, 

feltételezhetően az o-HCA nem prekurzora a szalicilsavnak kukoricában 

kadmiumstressz során. Eredményeink azt mutatják, hogy az o-HCA levélben és 

gyökérben is tapasztalt akkumulációja a SA szintézistől függetlenül indukálódik, de 

mivel az o-HCA antioxidáns tulajdonsága az irodalomból ismert (Foley és mtsai, 

1999), így felhalmozódása része lehet a növényben indukálódó antioxidáns 

stresszválasznak (Pál és mtsai, 2005).  

Irodalomból ismert, hogy a szalicilsav hatással van az antioxidáns rendszerre, 

mivel gátolja a katalázt, de stimulálja peroxidázokat és serkenti a glutation 

produkciót (Chen és mtsai, 1993; Rao és mtsai, 1997; Srivastava és Dwivedi, 1998). 

Janda és mtsai (1999) leírták, hogy kukoricában a szalicilsavas előkezelés hatására a 

POD aktivitás megemelkedett, az exogén szalicilsav szintén megemelte a GR 

aktivitást mustárban (Dat és mtsai, 1998a). Szintén kukoricában 0,5 mM-os 

szalicilsavas kezelés megemelte a GR aktivitást a levélben, valamint a POD és APX 

aktivitásokat a gyökérben (Pál és mtsai, 2002). Ugyanakkor árpában az exogén 

szalicilsav a kadmiumtoxicitást csökkentette, de nem az antioxidáns rendszer 

szintjén, hanem más kadmium detoxifikáló rendszert indukálva (Metwally és mtsai, 

2003). Mivel jelen kísérleti körülmények között az endogén szalicilsav-tartalom csak 
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a kadmiumkezelés hetedik napján emelkedett meg, viszont a GR aktivitás már négy 

nap elteltével, nem valószínű, hogy a szalicilsav direkt szerepet játszik 

indukálásában, azonban ezt a POD esetében nem zárhatjuk ki. SA-előkezelt rizs 

gyökerekben a GSH és nem-fehérje típusú tiolok szintézisének fokozódását írták le 

(Guo és mtsai, 2009). Kísérletünkben az endogén szalicilsav-tartalom megemelkedése 

nem befolyásolhatta a cisztein, γ-EC, GSH, valamint PC2 mennyiségét, hiszen ez 

utóbbiakban tapasztalt változások már a SA felhalmozódás előtt bekövetkeztek.  

• A kukorica levele és gyökere a kadmiumkezelésre eltérően reagál. A kadmium 

a levélben BA, SA és o-HCA felhalmozódást indukált mind szabad, mind 

kötött formában, és a megemelkedett szalicilsav szintézis feltételezhetően 

benzoesavon keresztül történt. A gyökérben az 50 µM-os kezelés drasztikusan 

megemelte a szabad o-HCA szintjét és kismértékben csökkentette a kötött BA 

szintjét. A levélben tapasztalt szalicilsav akkumuláció esetünkben inkább 

tekinthető a kadmium okozta oxidatív stressz részének, mint védekező 

mechanizmusnak, míg a levélben és a gyökérben is megfigyelt, szalicilsav 

szintézisétől független o-HCA felhalmozódás az antioxidáns védekező 

mechanizmus része lehet.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

• Munkánk során kimutattuk, hogy az általunk beállított kísérleti körülmények 

között, a 10, 25 és 50 µM-os kadmiumkezelésre a kukoricanövény levele és gyökere 

eltérő módon reagált. A levélben a kadmiumkezelés oxidatív stressz indukált, amit a 

vizsgált 3 stresszmarker értékeinek változása igazolt, míg a gyökérben nem volt 

kimutatható az oxidatív stressz tünete. 

• Vizsgálataink azt mutatták, hogy a 7 napos kadmiumkezelés során kukorica 

levelében a PG és PE, gyökerében az MGDG, PG, PE és DGDG lipidfrakciók zsírsav 

összetétele megváltozott. Megállapítottuk, hogy különösen az alacsonyabb (10 és 25 

µM) koncentrációjú kadmiumkezelést követően, a rövid szénatomszámú, telített 

zsírsavak mennyiségének csökkenésével nőtt a hosszabb szénatomszámú, telítetlen 

zsírsavak aránya, amit a DBI és a telítetlenségi százalék megemelkedése követett.  

• Bár a kadmiumkezelés nem befolyásolta számottevően a levél cisztein- és 

glutationtartalmát, de jelentősen megemelte a γ-glutamil-cisztein koncentrációját. A 

gyökérben a γ-glutamil-cisztein mennyisége szintén megemelkedett, de a GSH 

mennyisége drasztikusan csökkent.  

• A levélben a kadmium hatására a GR (4. napon) és a POD (7. napon) enzimek 

aktiválódtak, míg a gyökérben nem tapasztaltuk az antioxidáns enzimek indukcióját. 

• A kadmiumkezelés hatására a kukorica levelében az in vivo PC2 szint nem 

változott, de az in vitro PCS aktivitás megemelkedett. A kadmiummal kezelt növények 

gyökérében az in vivo PC2 szint megemelkedett, míg az in vitro PCS aktivitás csökkent 

a kontrollhoz képest. Megerősítettük, hogy a gyökérben a PCS enzim jelenléte 

konstans, a levélben pedig kadmium jelenléte szükséges szintézisének indukciójához. 

• Kimutattuk, hogy a kadmium 7 nap elteltével a levélben a SA felhalmozódás 

mellett, BA és o-HCA akkumulációt is indukált mind szabad, mind kötött formában, és 

a megemelkedett szalicilsav szintézis feltételezhetően benzoesavon keresztül történt. A 

gyökérben csak az 50 µM-os kezelés volt hatással a szabad o-HCA és kötött BA 

szintjére.  
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8. SUMMARY 

• It was found that the leaves and roots of maize plants gave different responses to 

10, 25 and 50 µM cadmium treatments. While the cadmium induced oxidative stress in 

the leaves was confirmed by the changes in the value of the three stress markers 

examined, no such oxidative stress could be observed in the roots.  

• In leaves the fatty acid composition of PG and PE changed, whereas in the roots 

the fatty acid composition of MGDG, PG, PE and DGDG were modified during 7 days 

of cadmium treatment. It was established that the rate of unsaturated fatty acids with 

longer carbon chain increased by the reduction in the amount of saturated fatty acids 

with shorter carbon chain, which was followed by a rise in DBI and unsaturation rates, 

especially after cadmium treatments of lower concentrations (10 and 25 µM).  

• Though cadmium treatment did not have a considerable effect on the cysteine 

and glutathione contents of the leaves, however, it significantly increased the 

concentration of γ-glutamyl-cysteine. In the roots, there was also a rise in the amount of 

γ-glutamyl-cysteine, but GSH content decreased drastically.  

• Due to the cadmium stress, GR and POD enzymes were activated in the leaves on 

day 4 and day 7, respectively. However, the induction of antioxidant enzymes could 

not be observed in the roots.  

• In the maize leaves, the in vivo PC2 level did not change as a result of cadmium 

treatment, but there was an increase in the in vitro PCS activity. In the roots of plants 

treated with cadmium, a rise in the in vivo PC2 level was detected, however, the in vitro 

PCS activity decreased as compared to that of the control. Our results verify that the 

presence of PCS enzyme is constant in the roots, while in the leaves the synthesis of 

PCS enzyme is induced by cadmium.  

• It was demonstrated that after 7 days of treatment, Cd increased the levels of free 

and bound forms of BA, o-HCA and SA in the leaves. The intermediate element of 

increased salicylic acid synthesis is supposed to be benzoic acid. In the roots, only the 

50 μM rate of Cd caused changes in the free o-HCA acid and bound BA content. 
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