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Rövidítések jegyzéke 

 

4-HNE: 4-hidroxi-2-nonénal 

ABA: abszcizinsav 

ABRE: ABA-responsive element (promoter motívum) 

AKR: aldo-keto reduktáz 

DREB: dehydration responsive element binding (transzkripciós faktorcsalád) 

EFR: eleongation factor receptor 

frt: friss tömeg 

HPLC-RID: High Performance Liquid Chromatography with Refractive Index Detector (nagy 

felbontású folyadék kromatográfia, törésmutató detektorral)  

hpt: hygromycin phosphotransferase (higromicin rezisztenciagén) 

LB-táptalaj: Luria-Bertrani táptalaj 

LB: left border (T-DNS bal oldali határszekvencia) 

KN: kezeletlen 

MAPK: mitogén aktivált protein kináz 

MDA: malondialdehid 

MSALR: Medicago sativa (lucerna) aldóz reduktáz enzim 

PSI: Photosystem I (I. fotokémiai rendszer) 

RB: right border (T-DNS jobb oldali határszekvencia) 

PSII: Photosystem II (II. fotokémiai rendszer) 

ROS/ROI/AOI: reactive/active oxygen species/intermediers (reaktív oxigénformák) 

qPCR: kvantitatív real-time PCR 

S6PDH: szorbit-6-foszfát dehidrogenáz 

SOD: szuperoxid-diszmutáz 

SOS: salt overly sensitive (kb. magas sókoncentrációt érzékelő receptorok, jelátviteli elemek) 

T-DNS: transzfer DNS 

Ti-plazmid: tumor-indukáló plazmid 

VBF: Vip1-binding F-box protein 

VIP1: VirE2-interacting protein no. 1 
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1. Bevezetés 

 

Napjainkban, a klímaváltozás az energiaválság és a túlnépesedés korában termesztett 

növényeink hozamának növelése külön hangsúlyt kap. Elegendő itt arra utalni, hogy az ENSZ 

közepes becslése szerint (http://esa.un.org/wpp/unpp/p2k0data.asp) az emberiség lélekszáma 

2010 és 2050 között 38 %-kal nő, azonban ennél is nagyobb arányban kell növelnünk 

növénytermelésünket, hiszen a háziállatokat is takarmányoznunk kell, és a növényekre, mint 

bioüzemanyag-alapanyagra is egyre inkább számítunk. Becslések szerint a stressz 

növénytermelésünk akár 70%-át viszi el (Agarwal és mtsai. 2006). Éppen ezért a stresszvédő 

mechanizmusok megismerése alapvetően fontos, hogy a klímaváltozás alatt fenn tudjuk 

tartani a termésbiztonságot, sőt lehetőleg növelni tudjuk a hozamot. A növényeket érő 

stresszhatások során, másodlagos stresszként gyakran oxidatív és ozmotikus stressz is 

kialakul, illetve jelentős mértékben felelős a növény károsodásáért. Egyes adatok szerint az 

általunk kutatott aldo-keto reduktáz (AKR) enzimek – legalább részben – védelmet 

nyújthatnak mindkét másodlagos stresz ellen, reaktív aldehidek redukciójával, illetve 

ozmotikumok szintézisével. A lucerna vagy rizs eredetű AKR-okat termelő transzgenikus 

növények igazoltan magasabb toleranciát mutattak többféle abiotikus stresszel szemben, pl. 

szárazság (Oberschall és mtsai. 2000), UV (Hideg és mtsai. 2003), nehézfém (Hegedüs és 

mtsai. 2004), hő (Turóczy és mtsai. 2011). A doktori munka során egyrészt azt vizsgáltuk, 

hogy mennyire tekinthető általánosnak ez a védekezőmechanizmus, vagyis pl. az arabidopsis 

AKR4C9 enzim milyen mértékben tudja kifejteni ezt a védőhatást. Másrészt, az ismeretek 

hiányát igyekeztünk pótolni a reaktív aldehidek redukciójára képes AKR-ok cukoralkohol-

termelő képességéről, illetve szerepükről a só és fagytűrésben. Ehhez az AKR4C9 enzimet 

termelő transzgenikus árpanövényeket (Hordeum vulgare L.) állítottunk elő. A dolgozat 

témája alapkutatás. Első lépésben, laboratóriumban, konstitutívan expresszáltatva vizsgáltuk a 

kérdéses enzim hatását sóstressz, nehézfém-stressz, fagystressz és mesterséges reaktív aldehid 

kezelés esetén. Az eredmények a növényi stresszvédő mechanizmusok jobb ismeretét segítik, 

de – hoszú távon – befolyásolhatják az árpa, a negyedik legfontosabb termesztett növény 

termésbiztonságát, illetve más termesztett növények hozamának emeléséhez is 

hozzájárulhatnak.  
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1 A terméshozam javításának főbb lehetőségei 
 

A növény terméshozamát annak genetikai potenciálja és a környezeti tényezők együttesen 

határozzák meg. Az ember az általa megművelt területen még a környezeti tényezőket (pl. 

ásványi anyag-, víz-, N-ellátottság, kártevők jelenléte) is képes bizonyos mértékben 

változtatni, azonban – a szerző véleménye szerint – ezzel minél kevésbé kellene élni, hiszen 

az ember környezet-átalakító tevékenysége nemcsak energiaigényes, hanem általában 

környezetkárosító is. Szerencsésebbnek tűnik a növény genetikai potenciálján (pl. 

fotoszintetikus hatékonyság, életciklus, N-hatékonyság, vízhatékonyság, stressztűrés, harvest 

index – a növényben az ember számára hasznosítható és nem hasznosítható részek aránya) 

módosítani, a növényt kedvezőbb tulajdonságokkal felvértezni. Ez az, amit a hagyományos 

nemesítők több ezer éve, míg a molekuláris nemesítők az első genetikailag módosított növény 

előállítása (Bevan és mtsai. 1983) óta tesznek. A hagyományos nemesítők egyik fontos 

eredménye volt a harvest index javítása. Ezzel valóban jelentős termésjavulást értek el. Egyes 

fontos termesztett növények esetében, pl. búza, rizs, viszont több adat utal arra, hogy ez az út 

már nem járható tovább, mivel a harvest indexet sikerült optimalizálni (FAO-statisztika: 

http://www.fao.org/docrep/014/am490e/am490e01.pdf, Zhu és mtsai. 2010). Zhu és mtsai. 

(2010) összefoglaló cikke alapján főleg két másik fontos tulajdonság, a fotoszintetikus 

hatékonyság és/vagy a stressztűrés javítása javasolható. Ezen kívül szemléletváltásra is 

szükség lehet a nemesítésben, konkrétan a genetikai módosító módszerek nagyobb mértékű 

bevonására. Hagyományos növénynemesítésben ugyanis nincs igazán mód a génexpresszió 

szövetspecifikus szabályozására, így gyakran új, konstitutív, csökkent termőképességű 

fenotípusok jönnek létre, pl. a mobil genetikai elemek működése révén. Ezzel szemben 

transzgenikus növény előállítása során lehetőség van célzott, szerv, vagy szövetspecifikus 

beavatkozásra és így a növényélettani tudás jobb felhasználására (lásd Rommens és mtsai. 

2007-es összefoglalóját). Az utóbbi években a fotoszintetikus hatékonyság és a stressztűrés 

javítása terén is jelentős előrelépések történtek. Előbbi részletes ismertetése nem célja a 

dolgozatnak, de megemlítjük, hogy Kebeish és munkatársainak (2007) sikerült a 

fotorespirációs utat a kloroplasztiszon belül „rövidre zárni” és így az nem viszi ki többé a 
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fixált szenet a plasztiszból. Az általuk előállított transzgenikus növények szárazanyag-

termelése 30%-kal magasabb, elméleti maximális fotoszintetikus hatékonyságuk pedig 

számítások alapján 30 ºC-on 380 ppm CO2 mellett 5,2 %, míg a többi C3-as növényé 4,6 %, a 

C4-es növényeké 6% (Zhu és mtsai. 2008). Más kutatók sikerrel tudták növelni a 

fotoszintetikus hatékonyságot – többek között – a fotoszintetikus fénygyűjtő antenna 

méretének csökkentésével (Ort és mtsai. 2011), a fotoszintetikus elektrontranszportlánc 

hatékonyabbá tételével, melyet az alga eredetű citokróm c6 fehérje termeltetésével értek el 

(Chida és mtsai. 2007), illetve Calvin-ciklus enzimek túltermeltetésével (Miyagava és mtsai. 

2011) vagy citromsav-ciklus enzimek expressziójának csökkentésével (Carrari és mtsai. 2003; 

Nunes-Nesi és mtsai. 2005). 

 

Ahogy említettük, a fotoszintetikus hatékonyság javítása mellett a másik fő, járhatónak tűnő 

út a termesztett növények hozamának javítására, a stressztűrő képesség javítása. Jelen 

munkában mi is ezt az utat követtük, így következő fejezetekben áttekintést adunk a növényi 

stresszről és a stresszvédő mechanizmusokról. A stressztűrés javítására eszközt kínál a 

növény genetikai módosítása, így a további fejezetkben a genetikai módosító technikákat 

részletezzük. 

 

 

2.2. Növényi stressz 

 

A növények helytülő életmódjukból adódóan sokféle kedvezőtlen környezeti hatásnak vannak 

kitéve, és – az állatokhoz képest – kevéssé tudnak elmenekülni előlük. Egy ritka kivétel mikor 

pl. egy vízzel elárasztott területén élő növény kinő a vízből, és így „megszökve” (escape) az 

árasztás elől a víz fölé emelkedű részén képes gázcserét folytatni (Perata és Voesenek, 2007). 

Tehát a növény általában kénytelen eltűrni a számára előnytelen környezeti tényezőket, a 

stresszorokat és hatásukra, kedvezőtlen, stresszelt élettani állapotba kerülhet. A stressz az a 

fiziológiai állapot, amelyben a növények növekedése, fejlődése és szaporodása a fokozott 

környezeti terhelés miatt a genomban meghatározott lehetőségek alatt marad (Szigeti, 2008). 

Más meghatározás szerint (Larcher, 1987) a stressz egy olyan terheléses állapot, amelyben a 

növénnyel szembeni fokozott igénybevétel a funkciók kezdeti destabilizációját követően egy 

normalizálódási szakaszon át az ellenállóság fokozódásához vezet, majd a tűréshatár 

túllépésekor tartós károsodást, vagy akár pusztulást is okoz. A stressz tehát bizonyos 
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szempontból akár előnyös is lehet a növény számára. Egyes kutatók meg is különböztetik az 

enyhe, a növény számára kedvező, stimulatív hatású ún. eustresszt, a növény számára káros 

distressztől. Az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszéken is 

eredményes kutatások folytak az eustresszről. Nyitrai és mtsai. (2003) kimutatták, hogy olyan, 

a növény számára nem eszenciális, sőt mérgező nehézfémek, mint az ólom vagy a kadmium, 

kis koncentrációban adagolva még javítják is a növény növekedését. 

 

A stressztípusokat csoportosíthatjuk még abiotikus (élettelen környezeti tényezők által 

okozott) és biotikus (kártevők, növényevők által okozott) stresszként. Ez a csoportosítás – 

mint majd látni fogjuk – komoly biológiai relevanciával is bír, hiszen a két fő stressztípus 

által okozott hatás és a rá adandó válaszreakció sok szempontból eltér. Más felosztás szerint 

beszélünk természetes, illetve antropogén tényezők által okozott stresszről. Sokszor ez utóbbi 

hatása is hasonló, vagy azonos valamely természeti stresszel. A különböző stressztípusok 

hatása – ahogy azt már Larcher definíciójából is láthattuk – aspecifikusan általában három 

fázisban nyilvánul meg a növényben. A kezdeti Canon-féle vészreakció (más néven alarm 

fázis) során az anyagcsere normálistól eltérő működése jelentkezik, azaz a lebontó folyamatok 

dominálnak és a növényt akár akut károsodás is érheti. Ha a növény rezisztencia-potenciálja 

lehetővé teszi, bekövetkezik a második fázis, az ellenállási szakasz, amelyben alkalmazkodási 

és kijavítási folyamatok révén a növény ismét normális életműködést mutat. Az ELTE 

Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszéken pl. kimutatták, hogy több hétig 

kadmiumkezelt nyárfa leveleiben az első héten erőteljesen csökken a klorofill tartalom, a 

második héttől kezdve viszont növekszik, a kadmium-adagolás folyamatos fenntartása 

ellenére is (Solti, 2012). A harmadik szakasz a kimerülés, az alkalmazkodóképességet 

meghaladó tartalmú és intenzitású igénybevétel esetén következik be, és a növény 

károsodásához vezet. A már említett alkalmazkodásnak alapvetően két módja létezik. Az 

egyik az egyed életében bekövetkező akklimáció (vagy több stressztényező esetén 

akklimatizáció), amely a növényegyed szervezettani és élettani illeszkedését, és egy (vagy 

több) adott stresszorra adott kiegyensúlyozó válasz(ai)t jelenti. A másik lehetőség az 

adaptáció, amely a populáció szintjén valósul meg, és öröklődő genetikai változást, gének 

előfordulásának megváltozását, kedvezőbb génkombinációk megjelenését jelenti, melynek 

eredménye a tartós rezisztencia. Lényegében a klasszikus és a molekuláris nemesítők is az 

egyes növényfajok, fajták, adaptációját segítik elő, azok stressz-ellenállóságát növelik. 
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A következő fejezetekben bemutatjuk a munkánk szempontjából fontos növényi 

stressztípusokat. Előbb azonban kiemelnénk néhány fontos, érdekes új eredményt a növényi 

stressz területéről az utóbbi évekből, évtizedekből. Ilyen volt az UV-B receptor felfedezése 

(Brown és mtsai. 2005), és az a felismerés is, hogy a kombinált stresszhatások egyes 

esetekben minőségileg új stresszt jelentenek, pl. dohány növényben az alternatív oxidáz és a 

glutation-peroxidáz kódoló génje csak a hőstressz és a szárazság-stressz együttes fennállása 

esetén aktiválódott (Rizhsky és mtsai. 2002). Széles körben kutatottak az antioxidáns 

rendszerek is, hiszen a növények szinte minden abiotikus stressz esetén oxidatív stresszt is 

elszenvednek, így antioxidáns rendszerek túltermeltetésével több stresszhatástól védhetők, 

legalább részben a növények. Biotikus stressz esetén pedig – az emberi immunrendszerhez 

hasonlóan – maga a növény generál reaktív oxigénformákat, hogy a kórokozót károsítsa 

(Wojtaszek, 1997; Bolwell, 2001). Fontos új eredmény ebből a szempontból, hogy a növényi 

mitokondrium által generált reaktív oxigénformáknak is nagy szerepük van a biotikus 

stresszel szembeni rezisztenciában (Gleason és mtsai. 2011). Az antioxidáns rendszereknek itt 

is nagy szerepük lehet, de inkább a fertőzés után lejátszódó „romeltakarítás”-ban. Azt is meg 

kell jegyezni azonban, hogy a szalicilsavról, amit korábban biotikus stresszhormonnak 

tartottak (Klessig és mtsai. 2000), mára kiderült, hogy több, abiotikus stressz (pl. hidegstressz, 

sóstressz, szárazságstressz) akklimációjában is szerepe van. Így a két fő stressztípus, illetve a 

rájuk adott válaszreakció nem mindig választható szét élesen (Szalai és mtsai. 2000, Tari és 

mtsai. 2010). Jól ismert az is, hogy a reaktív oxigénformák nemcsak közvetlenül, hanem 

közvetve is károsítják a növényi szervezetet. Az oxidatív stressz eredményeként bekövetkező 

membránkárosodás, a lipid peroxidáció során a lipid-peroxidok bomlásával további mérgező 

vegyületek, reaktív aldehidek képződnek (pl. malondialdehid, 4-hidroxi-2-nonénal). A reaktív 

aldehidek legalább két kettős kötést tartalmaznak igen reakcióképesek, s ezért például a 

fehérjék között keresztkötéseket tudnak kialakítani. Így a fehérjék plakkokká állnak össze. Az 

utóbbi években, évtizedekben kaptak jelentős figyelmet a reaktív aldehideket semlegesítő 

növényi enzimek. Oberschall és munkatársainak (2000) a C-O kettős kötést redukáló növényi 

aldo-keto reduktázt (más elnevezéssel aldóz-reduktáz) sikerült izolálnia.  

 

2.2.1. Hidegstressz/fagystressz 

 

A hőmérséklet, amely a Földön széles tartományban változik, alapvetően befolyásolja a 

növények növekedését. Ennek megfelelően a különböző klimatikus viszonyok között élő 

fajok vagy termesztett fajták különböző hőmérsékleti tartományban való élethez 
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alkalmazkodtak. Az alkalmazkodás eszköze volt pl. hogy az adott faj/fajta biokémiailag 

legfontosabb enzimjeinek pl. a glikolízis/citromsavciklus/Calvin-ciklus tagjainak szerkezete 

úgy változott az evolúció során, hogy hőmérsékleti optimumuk az adott klímának megfelelő 

legyen, másrészt kialakultak az adott hőmérsékleti értékek elviseléséhez szükséges 

védőenzimek/rendszerek is (Burke, 1988). Mindezek, tehát a biokémiailag fontos enzimek 

hőmérsékleti optimuma, illetve a hő és hideg elleni védőenzimek/rendszerek jelenléte, vagy 

éppen hiánya meg is szabja azt a hőmérsékleti tartományt, ahol az adott faj, vagy fajta 

termeszthető. A hidegérzékeny növények, pl. a trópusi növények többsége akár már 

közvetlenül 20 °C alatt károsodnak (Palva és mtsai. 2002; Goldsmith és mtsai. 2009). A 

növények általában fejlődésük kezdetén, illetve erős fényen még érzékenyebbek a hidegre. A 

hidegstressz tünetei többek között a vitalitás csökkenése, hervadás, klorózis és sterilitás lehet, 

ami az enzim inaktiváció, fénygátlás és a membránok fluiditásának csökkenése miatt 

alakulhat ki (Knight és Knight, 2012). A hidegstressz e mellett gátolja a vízfelvételt, és így 

ozmotikus stresszt okoz (Chinnusamy és mtsai. 2007). A legtöbb mérsékelt övi növény 

ugyanakkor hidegtűrő, ami a biokémiailag legfontosabb enzimek hőmérsékleti optimumán túl 

az effektor enzimek, pl. membrán zsírsav-deszaturázok és antioxidáns enzimek magas 

expressziós szintjének köszönhető (Knight és Knight, 2012). Az általunk vizsgált Golden 

Promise árpafajta is hidegtűrőnek számít, hiszen nemcsak elviseli a 20 °C alatti hőmérsékleti 

értékeket, hanem éppen ezek a körülmények optimálisak a növekedéséhez. Ez abból is látszik, 

hogy több árpatranszformáló laborban a genetikai módosításra szánt Golden Promise 

árpanövényeket 15/12 ºC nappali/éjszakai (Fang és mtsai. 2002; Bartlett és mtsai. 2008) vagy 

akár állandó 12 ºC (Wan és Lemaux, 1994; Shrawat és mtsai. 2007) hőmérsékleten nevelik 

(transzformálni ideális körülmények között nevelt, egészséges növényt érdemes). Saját, nem a 

doktori munka részét képező kísérleteinkben (a búza eredetű wcs120 hidegindkálható 

promótert vizsgáltuk transzgenikus árpában) ez a fajta csíráztatható és folyamatosan, 

hónapokig nevelhető volt 4 °C-on (a virágzást nem teszteltük), és az igen lassú növekedéstől 

eltekintve semmilyen stressztünetet nem észleltünk. 

 

A fagystressz részben a hidegstresszel azonos, részben attól eltérő tüneteket okoz, és – főleg 

hidegedzés nélkül – hidegtűrő növényekben is komoly kárt tud tenni. A fagystressz fő káros 

hatásai a membránkárosodás, a sejtek dehidratációja, ionvesztése, ezen kívül oxidatív stressz 

(Tomashow, 1999, Kendall és McKersie, 1989; McKersie, 1993). A sejtek dehidratációja 

révén a fagystressz is okoz ozmotikus stresszt (Chinnusamy és mtsai. 2007). Mivel azonban a 

természetben a fagy rendszerint hideget követően jelentkezik, a hidegkezelés hatására már 
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krioprotektív gének expressziója is fokozódik. Ezt nevezik hidegedzésnek melyről kiváló 

összefoglalót írtak Kosová és mtsai. (2007), valamint Knight és Knight (2012). Mindez 

természetesen feltételezi az alacsony hőmérséklet érzékelését, és a jelátvitelt. Az alacsony 

hőmérséklet érzékelése valószínűleg a membrán fluiditásának és a sejtváz stabilitásának 

követésén keresztül történik pontosan még nem tisztázott módon (Örvar és mtsai. 2000, 

Martiniére és mtsai. 2011). A zöldalgákhoz hasonlóan elképzelhető a hisztidin-kináz receptor 

részvétele is a folyamatban (Mikami és mtsai. 2002). A jeltovábbítás két úton, kalciumion, 

mint másodlagos hírvivő segítségével, és MAPK kaszkádon keresztül történik (Knight és 

Knight, 2012). A jelátvitel utolsó elemei a DREB (dehydration responsive element binding), 

más néven CBF (c-box binding factor) traszkripciós faktorok (Lata és Prasad, 2011), melyek 

többek között a COR (cold responsive) gének, pl. a krioprotektív gének promóter régiójához 

is kapcsolódnak. A hidegstressz szignálja abszizinsav (ABA)-függő és abszcizinsav-független 

úton halad, az eredmény mindkét esetben lehet DREB-transzkripciós faktorok termelése 

(Huang és mtsai. 2012 összefoglalója alapján). Az abszcizinsav-függő jelátvitel utolsó eleme 

a HOS10 Myb-típusú transzkripciós faktor is lehet. Az abszizinsav szerepe érdekes a 

fagytűrésben, hiszen magának az abszcizinsavnak a termelődése nem fokozódik hideg 

hatására, ugyanakkor az ABA javítja a fagytűrést (összefoglalta: Huang és mtsai. 2012). A 

fagytól védő, ún. krioprotektív gének közé tartoznak többek között a zsírsav-deszaturázok, 

dehidrinek, antioxidáns enzimek és ozmotikus védőanyagokat generáló enzimek (Kendall, és 

McKersie, 1989, Kosová és mtsai. 2007, Lata és Prasad, 2011). A zsírsav-deszaturázok a 

membrán fluiditásának fenntartásához járulnak hozzá (Kodama és mtsai. 1994), míg a 

dehidrinek más fehérjékhez, vagy éppen membránokhoz kötődnek és ily módon a kiszáradás 

hatásaitól védenek, vagyis az enzimek, illetve membránok aktivitását, funkcionalitását tartják 

fenn (Kososvá és mtsai. 2007). Ozmotikus védőanyagok a cukoralkoholok is (pl. mannit, 

szorbit), melyeknek ráadásul antioxidáns hatásuk is ismert (Parida és Das, 2005). Chen és 

munkatársai (1984) megállapították, hogy, a szorbit cukoralkohol hatékony ozmo- és 

krioprotektáns. Meg kell jegyezni azt is, hogy a fagy elmúlta után a regenerációban részt vevő 

gének, enzimek jelentősége nő. Keveset tudunk a növények fagystressz utáni regenerációjáról, 

azonban az biztosnak látszik, hogy sértetlen rügyek és tápanyagraktárak (pl. gyökérben) 

megléte szükséges hozzá (Körner, 1999). Ezen kívül a regenerációban is nagy szerepet 

játszhatnak az ozmotikus védőanyagok, hiszen pl. Parvanova és mtsai. (2004) kimutatták, 

hogy a különböző ozmotikumokat (prolin, glicin-betain, fruktánok) termelő transzgenikus 

dohánynövények fenn tudták tartani sejtjeik membránjának integritását a fagykezelés és az azt 

követő regeneráció alatt is.  
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Transzgenikus növényekben eddig számtalan fagytűrést segítő effektor fehérjét, pl. Mn SOD-

ot (Mckersie és mtsai. 1993), zsírsav-deszaturázokat (Zhang és mtsai. 2005), dehidrineket 

(Puhakainen és mtsai. 2004), illetve többféle szabályozó fehérjét pl. foszfolipáz-D-t (Li és 

mtsai. 2004), DREB transzkripciós faktorokat (Kasuga és mtsai. 1999) termeltettek túl. Ezek 

hatására általában csökkent a fagykezelt növények elektrolit vesztése, és felgyorsult a 

regenerációjuk fagykezelést követően, mely igazolta a jobb fagytűrést.  

 

 

2.2.2. Nehézfém-stressz 

 

A nehézfém-terhelés akár természetes, akár emberi okból áll fent egy talajban, komoly 

veszélyt jelent a növényekre. A növényfajok kis hányada azonban evolúciója során nehézfém-

hiperakkumulálóvá vált, adaptálódva magas nehézfémtartalmú környezetéhez, illetve egyes 

adatok szerint védekezve a növényevők ellen (összefoglalta: Verbruggen és mtsai. 2009; 

Hanikenne és Nouet, 2011). A dolgozatban a nehézfémek közül csak az általunk is vizsgált 

kadmium élettani hatásait járjuk körül. A kadmium többek között ipari tevékenység, a 

szenyvíz-iszappal való trágyázás és mint a foszfát-műtrágyák szennyezőanyaga kerülhet ki a 

szántóföldekre (lásd DalCorso és mtsai. 2008 összefoglalóját). A növények számára nem 

eszenciális, sőt mérgező elem. Káros hatását részben az magyarázza, hogy a Cd2+ ion 

kémiailag több eszenciális ionhoz (Ca2+, Fe2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+) hasonló tulajdonságokkal 

rendelkezik, illetve ezek transzporterein keresztül vevődhet fel a gyökérben a szimplasztba 

(összefoglalta: Gallego és mtsai. 2012). Kimutatták pl., hogy a HMA4 (heavy metal ATP-ase 

4), ami eredetileg cink-transzporter, kadmiumot is képes pumpálni a xilémbe (összefoglalta 

Hanikenne és Nouet, 2011). A kadmiumion káros hatása még, többek között, hogy enzimek és 

strukturális fehérjék SH-csoportjaihoz tud kötődni, a fehérjék denaturációját okozva (Hall, 

2002). Az ATP-szulfuriláz és az O-acetilszerin szulfuriláz gátlásával a kénasszimiláció 

zavarát idézi elő (Astolfi és mtsai. 2004). A Fe2+ ionhoz való hasonlósága miatt pedig a 

vasfelvétel zavarát és így vashiányt, klorózist, okoz a növényekben (Solti és mtsai. 2008). A 

sejten belül a kadmiumion képes a Fe2+ ionokat kiszorítani azok fehérjekomplexeiből, és az 

így szabaddá váló vegyérték váltó ionok az oxidatív stresszt erősítik, a Fenton-reakciókon 

keresztül (Polle és Schützendübel, 2004). Az oxidatív stressz hatására lipid peroxidáció is 

bekövetkezik, a membrán is károsodik (Hegedüs és mtsai. 2004). A membránfunkció 

zavarához az is hozzájárul, hogy a kadmium gátolja a protonpumpa-ATP-ázt (Fodor és mtsai. 
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1995). A Ca2+ ionhoz való kémiai hasonlósága miatt a Cd2+ ion képes bejutni a sztómazáró 

sejtekbe, feszültségfüggő Ca2+ csatornákon keresztül, majd a zárósejtben megzavarja a Ca-

függő jelátviteli utat, sztómazáródást okozva (Perfus-Barbeoch és mtsai. 2002). A gyökér 

funkciói közé tartozik azonban, hogy igyekszik megakadályozni a kadmium feljutását a 

hatásba, így védve azt. Tiryakioglu és mtsai. (2006) pl. az általuk megvizsgált különböző, 

kadmiumkezelt árpafajtákban általában 25-szörös kadmium-koncentrációt találtak a 

gyökérben, a hajtáshoz képest. A kadmium visszatartásában nem elhanyagolható a gyökér 

apoplaszt szerepe sem (Polle és Schützendübel, 2004). A szimplasztba felvett kadmium 

túlnyomó többségét pedig a növény már a gyökérben komplexálja, és a komplexeket a 

vakuólumba továbbítja. Ennek mellékhatásaként viszont a gyökérsejtekben lévő glutation 

jelentős része elhasználódik a komplexképzők (fitokelatinok) szintézisére. A redukált 

glutation-szint csökkenése, mint stressz-szignál a gyökér növekedésének leállását okozza, 

illetve abszcizinsav szintézisét indukálja, mely szintén sztómazáródáshoz vezet, a hajtásban 

(Chen és Kao, 1995; May, 1998). 

 

Ahogy az eddigiekben láttuk a kadmium a növényben vashiányt, kénhiányt, vízhiányt és 

megemelkedett oxidatív stresszt okoz, emellett a fehérjék és membránok funkcióját is zavarja. 

A növényi szervezetben kifejtett rengeteg káros hatása miatt nyilvánvalóan alapvető 

fontosságú a növény számára a kadmium érzékelése és hatékony védekezőmechanizmusok 

aktiválása. A növények a kadmiumot elsősorban az általa generált ROS szintjén keresztül 

érzékelik. A jelet MAPK-kaszkád továbbítja (összefoglalta: Gallego és mtsai, 2012). A 

jeltovábbítás eredménye az effektor gének aktiválása. Suzuki és mtsai. (2001) 31 gént 

azonosítottak Arabidopsis thaliana-ban, melyek kadmium hatására aktiválódnak. Az aktivált 

gének között, mások mellett fitokelatin-szintázok, kalciumkötő fehérjék, chaperonok és 

antioxidáns enzimek voltak. A növények kadmiumtűrést elősegítő mechanizmusainak 

megismerése és a tolerancia fokozása fontos feladat a hagyományos és molekuláris nemesítők 

számára is, hiszen ezek a megváltozott tulajdonságú növények fitoremediációra, szennyezett 

talajok megtisztítására is alkalmasak lehetnek. Ennek külön hangsúlyt ad, hogy a kadmium az 

emberi egészségre is igen-igen káros hatású, hiszen többek között rákot, csontritkulást és vese 

elégtelenséget okozhat (Ueno és mtsai. 2010). Az eddigiek alapján valószínűleg nem 

meglepő, hogy a legsikeresebb próbálkozások a transzgenikus növény kadmiumtűrésének 

fokozására fitokelatinok (Zhu és mtsai. 1999), illetve antioxidáns enzimek túltermeltetésével 

(pl. Lee és mtsai. 2007) történtek.  
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2.2.3. Sóstressz 

 

A sóstressz egyre nagyobb megművelt területet fenyeget a világon. Közismert tény pl., hogy 

az öntözés a talaj szikesedését okozhatja, ahogy ez az ókori Mezopotámiában is történt. A 

hajdan virágzó Folyóköz a több ezer évig tartó öntözés miatt már az ókorban alkalmatlanná 

vált a növénytermesztésre, és alkalmatlan ma is. A növényfajok egy része ugyanakkor pl. a 

tenger közelében élők, evolúciójuk során sótűrővé váltak. A magas Na-ion koncentrációt 

általában szekvesztrálással, a Na-iont a vakuólumba transzportálva viselik el (Popova és 

Golldack, 2007). A sóstresszt döntően Na-klorid, vagy vagy Na-karbonát okozhatja. A 

növények számára – az állatoktól eltérően – a nátrium nem eszenciális elem, mégis felveszik, 

mivel a K-csatornákon be tud jutni a szimplasztba (Blumwald, 2000), illetve az oldalgyökerek 

képződése által okozott seben keresztül is bejuthat a xilémbe és feljuthat a hajtásba. A 

sóstressz két fő káros hatása az ozmotikus és az oxidatív stressz (összefoglalta: Parida és Das, 

2005). Az omotikus stressz nehezíti a talajból a vízfelvételt, illetve a sejtek vízvesztését 

okozhatja a hajtásban is. Vízhiány hatására a növény növekedése leáll. Az erős ozmotikus 

stressznek kitett plazmalemma károsodik és a levélsejtekben elektrolit vesztés lép fel 

(Sobhanian és mtsai. 2010). A sóstressz jellegzetes hatása, hogy az idősebb, régebb óta 

transpiráló levelekben a só toxikus koncentrációt érhet el és így fehérje denaturációt, oxidatív 

stresszt, illetve hosszan tartó stressz esetén a levél korai öregedését váltja ki (Munns és mtsai. 

2002). E mellett eszenciális ionok, pl. K+ hiányát is okozhatja a levélsejtekben (Huang és 

mtsai. 2012 összefoglalója alapján). 

 

A sóstressz érzékelése és jelátviteli folyamatai nem ismertek minden részletükben, de azt 

igazolták, hogy az SOS3 (salt overly sensitive, kb. magas sókoncentrációt érzékelő) 

kalciumion-kötő fehérje és az SOS2 szerin-treonin protein kináz aktiválódik a sóstressz által 

okozott kalciumion felszabadulás hatására. Az aktivált protein-kináz komplex ezután 

foszforilálja az SOS1 plazmamembrán Na+/H+ antiportert, melynek feladata a Na-ion 

eltávolítása (Zhu és mtsai. 1993). Zhu és mtsai. (2003) szerint elképzelhető, hogy éppen az 

SOS1 antiporter érzékeli eredetileg a Na-ion koncentrációt. Az abszcizinsav (ABA) növényi 

hormonnak alapvető szerepe van az ozmotikus stresszel szembeni védelemben. Magának az 

abszcizinsavnak a termelése ozmotikus stresszt okozó stresszek, sókezelés és 

szárazságkezelés hatására fokozódik (ahogy említettük, a szintén ozmotikus stresszt okozó 

hidegkezelés hatására érdekes módon nem), és az ABA – többek között – Myb traszkripciós 
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faktorok termelését fokozza, melyek az ABRE-et (ABA-responsive element) tartalmazó 

promóterekkel rendelkező effektorgéneket aktiválnak (összefoglalta: Huang és mtsai. 2012). 

A legújabb eredmények alapján ezen kívül a gyökérből elektromos jeltovábbítással jut el a 

sóstressz szignálja a hajtásba, szisztemikus választ kiváltva (Choi és mtsai. 2014). A sóstressz 

jelátvitel hatására aktiválódó védőmechanizmusok a következők: pl. a vakuólumba 

transzportáló Na-transzporterek, ozmotikusan aktív anyagok (pl. szacharóz, cukoralkoholok 

prolin) termelése, illetve antioxidáns rendszerek aktivitása (Munns és mtsai. 2002). Ezen 

kívül többek között chaperonok és az ATP-szintézis enzimjeinek termelése is fokozódik 

(Sobhanian és mtsai. 2010). Transzgenikus növények sótűrése is javult ozmotikusan aktív 

anyagok (Tarczynski és mtsai. 1993, Husaini és mtsai. 2008, Shekhawat és mtsai. 2011) 

illetve antioxidáns enzimek túltermeltetésének hatására (Hoshida és mtsai. 2000; Gill és 

mtsai. 2010).  

 

 

2.2.4. Oxidatív stressz 

 

A növényeket ért stresszhatások során általános jelenség az oxidatív stressz jelenléte. Az 

oxidatív stressz során reaktív oxigénformák (a molekuláris oxigénnél reakcióképesebb oxigén 

fajták, angol rövidítésel ROS/ROI/AOI – reactive/active oxygen species/intermediers), 

szaporodnak fel. A legfontosabbak a szinglet oxigén: 1O2, a szuperoxid aniongyök: O2
.-, a 

hidrogén peroxid: H2O2, és a hidroxilgyök: HO·. A ROS képződése a növényekben 

legnagyobbrészt a fotoszintetikus elektrontranszportlánc és a terminális oxidáció 

működéséhez kapcsolódik. A gyökerekben a terminális oxidáció működésének zavarát 

oxigénhiány is okozhatja (Skutnik és Rychter, 2009). A levelekben, ha a fotoszintetikus 

elektrontranszportlánc nem tud folyamatosan működni akár azért, mert szárazság hatására 

zártak a gázcserenyílások, és a fotoszintézis sötétszakaszának leállása miatt nem 

használódnak el a fényszakasz termékei, akár mert a fény- vagy sötét szakaszt pl. 

nehézfémek, vagy elemhiány gátolja, mindkét esetben a relatív fénytöbblet hatására reaktív 

oxigénformák képződnek. Így a II. fotokémiai rendszerben triplet klorofill majd 1O2 

képződhet. Redukálható NADP+ hiányában az I. fotokémiai rendszer az elektront az O2-re 

továbbítja O2
.--ot képezve, amit a szuperoxid diszmutáz H2O2-vé alakít (kiváló összefoglalást 

írt ebben a témában pl. Gill és Tuteja, 2010). 
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Az ily módon, tehát elsősorban a kloroplasztiszban és a mitokondriumban keletkezett reaktív 

oxigénformák további sorsát, és károsító hatásának helyét azok reaktivitása és így diffúziós 

távolsága is igen nagymértékben befolyásolja. Reaktivitásuk a hidroxil gyök > szinglet oxigén 

> szuperoxid aniongyök > hidrogén peroxid sorrendben csökken. Diffúziós távolságuk ezzel 

fordított arányban nő. Ezek alapján érthető az a megfigyelés, hogy legnagyobbrészt csak a 

hidrogén peroxid képes kijutni az organellumokból, sőt képes kijutni a sejtből is, és lokálisan 

jelátvivő funkciót ellátni (Orozco-Cárdenas és mtsai. 2001). A hidrogén peroxid az aquaporin 

csatornákon is tud közlekedni. A reaktív oxigénformák az élő szervezet minden 

makromolekula-féleségét (lipidek, fehérjék, nukleinsavak) képesek károsítani. A lipidek 

károsodásáról, a lipid peroxidációról külön pontban értekezünk. A fehérjék károsodásából 

megemlítjük az aromás és a kéntartalmú aminosavak oxidációját, karbonilációját mely pl. 

aktív helyükben tiol csoportot tartalmazó enzimek inaktiválásához vezethet (Moller és mtsai. 

2007-es öszefoglalójában), míg a DNS-ben módosulhatnak a bázisok, pirimidin dimerek is 

keletkezhetnek a lánc el is szakadhat (Wiseman és Halliwell, 1996). 

 

A károsodás kivédése miatt szükséges a reaktív oxigénformák szintjének érzékelése, 

ugyanakkor – talán pont a meglévő érzékelők miatt – adva van a lehetőség a reaktív 

oxigénformák felhasználására a jelátvitelben, amit a növényi szervezet ki is használ. Az ehhez 

szükséges reaktív oxigénformákat, a kloroplasztisz, a mitokondrium és a peroxiszóma 

biztosíthatja. Meg kell jegyezni azt is, hogy a sejt normál működéséhez és a jelátvitelhez 

általában alacsony koncentrációjú (pl. 0,5 µM hidrogén-peroxid) szükséges, míg stresszkor 

magas koncentrációjú ROS (pl. 5-15 µM hidrogén-peroxid) keletkezik, ami már a sejt 

oxidatív károsodásához, majd programozott sejthalálhoz vezet (összefoglalta Mittler, 2002). 

Foyer és Shigeoka (2011) felhívják a figyelmet arra is, hogy a fotoszintézis által termelt nagy 

mennyiségű ROS nem egyszerűen csak oxidatív stresszt jelent, hanem szignálként szolgál a 

sejt számára a fotoszintetikus rendszer működéséről és gének sorát aktiválja. Több növényi 

hormon (pl. ABA, etilén, szalicilsav) termelése is fokozódik ROS-szignál hatására (Huang és 

mtsai. 2012 összefoglalója alapján). Ismét ki kell emelni a hidrogén-peroxidot amely, a többi 

oxigénformához képest alacsonyabb, de még mindig magas reaktivitása, és nagy diffúziós 

távolsága miatt a legalkalmasabb jelátviteli funkcióra. A hidrogén peroxid szintjét hasadó 

élesztőben, de a lúdfű zárósejtjeiben is bizonyítottan hisztidin-kináz receptor méri (Buck és 

mtsai. 2001; Desikan és mtsai. 2008). A hidrogén-peroxid képes oxidálni a hisztidin-kináz 

receptor aktív helyén lévő cisztein aminosav oldalláncokat, és ez vezet a fehérje konformáció-

változásához, illetve a jel továbbításához. A jelet MAP-kináz kaszkád vagy kalmodulin 
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továbbítja (Harding és mtsai. 1997; Kovtun és mtsai. 2000) és válaszként általában 

antioxidáns rendszerek aktiválódnak. A receptor helyreállítása pedig (a ciszteinek redukálása) 

glutation vagy tioredoxin segítségével történik (Desikan és mtsai. 2008). E mellett az is 

lehetséges, hogy a hidrogén peroxid közvetlenül transzkripciós faktorokat módosít (Neill és 

mtsai. 2002), illetve a hidrogén-peroxidon kívül más reaktív oxigénformáknak lehet jelátviteli 

szerepe (Apel és Hirt, 2004). Egyébként a reaktív oxigénformák szintjét a növényi sejt a 

fontos antioxidánsok, (lásd lejjebb) a glutation és az aszkorbinsav által alkotott készlet (pool) 

redox állapotán keresztül is képes érzékelni (összefoglalta Mittler, 2002). Reaktív 

oxigénformák az auxin és az abszcizinsav növényi hormonok érzékelésében és jelátvitelében 

is szerepet játszanak (Mittler, 2002; Neil és mtsai. 2002). A szalicilsav viszont, mint biotikus 

stresszhormon, serkenti a ROS-szintetizáló NADPH-oxidáz, de csökkenti az antioxidáns 

enzimek, a kataláz és aszkorbát peroxidáz szintézisét. Ennek eredményeként ROS 

felhalmozódást, majd programozott sejthalált okoz (Dangl és mtsai. 1996; Klessig és mtsai. 

2000). Fertőzés hatására ugyanis az állati és növényi immunrendszer is hajlamos „oxidative 

burst”-öt, ROS-generálást végezni, és így pusztítani a kórokozókat (Wojtaszek, 1997; 

Bolwell, 2001). A ROS-szintézise ekkor elsősorban az extracelluláris térben történik, a 

sejtmembránhoz kötött NADPH-oxidáz révén, illetve növényekben ezen túl még sejtfal-

peroxidázok révén is (Bolwell és mtsai. 2001). Persze mára a kórokozók egy része is fejlett 

antioxidáns rendszerekkel rendelkezik az ilyen hatások kivédésére, pl. a dohányt károsító 

Alternaria alternata gomba nagy mennyiségű, szabadgyök-fogó hatású mannit cukoralkoholt 

szintetizál. Ebben a kórokozó és növény között valószínűleg évmilliók óta folyó 

„fegyverkezési verseny”-ben azonban a dohánynövény sem adós a válasszal. A fertőzés 

hatására egy mannit bontóenzim, a mannit-dehidrogenáz expressziója fokozódik (Jennigs és 

mtsai. 1998). Növényekben a reaktív oxigénformáknak a jelátvitelen és a patogének elleni 

védőfunkción kívül a sejtfalépítésben is szerepük van. A lignin polimerizációjához is szükség 

van a NADPH-oxidáz által termelt szabadgyökökre, és valószínűleg intracellulárisan generált 

hidrogén-peroxidra is (Gavnholt és Larsen, 2002).  

 

Mindezen hasznos hatások ellenére, vagy e mellett – ahogy utaltunk már rá – a reaktív 

oxigénformák károsítják az élő szervezetet, ezért szintjüket általában alacsonyan kell tartani. 

Nem meglepő tehát, hogy a növényi szervezet rendkívül változatos antioxidáns készlettel 

rendelkezik. Ennek teljes ismertetése itt nem lehet célunk, de egy áttekintést adunk róla. 

Antioxidánsnak azokat az anyagokat nevezzük, melyek úgy képesek az aktív 

oxigénformákkal reakcióba lépni, hogy közben önmaguk nem alakulnak gyökké. 
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Megkülönböztetünk zsírban oldódó (pl. zeaxantin, lutein, tokoferol) és vízben oldódó (pl. 

aszkorbinsav, glutation) antioxidánsokat (Triantaphylides és Havaux, 2009). A növényi sejt 

minden részében találunk antioxidánsokat. A plasztisz tilakoid membránokban főleg a 

xantofill ciklus, míg más biológiai membránokban a tokoferol is véd a reaktív 

oxigénformáktól (Triantaphylides és Havaux, 2009). A vízben oldott ROS-t semlegesítő 

antioxidánsok, antioxidáns enzimek sorából (ld. 1. ábra) kiemeljük a víz-víz ciklust, ami még 

stressz körülmények között is biztosíthatja a szükséges elektronáramlást a fotoszintetikus 

elektrontranszportláncban, ezzel védve azt (Rizhsky és mtsai. 2003). Működése úgy 

képzelhető el, hogy redukálható NADP+ hiányában a PSI ez elektront az oxigénmolekulának 

továbbítja, szuperoxid ion gyököt képezve, amit a tilakoidmembránhoz kötött réz-cink 

szuperoxid dizmutáz (SOD) hidrogén-peroxiddá, illetve molekuláris oxigénné alakít. A 

hidrogén-peroxid közvetlenül is képes oxidálni az aszkorbinsavat, de a reakciót a szintén 

tilakoid-membránhoz kötött aszkorbát-peroxidáz is katalizálja. A képződött 

monodehidroaszkorbátot ferredoxin alakítja vissza, azaz redukálja aszkorbinsavvá, a PSI-től 

kapott elektronokkal. Egy másik fő antioxidáns-eltávolító útvonal az aszkorbát-glutation 

(Halliwell-Asada) ciklus (összefoglalta: Mittler és mtsai. 2002), amely a növényi sejt szinte 

minden részében: a plasztisz sztrómájában, a mitokondriumban, a citoplazmában és az 

apoplasztban is megtalálható. Az útvonal első lépése a szuperoxid diszmutáz enzimek már 

ismertetett működéséhez kapcsolódik. A növényi sejt különböző részeiben különböző fémiont 

tartalmazó SOD-izoenzimek találhatók. A Cu-Zn-SOD a kloroplasztiszban, a citoplazmában 

és az apoplasztban, a Fe-SOD a kloroplasztiszban, míg a Mn-SOD a mitokondriumban és a 

peroxiszómában található. A SOD-enzimek által generált hidrogén peroxid képes 

aszkorbinsavat oxidálni, ám ezen az útvonalon a monodehidroaszkorbát redukálását 

monodehidroaszkorbát-reduktáz végzi, NADPH kofaktor felhasználásával. A 

monodehidroaszkorbát tovább is oxidálódhat dehidroaszkorbáttá. Ennek visszaredukálását 

dehidroaszkorbát-reduktáz végzi glutation felhasználásával. A képződött oxidált glutationt 

glutation-reduktáz redukálja vissza NADPH felhasználásával. Ezeken az útvonalakon kívül 

meg kell említeni a glutation-peroxidázt, ami a hidrogén-peroxid és redukált glutation 

felhasználásával vizet és oxidált glutationt szintetizál, majd az oxidált glutationt a glutation 

reduktáz alakítja vissza. Az eddig ismertetett útvonalak, enzimek, kis (µmol) koncentráció 

tartományban is hatásosak a ROS ellen. Ezen kívül a peroxiszómában található kataláz, ami a 

hidrogén peroxid eltávolításához nem igényel kofaktort, ám csak mmol tartományban aktív, 

így kizárólag a nagy mértékű ROS-felesleg eltávolítására alkalmas.  
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1. ábra: ROS-eltávolító útvonalak a növényi sejtben, Mittler cikke (2002) alapján. 

(a). A víz-víz ciklus 

(b). Az aszkorbinsav-glutation ciklus 

(c). Glutation peroxidáz ciklus 

(d) Kataláz 

 

Az egyes növényfajokban, fajtákban a különböző antioxidáns rendszerek fejlettsége, 

aktiválhatósága nagyon fontos a növénynemesítők számára, mert ebből a növény stressz-

ellenállóságára lehet következtetni. Az antioxidáns rendszerek fejlettségére, valamint 

aktiválhatóságára, többek között, specifikus ROS-kezelésekkel lehet következtetni 

laboratóriumi körülméynek között. Lehetőség van pl. levélkorongok vagy vízkultúrás 

növények hidrogén-peroxid kezelésére, illetve széles körben, gyomirtószerek hatóanyagaként 

is használják a paraquat nevű anyagot is, melynek molekulája a PSI-től képes elektront 

átvenni, majd azt oxigénmolekulára továbbítani szuperoxid aniongyököt generálva (pl. 

Miyagawa és mtsai. 2000). 

 

A növénynemesítők persze megnövelt antioxidáns kapacitású növények előállítására 

törekszenek, akár hagyományos, akár géntechnológiai úton. Már elkészültek olyan 
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transzgenikus növények, melyek konstitutívan termelnek Cu/Zn-SOD-t (Sen Gupta és mtsai. 

1993), Mn-SOD-t (Slooten és mtsai. 1995; McKersie és mtsai. 1996), glutation-peroxidázt, 

glutation, reduktázt (Roxas és mtsai. 1997), illetve aszkorbát peroxidázt (Zhu és mtsai. 1999). 

Az említett enzimeket általában konstitutívan, citoplazmában, míg egyes szerzők 

kloroplasztiszban (Bowler és mtsai. 1991; Mckersie és mtsai. 1996) vagy mitokondriumban 

Van Camp és mtsai. (1996) expresszáltatták. Az előállított transzgenikus növények általában 

jobb oxidatív stressztűrést mutattak. Antioxidáns enzimek túltermeltetésével többféle stresszel 

szembeni ellenállóság is növelhető volt, pl. fagy- (McKersie és mtsai. 1993), szárazság- 

(Mckersie és mtsai. 1996), nehézfém- (Lee és mtsai, 2007), hő- és, sóstressz (Roxas és mtsai. 

2000). Más munkákból az is kiderült, hogy nemcsak antioxidáns enzimek, hanem antioxidáns 

anyagok túltermelése is fokozhatja a stressztűrést. Zifang és Loescher (2003) a már említett 

mannitot termeltettek arabidopsisban és a transzgenikus növények jobb sótűrést mutattak, 

mint a nem transzgenikusak, pedig bennük a mannit koncentrációja olyan alacsony volt, hogy 

nem valószínű, hogy az ozmotikus védőhatást jelentett volna. A stressztűrés javulása így 

inkább a mannit antioxidáns hatásának köszönhető. Az antioxidáns enzimek, anyagok 

túltermeltetése persze nemcsak az effektor enzimek túltermeltetésével, hanem a jelátviteli 

láncban azokat aktiváló, upstream elemek túltermeltetésével is lehetséges. Brown és mtsai. pl. 

(2005) azonosították, majd túltermeltették az UV-B receptor fehérjét (UVR8 – 8-as számú 

UV-rezisztencia lókusz) transzgenikus növényekben, aminek eredményeként több antioxidáns 

enzim, pl. glutation-peroxidáz, glutation reduktáz expressziója fokozódott. Az UVR8-

túltermelő növényekben a – szintén antioxidáns hatású – antociánok és karotinoidok termelése 

is fokozódott (Favory és mtsai. 2009). A transzgenikus növények UV-tűrése lényegesen 

javult. Érdekes és idevágó munka Hsieh és munkatársaié (2002), akik egy arabidopsis-eredetű 

DREB transzkripciós faktort termeltettek transzgenikus paradicsomban, hogy fokozzák a 

növény hideg stressztűrését. A DREB transzkripciós faktorok ált hideg és/vagy 

szárazságstressz eltűrését lehetővé tevő gének expresszióját fokozzák. A trópusi eredetű 

paradicsomban azonban a DREB transzkripciós faktor túltermelése hatására sem aktiválódott 

semmilyen COR gén, aminek egyik oka lehet pl. azok hiánya. Ezzel szemben a kataláz és más 

antioxidáns enzimek expressziója fokozódott, ám a paradicsom hidegtűrése ettől is javult 

(Hsieh és mtsai. 2002). Mindezen példák alapján is nyilvánvaló lehet, hogy milyen fontosak a 

növénynemesítésben az antioxidánsok, antioxidáns rendszerek, és az is, hogy 

túltermeltetésükkel a transzgenikus növényekben többféle abiotikus stresszel szemben is 

nőhet az ellenállás, a tolerancia.  
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2.2.5. Lipid peroxidáció 

 

Az oxidatív stressz jobb megértéséhez fontos figyelembe venni a reaktív oxigénformák 

membránkárosító hatásait, és ennek közvetett következményeit is. Lipid peroxidációnak 

nevezzük a sejtek oxidatív károsodásának egy részét, mely bizonyos membránlipidek 

(telítetlen foszfolipidek, glikolipidek, és koleszterin) reaktív oxigénformákkal való 

interakcióját jelenti (Girotti, 1998). A sejt károsodását a membrán károsodása, és a lipid 

eredetű mérgező bomlástermékek együttesen okozzák. A lipidperoxidáció elindítására 

(iniciáció) olyan anyagok (pl. hidroxilgyök) képesek, melyek többszörösen telítetlen 

membránzsírsavakról hidrogénatomot tudnak leszakítani (Halliwell és Gutteridge, 1984). A 

reakcióhoz a hidroxilgyök pl. Fenton-reakciók során hidrogén-peroxidból képződhet, szabad 

vas vagy réz ionok jelenlétében. Az iniciáció tehát az alábbi reakció szerint játszódik le 

(szintén Halliwell és Gutteridge 1984-es cikke alapján): 

Lipid-H + •OH → Lipid• + H2O 

A képződött lipid gyök a továbbiakban alapállapotú, triplett oxigénmolekula felvételével 

hidroperoxi gyökké alakul: 

Lipid• + O2 → Lipid-O2• 

A hidroperoxi gyök hidrogén „hiányát” egy másik telítetlen zsírsavtól elvett hidrogénatommal 

pótolja és így lipid hidroperoxiddá egy viszonylagosan stabil termékké alakul. A folyamat 

azonban továbbterjed (propagáció) mivel lipid gyök is keletkezett újfent: 

Lipid-O2• + Lipid-H → Lipid-O2H + Lipid• 

A folyamat leállhat (termináció), ha két lipid gyök reagál egymással és kovalens kötéssel 

összekapcsolódnak. Membránkárosodás már az eddigi reakciók során is megvalósult, hiszen 

egy poláris anyag, a lipid hidroperoxid került a membránba, rombolva annak szerkezetét, 

továbbá lipid-konjugátumok is keletkezhettek (Girotti és mtsai. 1998). Lipid hidroperoxid 

szinglet oxigén hatására is képződhet, közvetlenül. A szinglet oxigén pl. oxidatív stresszkor a 

fotoszintetikus elektrontranszportlánc akceptor oldalán (PSII), vagy UV-sugárzás hatására 

keletkezhet a sejtben (Girotti és mtsai. 1998). Ahogy már említettük a lipid hidroperoxidok 

viszonylagosan stabilak, azonban pl. fehérjekomplexben lévő átmeneti fémionok hatására 

alkoxi gyökké alakulhatnak: 

Lipid-O2H + Fe2+-komplex → Fe3+-komplex + OH- + Lipid-O• 

Az alkoxi gyök pedig már könnyen elbomlik, láncszakadással (ld. 2. ábra).  
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2. ábra: alkoxi gyök bomlása láncszakadással (Varlet és mtsai. 2007) 

 

A bomlás eredményeképp aldehid és gyök keletkezett, melyből a gyök tovább tud alakulni 

aldehiddé és alkohollá is. A képződött aldehidek között vannak ún. reaktív aldehidek, melyek 

két kettős kötést tartalmaznak. A legnagyobb mennyiségben a malondialdehid keletkezik, de a 

legreaktívabb/legkárosabb termék a 4-hidroxi-2-nonénal (4HNE) (Zarkovic, 2003). Meg kell 

említenünk a metilglioxált is, mely bár nem a lipidperoxidáció során keletkezik, de ez a 

reaktív aldehid a sejtben akár magas koncentrációt is elérhet. A glikolízis 

melléktermékekéntalakul ki, miután a trióz-foszfátokról nem enzimatikus úton lehasad a 

foszfátcsoport (Thornalley, 1996). Az említett reaktív aldehidek képletét a 3. ábrán mutatjuk 

be. 

 

 

 

3. ábra: Reaktív aldehidek szerkezete. a) malondialdehid, b) 4-hidroxi-2-nonénal, c) metilglioxál. 

 

A reaktív aldehidek sejtkárosító hatásának megértéséhez fontos tudni, hogy Schiff-bázist 

képezhetnek a lizinek ε-aminocsoportjával, így a fehérjék között keresztkötéseket alakíthatnak 

ki (Fruhwirth és mtsai. 2007), ld. 4. ábra. 
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4. ábra: Egy reaktív aldehid, a malondialdehid reakciója lizin ε-aminocsoportjával (Schiff-bázis 

képzése), majd fehérje-keresztkötés (Fruhwirth és mtsai. 2007) 

 

A képződött plakkok emberben a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór kialakításában 

szerepelnek (Yoritaka és mtsai. 2006, Zarkovic, 2003). A 4-HNE Michael-addícióval DNS-

hez is tud kötődni. A reaktív oxigénformákhoz hasonlóan tehát a reaktív aldehidek is a sejt 

többféle részét károsíthatják, így az élő szervezetnek detektálnia kell őket, majd a 

méregtelenítő rendszerek aktiválása után semlegesíteni. A reaktív aldehidek ráadásul 

diffúzibilisek, a membránokon szabadon áthaladnak (Browning és Horton, 2004), s ennek 

eredményeként alkalmasak jelátviteli funkcióra, a hidrogén-peroxidhoz hasonlóan. Emberben 

már kimutatták, hogy a 4-HNE hatására egy sor gén aktiválódik, többek között 

hősokkfehérjék, aldóz-reduktáz és a kollagén szintézisében részt vevő fehérjék génjei, a 

sejtosztódás pedig leáll (Leonarduzzi és mtsai. 2000). A 4-HNE hatását az AP-1 

transzkripciós faktor módosításával, illetve több más módon is, pl. a MAPK útvonalon 

keresztül fejti ki. 

 

Ahogy már említettük a reaktív aldehidek által okozott károsodás kivédésére hősokkfehérjék 

és aldóz/aldo-keto reduktázok expressziója fokozódik. Növényekben más 

védekezőmechanizmusokat is kimutatták. A glioxaláz-rendszer, amely a glioxiszómában 

található és 2-oxoaldehidek, pl. metilglioxál átalakítását végzi 2-hidroxikarbonsavvá (pl. 

tejsavvá) GSH kofaktor felhasználásával (Veena és mtsai. 1999). A GSH azonban inkább 

katalizátornak tekinthető a rendszerben, mivel csak átmenetileg használódik fel, azaz a 

reakció végén újratermelődik. Az aldehid dehidrogenázok a reaktív aldehideket a megfelelő 

karbonsavvá tudják oxidálni NADP+ kofaktor segítségével (Sunkar és mtsai. 2003). Velük 

ellentétben az aldo-keto reduktázok a C=O kettős kötés, még az alkénal reduktázok a C=C 

kettős kötés redukcióját végzik NADPH kofaktor felhasználásával (Oberschall és mtsai. 2000, 

Mano és mtsai. 2005). Ezek közül a reaktív aldehideket semlegesítő enzimek közül már 

többet túltermeltettek transzgenikus növényekben. Veena és mtsai. (1999) illetve Yadav és 

mtsai. (2005) glioxaláz enzimek hatását vizsgálták transzgenikus dohányban. Kimutatták, 

hogy javult a növények sótűrése. Sunkar és mtsai. (2003) az aldehid-dehidrogenáz enzim 

koncentrációját növelték lúdfűben, aminek eredményeképp növekedett a transzgenikus 
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növény só-, nehézfém- és oxidatív stressztűrése. Mano és mtsai. (2005) alkénal-reduktázt 

túltermelő arabidopsisban tanulmányozták a növény oxidatív stressztűrését, s megállapították 

az enzim pozitív hatását.  

 

A munkánk szempontjából legfontosabb aldo-keto reduktázokkal, és a transzgenikus növény 

stressztűrésére gyakorolt hatásukkal a következő fejezetben foglalkozunk. 

 

 

2.2.6. Aldo-keto reduktázok 

 

Az aldo-keto reduktáz (AKR) enzimek az oxidoreduktázok egyik szupercsaládját alkotják. 

Sok élőlénycsoportban kimutatták a jelenlétüket, úgy mint mikroorganizmusok (Ellis, 2002), 

emlősök (Penning és mtsai. 1997), ember (Bohren és mtsai, 1991, Vander Jagt és mtsai, 1990) 

és növények (Bartels és mtsai. 1991, Roncarati és mtsai. 1995). Eddig 151 tagot (Penning és 

mtsai. 2007) azonosítottak, amelyeket szekvencia-hasonlóság alapján 15 családba soroltak. 

Az aldo-keto reduktáz enzimek aldehideket és ketonokat redukálnak NAD(P)H kofaktorral a 

megfelelő alkohollá. Szubsztrátjaik – többek között – a cukorszintézis, aminosavszintézis, 

szteroidszintézis és a másodlagos anyagcsere intermedierjei. A szupercsalád és általában az 

egyes enzimek szintjén is igen széles szubsztrát-specifitással rendelkeznek. 

 

Az AKR-fehérjék ált. 34-37 kDa méretűek, szinte mindig monomer formában fordulnak elő 

és fejtik ki aktivitásukat. Szerkezetükre (ld. 5. ábra, forrás: www.med.upenn.edu/akr) az (α/β)8 

hordó jellemző, melyet α-hélixek és β-lemezek felváltva alkotnak. Érdekes és egyedülálló 

kivételt jelent ez alól a Rauwolfia trópusi növénynemzetségben azonosított AKR13D1 enzim, 

mely α8/β6 hordó szerkezettel rendelkezik, és a nyitottab szerkezet miatt jelentősen különböző 

méretű szubsztrátokat is meg tud kötni (Chen és mtsai. 2012). Az AKR-oknál három extra 

hurok szolgál a kofaktor és a szubsztrát megkötésére. A kofaktor megkötése – NADH, 

NADPH kofaktor kötő enzimektől szokatlanul – nem Rossmann-folddal történik. Az AKR-

enzimek aktív helye a C-terminális végen található. A kofaktor kötésében azonban az N-

terminális végen lévő, erősen konzervált aminosavak pl. Thr24 és Asp50 vesznek részt (Jez és 

mtsai. 1997). 

 

http://www.med.upenn.edu/akr
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Az aldo-keto reduktázok sok növényfajban alapvető szerepet játszanak a stresszvédelemben, 

pl. Digitalis purpurea-ban (Gavidia és mtsai. 2002), termesztett lucernában (Oberschall és 

mtsai. 2000) és rizsben (Turóczy és mtsai. 2011). Ez a védőfunkció a káros lipid peroxid 

degradációs termékek, a reaktív aldehidek semlegesítésén kívül kiterjed a metilglioxál reaktív 

aldehid semlegesítésére is, amely a glikolízis melléktermékeként keletkezhet, ha a 

triózfoszfátokról nem enzimatikusan lehasad a foszfátcsoport (Vander Jagt és mtsai. 1992). 

Ezen kívül az aldo-keto reduktázok ozmoprotektív cukoralkoholokat generálhatnak 

szénhidrátokból (Sree és mtsai. 2000). Kimutatták, hogy a cukoralkoholok ozmoregulátorok 

és szabadgyök-fogók lehetnek, így szintézisük előnyös lehet az élőlény számára (ld. Noriaud 

és mtsai. 2001; illetve Parida és Das 2005 összefoglalójában). A stresszvédő aldo-keto 

reduktázok megismerése tehát új távlatokat nyithat meg a molekuláris növénynemesítésben, 

mivel részben az oxidatív és az ozmotikus stressz káros hatásaitól is védhetnek. A rizs vagy 

lucerna eredetű aldo-keto reduktázokat termelő transzgenikus dohánynövények, magas 

szárazság (Oberschall és mtsai. 2000), hő (Turóczy és mtsai. 2011), és nehézfém tűréssel 

(Hegedüs és mtsai. 2004) rendelkeztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra az aldo-keto reduktázok általános térszerkezete 

 

Nem meglepő módon az Arabidopsis thaliana genetikai modellnövényben is található 

stresszvédő aldo-keto reduktáz enzim. Ez a növény ugyanis – amellett hogy mára a legjobban 

ismert növény – kiváló hideg-, és fagytűrő képességéről is ismert (Wanner és Juntilla, 1999). 

A TAIR adatbázis alapján 

(http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=31590&type=locus) az egyik aldo-keto 

reduktáz génje (Gene Bank azonosító: DQ837654, TAIR-azonosító: At2g37770.2), az az 

http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=31590&type=locus
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arabidopsis hajtásrendszerében aktív és szerepet játszik az alacsony hőmérséklet, sóstressz és 

a szárazságstressz eltűrésében. Az említett gén gén null zigóta knock-outja letális (T-DNS-

inszerciós adatbázis alapján), és a heterozigóták is lelassult növekedést mutatnak, így 

feltételezhető, hogy igen fontos szerepet tölthet be az arabidopsisban. A gén nyugalmi 

expressziós mintázata a 6. ábrán látható. A gyöktörzs, és a hajtáscsúcs, a hipokotil és a pollen 

és a gyökér kivételével a gén a növény minden részében kifejeződik. A virágzat egyes 

részeiben, pl. csészelevél (sepallum) különösen magas transzkripciós szint mutatható ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra Az At2g37770.2 gén nyugalmi expressziós mintázata A.thaliana-ban 

 

Az Arabidopsis thaliana a legjobban kutatott növény, igen sok különböző kezelés, fertőzés, 

tápanyaghiány és stressz melleti expressziós adat is elérhető a vizsgált génre (7. ábra). A 7. 

ábrán látható, hogy a gén expressziója a többek között az alábbi kezelések, stresszhatások 

mellett több 10-szeresére nő: biotikus stresszorok (pl. Botritys cinerea, Phytophtora infestans, 

fonálférgek), ózon-kezelés, N-hiány, K-hiány, ozmotikus stressz, sóstressz. 
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Az At2g37770.2 gén termékét, az AKR4C9 enzimet eddig Simpson és mtsai. (2009) 

vizsgálták. A baktériumban termeltetett, rekombináns enzimről megállapították, hogy aktív – 

többek között – 4-hidroxinonénal, malondialdehid, metilglioxál, és glicerinaldehid 

szubsztrátokon.  

 

 

2.3 Transzgenikus növények 
 

Genetikailag módosított (transzgenikus) növénynek nevezzük azt a növényt, aminek genetikai 

állományát (sejtmag, kloroplasztisz vagy mitokondrium) mesterségesen megváltoztatták. A 

folyamat eredményeként idegen DNS-szakasz épül be stabilan módon, azaz öröklődően a 

növény genomjába. Ez jelentheti új/idegen, az adott növény genetikai állományában korábban 

nem található gén (transzgén) bevitelét, de meglévő, saját gén kópiaszámának növelését, s 

ezáltal a kódolt fehérje mennyiségének növelését (túltermeltetését), vagy éppen 

gátlását/kikapcsolását is. Genetikailag módosított növény létrehozására, mára számtalan 

módszert dolgoztak ki. Ezek alapulhatnak közvetlen DNS-bevitelen (pl. génpuska, 

mikroinjektálás), de más élőlények, általában agrobaktérium közvetítette DNS-bevitelen is. 

Az első transzgenikus növényt Bevan és munkatársai (1983) állították elő Agrobacterium 

tumefaciens alkalmazásával. A módszer azóta semmit sem veszített vonzerejéből, sőt ma is a 

leghatékonyabb növény-transzformációs technikának számít. Transzgenikus növényeinket mi 

is agrobaktérium-közvetítette módszerrel hoztuk létre, így elsősorban ennek a technikának az 

áttekintését adjuk meg. 

 

 

2.3.1 Agrobaktérium-közvetítette transzformáció 

 

A módszer a természetes növénypatogének, az agrobaktériumok működését használja ki. Az 

agrobaktérium fajok talajlakó, Gram-negatív baktériumok. Fertőzéskor genetikailag 

módosítják a megtámadott növény gyökerének sejtjeit („genetikai gyarmatosítás”), és teljes 

genetikailag módosított növényt ugyan nem, de genetikailag módosított sejtekből álló 

sejtburjánzást (Agrobacterium tumefaciens) vagy hajszálgyökereket (Agrobacterium 

rhizogenes) hoznak létre (Schell és Montagu, 1977). Később elkülönítették az Agrobacterium 

vitis fajt, mely elsősorban szőlőt fertőz (Ophel és Kerr, 1990). A rendszertan gyorsan változó 
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tudomány, az utóbbi időben az Agrobacterium tumefaciens-t is átnevezték/átsorolták 

Rhizobium radiobacter-ré (http://pir.uniprot.org/taxonomy/358), mi azonban itt az 

egyszerűség kedvéért a hagyományos/régi nevén fogunk rá utalni. Az agrobaktérium-fajok 

tehát a genetikailag módosított növényi sejtekkel egyrészt aminosav-származékokat (oktopin, 

nopalin, stb.) termeltetnek, melyek az agrobaktérium táplálékául szolgálnak. Mivel más 

baktériumok nem képesek a lebontásukra így fogyasztásuk az agrobaktérium számára 

szelekciós előnyt jelent (Tempé és Petit, 1982). A „transzformált” növényi szövet másrészt 

auxin és citokin növényi hormonokat is szintetizál, melyek sejtburjánzást indítanak el és 

annak fenntartását teszik lehetővé (összefoglalta: Klee és mtsai. 1987). A kutatók hamar 

felismerték, hogy az opin és hormon gének jelenléte nem szükséges a virulenciához (Leemans 

és mtsai. 1981). Ezek a gének tehát kicserélhetők tetszőleges transzgénre és így az 

agrobaktérium biotechnológiai célra, génbeépítésre használható (Bevan és mtsai. 1983).  

 

Az alábbiakban áttekintjük a munkánk szempontjából legfontosabb Agrobacterium 

tumefaciens fertőzési mechanizmusát, elsősorban Pitzschke és Hirt összefoglaló cikke (2010) 

alapján. Az A. tumefaciens törzsek többsége szabadon élő, nem virulens (nem fertőző), azaz 

tumorindukáló (Ti) plazmidot nem tartalmaz. A Ti-plazmidot tartalmazó törzsek virulensek (a 

virulens Agrobacterium rhizogenes törzsek Ri-plazmidot tartalmaznak). A virulens törzsek 

elsősorban kétszikű növények (pl. dió, szőlő, gyümölcsfák) patogénjei, de néhány egyszikű 

növényt (liliomfélék) is fertőznek, sőt laboratóriumi körülmények között gomba, állat, 

valamint emberi sejtek transzformációjára is képesek (Gelvin, 2003). A virulenciáért a Ti-

plazmidon lévő vir-operon felelős, bár a növényhez való kapcsolódáshoz kromoszómális 

gének (chvA, chvB) is szükségesek. A chvA transzport faktor, míg a chvB a béta glükán 

szálak szintézisét teszi lehetővé. A természetes Ti-plazmid egy hatalmas, 200 kb méretű ún. 

megaplazmid. A vir-operonon kívül tartalmazza az ún. T-DNS-t (transzfer-DNS) is, mely 

régió fertőzéskor átkerül a növénybe. A T-DNS tartalmazza a növényi hormon és opin 

géneket, melyek kicserélhetők és ennek semmilyen hatása nincs a növényi sejtek 

„fertőzésére”. Géntechnológiai célra ezen kívül az egész Ti-plazmidot is átalakították, 

kettéválasztották. Ebben a rendszerben (bináris vektorrendszer) a nagyobb plazmid (helper 

plazmid) tartalmazza a vir-operont, amely transz-helyzetből is lehetővé tudja tenni a kisebb 

plazmidon (bináris vektor) lévő T-DNS átjutását a növény sejtmagjába (összefoglalta: Dudits 

és Heszky, 2000). Az átalakítást az indokolta többek között, hogy a kisebb plazmidokkal való 

munka sokkal egyszerűbb és, megfelelő replikációs origoval a plazmid E. coli-ban is 

szaporítható. Előállítottak ezen kívül ún. szuper-virulens Agrobacterium tumefaciens törzseket 
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(pl. LBA4404), amelyek a helper plazmidon extra vir-gén kópiákat hordoznak (He és mtsai. 

2006). Ezeket a törzseket a nehezen transzformálható egyszikűek transzformálására 

használják (He és mtsai. 2006). Visszatérve a transzformáció biológiájához, a vir-operon 

génjei közül csak a virA és a virG aktív állandóan, bár szignál hatására ezek aktivitása is 

tovább nő (Pritzschke és Hirt, 2010 összefoglalója alapján). A VirA hisztidin-kináz típusú 

receptor, mely a kétszikűek fenolos sebzési anyagait (pl. acetosziringon), ezen kívül 

szénhidrátokat érzékel. Az agrobaktériumok nem véletlenül a növényi sebzéseknél 

(elsősorban a gyökér megnyúlási zónájában) fertőznek, hiszen a seb kaput jelent számukra a 

növény belsejébe. A sebgyógyulásnál sejtfalépítés zajlik és az ebből felszabaduló anyagokat 

érzékelik. A fentiekből következik, hogy a természetben az agrobaktérimok csak ritkán 

fertőznek egyszikű növényeket, mivel azok nem termelnek kétszikű fenolos sebzési anyagokat 

és így az agrobaktérium nem tudja elindítani a megfelelő szintézisutakat. Laboratóriumi 

körülmények között, egyszikű növények transzformációjakor pl. acetosziringont 

mesterségesen a transzformáció helyére juttatva növelhető a transzformálás hatékonysága 

(Hensel és mtsai. 2008). A VirA fehérje szignál hatására foszforilálja a VirG-t, amely 

transzkripciós faktorként működve utána aktiválja a vir operont. A virB (virB1-11) és virD4 

gének termékeiből összeszerelődik a IV-es típusú szekréciós rendszer, amely lehetővé teszi a 

T-DNS és különböző fehérjék átjutását a növényi sejtbe. A folyamat a bakteriális 

konjugációhoz hasonló, vagyis csatorna alakul ki a küldő és fogadó sejt membránján 

keresztül. A T-DNS egy szálú, a jobb oldali határszekvenciától (right border) a bal 

határszekvenciáig (left border) huroklódik, majd vágódik le. A folyamat módosult szigma 

replikációnak tekinthető. A szigma (a görög betűhöz való hasonlósága miatt, más néven 

„rolling circle”) replikáció baktériumokban jól ismert, és rendszerint azok konjugációjakor 

játszódik le. A plazmid egyik DNS-szálán egy "nick", bevágás keletkezik, egy 3'-OH vég 

szabaddá válik. Ez a rész szolgál primerként a replikáció elindulásához, ami pótolja a 

folyamatosan lehurkolódó külső szálat ("WC-papír modell"). A másik sejtbe a lehurkolódó 

külső szál kerül át. Agrobaktériumban annyiban módosul az eredeti szigma-replikáció, hogy a 

LB megszakítja a folyamatot és így csak a plazmid egy részének egyszálú kópiája, a T-DNS 

szintetizálódik meg (Waters és Guiney, 1993). A felismerés azonban nem feltétlenül tökéletes, 

a rendszer át tud siklani a left border felett és így akár az egész plazmid átjut, átjuthat a 

megtámadott sejt sejtmagjába. Bizonyos bináris vektorokban egymás után 2 left bordert is 

alkalmaznak, hogy csökkentsék ennek esélyét (pl. Thole és mtsai. 2007). A T-DNS-t a VirD2 

enzim hasítja le, amely nukleáz aktivitással rendelkezik. A VirD2 kötve marad a T-DNS 5’ 

végéhez és, át is jut vele a növényi sejtbe. Rajta kívül a VirD5, a VirE2, VirE3 és a VirF 
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fehérjék szállítódnak át. A VirE2 a növényi sejtben csatlakozik a T-DNShez, és beburkolja 

azt, leszámítva az 5’ véget, amihez – ahogy már említettük – a VirD2 kötődik. A keletkezett 

egészet T-komplexnek nevezzük. A fehérjeburkolat valószínűleg a nukleázos emésztéstől védi 

a T-DNS-t a növényi citoplazmában, illetve biztosítja a bejutását a növényi sejtmagba. A 

VirD2 és a VirE2 is tartalmaz nukleáris lokalizációs szignált, ennek ellenére érdekes módon 

csak a VirD2 tud önállóan bejutni a sejtmagba. A VirE2-nek (és így az egész T-komplexnek) 

igénybe kell vennie ehhez a VIP1 (VirE2-interacting protein no. 1) nevű növényi fehérje 

segítségét. Ugyanezt a funkciót el tudja látni a VirE3 agrobaktérium fehérje is, amely szintén 

átjut a növényi sejtbe. A VirE3 egy érdekes, unikális fehérje, ami semmivel sem mutat 

homológiát az élővilágban (Lacroix és mtsai. 2003). A VIP1 növényi fehérje természetesen 

nem arra evolválódott, hogy növény önmaga megfertőzését segítse, hanem egy transzkripciós 

faktor, amely éppen a patogének elleni védelemben játszik szerepet, azonban funkcióját az 

agrobaktérium kihasználja saját céljaira (összefoglalta Liu és mtsai. 2010). A VIP1 fehérje 

alapvetően a citoplazmában található meg, de foszforilálhatja a MAPK3 (mitogén aktivált 

protein kináz3), ennek hatására a sejtmagba vándorol és stresszgének promóteréhez köt. A 

szignál pl. PRR-től (pathogen recognition receptor) jöhet, ami többek között a bakteriális 

flagellint érzékeli. Az agrobaktérium flagellint viszont nem érzékelik a növények, mint ahogy 

a rokon Rhizoibiaceae baktériumokét sem. Ennek magyarázata, hogy régóta élnek a növény 

közelében és ennek megfelelő flagellint fejlesztettek ki. Az agrobaktériumból egy valamit, az 

elongation factor Tu-t mégis érzékeli a növény, legalábbis a Brassicaceae családban, az EFR 

(elongation factor receptor) segítségével. Az EFR receptorra hiányos mutánsokba könnyebben 

épül be a T-DNS és nagy érzékenységet mutatnak agrobaktérium fertőzésre. Ugyanakkor a 

VIP1 más patogének, és szalicilsav hatására is foszforilálódik és így a sejtmagban található 

meg. Ennek megfelelően más patogénekkel is fertőzött és/vagy szalicilsav-túltermelő 

növények nehezen fertőzhetők agrobaktériummal. A VIP1 szerepe ugyanis az 

agrobaktériumfertőzésben, hogy a T-komplexet bejuttassa a sejtmagba. Ezt az teszi lehetővé, 

hogy a VirD2, a Vip1 és a VirE3 is képesek a karioferin α-hoz a sejtmagpórus eleméhez 

kötődni. 

 

A sejtmagban viszont, a kromoszómába való stabil beépüléshez a T-DNS-t burkoló 

fehérjéknek le kell bomlaniuk. Ennek módja, hogy a növényi VIP1 fehérje képes kölcsönhatni 

a növényi VBF (Vip1-binding F-box protein) fehérjével, a sejtmagban található SCF (S-Phase 

Kinase-Associated Protein1 (SKP1)-Cullin1 (CUL1)-F-box protein) ubiquitin proteoszóma 

rendszer elemével (összefoglalta Magori és Citovsky, 2012). A VBF funkcióját az 
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agrobaktérium VirF fehérje is el tudja látni. A VirF nem stabil, hiszen önmagát is kijelöli 

ubiquitinálásra. Ettől a szintén agrobaktérium eredetű VirD5 képes megvédeni. Nem egységes 

a szakirodalom abból a szempontból, hogy a T-DNS a kromoszómához való kötődés előtt, 

vagy esetleg azt követően csomagolódik ki a T-komplexből. A VIP1 mind a 4 hiszton típusú 

fehérjével képes kölcsönhatni. Ez alapján egyesek feltételezik, hogy a T-DNS a 

kromoszómához való kötődést követően csomagolódik ki, sőt esetleg a nukleoszóma egyes 

elemei is ubiquitinálódnak. A folyamat során mind lebomlanak és a szabaddá váló 

kromoszómális DNS-be talán könnyebben beépülhet a T-DNS (összefoglalta Magori és 

Citovsky, 2011). Ennek ellentmond, hogy olyan élőlények (állatok, gombák) is 

transzformálhatók agrobaktériummal, ahol nem található VIP1. A VIP1 hisztonokhoz való 

kötődését talán inkább az eredeti, agrobaktériumos transzformációtól független funkciója 

magyarázza, vagyis hogy növényi transzkripciós faktorként működik. Egy másik elmélet 

szerint a T-DNS a kromoszómához való kötődését megelőzően kicsomagolódik, sőt esetleg 

utána szintetizálódik a komplementer szál és nukleoszómába csomagolódik (összefoglalta 

Magori és Citovsky, 2011). Ez a kis szabad „kromatin-állomány” utána aktiválja a DNS-javító 

rendszereket. Az mindenesetre tény, hogy a T-DNS-t a növény saját duplaszálú DNS-törést 

javító rendszerei (homológ rekombináció ill. illegitim rekombináció) építik be a genomi DNS-

be (Pritzschke és Hirt, 2010). A VirD2, bár rendelkezik nukleáz és ligáz aktivitással is, 

semmilyen szerepet nem játszik a folyamatban, korábbi feltételezések ellenére (Magori és 

Citovsky, 2011). Duplaszálú DNS-törést előidéző hatások, pl. röntgensugárzás viszont javítják 

a transzformálhatóságot (Köhler és mtsai. 1989). Korábbi eredmények alapján úgy tűnt, hogy 

a T-DNS a genom aktív részeibe épül be. Ma már azonban, az új generációs 

genomszekvenálási módszerek használatával kiderült, hogy a T-DNS a genom bármely 

részébe beépülhet, teljesen véletlenszerűen, módon (Pritzschke és Hirt, 2010, Magori és 

Citovsky, 2011). 

 

Az agrobaktérium rendkívül sikeres patogénnek számít, hiszen a növényi immunrendszert 

szupresszálja az auxin és citokin hormonok szintézisével, s közben a növényi 

immunfehérjéket saját céljaira használja ki. Ezen kívül túlbiztosítással rendelkezik, mivel a 

transzformációhoz szükséges növényi fehérjék helyett saját, hasonló funkciójú fehérjéi is 

rendelkezésre állnak (VIP1-VirF, VBF-VirF), s ennek köszönhető rendkívül széles 

gazdaspecifitása. 
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2.3.2. Az árpa genetikai transzformációja 

 

Az árpa genetikai módosítására többféle módszert is sikerrel alkalmaztak. Az 1990-es évek 

elején az volt az elterjedt nézet, hogy az agrobaktérium nem alkalmas egyszikű gabonafélék 

genetikai módosítására (Potrykus, 1990). Így a kutatók figyelme a direkt génbejuttatási 

technikák felé fordult. Ahol meg tudták oldani egyszikűekből protoplaszt izolálását, ott a 

kutatók a protoplasztokba juttattak be DNS-t PEG, elektroporáció vagy mikroinjektálás 

segítségével. Ismert példa erre Dudits Dénes, csoportja, ahol transzgenikus kukoricát hoztak 

létre protoplasztokból PEG felhasználásával (Omirulleh és mtsai. 1993). Mások árpát is 

sikeresen transzformáltak ezzel a módszerrel (pl. Lazzeri és mtsai. 1991). Később az 

elektroporálás (Salmenkallio-Marttila és mtsai. 1995) és a mikroinjektálás (Holm és mtsai. 

2000) is jó eredményeket hozott. A protoplasztokba való DNS-bejuttatás mégsem vált igazán 

elterdtté, mert a protoplasztokból mindig nehéz növényt regenerálni, s figyelembe kellett 

venni a szomaklónális variabilitás negatív hatását is a növényekre. Így – más egyszikűekhez 

hasonlóan − leginkább az ún. biolisztikus módszer terjedt el (pl. Ritala és mtsai. 1993,1994; 

Jahne és mtsai. 1994; Wan és Lemaux 1994). Ennek során a DNS-t olyan szövetekbe juttatják 

be melyekből egyszerűbb a regeneráció. Egy hordozó anyag, pl. aranyszemcse felszínére 

felvitt DNS-konstrukciót „génpuska” segítségével, nagy nyomású inert gázzal juttatják be a 

célszövetekbe. 

 

Később az agrobaktériumra érzékeny szövetek felderítésével egyszikű gabonanövényeink 

agrobaktériumos transzformációja is lehetővé vált. Transzgenikus árpa növényt először 

Tingay és munkatársai (1997) állítottak elő sikeresen A. tumefaciens közvetítette 

transzformációval. A módszer egyszerűsége, és magas hatékonysága miatt az eltelt 

időszakban különösen elterjedt (da Fang és mtsai. 2002, Trifonova és mtsai. 2001, Shrawat és 

mtsai. 2007). Már az első úttörők, Tingay és munkatársai (1997) 4,2 %-os transzformációs 

hatékonyságot (független transzformáns növényi vonal/izolált árpa embriók) értek el, ami 

cikkük szerint körülbelül megegyezik a biolisztikus módszerrel addig elért maximális 

hatékonyságával. Az agrobaktériumos transzformáció előnye még a genom kis mértékű 

károsodása és hogy kismértékben épül be felesleges DNS (plazmid backbone) a növény 

genetikai állományába (Czernilofsky és mtsai. 1986, Koncz és mtsai. 1989). A legfontosabb 

azonban az alacsony beépülési kópiaszám. Az agrobaktériumos transzformációt és a 

biolisztikus módszert árpában Travella és mtsai. (2003) hasonlították össze ebből a 

szempontból. A génpuskával transzformált növények 60%-ába több mint 8 kópia épült be, de 
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– valószínűleg RNS-interferencia miatt – a fehérje csak a növények 25%-ában jelent meg. 

Agrobaktérium alkalmazásánál maximálisan 3 kópia épült be, és a növények több mint 70%-

ában expresszálódott is róla fehérje. Többen, Tingay és mtsai. (1997), és da Fang és mtsai. 

(2002) és a már említett Travella és mtsai. (2003) is vizsgálták a T-DNS beépülését és 

szegregációját árpában. Megállapították, hogy a transzgenikus növények többségébe 1-3 

kópiában épül be a gén, ami domináns lókuszként viselkedik és Mendel törvényei szerint 

öröklődik. Ritkán, ennél nagyobb számú inszerció is előfordul egy-egy vonalban. Tingay és 

mtsai. (1997) által vizsgált transzgenikus növényekben a maximális kópiaszám 10 volt.  

A biolisztikus transzformáláshoz viszonyítva, ahol kromoszómatörések is keletkezhetnek, 

ritkábban kapunk albínó, vagy nem fertilis növényeket. Az agrobaktérium-közvetítette 

transzformáció hátránya viszont, hogy eddig csak kevés árpafajta esetén tudták sikerrel 

alkalmazni – így valószínűleg megmarad a biolisztikus módszer létjogusultsága is, amely 

kevésbé érzékeny az árpa genotípusára (Dahleen és Maloran, 2007).  

 

A szorosan az árpa-transzformálására vonatkozó adatokon túl az alábbiakban megemlítünk 

néhány, fontos, más transzformációs módszertani technikát is, melyeket bár nem az árpán 

dolgoztak ki, de a későbbiekben nagy hatást gyakorolhatnak az árpa transzformációjára is. A 

hatékony transzformációs rendszerek többségében a transzgénen kívül rezisztencia 

markergént is bejuttatnak, a növénybe, hogy biztosítható legyen transzformált sejtvonalak 

szelekciója. A transzgenikus növényben maradó szelekciós markergének azonban nagy 

aggodalmat váltanak ki a fogyasztókból, pl. hogy az ember bélbaktériumai az elfogyasztott 

transzgenikus növényből antibiotikumrezisztenciát szerezhetnek (Malik és Saroha 1999). Bár 

az Európai Élelmezésügyi Hatóság (EFSA) jelentésében megállapította, hogy az eukariótákból 

prokariótákba irányuló horizontális géntranszfer nagyon ritka esemény (Collins, 2009), mégis 

a fogyasztók megnyugtatása valószínűleg csak rezisztencia-markergén mentes (marker-free) 

növények előállításával lehetséges. A rezisztencia-markergén mentes transzgenikus növények 

előállítása külön kutatási iránnyá vált. Kidolgoztak módszereket a markergén eltávolítására, 

melyekben a transzgén és a markergén két külön plazmidon (génpuskánál), vagy két külön T-

DNS-en (agrobaktériumos transzformációnál) van és így az utódgenerációkban 

szegregálhatók (pl. Depicker és mtsai. 1985; Goto és mtsai. 1993. Komari és mtsai. 1996). 

Rezisztencia-markergén eltávolítása lehetséges helyspecifikus rekombinázokkal is (Pl. Sugita 

és mtsai. 2000. Cuellar és mtsai. 2006; Luo és mtsai. 2007; Zou és mtsai. 2013). 
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A transzgenikus növények előállításánál az utóbbi években komoly törekvések vannak a 

célzott génbeépítés (gene targeting) elérése is, vagyis a genom előzetesen kiválasztott ismert 

lókuszára való génbeépítésre, homológ rekombinációval (összefoglalta Puchta és Fauser, 

2013). Így a transzgén beépülése és expressziós mintázata jobban kontrollálható lenne. A 

célzott génbeépítéshez az idegen génkonstrukciót homológ határszakaszokkal látják el. A 

homológ rekombináció hatékonyságát nagy mértékben javítja a megcélzott lókuszon 

előzetesen előidézett duplaszálú DNS-törés. A genomi DNS mesterséges enzimekkel, pl. cink-

finger nukleázokkal hasítható szekvenciaspecifikusan (pl. Townsend és mtsai. 2009). Az elért 

sikerek ellenére növénytranszformációnál a gene-targeting egyelőre nem számít rutinszerűnek, 

eltérően a transzgenikus egér előállításától (Collins, 2007). Jelentősége azonban valószínűleg 

nőni fog. 

 

 

2.3.3. Az agrobaktériumos árpa-transzformációs rendszerek főbb 
jellemzői 

 

Az árpa agrobaktériumos transzformálásakor fontos kérdés az alany, az explant fajtája és 

minősége. Harwood (2012) összefoglaló cikke szerint a transzformációra való alkalmasság 

genetikailag meghatározott és az árpafajták többsége nem transzformálható hatékonyan. 

Összesen két modellfajtáról tudunk, amelyek különösen alkalmasak szövettenyésztésre, majd 

az azt követő növényregenerációra, az Igri nevű őszi (Funatsuki és mtsai. 1995), és a Golden 

Promise tavaszi árpafajta (Lührs és Lörz 1987). Egyes kutatóknak (Murray és mtsai. 2004, 

Hensel és mtsai. 2008) jóval alacsonyabb hatékonysággal, de sikerült ezen kívül más tavaszi 

és őszi árpafajták genetikai módosítása is. 

 

A transzformációs rendszer egyik kritikus lépése – más egyszikűekhez hasonlóan − a növény 

regenerációja a transzformáns sejtekből. Az árpanövény levélből (Mohanty és Ghosh 1988, 

Pasternak és mtsai. 1999) és éretlen embrióból (Wan, és Lemaux, 1994) való regenerálását is 

sikerrel oldották meg. Mivel bebizonyosodott, hogy az éretlen embrió szövete az 

Agrobacterium tumefaciens fertőzésre is érzékeny, így a transzformációs rendszerek többségét 

erre dolgozták ki. Az éretlen embriók mellett sikerrel járt pollen-kultúrák (Kumlehn és mtsai. 

2006) és izolált petesejtek (Holme és mtsai. 2006) agrobaktériumos transzformációja is. 

Éretlen embriók használatakor steril körülmények között izolálják azokat az árpaszemből. Az 
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axist szikével eltávolítják, majd az embriókat kallusz-indukáló táptalajra helyezik és változó 

ideig (nullától néhány napig) előnevelik. Ezt követően agrobaktérium-szuszpenziót 

pipettáznak rájuk, majd a felesleges szuszpenziót eltávolítják, és az embriókat néhány napig 

együtt nevelik agrobaktériummal (ko-kultiváció) új kallusz-indukáló táptalajon. Ekkor zajlik 

le a tulajdonképpeni genetikai transzformáció. A vir-operon aktiválása elősegíthető kétszikű 

fenolos sebzési anyagok, pl. acetosziringon adásával, de a transzformálás hatékonyságát 

javítják antioxidánsok pl. cisztein, α-liponsav is, melyek használatával gátolható az 

agrobaktérium-fertőzés hatására bekövetkező hiperszenzitív reakció (Hensel és mtsai. 2008; 

Harwood, 2012). A kutatók többféle nem szupervirulens (pl. Agl0: da Fang és mtsai. 2002, 

Agl1: Tingay és mtsai. 1997) és szupervirulens (LBA 4404: Hensel és mtsai. 2008) A. 

tumefaciens törzset is sikerrel alkalmaztak. A transzgén mellett többnyire rezisztencia 

markergéneket (pl. bar, hpt, nptII) is bejuttatnak, hogy lehetővé tegyék a transzformáns sejtek 

szelekcióját. A rezisztenciagén működésének irányítására többféle konstitutív promóter is 

bevált, pl. a kukorica ubiqutin promóter (Tingay és mtsai. 1997), vagy a karfiol-mozaikvírus 

35S promóter (Hensel és mtsai. 2008). 

 

A transzformált embriókból szövettenyésztésben, kallusz-indukción keresztül regenerálnak 

növényeket. A különböző táptalajokba a megfelelő szelekciót biztosító molekulák (pl. 

higromicin, foszfinotricin, kanamycin) és az agrobaktérium elpusztítására szolgáló 

antibiotikumot (pl. timentin, amoxicillin) kevernek. Kallusz-indukcióra nagy auxin (és esetleg 

kis citokin) koncentrációjú táptalajok alkalmasak. A Tingay és munkatársai által (1997) is 

alkalmazott Wan és Lemaux (1994)-féle kalluszindukáló táptalaj (BCI) 2,5 mg/l dicamba 

auxinanalógot tartalmaz. A kalluszból való növényregenerálásra alapvetően két módszer 

terjedt el, az organogenezis (pl. Tingay és mtsai. 1997), és a szomatikus embriógenezis 

(Shrawat és mtsai. 2007). Az organogenezis során a kalluszból külön regenerálnak hajtást, 

majd a hajtásból járulékos gyökeret. A hajtás-regenerációhoz nagy koncentrációjú citokinin és 

kis koncentrációjú (lényegesen kevesebb, mint kallusz-indukciónál) auxin hormon jelenléte 

szükséges a táptalajban, a gyökér-regenerációhoz pedig jóval kevesebb citokin és több auxin 

(bár kevesebb, mint a kallusz-indukciónál) szükséges. A Tingay és munkatársai által (1997) is 

használt Wan és Lemaux (1994)-féle módszer organogenezisen alapul. A kalluszok 

hajtásregeneráló táptalajra (FHG: Hunter, 1988) kerülnek, amely 1 mg/l benzil-aminopurin 

(BAP) citokinint tartalmaz. A hajtást regenerált kalluszokat gyökérregeneráló táptalajra (BCI-

R) helyezik, amely nem tartalmaz hormont. A szomatikus embriógenezis során a 

kalluszokban hormonmentes táptalajon embriogenezis történik, és egyszerre regenerálódik 
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hajtás és gyökér. Árpára Shrawat és mtsai. (2007) dolgoztak ki szomatikus embriógenezisen 

alapuló módszert. 

 

Az embriók izolálása és a szövettenyésztés nagyon munkaigényes, így Tingay óta a 

módszertani kutatások fő célja a transzformációs hatékonyság növelése, amelyet a 

transzformáció és növényregeneráció körülményeinek optimalizálásával igyekeznek elérni. 

Az árpa embrióból való regenerációjára már 3 különböző szövettenyésztéses rendszert is 

kidolgoztak, melyek eltérő táptalajokat használnak (Wan és Lemaux, 1994; Shrawat és mtsai. 

2007; Bartlett és mtsai. 2008). A transzformációs eljárás során, többek között az alábbi 

tényezők hatásait igyekeztek tisztázni: 1.) előnevelés transzformálás előtt (Trifonova és mtsai. 

2002; Shrawat és mtsai. 2007; Bartlett és mtsai. 2008), 2.) ko-kultivációs táptalajba kevert 

acetosziringon (da Fang és mtsai. 2002; Trifonova és mtsai. 2002; Shrawat és mtsai. 2007; 

Hensel és mtsai. 2008), 3.) cisztein (Hensel és mtsai. 2008). A transzformációs rendszerek 

többsége 10% alatti hatékonyságot garantál, de a tulajdonképpeni transzformálás, illetve a 

növényregeneráció optimalizálásával az új módszerek segítségével már 20%-feletti 

hatékonyság is elérhető (Hensel és mtsai. 2008; Bartlett és mtsai. 2008).  

 

A szövettenyésztés elhagyására megoldást kínálhat az in planta technika, amikor pl. a növény 

virágzatát áztatják Agrobacterium tumefacies-szuszpenzióba, az agrobaktérium a petesejtet 

transzformálja, és a természetes módon fejlődött magok között lesznek transzgenikusak. A 

módszer az Arabidopsis thaliana modellnövény esetében régóta ismert és gyakran használt 

(Clough and Bent 1998), de az utóbbi években az árpával rokon búzára is sikerrel adaptálták 

(Zale és mtsai. 2009). Hasonló módszer megjelenése várható az árpa esetében is. 
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3. Célkitűzések 

 

Doktori munkámban egy aldo-keto reduktáz (AKR) enzim, az AKR4C9 szerepét vizsgáltam a 

stressztűrésben, a molekuláris biológia eszközeivel. Az AKR-ok szerepét eddig kevéssé 

vizsgálták a fagy-, és sóstressztűréssel kapcsolatban. A stresszvédő, reaktív aldehidek 

semlegesítésére képes aldo-keto reduktázok szénhidrátokkal szembeni aktivitása, és esetleges 

cukoralkohol termelése szintén kevéssé kutatott, pedig a cukoralkoholok ozmotikus 

védőanyagok. Az AKR4C9 egy modellnövényből, Arabidopsis thaliana-ból származik, mégis 

kevéssé jellemzett. Eddig csak az enzimaktivitási értékeiről jelent meg egy közlemény 

(Simpson és mtsai. 2009). Más AKR-enzimekhez hasonlóan elképzelhető, hogy expressziója 

javítja a transzgenikus növény reaktív aldehid és nehézfém tűrését. Az Arabidopsis thaliana 

hideg és fagytűrő növénynek számít (Wanner és Juntilla, 1999), így elképzelhető, hogy az 

AKR4C9-nek a fagytűrésben is van szerepe. Doktori munkámban az általunk korábban 

előállított (Éva és mtsai. 2008), AKR4C9-termelő transzgenikus árpanövények vizsgálatával 

kerestem választ az alábbi kérdésekre: 

 Mennyi az előállított transzgenikus növényekben a beépült gén kópiaszáma? 

 Milyen szubsztrátokon aktív a belőlük tisztított AKR4C9 enzim? 

 Kialakítható-e egy olcsó, a teljes növény reaktív aldehid tűrését mérő növényélettani 

vizsgáló módszer? Ha igen, mik a reaktív aldehidek specifikus hatásai a növények 

növekedési és egyéb élettani folyamataira? 

 Hogyan változott, ha változott, a transzgenikus növényben a cukoralkoholok 

koncentrációja, a transzgén hatására? 

 Milyen hatással van az AKR4C9 termelése/expressziója a transzgenikus növények 

reaktív aldehid, só, fagy és nehézfém tűrésére? Javíthatja-e az AKR4C9, más AKR 

enzimekhez hasonlóan a transzgenikus növény reaktív aldehid és nehézfém tűrését? 

Mi magyarázza az esetleges hatásokat? Lehet-e hatása egy aldo-keto reduktáznak a 

transzgenikus növény fagy-, illetve sótűrésére? 
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4. Anyagok és módszerek 

 

4.1. Felhasznált anyagok, baktériumtörzsek, növényfajták 
 

A pWBVec8-vektort Ming-Bo Wang és mtsai. (CSIRO, Canberra, Ausztrália) bocsájtották 

rendelkezésünkre. Az akr gén cDNS-ét tartalmazó pGEX-4T-1 nevű plazmidot együttműködő 

partnerünk, Horváth V. Gábor (SZBK) juttatta el hozzánk. Az alkalmazott Golden Promise 

tavaszi árpafajtát (Hordeum vulgare cv. Golden Promise) szintén a CSIRO Kutatóintézetből 

kaptuk. Az Agl1 A. tumefaciens törzset Wendy Harwood (Norwich, Anglia) bocsájtotta 

rendelkezésünkre, az E. coli DH10β törzset pedig Horváth Mihály (Köln, Németország).  

 

4.2. Növényi alapanyag 
 

A transzformáláshoz felhasznált, és a transzgenikusnak vélt árpa (Hordeum vulgare cv. 

Golden Promise) növényeket SANYO Fitotron készülékben, tőzeges virágföld és homok 

keverékébe (3:1) ültetve; 16 óra 15 °C, 200 μmol/m2•s fényen, és 8 óra 12 °C sötétben, 70% 

relatív páratartalom mellet neveltük, heti kétszeri öntözés mellett. Hasonlóan neveltük a 

traszgenikus növények utódgenerációit is. Az árpa vízkultúrás növénynevelése során (élettani 

vizsgálatokhoz) Fodor és mtsai. (1998) módosított módszerét követtük; 14 óra 24 °C, 400 

μmol/m2•s fényen, és 10 óra 18 °C sötétben. A stressz-élettani vizsgálatokat a magoncok 10 

napos korában kezdtük el. 

 

4.3. Transzformációs kazetták előállítása 

 

A transzformációs kazetták előállítása standard molekuláris biológiai módszerekkel történt 

(ld. Éva és mtsai. 2008; 2014a), melyet itt csak röviden mutatunk be. A növényi 

transzformációhoz két génkonstrukciót építettünk, melyekben a transzgén az Arabidopsis 

thaliana At2g37770.2 génje volt. A transzgén expressziójának szabályozására rizs actin1 

promótert és azt azt követő rizs actin1 gén első intronját használtuk, míg transzkripció 

terminátornak az Agrobacterium tumefaciens nos terminátorának egy 300 bp hosszú szakaszát 
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alkalmaztuk. A két génkonstrukció között csak annyi volt a különbség, hogy az egyik esetben 

a transzgén 5’, míg másik esetben a transzgén 3’ végéhez fuzionáltattuk a His-taget kódoló 

részt. A konstrukciók elkészítéséhez minden DNS-szekvenciát PCR-el amplifikáltunk, majd a 

TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen) segítségével klónoztuk. A His-tag szekvenciát és a 

további klónozási lépésekhez szükséges restrikciós endonukleáz hasítási helyeket PCR-

primerekkel adtuk a szekvenciákhoz (A felhasznált primereket ld. az 1. táblázatban). A 

TOPO-plazmidba klónozott szekvenciák helyességét szekvenálással ellenőriztük. A 

továbbiakban a promóter, a transzgén és a terminátor szekvenciákat pGEM-T-Easy vektorba 

(Promega) szubklónoztuk, itt állítottuk össze a génkonstrukciót. Ezt követően a kész 

génkonstrukciókat ApaI és NotI restrikciós endonuklázokkal kihasítottuk a pGEM-T-Easy 

vektorból és pWBVec8 bináris vektorba (Wang és mtsai. 1997) szubklónoztuk. A pWBVec8 

T-DNS-e az új génkonstrukción kívül tartalmazza a 35S promóter::higromicin 

reziszteciagén::nos terminátor konstrukciót is. A kész transzformációs kazettákat a 8. ábrán 

mutatjuk be. 

 

1. táblázat: Klónozáshoz (RAPF…NosR), illetve kimutatáshoz (Act1F…QBLZ2R) használt 

primerek 

Primer Szekvencia 5'-3' irányban 

Restrikciós 

en. hasítási 

hely 

RAPF GGGCCCGTCATTCATATGCTTGAGAAG ApaI 

RAPR CCATGGCTTCTACCTACAAAAAAGCTCGG NcoI 

HisAKRF 

CCATGGGCAGCAGCCATCATCATCATCAT 

CACAGCAGCGGCGCAAATGCGATCACATTTTTCAAG NcoI 

AKRF CCATGGCAAATGCGATCACATTTTTCAAG NcoI 

AKRR ACTAGTTCATATCTCGCCATCCCATAATTC SpeI 

HisAKRR 

ACTAGTTCAGTGGTGGTGGTGGTGGTGCT 

CGAGTGCTATCTCGCCATCCCATAATTC SpeI 

NosF ACTAGTGGATCGTTCAAACATTTGGC SpeI 

NosR GCGGCCGCCGATCTAGTAACATAGATGAC NotI 

Act1F GTAACCACCCCGCCCCTC nincs 

Akr5R TGCCATGTTCCAAGACCCAC nincs 

QAKRF AGAGCGATGTTTTGAAGAAC nincs 

QAKRR CATTTGTACTCTTGGGAAGC nincs 

QBLZ2F TTGGATGGCATCTTTGATAC nincs 

QBLZ2R TGGCATAGGTTGCGTATG nincs 

 



41 

 

8. ábra: a transzformációs kazetták térképe 

 

4.4. A transzformációs kazetták bejuttatása Agrobacterium 
tumefaciens-be 
 

A célra Weigel és Glazebrook (2006) módszere alapján, Agrobacterium tumefaciens AGL1 

törzsből preparált hő és fagy kompetens sejtet használtunk. A preparálás során 200 ml 

baktérium-szuszpenziót felnövesztettünk LB-ben amíg a szuszpenzió sűrűsége el nem érte az 

OD550=0,5-0,8 értéket, majd centrifugálással ülepítettük a baktériumot (10 perc, 4 °C, 5000 g), 

és a felülúszó elöntése után a csapadékot egyszer, 30-40 ml 1×TE-pufferrel mostuk. A sejteket 

LB-ben szuszpendáltuk, majd folyékony N2-ben lefagyasztottuk. További felhasználásig-

80ºC-on tároltuk. Igen kis kompetenciájú (~101), de stabilan transzformálható sejteket 

kaptunk. A transzformálás szintén Weigel és Glazebrook (2006) módszere alapján történt, 2 

µg plazmid DNS felhasználásával. Az agrobaktérium-szuszpenziót 20 g/ml rifampicint és 

100 g/ml spektinomycint tartalmazó szilárd LB táptalajra szélesztettük. A transzformáns 

kolóniákat szobahőmérsékleten, 3-4 nap alatt neveltük fel, s a bevitt DNS jelenlétét PCR 

reakcióval igazoltuk.  
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4.5. Árpa transzformáció 
 

Az árpa transzformációt saját módszerünkkel (Éva és mtsai. 2008) végeztük. A módszer 

Bartlett és mtsai. (2008) eljárásának módosított változata. A módszer éretlen árpa embriók (7-

12 nappal virágzás után) felhasználásán, agrobaktérium-szuszpenzióval való fertőzésén, 

szövettenyésztésen, higromicin-szelekción és növényregeneráción alapul. Az 

agrobaktériummal való együtt nevelés (ko-kultiváció) alatt 400 mg/l ciszteint, és 500 µM 

acetosziringont alkalmaztunk a táptalajban, Hensel és mtsai. (2007) leírása alapján. 

 

4.6. Növényi genomi DNS-kinyerés 
 

Standard PCR-reakciókhoz a növényi templát DNS-t Aquagenomic kittel (MultiTarget 

Pharmaceuticals) nyertünk ki, a gyártó ajánlásainak megfelelően. A módszer a feltárást 

követően egyszerű izopropanolos-etanolos lecsapást tartalmaz. qPCR reakciókhoz DNeasy 

Plant Mini Kit felhasználásával (Qiagen) nyertünk ki genomi DNS-t a növényből, szintén a 

gyártó ajánlásait követve. A sejtek feltárását követően során szilika oszlopon tisztítottuk a 

DNS-t. 

 

4.7. PCR-primerek 
 

DNS szakaszok jelenlétének kimutatásához használt primereket a világhálón hozzáférhető 

(http://primer3.ut.ee/) Primer3 program segítségével terveztük. Primerjeink GC-arányát 40-60 

% között tartottuk, csak olyan oligonukleotid szekvenciákat fogadtunk el PCR primerként, 

melyek 3’ vége G-t, vagy C-t tartalmaz. A tervezett primereket a 

http://www.idtdna.com/SciTools/SciTools.aspx webhelyen elérhető oligoanalyzer programmal 

ellenőriztük. Csak olyan szekvenciákat rendeltünk meg az IDTDNA cégtől, melyek képződési 

szabadentalpiájának (ΔG) abszolút értéke 6-nál kisebb volt, saját dimerek és a heterodimerek 

képződésére is. Az alkalmazott primerek szekvenciáját az 1. táblázatban adtuk meg. 

 

 

 

http://www.idtdna.com/SciTools/SciTools.aspx
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4.8. PCR-reakciók 
 

A PCR reakciókat ICyclerTM (BIO-RAD) készülékben végeztük. A PCR-reakció 

komponenseit 10μl térfogatban vagy egész szám szerinti többszörösében mértük össze. A 

reakció elegy összetétele 10 μl –re általában a következő volt: 0,4 ng plazmid DNS templát 

vagy 20-40 ng növényi genomi DNS templát, 0,5-1 µM primer, 1mM dNTP, 1U DNS 

polimeráz, 1/10 térfogat PCR puffer. Standard PCR-reakciókban Taq polimerázt (Fermentas) 

alkalmaztunk, míg klónozáshoz Pfu polimerázzal (Fermentas), vagy hosszú (>1 kb) termék 

esetén BIO-X-ACTTM LONG (Bioline) enzimmel szaporítottuk fel a terméket. A PCR -

reakciókban plazmid vagy cDNS templát esetén 2 perc, kolónia-PCR és növényi genomi DNS 

templát esetén 5 perc kezdeti denaturációt (95ºC) állítottunk be. A PCR-reakciók 36 ciklusból 

álltak. Az egyes ciklusokban a denaturálás (95ºC) 20 v. (nagy termék esetén) 30 s-ig tartott. A 

kapcsolási idő a tervezett primereknek megfelelően 55ºC-on és az alatt 20 s volt, 55ºC felett 1 

ºC emelkedéssel +1 s kapcsolási időt hagytunk. A lánchosszabbítás (72ºC) idejét a termék 

méretének megfelelően állítottuk be, 1000 bp-ra 1 perc + 10% időt számoltunk. A ciklusok 

lefutása után 10 percig 72ºC-on tartottuk mintáinkat. 

 

4.9. Kópiaszámbecslés 
 

A transzgén beépülési kópiaszámát kvantitatív real-time PCR-el (qPCR) határoztuk meg, a 

ΔΔCt módszert követve (Schmittgen és Livak, 2001). Az At2g37770.2 transzgénen kívül az 

egy kópiás árpa blz2 génre (Gén Bank azonosító: Y10834.1), mint belső kontrollra PCR-

eztünk. A transzgén és a blz2 fragmentjeit a QAKR és a QBLZ2 primerpárokkal szaporítottuk 

fel (ld. 1. táblázat). A reakciókat 25 µl végtérfogatban végeztük Stratagene MX3000P Real-

Time PCR készülékben. Egy reakcióba 12,5 µl Maxima SYBR Green qPCR Master Mix-et 

(Fermentas), 8 ng templát DNS-t, illetve 1-1 µM QBLZ2 vagy 2-2 µM QAKR primert 

mértünk. A reakció körülményei a következők voltak: kezdeti denaturáció 10 percig, 95 °C-

on, cikluson belüli denaturáció 30 másodpercig 95 °C-on, kapcsolás 59 °C-on 24 másodpercig 

és lánchosszabbítás 20 másodpercig 72 °C-on. A reakciók hatékonyságát standard görbék 

alapján becsültük, és ez 103,5%-nak (R2=0.993) adódott a QAKR PCR esetében, míg 

100.3%-nak (R2=0.999) a QBLZ2 PCR-nél. Normalizálásra egy homozigóta, egy kópiás árpa 

vonalat használtunk.  
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4.10. DNS-szekvenálás 

 

A szekvenáló asszimmetrikus PCR reakcióhoz az ABI PRISMTM Dye Terminator Sequencing 

Kit-et (PE Applied Biosystems) használtuk. A szekvenáló elegy végtérfogata 20 µl volt, ez 2 

µl Big Dye mixet, 4 µl hígító puffert, 3,2 µl 1 µM-os primert, és 400 ng plazmid DNS 

templátot tartalmazott. A reakció paraméterei: 96 ºC kezdeti denaturáció 1 percig, majd 25 

ciklus 10 s 96 ºC-os denaturációval, 20 s kapcsolási idővel 55 ºC-on, és 4 perc 

láchosszabbítással 60 ºC-on. A reakció termékének lecsapása: 1,5 ml-es Eppendorf-csőbe 2 µl 

10 M-os NH4-acetátot, 0,5 µl 0,5 M-os EDTA-t és 55 µl 96 %-os etanolt mértünk be, majd 

hozzáadtuk a szekvenáló PCR termékét. A mixet 15 percig állni hagytuk szobahőmérsékleten, 

majd 30 percig centrifugáltuk 13000 g-vel, 4 ºC-on. A felülúszót óvatosan leöntöttük, majd 

500 µl 70 %-os alkohollal mostuk a csapadékot. Centrifugálás után (10 perc) lepipettáztuk a 

felülúszót, és beszárítottuk a csapadékot. A szekvenálást automata szekvenáló készülékkel 

végeztettük el. DNS-szekvenciáink ellenőrzéséhez a Chromas programot, szekvencia 

illesztéshez pedig a www.ebi.ac.uk/emboss webcímen hozzáférhető programot használtuk. 

 

4.11. Fehérjekinyerés, enzimkinetika 

 

Natív levél összfehérje-kinyeréshez 0,15 M NaCl-ot tartalmazó 50 mM-os Na-foszfát puffert 

(pH = 8,0) használtunk. A levélszöveteket dörzsmozsárban, másfélszeres mennyiségű 

jéghideg pufferben dörzsöltük el. A kapott elegyet 20 percig centrifugáltuk 4 ºC-on 5000 g-

vel. A felülúszót affinitás-kromatográfiával tisztítottuk His-SelectTM Nickel Affinity Gel 

(Sigma) gyöngyökön, a gyártó utasításainak megfelelően. Az in vitro AKR enzimaktivitás-

méréseket Vander Jagt és mtsai. (1992) módszere alapján végeztük, a NADPH abszorbaciáját 

követve, 340 nm-en. Az instabil glutáraldehid szubsztrát koncentrációját UV-VIS 

spektrofotométerrel (Shimadzu) mértük az egyes mérések előtt, 280 nm-en.  

 

4.12. SDS-poliakrilamid gélelektroforézis 

 

Fehérjemintáink elválasztására 15%-os trisz-glicin SDS-poliakrilamid gélelektroforézist 

használtunk, 5%-os koncentráló géllel, Laemmli (1970) módszere alapján. A géleket a 

http://www.ebi.ac.uk/emboss
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következőképpen készítettük el; az oldatokat jégen tartva összemértük 5 ml szeparáló gélt [1,1 

ml ddH2O; 2,5 ml 30 m/V % akrilamid-oldat (29 m/V %  akrilamid 1% N,N’ metilén-

biszakrilamid); 1,3 ml 1,5 M-os trisz-HCl (pH=8,8); 50 µl 10 m/V %-os SDS; 50 µl 10 m/V 

%-os APS (ammónium-perszulfát); 2 µl TEMED (N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin)] és 2 

ml koncentráló gélt [1,4 ml ddH2O; 330 µl 30 m/V % akrilamid-oldat (29 m/V % akrilamid 

1% N,N’ metilén-biszakrilamid); 250 µl 1 M-os trisz-HCl (pH=6,8); 20 µl 10 m/V %-os SDS; 

20 µl 10 m/V %-os APS; 2 µl TEMED]. A szeparáló gél túlnyomó részét (kb. 4,8 ml) 2 

üveglap közé (Miniprotean II készülék, BIO-RAD) pipettáztuk, majd 50 V/V %-os 

izopropanolt rétegeztünk fölé, hogy a gél felszíne sima legyen Polimerizálódás után (kb. 30 

perc) az izopropanolt leöntöttük és szűrőpapírral leitattuk a maradékot. Ezután a koncentráló 

gélt a szeparáló gél fölé pipettáztuk. A mintafelvivő zsebeket a készülékhez tartozó műanyag 

fésűk alkalmazásával alakítottuk ki. A koncentráló gél magassága a fésű fogainak kb. 

kétszerese volt. 

 

Felvitel előtt fehérjemintáinkat 2-szeres töménységű mintafelvivő pufferrel (100 mM Trisz-

HCL pH=6,8, 200 mM DTT, 4 m/V % SDS, 0,2 m/V % brómfenolkék, 20 V/V % glicerin)  2-

szeresére hígítottuk, majd 5 percig 95 ºC-on tartottuk. Egy zsebbe 10 µg fehérjét töltöttünk. 

Molekulasúly-standardunk a Fermentas előfestett, vagy nem előfestett Protein Ladder nevű 

terméke volt. Egy gélhez ezekből 5 µl-t használtunk fel. Az elektroforézist maximum 200 V 

feszültségen végeztük, gélenként a koncentráló gélben 10, a szeparáló gélben 20 mA 

áramerősség mellett. Az elektroforézist 10 perccel azután állítottuk le, hogy a jelzőfesték 

(brómfenolkék) elhagyta a gélt. 

 

4.13. Western blot analízis 
 

A Western blot analízist Tamás és mtsai. (2009) módszere alapján végeztük. A géleket 

elektroforézis után 30 percig Towbin pufferben (pH=8,4; összetevők 1 l-re: 3,033 g trisz + 

14,416 g glicin + 200 ml metanol; vízzel kieészítve 1 l-re) rázattuk, s ugyanígy 2 db méretre 

vágott blotpapírt (BioRad, Protean XL, extra vastag) is. A membrán (PVDF-Plus 0,45 

mikronos, Micron Separations INC) előkészítése: mosás 50 ml metanolban 5 másodperc, 

rázatás 200 ml ddH2O-ban 5 perc, majd kiegyenlítés 50 ml Towbin pufferben 20 perc. A 

készülékünk (BIO-Rad Trans-blot SD Semi-dry) anódjára rétegeztük sorban az egyik 

blotpapírt, a membránt, a gélt, végül a másik blotpapírt. Minden réteg alól óvatosan 
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eltávolítottuk a buborékokat Towbin puffert mértünk az egész tetejére, a kifolyt felesleget 

feltöröltük. Állandó feszültség mellett (25 V, max áramerősség 250 mA) általában 15-20 perc 

jutottak át a fehérjék a membránba, melyet a festett mólsúly-standard átjutásán keresztül 

ellenőriztünk. Ezt követően a membránt 2 órán keresztül 3 %-os (m/v) TBST pufferben 

(pH=7,5, összetétel: 100 mM Trisz/HCl, 0,9 % NaCl, 0,1 % Tween20) oldott BSA oldatban 

blokkoltuk. Ezután a membránt TBST-ben 2500-szorosára hígított 6×His-tag elleni elsődleges 

antitestet tartalmazó oldatban (Affinity BioreagentsTM, nyúl poliklonális IgG) rázattuk egy 

éjszakán át. Következő nap 4-szer 15 percig mostuk a membránt TBST-ben, majd 2 óráig 

rázattuk nyúl IgG elleni (másodlagos) antitest-oldatban (Sigma, alkalikus foszfatázzal 

konjugált kecske IgG; 30000-es hígítás). Ezt követően ismét 4-szer 15 percig mostuk TBST-

ben és 1-szer 30 percig Tween-20-mentes TBS pufferben. A sávok megjelenéséig előhívó 

oldatban [10 ml alkalikus foszfatáz puffer (0,1 M Trisz-HCl pH=9,5; 0,1 M NaCl; 5 mM 

MgCl2), 66 µl nitrotetrazolium blue chloride (Sigma N6639) 33 µl 5-bromo-4-chloro-3-

indolyl phosphate p-toluidine salt (Sigma B6777)] rázattuk a membránt. A reakciót desztillált 

vizes mosással állítottuk le. 

 

4.14. Klorofill-kinyerés 
 

Levelek összklorofill-tartalmának illetve klorofill a/b arányának meghatározásához 

levélkorongokat vágtunk, majd azonos felületű (ált. 5 db 5,5 mm átmérőjű levélkorong, azaz 

1,19 cm2) levéllemezek klorofilltartalmát 80%-os acetonoldattal vontuk ki. Az acetonoldat 5 

mM pH=7,8 tricin-NaOH puffert is tartalmazott. A klorofilloldat abszorbanciáját a Porra és 

mtsai. (1989) által megadott hullámhosszokon mértük Shimadzu spektrofotométerrel, majd a 

mért adatokból az általuk javasolt képlet szerint számoltuk ki a koncentrációt. 

 

4.15. Karotinoid-kinyerés 
 

Levelek összkarotinoid-tartalmát – a klorofill kinyeréshez hasonlóan – felületre 

vonatkoztattuk. Ehhez azonos felületű levéldarabok karotinoidtartalmát 100% acetonnal 

vontuk ki, majd az acetonoldat elnyelését a Lichtenhaler és mtsai. (1987) által megadott 

hullámhosszokon mértük Shimadzu spektrofotométerrel, illetve az általuk javasolt számítás 

szerint számoltuk belőle koncentrációt. 
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4.16. MDA-kinyerés 
 

Levelek malondialdehid-tartalmát Kovács és mtsai. (2009) módszere alapján határoztuk meg. 

Az MDA-tartalmat tömegegységre vonatkoztattuk, kivéve a fagykezelésnél, ott felületre. A 

méréshez 50 mg (fagykezelésnél 3,55 cm2 ) mintát dörzsöltünk el dörzsmozsárban 450 µl 

MDA-kinyerő pufferben (0,1 V/V % triklórecetsav). A kapott elegyet 5 percig centrifugáltuk 

12000 g-vel, 4 °C-on. A felülúszóból 250 µl-t 1 ml MDA-reagenshez (20 V/V % 

triklórecetsav, 1 vegyes % tiobarbitursav) adtunk, majd keverés után 30 percig inkubáltuk 100 

°C-on. Az inkubáció után az elegy abszorbanciáját 532 és 600 nm-en mértük, majd a két érték 

különbséget vettük. Az MDA-koncetrációt az ε=156000 M-1×cm-1 extinkciós koefficiens 

alapján nmol/g friss tömeg vagy µmol/cm2 egységben adtuk meg. 

 

4.17. Fluoreszcencia-indukciós paraméterek mérése 
 

Klorofill-fluoreszcenciát Solti és mtsai. (2008) által leírtakkal azonos módon mértünk pulzus-

amplitúdó modulációs klorofill-fluorométerrel (PAM 101–102–103, Walz, Effeltrich, 

Németország). A PSII maximális kvantumhatékonyság (Fv/Fm) méréséhez a leveleket 30 

percig sötétadaptáltuk, majd a mérőfényt (1,6 kHz-es, <1 µmol m-2s-1 fotoszintetikusan aktív 

sugárzást jelentő távoli vörös fény) bekapcsolva mértük az alap fluoreszcenciát (F0). A 

maximális fluoreszcencia (Fm) méréséhez a levelet 0,7 s ideig 3500 µmol m-2s-1 intenzitású 

fehér fénnyel (KL 1500 electronic lámpa; Schott, Mainz, Németország) gerjesztettük. A 

változó fluoreszcencia (Fv) az Fm és az F0 érték különbsége. 

 

4.18. Glutáraldehid-kezelés 
 

Teljes növények in vivo glutáraldehid kezeléséhez 0,1 V/V % glutáraldehid-oldatot 

permeteztünk 11 napos, vízkultúrában nevelt árpanövényekre. Öt növényre (ennyit neveltünk 

egy főzőpohárban) 25 ml glutáraldehid-oldatot számoltunk. A kezelés 3 napig tartott, ez alatt 

kétszer, a kezelés kezdetekor (a 0. napon) és a 2. napon permeteztük a növényeket. A 

legidősebb levelek különböző élettani paramétereit a 3. napon (legalább 24 órával az utolsó 

permetezés után) határoztuk meg. A vízkultúrás oldatot csak az első permetezés előtt 

cseréltük.  
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4.19. Légzésintenzitás mérése 
 

Levelek légzésintenzitását (120 mg mintánként), szobahőmérsékleten, gázfázisban és sötétben 

mértük egy Clark-típusú oxigén elektróddal (Hansatech Instruments), a gyártó ajánlásainak 

megfelelően. A kamra szén-dioxid tartalmát a minta alá helyezett szivacsra cseppentett 1 M 

NaHCO3 oldattal biztosítottuk. 

 

4.20. Szorbit-tartalom mérése 
 

A növényekben a szorbit cukoralkohol koncentrációját HPLC-RID (nagy felbontású folyadék-

kromatográfia, törésmutató detektorral) módszerrel mértük, Simonzadeh és Ronsen (2012) 

módosított eljárását követve. Ehhez először 0,5 g növényi szövetet 20-szoros mennyiségű 

ioncserélt vízzel, dörzsmozsárban homogenizáltunk 4 °C-on. Ezt követően a kapott elegyet 10 

percig 5000 g-vel centrifugáltuk. A felülúszó 0,5 ml-jéhez másfél ml acetontrilt adtunk, majd 

1 percig vortexeltük és ezt követően 5 percig 5000 g-vel centrifugáltuk. A felülúszót 0,45 µM 

pórusméretű, eldobható HPLC-szűrővel szűrtük, majd SphereClone NH2, 250 x 4.6 mm 5 µm 

HPLC-oszlopba injektáltuk. A HPLC-mérést Agilent 1200 Separation HPLC készülékben 

végeztük, Agilon RI detektorral. A mozgó fázis acetonitril:víz puffer (75:25, v/v) volt. Az 

elúciút 1,4 ml/perc áramlási sebességnél végeztük. Az oszlopot és a detektort 30 °C-os 

hőmérsékleten használtuk. A szorbit csúcsot mesterségesen, 1, illetve 10 µmol/g friss tömeg 

szorbittal dúsított nem transzgenikus árpaminták segítségével azonosítottuk a kromatogramon. 

Az adatokat ChemStation programmal elemeztük.  

 

4.21. Elektrolitvesztés mérése 
 

Fagykezelést követően a sejtmembrán károsodásának méréséhez a növényi sejtek 

elektrolitvesztését mértük, felületre vonatkoztatva, Hara és mtsai. (2003) eljárásával. Minden 

esetben 3,55 cm2 fagyot túlélt, vagy a fagy során elhalt levél elektrolitvesztését mértük (ez kb. 

60 mg-ot jelentett a túlélő levelekből, de csak 15 mg-ot az elpusztult levelekből). A módszer 

során, a növényi leveleket 1,5 óráig inkubáltuk 10 ml ioncserélt vízben, majd inkubáció után a 

körülöttük lévő oldat vezetőképességét Radelkis OK 112, (Budapest, Magyarország) 

konduktométerrel mértük. A növényi minták teljes elektrolit-vesztésének meghatározásához 



49 

30 percig tartó forraltunk 10 ml ioncserélt vízben (autoklávban), majd a körülöttük lévő oldat 

vezetőképességét mértük. A fagykezelés hatására bekövetkező elektrolitvesztést a teljes 

elektrolitvesztés %-ában adtuk meg.  

 

Az egyes növényi vonalak átlagos elektrolitvesztésének (Arbaoui és mtsai. 2008) 

meghatározásához növekedési paramétereket és elektrolitvesztést mértünk. Az átlagos 

elektrolitvesztést az átlagosan túlélő/elpusztult levelek számából és a túlélő/elpusztult 

leveleknek az adott vonalra jellemző átlagos eletrolitvesztéséből számoltuk. 

 

4.22. Statisztikai elemzés 
 

Az élettani paraméterek meghatározásához minden vizsgálatot öt független ismétlésben 

végeztünk. A kapott adatokon párosítatlan T-próbát vagy varianciaanalízist végeztünk. 

Statisztikai elemzéshez Graphpad Instat és Microcal Origin programot használtunk. 
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5. Eredmények 

 

5.1. Árpa transzformáció 
 

A doktori munka alapjául az általunk korábban előállított (Éva és mtsai. 2008) rizs aktin 

promóter::arabidopsis At2g37770.2 gén::nos terminátor konstrukciót hordozó, vagyis az 

arabidopsis AKR4C9 enzimet konstitutívan termelő transzgenikus árpa vonalak szolgáltak. 

Négy kiválasztott vonalat tovább jellemeztünk a beépülési kópiaszám meghatározásával, 

illetve ezekből a vonalakból tisztítottunk AKR4C9 enzimet kinetikai mérésekhez, és ezeken a 

vonalakon végeztük el a stresszélettani vizsgálatokat is. Az alábbiakban röviden jellemezzük 

az előállított transzgenikus árpavonalakat, illetve megadjuk a doktori munka során elvégzett 

kópiaszámbecslés eredményét. Összesen 5 db 3’ végen His-taggelt AKR-gént hordozó és 22 

db 5’ végen His-taggelt AKR gént hordozó transzgenikus árpa vonalat hoztunk létre, 

agrobaktériumos transzformációval. A 3’ végen His-taggelt AKR-gént hordozó vonalak DNS-

szintű ellenőrzésének eredményét a 8. ábra mutatja. Három db 3’ végen His-taggelt AKR-

gént hordozó és egy db 5’ végen His-taggelt AKR-gént hordozó vonalat nem hasadásig 

neveltünk, majd fenntartottuk több generáción át a következő években is. A kiválasztott 

vonalak AKR-fehérjetermelésének kimutatására szolgáló Western blot eredménye a 9. ábrán 

látható. Mind a transzgén jelenlétét, mind az AKR-fehérje expresszióját az utódgenerációkban 

is rendszeresen ellenőriztük PCR-rel és SDS-PAGE után Western-blottal.  

 

 

 

 

8. ábra: RAP-AKR kapcsolódó szakasz kimutatása 3’ végen His-tag szekvenciát tartalmazó AKR-

génnel transzformált, majd regenerált növényekben Act1F-Akr5R primerekkel (ld. 1. táblázat). 

Minták 1-7: regenerált árpanövények, C: nem transzgenikus árpa, +: pozitív kontroll 

(transzformációs kazetta). 
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9. ábra: His-taggel jelölt AKR4C9 fehérje kimutatása Western blot analízissel vad típusú (wt) 

illetve transzgenikus, C-terminálison His-taggelt (C1-3) fehérjét, és transzgenikus, N-terminálison 

His-taggelt fehérjét termelő (N1) vonalakban. 

 

A négy kiválasztott vonalat a beépülési kópiaszám meghatározásával is jellemeztük (2. 

táblázat). Ez 1-5 között változott. A C1-es és a C3-as vonalak kópiaszáma egész számra 

kerekíthető, így ezek a vonalak valószínűleg tényleg homozigóták. 

 

2. táblázat: traszgenikus vonalak beépülési kópiaszáma, qPCR alapján 

Transzgenikus vonal qPCR Kópiaszám (becsült) 

C1 4.03 (±0.08) 4 

C2 3.07 (±1.35) 2-4 

C3 1.04 (±0.06) 1 

N1 3.45 (±2.13) 2-5 

 

A transzformáció eredményeként több, különböző beépülési kópiaszámú, és különböző 

AKR4C9-fehérjetermelésű transzgenikus vonalat kaptunk, melyek enzimkinetikai és a 

stresszélettani vizsgálatok alapjául szolgáltak. Az idegen fehérje hatását a magasabb 

fehérjetermelésű vonalakon lehet egyértelműen lemérni, míg az alacsony fehérjetermelésű 

vonalak értékes kontrollok, kizárandó, hogy a kapott eredményt maga a transzformációs 

rendszer egyéb, pl. mutagén hatása okozta. 

 

5.2. Enzimkinetika 
 

Enzimaktivitás-mérésekhez N és C-terminálisan His-taggel jelölt AKR4C9 fehérjét 

tisztítottunk transzgenikus árpalevelekből, natív körülmények között, affinitás 

kromatográfiával. Az AKR4C9 enzim aktivitását két, eddig nem vizsgált szubsztráttal, 
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fruktózzal és glutáraldehiddel szemben mértük. Az eredményeket a 3. táblázatban mutatjuk 

be. Kijelenthetjük, hogy az AKR4C9 aktív volt mind a két vizsgált szubsztráton. Az AKR4C9 

glutáraldehidre vonatkozó Michaelis-konstansa alacsonyabb, míg katalitikus hatékonysága 

(Kcat/Km) magasabb volt, mint a fruktóz esetében. A két fúziós fehérje aktivitása összemérhető 

volt.  

 

3. táblázat: C-, és N-terminálison His-taggelt AKR4C9 enzim kinetikai paraméterei 

  AKR4C9, C-terminális His-tag   AKR4C9, N-terminális His-tag 

Szubsztrát Km (mM) Kcat (perc-1) 
Kcat/Km 

(perc-1mM-1)   Km (mM) Kcat (perc-1) 
Kcat/Km 

(perc-1mM-1) 

Glutáraldehid 1,91 20,79 10,91 
 

1,34 30,85 22,99 

Fruktóz 52,63 10,74 0,20   35,15 4,97 0,14 

 

5.3. Cukoralkohol-termelés 
 

A fruktóz redukciójával szorbit keletkezhet, ezért – az AKR4C9-enzim fruktóz-redukáló 

képességét alapul véve – meghatároztuk az AKR4C9-et természetes módon tartalmazó 

Arabidopsis thaliana, valamint nem transzgenikus és AKR4C9-termelő transzgenikus 

árpanövények szorbit termelését. Optimális körülmények között nevelt, 10 napos 

árpanövények cukoralkohol-tartalmát HPLC-RID módszerrel határoztuk meg. Az 

eredményeket a 4. táblázatban adjuk meg. Az Arabidopsis thaliana-ban (az At2g37770.2 gén 

forrása) a szorbit koncentrációja 1,66 µmol/g friss tömeg volt, míg nem transzgenikus árpában 

0,2 µmol/g frt. Ezzel szemben a transzgenikus árpában 0,3 µmol/g frt (C2-es vonal), vagy 0,8 

µmol/g frt (C1-es vonal) értékeket mértünk. A nem transzgenikus árpa és a C2-es vonal 

szorbit-termelése szignifikánsan (P<0.05) alacsonyabb, volt mint az arabidopsisé. A C1-es 

vonal szorbit-termelése ugyanakkor nem tért el szignifikánsan a génforrást adó növényétől.  

 

4. táblázat: Szorbit-tartalom 

1Növényi vonal A. thaliana WT C1 C2 

2Átlagos szorbit-
tartalom (µmol/g frt) 1,66 ± 1,02 0,17 ± 0,23 0,80 ± 0,24 0,30±0,37 

1Növényi vonal: Arabidopsis thaliana (Columbia ökotípus), nem transzgenikus Golden promise 

árpa (WT), és transzgenikus vonalak (C1, C2) 

2frt: friss tömeg 
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5.4.Glutáraldehid-kezelés 
 

Miután in vitro enzimkinetikai mérésekkel igazoltuk, hogy az AKR4C9 enzim aktív 

glutáraldehid szubsztráton, teljes növényeken is teszteltük a molekula hatását in vivo 

körülmények között, a növény reaktív aldehid semlegesítő képességének vizsgálatára. A 

kezelést nem transzgenikus, illetve AKR4C9 termelő transzgenikus (T3 generációjú) 

növényeken végeztük el. Mivel egy gyorsteszt kidolgozása volt a célunk, a glutáraldehid 

kezelést csak 3 napig alkalmaztuk. Már az előzetes kísérletekből kiderült, hogy a 

glutáraldehiddel való permetezés főbb élettani hatásai a következők: növekedésgátlás, 

klorózis, csökkent fotoszintetikus aktivitás, megnövekedett légzésintenzitás, és esetenként 

hervadás (ld. 11. a, b ábrán). Az egyik legegyértelműbb hatás a klorózis volt, így az élettani 

vizsgálatokhoz a glutáraldehid hatásos koncentrációját az összklorofill-tartalom mérésével 

állítottuk be. A többi élettani hatást a kiválasztott glutáraldehid-koncentrációnál elemeztük 

részletesen. A hatásos glutáraldehid-koncentráció optimalizálásához nem transzgenikus 

árpanövényeket kezeltünk különböző koncentrációjú (0,005-0,1 V/V %) glutáraldehid 

oldattal. Megállapítottuk, hogy az összklorofill-tartalom arányosan csökkent az alkalmazott 

glutáraldehid-koncentrációval (10. ábra). Ugyanakkor a legmagasabb (0,1 V/V %) 

koncentrációjú oldattal permetezett nem transzgenikus növények is túlélték a kezelést, noha 

összklorofill tartalmuk a felére csökkent (a legidősebb levélben mérve). Ezt a kezelést 

összesen öt ismétlésben végeztük el, és kimutattuk, hogy a nem transzgenikus növények 

klorofill-tartalmának csökkenése szignifikáns (P<0,05) a 0,1 V/V % glutáraldehid-kezelés 

hatására (10. ábra). 
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10. ábra: Glutáraldehid koncentrációsor hatása vízkultúrában nevelt 11-14 napos nem 

transzgenikus árpa összklorofill-tartalmára. A kezelés 3 napig tartott, ez alatt kétszer permeteztünk 

különböző koncentrációjú glutáraldehid oldatokkal. 
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Az optimalizáció alapján az összes további kísérletben, ahol már transzgenikus növényeket is 

teszteltünk, ezt a koncentráció-értéket (0,1 V/V %) alkalmaztuk. Két transzgenikus vonalat 

vizsgáltunk. Az egyikben magas az arabidopsis eredetű AKR4C9 fehérje expressziós szintje 

(C1 vonal), míg a másikban alacsony (C2 vonal). A glutáraldehid a vad típusú és a 

transzgenikus növények növekedési rátáját is csökkentette, friss tömeg mérések alapján (12. a 

ábra). A kezeletlen növények friss tömege minden vonalban több mint háromszorosára nőtt a 

10. és 14. nap között, ám a glutáraldehiddel kezelt növények friss tömege nem változott. Ez 

alól csak a nagy AKR4C9-termelésű C1-es vonal volt kivétel, amely szignifikánsan (P<0,05), 

44%-kal tudta növelni friss tömegét a kezelés alatt is. Ennek a vonalnak a friss tömege nem 

csak saját magához képest nőtt szignifikánsan a kezelés alatt, hanem eltért (P<0,05) a kezelt 

vad típusú, vagy alacsony AKR4C9-termelésű vonalak friss tömegétől is (12. a ábra). A 

glutáraldehid növekedésgátló hatása abból is látszott, hogy minden kezelt növény 3 leveles 

állapotban volt a kezelés elején és végén is, míg a kezeletlen növények kivétel nélkül 4 

leveles állapotban voltak 14 napos korukban. A glutáraldehid-kezelés hatására az 

összklorofill-tartalom és a PSII maximális kvantumhatékonyság (Fv/Fm érték) is 

szignifikánsan csökkent a nem transzgenikus növényekben és a C2-es vonalban, ám nem 

változott szignifikánsan a C1-es vonalban (12. b,c ábrák). Ebből is látszik, hogy az AKR4C9 

védő hatást fejt ki a glutáraldehid kezelés ellen, és ez a hatás arányos a termelt fehérje 

mennyiségével (ld. 9. ábra). A glutáraldehid-kezelés hatására nem változott szignifikánsan az 

AKR4C9-termelő transzgenikus növények karotinoid-tartalma, a nem transzgenikus 

növényeké azonban csökkent (P <0,05), ld. 12. d ábra. Ehhez hasonlóan a transzgenikus 

növények légzésintenzitása nem változott szignifikánsan a kezelés hatására, míg a nem 

transzgenikus növényeké szignifikánsan (P <0,05) nőtt (12. e ábra). 

 

 

 
11. ábra: 0,1% glutáraldehid-oldattal kezelt vad típusú (WT) és AKR4C9-expresszáló transzgenikus (C1) 

árpanövények. a) Reprezentatív fotó a vad típusról és b) C1 vonalbeli transzgenikus növényekről 
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12. ábra: Vízkultúrában nevelt, 11-14 napos, 3 nap alatt kétszer 0,1% glutáraldehid-oldattal 

permetezett vad típusú (WT) és AKR4C9-expresszáló transzgenikus (C1, C2) árpanövények 

élettani paraméterei a kezelés kezdetekor (0. nap) és 3. napján. a) friss tömegük (KN, vagyis 

kezeletlen növények adatai is fel vannak tüntetve 14 napos korukban, ugyanannyi idősen, mint a 

kezelt növények a kísérlet 3. napján) b) összklorofill-tartalmuk, c) PSII maximális 

kvantumhatékonyságuk, d) öszkarotinoid-tartalmuk, e) légzés intenzitásuk. 

 

5.5. Kadmium-kezelés 
 

Miután in vivo igazoltuk az AKR4C9 enzim védő hatását reaktív aldehidekkel szemben, a 

növényeket 10 µM kadmium-kezelésnek tettük ki. Ismert, hogy a kadmium erős oxidatív 

stresszt és így lipid peroxidációt is okoz. Ténylegesen erős lipid peroxidációt sikerült 

kimutatnunk kadmium-kezelés hatására. A kadmiumnak kitett különböző vonalak MDA-

tartalma 2-4-szeresére nőtt, azonban a magas AKR4C9-termelésű C1 vonalban szignifikánsan 

(P <0,05) kevesebb MDA-t mértünk, mint a nem transzgenikus növényekben, a kezelés után 

(13. a ábra). Kimutattuk azt is, hogy a transzgenikus vonalakban nem, a nem transzgenikus 

növényekben azonban szignifikánsan (P <0,05) csökkent a klorofill-tartalom a kezelés alatt 

(13. b ábra). Ezen kívül a C1-es vonal PSII maximális kvantumhatékonysága szignifikánsan 

(P<0,05) magasabb volt a kezelés után, mint a nem transzgenikus növényeké (13. c ábra). Az 
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MDA-tartalom, klorofill-tartalom, és klorofill-fluoreszcencia indukciós mérések alapján tehát 

a magas AKR4C9 expressziós szintű C1-es vonal kadmimtűrése meghaladta akár a nem 

transzgenikus, akár az alacsony AKR4C9 expressziós szintű transzgenikus növények 

kadmiumtűrését. 

 

 

13. ábra: Vízkultúrában nevelt 11-16 napos, 5 napig vízkultúrába kevert 10 µM Cd(NO3)2-al 

kezelt vad típusú (WT), illetve AKR4C9-termelő transzgenikus árpanövények (C1, C2) élettani 

paraméterei. a) malondialdehid tartalom, b) összklorofill-tartalom, és c) PSII max. 

kvantumhatékonyság 

 

5.6. Fagykezelés 
 

5.6.1. A növények fagytűrése  

Az AKR4C9 enzimről in vivo és in vitro is igazoltuk, hogy szorbitot termel, a szorbitról és 

más ozmotikumokról pedig ismert, hogy fokozhatják a növények fagytűrését. Így az AKR4C9 

hatásának további vizsgálatához azt ektopikusan expresszáló, illetve nem transzgenikus 

növényeket fagykezelésnek tettünk ki. Négy napos hidegedzést alkalmaztunk 4 °C-on, majd 

3-szori -20 °C-on történő fagykezelést, és 3 nap hideg utókezelést. A növekedési, és 

fiziológiai paramétereket egy nappal az utolsó fagykezelés után mérve azt találtuk, hogy a 

nem transzgenikus növényeken a legtöbb levél teljesen elpusztult a kezelés hatására, míg a 

transzgenikus növényeknek több levele élt túl (reprezentatív fotókat ld. 14. a, b ábrán). 
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Számszerűleg a nem transzgenikus növényeken összesen csak 4 élő levél maradt meg 25 

növényen (ez az eredeti 75 levél 5,3%-át jelenti). Ezzel szemben a magas AKR4C9 

expressziós szintű C1 vonalon 15 levél élt túl 25 növényen (ez az eredeti 75 levél 20%-a). Az 

alacsony AKR4C9 termelésű C2-es vonalban köztes számú, 8 levél élte túl a -20 C-os 

kezelést (az eredeti 75 levél 8,6%-a, ld. 15. a ábra). Az élettani paraméterek mérésével 

megállapítottuk, hogy mind az összklorofill-tartalom (ld. 15. b ábra), mind a klorofill a/b 

arány (ld. 15. c ábra) kis mértékben, nem szignifikánsan csökkent az élő levelekben a 

fagykezelés hatására. Ezekben a paraméterekben nem volt szignifikáns különbség a 

különböző vonalak között. A lipid peroxidáció mértékére MDA-mérésekből következtettünk a 

túlélő és halott levelekben is. Kimutattuk, hogy a kezelés hatására az MDA-tartalom, 

körülbelül 50%-kal nőtt a nem transzgenikus, míg ennél kisebb mértékben a transzgenikus 

növényekben. Az MDA-szint változása csak a nem transzgenikus növényekben volt 

szignifikáns, 90%-os szinten, a túlélő és elpusztult levelekben is (15. d ábra). A fagykezelés 

membránkárosító hatására az elektrolitvesztés mérésével következtettünk. Ebből a 

szempontból mind a transzgenikus, mind a kontroll levelek kezelés során elpusztult leveleire 

80% körüli elektrolitvesztés volt jellemző. Ugyanakkor a túlélő levelekben, szintén 

egymáshoz hasonlóan, 30-40%-os értékeket mértünk (15. e ábra). Az egyes növényi vonalak 

átlagos elektrolitvesztése (a túlélő levelek száma és a mért elektrolitvesztés alapján) a 15. f 

ábrán látható. A magas AKR4C9-termelésű vonal elektrolitvesztése alacsonyabb volt, mint a 

nem transzgenikus növényeké. 

 

 

14. ábra: Nem transzgenikus (WT) és AKR4C9-expresszáló transzgenikus (C1, C2) 

árpanövények 4 nap hidegedzés (4 °C-on) és 3-szori -20°C-os lefagyasztás és felengedtetés után 1 

nappal. a) Reprezentatív fotó nem transzgenikus és b) C1-vonalbeli transzgenikus növényekről 
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15. ábra: Nem transzgenikus (WT) és AKR4C9-expresszáló transzgenikus (C1, C2) 

árpanövények növekedési és élettani paraméterei 4 nap hidegedzés (4 °C-on) és 3-szori -20°C-os 

lefagyasztás és felengedtetés után 1 nappal. a) túlélő levelek száma vonalanként, b) túlélő levelek 

összklorofill-tartalama, c) klorofill a/b arány a túlélő levelekben, d) MDA-tartalom, e) 

elektrolivesztés és f) az egyes vonalak átlagos elektrolitvesztése. 

 

5.6.2. A növények regenerációs képessége fagykezelés után  

 

Az előbbiekben részletezett hidegedzést, fagykezelést és hideg utókezelést követően 3 napig 

regeneráltattuk a növényeket optimális körülmények között, 24/18 °C-on. Általánosságban 

elmondható, hogy a transzgenikus növények, különösen a sok AKR4C9 fehérjét termelők (C1 

vonal) gyorsabban regenerálódtak, és nagyobbra nőttek a regenerációs periódus végére (ld. 16 

a, b ábrák). A hideg és fagykezelés előtt gyakorlatilag nem volt különbség a nem 

transzgenikus vagy akár az egyes transzgenikus vonalak átlagos friss tömege között. A 

hideg/fagykezelés/regenerációs periódus végéig ugyanakkor a C2-es vonal friss tömege nem 

változott, míg a nem transzgenikus növényeké csökkent és a C1-é nőtt (17. a ábra). A C1-es 

vonal friss tömege szignifikánsan különbözött a nem transzgenikus növényekétől a 
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regenerációs periódus végén (P<0.05). Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a friss tömeg az 

egyes vonalakon belül is nagy szórást mutatott. A vonalakon belül az egyes növényeket 

különböző méret-tömeg kategóriákba soroltuk (ld. 17. b, c, d ábrák). A fagykezelés hatására 

a nem transzgenikus növények többsége vagy elpusztult, vagy pedig életben maradt ugyan, de 

nagyon lassan regenerálódott, így 80%-uk a 0,2-0,4 g-os méretkategóriába került (17. b 

ábra). A C1 vonalba tartozó transzgenikus növények kevesebb, mint 50%-a hasonlóan 

károsodott, de több, mint 50%-uk jobban tolerálta a fagykezelést és így egy nagyobb 

méretkategóriába került (17. c ábra). Egyetlen nem transzgenikus növényt sem találtunk, 

aminek a friss tömege elérte a 0,6 g-ot, míg a transzgenikus növények körében ez nem volt 

ritka. A C2-es transzgenikus vonal regenerációs képessége az említett méretkategóriák alapján 

is közepes volt (ld. 17. d ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra: Nem transzgenikus (WT) és AKR4C9-et termelő transzgenikus árpanövények 4 nap 

hidegedzés (4 °C-on), 3-szori -20°C-os lefagyasztás és felengedtetés, 3 nap hideg utókezelés (4 

°C-on) és 3 nap regeneráció (24/18 °C-on) után. a) reprezentatív fotó nem transzgenikus 

növényekről, b) reprezentatív fotó C1-vonalbeli transzgenikus növényekről. 
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17. ábra: Nem transzgenikus (WT) és AKR4C9-et termelő transzgenikus (C1, C2) árpanövények 

növekedési paraméterei 4 nap hidegedzés (4 °C-on), 3-szori -20°C-os lefagyasztás és felengedtetés, 

3 nap hideg utókezelés (4 °C-on) és 3 nap regeneráció (24/18 °C-on) után. a) átlagos friss tömeg, b) 

nem-transzgenikus növények méret-tömeg kategóriái fagykezelés után, c) C1-vonalba tartozó 

transzgenikus növények méret-tömeg kategóriái fagykezelés után, d) C2 vonalba tartozó 

transzgenikus növények méret-tömeg ketegóriái fagykezelés után. 

 

5.7. Sókezelés 
 

Szorbit-termelése folytán az AKR4C9 enzim feltételezhetően szerepet játszik a sótűrésben, 

hiszen a szorbitról és más ozmotikumokról ismert, hogy fokozhatják a növények só 

toleranciájátt. Ezt kiderítendő, nem transzgenikus, illetve AKR4C9-termelő transzgenikus 

árpa növényeket 6 napig 175 mM NaCl sókezelésnek tettünk ki. A kezelés során csak a nem 

transzgenikus árpa összklorofill-tartalma csökkent szignifikánsan (P <0,05). Kisebb mértékű 

csökkenés a transzgenikus vonalakban is tapasztalható volt, ez azonban nem volt szignifikáns 

(18. a ábra). A nem transzgenikus árpa összklorofill-tartalma 37%-al csökkent, míg a C1 

transzgenikus vonalé csak 13%-al. Az előző eredménnyel összhangban a klorofill a/b arány is 

csak a nem transzgenikus árpában változott (nőtt) szignifikánsan (P <0,05), bár a 

transzgenikus növények klorofill a/b aránya is nőtt, kis mértékben (18. b ábra). A PSII 

maximális kvantumhatékonysága (Fv/Fm érték) viszont minden vonalban szignifikánsan 

csökkent (P <0,05), ugyanakkor a magas AKR4C9 expressziójú C1-es vonal Fv/Fm értéke így 

is szignifikánsan magasabb maradt, mint a nem transzgenikus növényeké a kezelés végén (P 

<0,05; ld. 18. c ábra). 
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18. ábra: 6 napig 175 mM NaCl-dal kezelt vad típusú (WT), illetve AKR4C9-termelő 

transzgenikus (C1, C2) árpanövények élettani paraméterei. a) összklorofill-tartalom, b) klorofill 

a/b arány, és c) PSII max. kvantumhatékonyság 
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6. Eredmények értékelése 

 

 

6.1. Árpa transzformáció 
 

A doktori munka során az általunk előállított (Éva és mtsai. 2008, Éva és mtsai 2014a), az 

arabidopsis-eredetű AKR4C9 enzim génjét hordozó, az idegen fehérjét expresszáló 

transzgenikus árpavonalakat vizsgáltunk. A transzformációs hatékonyság a C-terminális His-

tag fúziós enzim esetében 5%-os, az N-terminális His-tag fúziós fehérje esetében 20% volt. 

Az N-terminálison His-taggel jelölt fehérjét kódoló transzgénnel való transzformálás 

hatékonysága megközelítette a szakirodalomban leírt leghatékonyabb módszerek 

eredményességét (Hensel és mtsai. 2007: 21,7%; Bartlett és mtsai. 2008: 25%). Az előállított 

transzgenikus vonalak több mint 50%-ában (3 C-terminális His-tag fúziós fehérjét termelő és 

11 N-terminális His-tag fúziós fehérjét termelő vonal) valóban ki tudtuk mutatni a 

szintetizálódó AKR4C9 fehérjét. Ez mutatja az agrobaktériumos transzformáció egyik 

előnyét, vagyis hogy a transzgén gyakran fejeződik ki. Árpában Travella és mtsai. (2005) 

hasonlították össze az agrobaktériummal való, illetve a másik gyakran használt módszert, a 

génpuskával való transzformációt. Eredményeik szerint a génpuskával előállított 

transzgenikus vonalak mindössze 25%-a, míg az agrobaktériummal előállított vonalak 71%-a 

fejezte ki a transzgént. Az agrobaktériumos transzformáció legtöbbször kis (1-4) beépülési 

kópiaszámú növényeket eredményez, ahol általában ki is fejeződik a transzgén, míg a 

génpuskával való transzformáció során gyakran kapnak nagy (akár 8 fölötti) kópiaszámú 

növényeket, ahol sok esetben a transzgén elhallgat (pl. Travella és mtsai. 2005). Bár a 

transzformáció során alkalmazott szövettenyésztés mutagénnek számít és így a transzgenikus 

növények között előfordulhatnak albínó, steril, vagy más módon károsodottak (Supartana és 

mtsai. 2006), az általunk előállított transzgenikus vonalak többsége látható módon 

fiziológiailag ép volt és több generáción keresztül könnyen fenntartható volt. A fehérjét 

termelő vonalak közül több, különböző mennyiségben fehérjét termelő vonalat választottunk 

ki, majd nem hasadó vonalakat neveltünk belőlük, és több generáció keresztül fenntartottuk, 

az élettani és enzimkinetikai vizsgálatokhoz. Ezen vonalakben a beépült transzgén 

kópiaszámát, a jelenleg legmegbízhatóbb módszerrel (Gadaleta és mtsai. 2011), kvantitatív 

real-time PCR-rel határoztuk meg. A szakirodalomban gyakran T0 növények beépülési 
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kópiaszámát vizsgálják, pedig azok gyakran genetikailag mozaikosak. Mi ettől eltérően – 

Gasparis és mtsai. (2011) példáját követve – utódgenerációs növények kópiaszámát 

határoztuk meg. Több vonal (C1, C2, N1) szegregációs mintázatából a qPCR előtt is 

feltételezhető volt az egynél nagyobb kópiaszám. Ezt az eredményt a qPCR megerősítette. Az 

általunk vizsgált vonalak kópiaszáma 1 és 4 között változott. Az általunk előállított 

transzgenikus növények kópiaszám vizsgálata is demonstrálta az agrobaktériumos 

transzformáció egyik, szakirodalomban is leírt (pl. Bartlett és mtsai. 2008) előnyét az 

alacsony beépülési kópiaszámot.  

 

6.2. Az AKR4C9 enzimkinetikai paraméterei 
 

Rekombináns AKR4C9 enzimet transzgenikus árpanövényekből tisztítottunk az 

enzimkinetikai mérésekhez. Az árpa különösen jó alany AKR enzimek vizsgálatához, hiszen a 

nem transzgenikus árpa hajtásában egyáltalán nem található AKR-enzim (Bartels és mtsai. 

1991). A kinetikai mérések során mindkét általunk termeltetett enzim-változat, az N-

terminálison His-taggelt és a C-terminálison His-taggelt is aktívnak bizonyult, vagyis 

semelyik His-tag fúzió sem okozott funkcióvesztést. A két enzim-változat aktivitása hasonló 

volt. Az első általunk vizsgát szubsztrát a glutáraldehid volt, ami egy jól ismert, fehérjék 

keresztkötésére képes reaktív aldehid. Éppen ezért mikroszkópos fixálószerként használatos, 

0,1-1% os koncentrációban. Az AKR4C9 glutáradehidre vonatkozó Michaelis-konstansa 

(1,34-1,91 mM) alacsonynak tekinthető, a más aldehidekkel szemben mért Michaelis-

konstanssal összehasonlítva, pl. metilglioxál: 0,46 mM; 4-hidroxinonénal: 4 mM; vagy 

malondialdehid: 51 mM (Simpson és mtsai. 2009). A glutáraldehiddel szembeni katalitikus 

hatékonyság (16,95±8,54 perc-1mM-1) közepesnek tekinthető az AKR4C9 más aldehidekkel 

szembeni katalitikus hatékonysága alapján, pl. malondialdehid: 0,29 perc-1mM-1; 4-HNE: 54 

perc-1mM-1; metilglioxál: 1963 perc-1mM-1 (Simpson és mtsai. 2009). A szakirodalomban 

eddig egyetlen AKR-enzim glutáraldehiddel szembeni aktivitásáról van adat. 

Narawongsanont és mtsai. (2012) a rizs AKR4C14 enzim esetében az AKR4C9 katalitikus 

hatékonyságát meghaladó értéket (132,3 perc-1mM-1) mértek, a Km (1,58 mM) azonban 

hasonló volt. A glutáraldehiddel szembeni enzimaktivitás igazolása azért volt különösen 

hasznos számunkra, mert ez volt az első jel, ami arra utalt, hogy ez a molekula alkalmazható 

teljes növények reaktív aldehidtűrésének in vivo vizsgálatára. A glutáraldehiden kívül az 

AKR4C9 fruktózzal szembeni aktivitását is vizsgáltuk. A mérés elvégzését azért tartottuk 
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fontosnak, mert, a fruktóz redukcióval szorbittá, egy ozmoprotektív cukoralkohollá alakítható 

(Sasahara és Izumori, 2005). Az AKR4C9 Michaelis-konstans értéke nagyon alacsony volt a 

fruktózzal szemben (35-52 mM), míg más 5-6 szénatomos szénhidrátokkal szemben 128 mM 

(galaktóz), 238 mM (xilóz), 240 mM (arabinóz) vagy akár 760 mM (glükóz) értéket mértek 

(Simpson és mtsai. 2009). Ezek a mesterséges körülmények között, nagyon nagy 

szubsztrátkoncentrációnál kimutatott értékek fiziológiailag valószínűleg egyáltalán nem 

relevánsak. A fruktózzal szembeni aktivitás azonban fiziológiás körülmények között is 

értelmezhető lehet. Mi publikáltunk először részletes növényi AKR-enzimkinetikai adatokat 

fruktózzal szemben (Éva és mtsai. 2014a), bár Gavidia és mtsai. (2002) már kimutatták, hogy 

két Digitalis purpurea AKR enzim is redukál fruktózt, az általuk egyedül vizsgált 10 mM 

szubsztrátkoncentrációnál. 

 

6.3. A transzgenikus növények reaktív aldehidtűrése 
 

Az előállított transzgenikus növények közvetlen reaktív aldehidtűrését in vivo glutáraldehid 

kezeléssel vizsgáltuk. A glutáraldehidet nem a vízkultúrába keverve adagoltuk, hanem a 

levelekre permeteztük, hiszen az AKR4C9 kofaktora, a NADPH csak kis koncentrációban 

található meg a gyökérben, a levélben ellenben nagy mennyiségben termelődik a fotoszintézis 

során. A módszert Nyitrai és mtsai. (2003) munkájából vettük át. A szerzők egyéb, nem 

reaktív aldehid típusú kémiai stresszorokat vetettek fel a kukorica és bab növényekkel levélen 

keresztül és vizsgálták a hatásukat. A glutáraldehid kezelés specifikus élettani hatásai a 

következők voltak: növekedésgátlás, klorózis, csökkent fotoszintetikus aktivitás és növekvő 

légzésintenzitás. Minden kezelt növény növekedési erélye érzékelhetően csökkent, de a magas 

AKR4C9 expressziójú növényeké magasabb maradt, mint a nem transzgenikus, vagy 

alacsony AKR4C9 termelésű növényeké (ld. 12.a ábra). Az alacsonyabb növekedést részben 

a glutáraldehid negatív élettani hatásai okozhatták, de akár jelátviteli folyamatok is szerepet 

játszhattak. Ismert ugyanis, hogy emberben és állatokban egy diffúzibilis reaktív aldehid, a 4-

HNE szerepet játszik a MAPK-s szignáltranszdkukcióban. A szignál az adott sejt 

növekedését, de a növekedés gátlását is okozhatja, a 4-HNE koncentrációtól, illetve a sejt 

korától és típusától függően (Leonarduzzi és mtsai. 2000; Browning és Horton, 2004; Lee és 

mtsai. 2006). Ismereteink szerint ez az első közlemény a szakirodalomban, ami egy reaktív 

aldehidnek a növények növekedésére való hatásáról tudósít (Éva és mtsai. 2014a). 
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A másik tünetet, a klorózist (ld. 10. ábra, 12. b ábra) a klorofillkötő fehérjék degradációja, 

vagy akár a klorofill-szintézis gátlása is okozhatta. A szakirodalom alapján a jelenség ismert. 

Veena és mtsai. (1999), illetve Turóczy és mtsai. (2011) pl. kimutatták, hogy levélkorongok 

reaktív aldehid (metilglioxál) kezelése klorózist okoz és csökenti a fotoszintetikus 

hatékonyságot. Ugyanakkor nekünk sikerült először kimutatnunk, hogy a reaktív aldehid 

kezelés növelheti a légzés intenzitását (Éva és mtsai. 2014a). Eddig csak közvetett 

bizonyítékok utaltak erre. Például sóstressz, vagy nehézfém stressz körülmények között, 

melyek reaktív aldehidek képződésével járnak, a hajtásban megnövekedett légzésintenzitást 

mutattak ki (Shalata és Neumann, 2001; Polle és Schützendübel 2004). Arra is van 

szakirodalmi adat, hogy egy érzékeny búzafajta légzésintenzitása jelentősen emelkedett 

sóstressz hatására, míg a toleráns fajta fenn tudta tartani normal légzésintenzitását sóstressz 

körülményei között is (Kasai 1998; Jacoby és mtsai. 2011). Ezekkel az eredményekkel 

összhangban az általunk előállított reaktív aldehid toleráns, transzgenikus C1 vonal 

alacsonyabb légzésintenzitást mutatott reaktív aldehid kezelés hatására, mint a kevésbé 

toleráns nem transzgenikus növények. 

 

A glutáraldehid-kezelés további hatása volt, hogy – egyes esetekben – a növények hervadását 

okozta (ld. 11. ábra). Különösen a nem transzgenikus növények esetében fordult ez elő. A 

hervadás a növények vízvesztését jelenti, ezt sok esetben, pl. öregedés, a memránkárosodás 

okozza (Bartoli és mtsai. 1995). Reaktív aldehidek egyébként is membránkárosodáskor 

képződnek, de nincs tudomásunk olyan adatról, mely szerint visszafelé hatva maguk is 

hozzájárulnának a membrán károsodásához. A jelenség felderítésére megmértük a 

transzgenikus és nem transzgenikus növények elektrolitvesztését és MDA-tartalmát, hogy a 

membrán károsodására következtessünk. Mivel a glutáraldehid-kezelés semelyik 

paraméterben sem okozott változást így arra következtettünk, hogy a hervadás mögött 

valamely egyéb, ismeretlen ok állhat (pl. akár a sztómafunkció zavara). Meg kell említeni azt 

is, hogy a hervadás nem tekinthető a glutáraldehid kezelés általános hatásának, mivel csak 

egyes, főleg nem transzgenikus növényekben jelentkezett, és ezek is gyógyultak a kezelés 

befejezése után. Összességében egy új, a teljes növény kezelésére alkalmas reaktív aldehid 

tesztet dolgoztunk ki és alkalmaztunk Korábban csak levélkorongok kezelésére volt példa (pl. 

Veena és mtsai. 1999; Turóczy és mtsai. 2011). A teljes növényes vizsgálattal a reaktív 

aldehidek számos élettani hatásának felderítésére nyílt mód, beleértve a növekedési 

paraméterekre kifejtett hatást is. A doktori munka egyik új eredménye a reaktív aldehidek 

növényélettani hatásainak legrészletesebb felderítése. 
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6.4. Nehézfém-tűrés 
 

Jól ismert, hogy a kadmium, mint mérgező nehézfém erős oxidatív stresszt, és így lipid 

peroxidációt okoz. Ezért is tettük ki a már igazolt, magas reaktív aldehid tűrésű transzgenikus 

növényeinket kadmium stressznek. Pigmenttartalom, PSII maximális kvantumhatékonyság és 

MDA-tartalom mérésével kimutattuk, hogy az arabidopsis eredetű AKR4C9 enzim 

expressziója javítja az árpa kadmiumtűrését (ld. 13. ábra). Hegedüs és mtsai. (2004) már 

kimutatták, hogy az MSALR lucerna enzimnek is hasonló hatása van. Kísérleteinkben 

alacsonyabb koncentrációtartományban (10 µM vs. 50 µM) vizsgálódtunk, mint Hegedüs és 

mtsai. (2004). Az egyik ok, hogy a munkánk során alkalmazott érték a valóságban is 

előfordulhat a talajokban, míg a másik ok, hogy fiatalabb, kisebb növényeket kezeltünk. 

Eredményeink részben megerősítik a korábban mérteket, illetve ezek alapján elképzelhető, 

hogy más stresszindukálható aldo-keto redukáz enzim termeltetésével is elérhető hasonló 

siker, stressz tolerancia. A transzgenikus növényeink enyhén megnövekedett kadmiumtűrést 

mutattak, és a kadmiumtűrés javulása csak a magas AKR4C9-termelésű vonalakban volt 

kimutatható. Ez nem meglepő ugyanakkor, hiszen az aldo-keto reduktázok nyilvánvalóan nem 

védenek a kadmium összes káros hatása ellen, pl. vasfelvétel gátlása (Solti és mtsai. 2008), S-

asszimiláció gátlása (Astolfi és mtsai. 2004), fehérje denaturáció (Hall és mtsai. 2002), 

membrán funkcióvesztés (Hegedüs és mtsai. 2004). Más kutatócsoportok szintén a 

kadmiumtűrés egy-egy aspektusára koncentráltak a stressztűrés növelésekor, pl. reaktív 

oxigénformák semlegesítése antioxidáns enzimek termeltetésével (Lee és mtsai. 2007), vagy 

szekvesztrálás fitokelatinok túltermeltetésével (Zhu és mtsai. 1999). Nagy kadmiumtűrésű 

növények előállítása akkor várható, ha a kadmium káros hatásainak többsége ellen biztosítunk 

védekező mechanizmust. 

 

6.5. A transzgenikus növények szorbit-termelése 
 

Miután kimutattuk az AKR4C9 aktivitását fruktóz molekulán in vitro, megmértük nem 

transzgenikus és AKR4C9-termelésű árpanövényekben is a szorbit-termelést. Megvizsgáltuk 

Arabidopsis thaliana szorbit-tartalmát is, mivel ebből a növényből származik az AKR4C9 

enzim génje, valamint azért is, mert az Arabidopsis thaliana tartalmaz szorbitot (Kaplan és 

mtsai, 2004). A transzgenikus árpák szorbit-termelését mérve egyértelműen kimutattuk, hogy 

az AKR4C9 enzim képes a szorbit szintézisére in vivo is (ld. 4. táblázat). Ez az első 

egyértelmű adat reaktív aldehid-detoxifikáló AKR-enzim szorbit-termelésére (Éva és mtsai. 
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2014b). A sok fehérjét termelő transzgenikus vonalunkban ugyanis négyszer annyi szorbitot 

mértünk, mint a kontrollban. A mért szorbit-koncentráció (0,8 μmol/g frt) összemérhető 

azokkal a koncentrációértékekkel, amiket egyes más transzgének beépítésével (pl. a 

bakteriális mtlD) értek el (Tarczynski és mtsai. 1992; 1993; Abebe és mtsai. 2003). Meg kell 

jegyezni ugyanakkor, hogy az alma eredetű szorbit-6-foszfát dehidrogenáz (S6PDH) enzim 

segítségével több nagyságrenddel nagyobb, akár 120 μmol/g frt szorbit koncentráció érhető el 

(Sheveleva és mtsai. 1998; Chong és mtsai. 2007). Az S6PDH szükségszerűen hatékonyabb 

szorbit-szintetizáló enzim, mint az AKR4C9. Ennek oka egyrészt, hogy az előbbi enzim 

funkciója az alma fő fotoszintetikus termékének, a szorbitnak a szintézise. Másik ok, hogy a 

szubsztrátja, a glükóz-6-foszfát, nagyon nagy mennyiségben található minden növényben, 

mivel ez a vegyület a kiinduló mulekulája a szacharóz szintézisének is. Munkánk során 

ugyanakkor nem volt cél extrém magas szorbit-szint elérése, hiszen ez nem szükséges az 

ozmotikus stressztűrés növeléséhez. Arról nem is beszélve, hogy az extrém magas szorbit 

koncentráció nekrotikus foltok kialakulásához vezethet a levélen (Sheveleva és mtsai. 1998; 

Chong és mtsai. 2007). Tudomásunk szerint eddig nem vizsgálták részletesen a 

stresszindukálható aldo-keto reduktázok szorbit termelését, bár pl. Sree és mtsai. (2000), 

illetve Gavidia és mtsai. (2002) mértek alacsony AKR enzimaktivitást fruktózzal és más 

szénhidrátokkal szemben. 

 

6.6. Fagytűrés 
 

Transzgenikus és nem transzgenikus növényeink fagytűrésének meghatározásához kombinált 

hideg és fagykezelést alkalmaztunk (Éva és mtsai. 2014b), mely magában foglalt hidegedzést, 

háromszori lefagyasztást és felengedtetést majd hideg utókezelést és regenerációt optimális 

körülmények között (24/18 °C). A fagykezelések során soha nem fagyott meg teljesen a 

vízkultúra, így a gyökerek sem. Kísérérleti beállításunkkal, amennyire ez lehetséges volt, 

igyekeztük a természetes körülményeket modellezni. Nagyon alacsony hőmérséklet (-20°C) 

alkalmazását az tette szükségessé, hogy a Golden Promise árpafajta eredetileg is jó 

fagytűrésű. Ez abból is látszott, hogy egyrészt a kísérleti növényeink többsége az első 

fagykezelés (4 napig tartó hidegedzést követő fél óráig tartó -20 °C-os fagyasztás) után még 

semmilyen károsodást nem mutatott. Másrészt Jeknic és mtsai. (2014) kimutatták, hogy a 

Golden Promise árpanövények 14%-a hidegedzés nélkül is képes túlélni 24 óráig tartó -3 °C-

os fagykezelést. A fagytűrés mértékére tipikus tüneteinek mérésével következtettünk, 
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beleértve növekedési paraméterek és a regenerációs képesség vizsgálatát. Az összes vizsgált 

vonal összklorofill-tartalma és klorofill a/b aránya csökkent a kezelés hatására (ld. 15 b, c 

ábrák), ez a fotoszintetikus rekciócentrumok mennyiségének csökkenésére utal, ami pl. azok 

károsodásából, vagy gátolt felépüléséből következhet (Nie és Baker, 1991). Haldimann és 

mtsai. (1998) hasonló jelenséget tapasztaltak fagykezelt kukoricában.  

 

A vizsgált élettani paraméterek közül az elektrolitvesztés a membránkárosodás jó indikátora. 

Vizsgálataink során hasonló elektrolitvesztést mértünk a transzgenikus és nem transzgenikus 

növények azonos állapotú (túlélő, illetve halott) leveleiben, ám a magas AKR4C9 termelésű 

növények átlagos elektrolitvesztése alacsonyabb volt, mint a nem transzgenikus növényeké 

(ld. 15 e, f ábrák). Magyarázatként el kell mondani, hogy egyrészt az aldo-keto redukázok 

reaktív aldehid semlegesítő képessége nem véd a membránkárosodástól, hanem inkább a sejt 

többi részét védi a membránkárosodás hatásaitól. Másrészt viszont, az AKR4C9 szorbitot is 

szintetizál és a cukoralkoholokról tudott, hogy antioxidáns hatásuk miatt védik a mebránokat 

a szabad gyökök semlegesítésével (Chen és mtsai. 1984; Parvanova és mtsai. 2004). Más 

kutatóknak antioxidáns enzimek, pl. Mn-SOD (McKersie és mtsai. 1993), illetve 

membránvédő dehidrinek (Puhakainen és mtsai. 2004) túltermeltetésével is sikerült 

csökkenteni a növényi sejtek elektrolitvesztését a fagykezelés alatt. A fagykezelés hatására 

csak kis mértékben, 30-50%-kal nőtt a transzgenikus és a nem transzgenikus növényeink 

MDA-tartalma anélkül, hogy különbséget tudtunk volna kimutatni közöttük. Ezzel szemben 

kadmiumkezelés hatására a nem transzgenikus növények MDA-tartalma 3-4-szeresére, míg a 

C1 vonalbeli transzgenikus növényeké kb. kétszeresére nőtt (Éva és mtsai. 2014a). Ezek 

alapján megállapíthatjuk, hogy a fagykezelés közel sem okoz akkora lipid peroxidációt, mint 

a nehézfém kezelés. A transzgenikus és nem transzgenikus növények közötti hasonló MDA-

szintet az is okozhatta, hogy az alacsony hőmérséklet gátolta az AKR4C9 aktivitását. Keveset 

tudunk az AKR enzimek aktivitásáról alacsony hőmérsékleten. Az elképzelhető ugyanakkor, 

hogy a fagykezelést követő regeneráció alatt, magasabb hőmérsékleten részt tudnak venni a 

reaktív aldehidek eltávolításában. Parvanova és mtsai. (2004) kimutatták, hogy transzgenikus 

dohány fagykezelés utáni regenerációját segíti az antioxidánsok túltermeltetése és a ROS 

eltávolítása. 

 

A fagykezelt növények növekedési paramétereivel kapcsolatban elmondható, hogy a 

transzgenikus növényeknek több levele élte túl a kezelést, és ezek a növények gyorsabban 

regenerálódtak (Éva és mtsai. 2014b). A hidegedzés/fagykezelés/hideg utókezelés/regeneráció 
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után a C1 vonalbeli transzgenikus növények átlagos friss tömege szignifikánsan magasabb 

volt, ami jobb fagytűrésre, és/vagy jobb regenerációs képességre utalhat (Éva és mtsai. 

2014b). Nehezen lehetett eldönteni ugyanakkor, hogy melyik növény pusztult el teljesen a 

fagykezelés következtében, hiszen a későbbiekben több nagyon erősen károsodott növény is 

regenerálódott. McKersie és mtsai. (1993) munkája alapján a növekedési paraméterek és a 

regeneráció követése egyébként is több információval szolgálhat a növény fagytűréséről, mint 

a túlélés önmagában, hiszen az újranövekedés képességéhez számtalan életfunkció, pl. aktív 

merisztémák, működő szállítórendszerek szükségesek. Transzgenikus növények fagytűrését 

több esetben tudták növelni a regenerációt segítő enzimek túltermeltetésével. A sikeres példák 

között meg lehet említeni a membrán újraépítésében (pl. foszfolipáz D), illetve a ROS-

eltávolításában (pl. Mn-SOD) szerepet játszó enzimeket (Zhang és mtsai. 2005; Hara és mtsai. 

2003; Li és mtsai. 2004; McKersie és mtsai. 1993). DREB transzkripciós faktrok 

túltermeltetésével szintén sikerült fokozni a fagytűrést, ám a túltermelő transzgenikus 

növények gyakran csökkent növekedési erélyt mutattak optimális körülmények között is (pl. 

Kasuga és mtsai. 1999; Jeknic és mtsai. 2014). Munkánk során az előállított AKR4C9-

expresszáló transzgenikus árpanövények magas fagytűrést mutattak, átlagos elektrolivesztés, 

túlélő levelek száma és regenerációs képesség alapján is. A fagytűrés javulását a szorbit 

cukoralkohol termelése okozhatta, amely ozmotikus védőfunkciója mellett semlegesíthette az 

aktív oxigénformákat a fagykezelés alatt. A fagykezelést követő regenerációban szerepet 

játszhatott az AKR4C9 reaktív aldehid semlegesítő képessége is. Ez az első egyértelmű 

eredmény az aldo-keto reduktázok szerepére a fagytűrésben (Éva és mtsai. 2014b). Ez előtt 

aldo-keto reduktáz gének hatását növények fagytűrésére csak Lee és Chen (1993) vizsgálták, 

akik árva rozsnok (Bromus inermis) sejtszuszpenziót abszcizinsavval kezeltek, és így 

fagytűrővé tettek. A hormonkezelés hatására egy aldo-keto reduktáz gén is aktiválódott, 

melyet így kapcsolatba lehetett hozni a fagytűréssel. 

 

6.7. Sótűrés 
 

Az általunk vizsgált AKR4C9 aldo-keto reduktázról bebizonyosodott, hogy szorbitot 

szintetizál, mely ozmotikus védőanyag, de antioxidáns is, ezért a transzgenikus növényeket 

magas ozmotikus stresszt és oxidatív stresszt okozó sóstressznek (175 mM NaCl) tettük ki. A 

vártnak megfelelően valóban nagy sótűrést tapasztaltunk. Azért volt szükséges ilyen nagy 

sókoncentrációt alkalmazni, mert a nem transzgenikus Golden Promise fajta eredetileg is 

magas sótűrésű (Forster és mtsai. 2001). A sókezelés érdekes hatása volt a karotinoid szint 
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emelkedése az érzékeny vonalakban (nem transzgenikus, C2) és ezzel párhuzamosan a 

karotinoid szint csökkenése a legtoleránsabb vonalban (C1). A szakirodalomban rozmaringgal 

kapcsolatban írtak le hasonló jelenséget, ahol a vízhiány hatására emelkedő karotinoid-

tartalom az oxidatív stressz kivédését szolgálhatta (Munné-Bosch és mtsai. 1999). Az általunk 

végzett vizsgálatok során csak azoknak a növényeknek lehetett szükségük ilyen típusú 

védelemre, amelyekben nem volt komoly AKR-termelés. Az AKR4C9 termelő transzgenikus 

növények esetében tehát a sótűrésben tapasztalható hatás magyarázata a cukoralkohol 

termelés lehetett. A szakirodalomban jól ismert, hogy a cukoralkohol-termelés növelésével a 

sótűrés javulása érhető el (pl. Tarczynski és mtsai. 1992; 1993; Abebe és mtsai. 2003; Zifang 

és Loescher, 2003). Nem teljesen egyértelmű azonban, hogy a cukoralkoholok mely hatása 

okozta a sótűrés javulását. Zifang és Loescher (2003) számításai szerint az általuk előállított 

transzgenikus növények mannit-koncentrációja (0,5 - 6 µmol/g frt) nem lehetett elegendő az 

ozmotikus védőfunkcióhoz, így inkább a cukoralkoholok antioxidáns tulajdonsága 

magyarázhatta a védőhatást. Kísérleteinkben sókezelést követően nem tudtuk kimutatni a 

malondialdehid-szint emelkedését, ami lipid peroxidációra és így oxidatív stresszre is utalt 

vona. Így a termelt 0,8 µmol/g frt szorbit kedvező hatása talán mégis az ozmotikus 

védőfunkció lehetett. Itt szükséges megjegyezni, hogy a cukoralkoholok kétféle ozmotikus 

védőfukciót láthatnak el (Parida és Das, 2005). Egyrészt növelhetik a sejt ozmotikus 

potenciálját, gátolva a vízvesztését (osmotic adjustment), másrészt enzimek funkcióját 

védhetik, H-hidakat képezve, az elvesző hidrátburkot helyettesítve (osmoprotection). Míg 

előbbi funkcióhoz nyilvánvalóan nagy koncentrációban szükségesek, utóbbihoz nem 

feltétlenül. 

 

A szakirodalomban több más példa is volt transzgenikus növények sótűrésének fokozására. 

Ez a hatás elérhető volt ozmotikus védőanyagok (pl. Husaini és mtsai. 2008, Shekhawat és 

mtsai. 2011), iletve antioxidáns enzimek (e.g. Hoshida és mtsai. 2000, Gill és mtsai. 2010) 

termeltetésével is. A mi munkánk ugyanakkor az első kísérletes bizonyíték arra, hogy stressz-

indukálható, reaktív aldehidek semlegesítésére is képes aldo-keto reduktáz túltermetetésével 

fokozható a sóstressztűrés. A szupercsalád más tagjairól, amelyek elsődleges funkciója nem a 

reaktív aldehidek redukciója, hanem a cukoralkohol-szintézis már voltak erre utaló adatok. 

Zifang és Loescher (2003). Reaktív aldehidek semlegesítésére is képes AKR fehérjékről eddig 

annyit lehetett tudni, hogy két Digitalis purpurea AKR enzim expressziója is fokozódik 

megemelt sókoncentráció hatására (Gavidia és mtsai. 2002), illetve hogy, TAIR adatbázis 

alapján az általunk vizsgált enzim expresszió is fokozódik arabidopsisban sóstressz hatására. 
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A reaktív aldehid semlegesítő funkció miatt az AKR4C9-et kódoló At2g37770.2 gén 

előnyösebb transzgénnek bizonyult, mint a sóstressz tűrés növelésére használt más, pl. 

cukoralkohol termelést biztosító transzgének többsége, hiszen ennek eredményeként több más 

stressztípustól is képes védeni a transzgenikus növényeket. 

 

 

7. Összefoglalás 

 

A növények minden abiotikus stressztípus (pl. hő, hideg, fagy, szárazság, nehézfém, só) 

hatására másodlagos stresszként oxidatív stresszt is elszenvednek, illetve több abiotikus 

stressznél (hideg, fagy, szárazság, só) ozmotikus stresszt is. Az oxidatív stressz során, a 

reaktív oxigénformák és a membránlipidek reakciójával (lipid peroxidáció) mérgező 

termékek, a reaktív aldehidek képződnek, melyek fehérjék keresztkötésére képesek, de DNS-

hez is tudnak kötni. A reaktív aldehidek eltávolításában több növényfajban (lucerna, rizs, 

kukorica) részt vesznek aldo-keto reduktáz (AKR) enzimek is, melyek a C-O kettős kötést 

redukálják. Az ozmotikus stressz káros hatásai pedig, egyebek mellett a sejtek vízvesztése, 

membránkárosodás és enzim inaktiváció. A növényi sejtek ez ellen – többek között – 

ozmotikusan aktív és ozmoprotektív anyagok, pl. cukoralkoholok termelésével 

védekezhetnek. Egyes AKR-enzimek pl. zellerben a mannóz-6-foszfát reduktáz szerepe a 

cukoralkohol-szintézis. Keveset tudni ugyanakkor a reaktív aldehideket semlegesítő AKR-ok 

cukoralkohol szintetizáló képességéről. 

 

A doktori munkában egy modellnövényből, Arabidopsis thaliana-ból származó, reaktív 

aldehideket semlegesítő AKR-enzim, az AKR4C9 szerepét vizsgáltuk a stressztűrésben. Ezen 

kívül mértük az enzim aktivitását és cukoralkohol-termelő képességét is. A kutatás alapjául a 

korábban előállított, AKR4C9 fehérjét konstitutívan termelő transzgenikus árpavonalak 

szolgáltak. 

 

A vizsgált vonalakban meghatároztuk a transzgén beépülési kópiaszámát. Az 

agrobaktériumos transzformációra jellemző alacsony értékeket (1-4) kaptunk. A transzgenikus 
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árpalevelekből tisztított enzimről pedig bizonyítottuk, hogy redukálja a glutáraldehid és 

fruktóz szubsztrátokat. A fruktóz redukciójával szorbit cukoralkohol keletkezhet. A 

transzgenikus növények szorbit-termelését méréssel igazoltuk, mely magasabb volt, mint a 

nem transzgenikusoké. A növények glutáraldehid-kezelésével bizonyítottuk, hogy az 

AKR4C9 javítja a növény reaktív aldehid tűrését. A közvetelen reaktív aldehid kezelés 

élettani hatásai a következők voltak: növekedésgétlás, fotoszintetikus pigmenttartalom 

csökkenése, fotoszintetikus aktivitás csökkenése és légzésintenzitás növekedése. Ezek a káros 

hatások kevésbé jelentkeztek az AKR4C9-et termelő transzgenikus növényekben. A 

transzgenikus növények reaktív aldehid tűrő képességét egy természetes, nagy mennyiségű 

reaktív aldehid képződésével járó stressz, kadmium kezelés alatt is teszteltük. A transzgenikus 

növények magasabb kadmium toleranciát mutattak. A kadmiumtűrés javulásához hozzá 

járulhatott a szorbit-termelés is, hiszen a cukoralkoholok ismert antioxidánsok. Az AKR4C9 

fokozta a növény sótűrését is. Ezt a megfigyelést kizárólag a cukoralkohol-termeléssel 

magyarázhatjuk, hiszen a reaktív aldehidek szintje nem emelkedett a sóstressz alatt, és így az 

enzim reaktív aldehid redukáló funkciója nem kerülhetett előtérbe. Az AKR4C9-termelő 

növények fagykezelése során azok jobb fagytűrésére következtettünk, elsősorban növekedési 

paramétereikből. A fagytűrés javulását eredményeink alapján főleg az árpában idegen enzim, 

az arabidopsis eredetű AKR4C9 szorbit-termelő funkciója okozhatta, de a malondialdehid 

szint emelkedését is kimutattuk. Mindezek alapján, véleményünk szerint a reaktív aldehid 

semlegesítő működése is szerepet játszhatott a fagytűrésben, de leginkább fagykezelés utáni 

regenerációban. 

 

 

8. Summary 

 

Oxidative and osmotic stress result from many abiotic stresses the plants have to cope with. In 

fact, many stress symptoms are caused by these secondary stresses. As part of oxidative stress 

(caused by all abiotic stresses), protein crosslinking reactive aldehydes are formed during the 

interaction of reactive oxygen species and membrane lipids (lipid peroxidation). Reactive 

aldehyde detoxifying aldo-keto reductase (AKR) enzymes are thus important part of the stress 

response in many plant species, including rice, maize and alfalfa. These enzymes reduce the 

C-O double bond. Meanwhile, osmotic stress (caused by drought, frost, cold and salinity) may 
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result in at least water withdrawal, membrane damage and protein malfunctions. Tolerance 

can be achieved e.g. by the production of sugar alcohols, providing osmoprotection and 

osmotic adjustment. Sugar alcohol production is the main function of many AKR-enzymes, 

including e.g. the mannose-6-phosphate reductase in celery. However, less information has 

been gained on sugar alcohol production of reactive aldehyde detoxifying AKRs. 

 

Sugar alcohol production and enzyme kinetic parameters of a reactive aldehyde detofying 

AKR-enzyme, the Arabidopsis-derived AKR4C9 has been studied during this PhD thesis 

work. The role of this enzyme has also been investigated in terms of stress tolerance. The 

research relied on transgenic barley plants constitutively expressing the AKR4C9 enzyme, 

which had been produced previously. 

 

Transgene copy number has been analysed and it was found to range between 1 and 4 in the 

studied lines. These low values are characteristic for Agrobacterium-mediated transformation. 

AKR4C9 enzyme has been purified from transgenic barley leaves and was proved to be active 

on substrates glutaraldehyde and fructose. The reduction of fructose may result in the 

production of sugar alcohol, sorbitol. Sorbitol production of AKR4C9 has been confirmed in 

vivo, by detecting higher sorbitol content in transgenic, than in non-transgenic plants. It was 

also demonstrated that AKR4C9 enhanced the reactive aldehyde tolerance of the plant during 

in vivo glutaraldehyde treatment. Growth arrest, the decrease of photosynthetic pigments, the 

decrease of photosynthetic activity and the increase of respiratory rate has been identified as 

the main physiological effects of direct reactive aldehyde treatments. These effects were less 

pronounced in transgenic plants expressing the AKR4C9 enzyme. Reactive aldehyde 

detoxifying capacity of the transgenic plant lines was also studied during Cadmium-treatment, 

able to cause strong lipid peroxidation. The transgenic plants showed higher Cadmium-

tolerance. Sorbitol production could also contributed to Cadmium tolerance, because sugar 

alcohols are known as antioxidants. In addition, AKR4C9 was found to enhance salt stress 

tolerance. It can only be explained by the sugar alcohol production, because level of reactive 

aldehydes did not increase during salt treatment. Enhanced freezing tolerance of AKR4C9-

expressing transgenic plants was also revealed. It was possibly the consequence of sugar 

alcohol production, but malondialdehyde content was also found to be increased, therefore the 
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reactive aldehyde removing function of AKR4C9 could also enhanced freezing stress 

tolerance, most likely, by fastening post-frost recovery. 
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