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Bevezetés  

A paraquat (Pq, 1,1’-dimetil-4,4’-bipiridil) a bipiridil típusú herbicidek családjába tartozik. 

Kiterjedten használták szőlőültetvények, gyümölcsösök totális gyomtalanítására, de ipari 

növények érését elősegítő defoliáns szerként is. Fitotoxikus képessége alacsony 

redoxpotenciál értékén alapul, melynek következtében a fotoszintézis I. fotokémiai 

rendszerének redukáló oldalán az elektrontranszport lánc FeSx komponensénél 

bekapcsolódva az elektronokat fiziológiás útjukról eltereli. A paraquat kation gyök 

molekuláris oxigénnel kölcsönhatásba lépve szuperoxid anion gyököt generál, miközben 

maga visszaalakul paraquat kationná. A szuperoxid anion gyök a Fenton-reakcióban Fe3+ ill. 

H+ ionokkal kölcsön hatva, maga a paraquat kation gyök pedig a Winterbourn-reakcióban 

hidrogén-peroxid jelenlétében hidroxil gyököket hoz létre. Az említett reakciók során 

képződött aktív oxigénformák destruktív hatása vezet végül a növények pusztulásához.  

A paraquat gyakori és ismételt használata rezisztens fajok kialakulásához vezetett, melyek 

száma jelenleg 20 felett van. A rezisztens növények között kimagasló rezisztencia faktorral is 

bír a betyárkóró, rendszertani nevén Conyza canadensis (L.) Cronq. paraquat rezisztens 

biotípusa. A betyárkóró paraquattal szembeni ellenálló képességének magyarázatára számos 

elmélet született, melyet azonban kísérletesen nem, vagy csak részben sikerült igazolni. Az 

oxidatív stresszhez kapcsolódóan átmeneti megoldást jelent a reaktív gyököket (O2*-, OH*) 

generáló egyéb folyamatok lassítása. Ha a paraquat által generált szuperoxid gyök csökkent 

mennyiségben fér hozzá szabad Fe3+ ionokhoz, kevesebb redukált állapotú Fe2+ keletkezik a 

Fenton-reakció során, mely kevesebb OH* gyököt képez a H2O2-ból. A leginkább a lipid 

membránokat roncsoló reaktív hidroxil gyök termelődése szempontjából fontos tehát a szabad 

Fe3+ szint intracelluláris szabályozottsága, szuperoxid-gyök képződése során a vasionok 

eliminálása. Ez azonban csak átmeneti toleranciát okozhat, rezisztenciát nem.  

A szenzitív és rezisztens Conyza biotípus között sincs a hatóhely tekintetében különbség, a 

rezisztens növényekben a paraquat metabolizációja is kizárható. A nagyfokú rezisztencia nem 

magyarázható a megnövekedett aktivitású védőenzim-rendszer működésének eredményeként 

sem, tekintve, hogy a szenzitív és a rezisztens biotípusú növény is megegyező módon reagál 

egyéb, szuperoxid gyököket generáló ágensre. Ezzel szemben radiográfiás vizsgálatok alapján 

valószínűsíthető, hogy a sejtekbe jutott paraquat a hatáshelyéről eltávolítódik és inaktív 

kompartmentben különítődik el.  
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Mivel ABC-transzporter gátlók hatására a rezisztencia jelensége nem szűnt meg, a 

szekvesztrációs mechanizmusban legnagyobb valószínűséggel poliamin-transzporterek 

vesznek részt. Többen leírták, hogy a paraquat sejtekbe jutása részben poliamin-felvételi 

rendszereken keresztül is megtörténhet. A töltéseloszlásukban hasonló putreszcint és 

paraquatot transzportáló, élesztőből származó, az E. coli PotE putreszcin-transzporteréhez 

hasonlító TPO1 szubsztrátjaként ismeri fel a paraquatot, valamint fokozott mértékben 

expresszáltatva a fehérjék megjelentek a vakuoláris membránon és képesek voltak a gátlószer 

szekvesztrálására. A növények esetében a poliamin-transzportban elsősorban az Arabidopsis-

ban feltárt CAT kationos aminosav-transzporter család fehérjéi vesznek részt, ezeket azonban 

részletesen eddig nem vizsgálták még.  

Célkitűzések  

Kutatómunkám céljaként a betyárkóró (Conyza canadensis /L./ Cronq.) magas fokú paraquat 

rezisztenciájának hátterében álló molekuláris mechanizmus feltárását jelöltem ki. Molekuláris 

biológiai és in silico elemzésekkel kívántam meghatározni a szekvesztrációs mechanizmusban 

résztvevő transzportereket, valamint a kezdeti, átmeneti védekezés során involválódott 

fehérjéket. 

1. Meg kívántam határozni azon poliamin transzporter géneket, melyek a paraquat 

szekvesztrációs mechanizmusában részt vesznek. 

2. Célul tűztem ki azon gének meghatározását is, melyek aktivitásukkal az átmeneti 

gátlási fázisban a védekezést biztosítják. 

3. A rezisztencia kialakításában kulcsfontosságú gének azonosításán túl expressziójuk 

változását is vizsgálni kívántam. 

4. A molekuláris biológiai eredményeket in silico szerkezetelemzéssel, 

homológiakutatással illetve molekuláris törzsfák elkészítésével kívántam alátámasztani. 
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Anyag és módszer  

A növények nevelése, kezelése, funkcionális aktivitás mérése  
A repcét (Brassica napus) és betyárkóró (Conyza canadensis /L./ Cronq.) paraquat-rezisztens 

és paraquatra érzékeny biotípusú növényeit laboratóriumi körülmények között neveltük. A 

repce esetén 2-3 hetes, a betyárkóró esetén transzportmechanizmusok vizsgálatára 3-4 

hónapos, a molekuláris biológiai kísérletes munkák során 3-4 hetes példányokat 

alkalmaztunk. A funkcionális aktivitást a klorofill-a-nak változó fluoreszcenciája alapján 

határoztuk meg és a változó és a maximális fluoreszencia hányadosával (Fv/Fm érték) 

jellemeztük. A méréseket impulzus amplitúdó modulált fluoriméter (Walz, Effeltrich, 

Németország) standard protokollja alapján végeztük.  

Molekuláris biológiai vizsgálatok  
A dezoxi-ribonukleinsav kinyerését PlantDNAzol reagenssel (Invitrogen, USA) végeztük, 

ribonukleinsavat a GenoVision GenoPrep™ DirectmRNA Kitjével izoláltunk. A reverz 

transzkripció a Fermentas cég RevertAid First Strand PCR Synthesis kitjével történt, oligo dT 

primerekkel. A cDNS felszaporítása PCR reakcióban a GenHunter Corp. DDRT-PCR 

protokoll útmutatásai nyomán HAP univerzális primerekkel történt. A terméket denaturáló 

poliakrilamid gélen választottuk el, festése és előhívása ezüst-nitráttal történt. A differenciális 

sávokat kivágtuk, tisztítottuk majd a megfelelő HAP 1-8 és oligo-dT primerekkel ismét 

felszaporítottuk, majd pGEM-T vagy pBluescript vektorba klónoztuk. A plazmid DNS-t 

alkalikus lízis módszerrel tisztítottuk. A mintákat ezt követően M13 primerekkel 

szekvenáltuk közvetlenül a plazmidból. A PCR és a szemikvantitatív RT-PCR reakció 

primereit az általunk izolált EST szekvenciák alapján terveztük, hajtűképző képességüket 

ellenőriztük. A PCR reakció a Fermentas cég reagenseivel, touch-down protokoll alapján 

történt, háztartási génként az aktin 300 bázis hosszú szakaszát vettük.  

In silico elemzések  
A bioinformatikai elemzések során a GenBank, EMBL, PDB és a SwissProt (UniProt) 

adatbázisból elérhető fajok FASTA formátumú nukleotid- és fehérjeszekvenciáival 

dolgoztunk. A szekvencia kereséseknél és összehasonlításoknál a BLAST 2.2.8 algoritmust 

használtuk. A szakaszok megjelenítéséhez, rendszerezéséhez és elemzéséhez a BioEdit és 

Genedoc, a szekvencia illesztéshez a CLUSTALW programot használtuk, a filogenetikai 

törzsfát PAUP 4.0 szoftverrel készítettük el. A konzervatív régiókat az NCBI Conserved 

Domain Search adatbázisban kerestük, a TM domének elhelyezkedésének előrejelzése során a 

TMNMM szoftvert használtuk.  
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Eredmények  

1. Célom volt, hogy alátámasszam azt hipotézist, miszerint a betyárkóró kiemelkedő 

mértékű paraquat rezisztenciáját a gátlószer metabolikusan inaktív vakuólum felé irányuló 

szekvesztrációja okozza. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a rezisztens biotípus esetén a 

kezelést követő helyreállási fázis fehérjeszintézis-gátlókkal megakadályozható, valamint a 

paraquat a rezisztens biotípusból több hónap elteltével is kimutatható. A szekvesztrációt 

igazolandó vakuoláris protonpumpa ATP-ázokat szelektíven gátló kálium-nitrátot 

alkalmaztunk. Az inhibitor hatásosnak bizonyult: a rezisztens biotípus esetén a helyreállási 

fázis hiányát tapasztaltuk. Ha a nitrátot 1 órával a paraquat kezelést követően adtuk, mintegy 

50%-ban gátolta a helyreállás folyamatát, emellett többszöri nitráttal történő permetezés 

valamint a paraquattal kezelt levelek nitrát tartalmú oldatban úsztatása megakadályozta a 

helyreállás folyamatát. A jelenség megerősíti, hogy a szekvesztráció a protongradiens energia 

terhére történik és a paraquat inaktív partikulumba szekvesztrálódik.  

Célom volt a szekvesztrációban résztvevő gének azonosítása. A paraquatkezelés hatására, 

specifikusan indukálódó géneket - köztük a másodlagos multidrog transzporter rendszert - 

Differential Display PCR (DDRT-PCR) expressziós vizsgálatok során határoztam meg. A 

kezelések hatására mindkét biotípusban több új expressed sequence tag (EST) megjelenését 

tapasztaltuk. A fragmentumok tisztítását és klónozását szekvenálás követte, így négy EST-t 

azonosítottunk: egy, transzkripciós folyamatok során indukálódó myb-faktor, egy, a 

protongradiens kialakításában résztvevő vakuoláris H+ATPáz, egy, vasraktározásért felelős 

ferritin és egy, az Arabidopsis CAT4-hez hasonlító, pozitív töltésű szubsztrátok szállítására 

alkalmas kationos aminosav-transzporter homológ gént. Utóbbi, CAT4 a széles spektrumú 

szubsztrát-preferenciát mutató aminosav-poliamin-kolin transzporter APC fehérjék 

családjába tartozik, töltéseloszlástól függően nemcsak aminosavakat és poliaminokat, de 

egyéb, pozitív töltéssel rendelkező molekulákat is képesek transzportálni. 

2. Célom volt az átmeneti védekezési szakasz során kulcsfontosságú fehérjék szerepének 

tisztázása. A DDRT-PCR vizsgálat eredményeképpen kimutatott multimer vasraktározó 

ferritin a leginkább a lipid membránokat károsító hidroxilgyök termelődése szempontjából 

fontos szabad Fe3+ szint intracelluláris szabályozását látja el azáltal, hogy a vasat redukált 

formájában köti meg és juttatja középső magjába. Kísérleteink megmutatták, hogy a ferritinek 

mind a szenzitív, mind a rezisztens biotípusban, csak a paraquat kezelés hatására 

indukálódtak, így a ferritin mindkét biotípus átmeneti védekezési szakaszában központi 

szerepet tölthet be.  
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3. Célom volt a kulcsfontosságú gének expressziós változásának vizsgálata is, mely 

kísérlettel a DDRT-PCR eredményeit kívántam megerősíteni, ezért szemikvantitatív PCR 

technikával vizsgáltam meg a kationos aminosav-transzporter illetve a ferritin 

expressziójának változását aktin kontroll mellett, paraquatkezelés hatására, szenzitív és 

rezisztens növényekben. A kationos aminosav transzporter gén expressziója a kezelés hatására 

indukálódott, és szintje a rezisztens biotípusban volt magasabb, miközben az aktin 

primerekkel készített minták végig állandó expressziós szintet mutattak.  

A vizsgálat megerősítette, hogy a CAT4 homológ kationos aminosav transzporter központi 

szerepet tölthet be a paraquat szekvesztrációs mechanizmusában a rezisztens biotípus esetén. 

A ferritin gén expressziója mindkét biotípusban, egyaránt megnövekedett a paraquat-

kezelésre. Ez azt bizonyítja, hogy a paraquat által okozott stresszre a növény átmeneti 

válaszként a ferritinek fokozott expressziójával válaszol, kivonva a rendszerből a Fenton-

reakcióban résztvevő, áttételesen hidroxilgyököket generáló Fe3+ ionokat. Elméletünket 

alátámasztja, hogy a ferritineket transzgenikus dohányban fokozottan expresszáltatva 

magasabb oxidatív stressztűrő képességet tapasztaltak.  

4.  Célom volt, hogy a molekuláris biológiai eredményeket in silico elemzéssel és 

homológiakutatással erősítsem meg. A ferritin esetén a parciálisan kapott szekvenciát direkt 

szekvenálással komplettáltam, így a teljes kódoló szakasz birtokában lehetőség nyílt 

filogenetikai törzsfaelemzésekre valamint in silico analízissel a jellegzetes struktúrák, így a 

tranzitpeptid és extenziós peptidek meghatározására. A szenzitív és a rezisztens növényekből 

nyert ferritin szekvenciák között nem találtunk különbséget.  

A teljes hosszában meghatározott szekvenciát elhelyeztük a GenBank elsődleges nukleotid-

szekvencia adatbázisban, az AJ786262 GI:50787936 hozzáférési szám alatt. A Conyza ferritin 

szekvenciájának elemzése során azonosítottuk mind a prekurzor plasztiszba juttatásához 

szükséges TP tranzit peptidet, mind az érett fehérje stabilitásáért felelős EP extenziós 

peptidet, valamint filogenetikai analízissel meghatároztuk a növényi ferritinek molekuláris 

törzsfáját. Az eredmények azt mutatták, hogy a Conyza-ból származó ferritin szekvencia 

leginkább a dohánynövény, az Arabidopsis ferritin3, illetve a szójabab ferritin3 molekuláival 

mutat filogenetikai rokonságot. A filogenetikai kapcsolatok további gének kimutatásának 

megtervezését könnyítik meg. 
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A Conyza-ból származó, CAT4 homológ kationos aminosav transzporter szekvenciájának in 

silico elemzésekor megvizsgáltam, szerkezeti tulajdonságai alapján a transzporter alkalmas-e a 

paraquatot szubsztrátként kezelni, így bizonyítva a transzporter fehérje központi szerepét a 

szekvesztrációs mechanizmus során. Az elemzések során poliamin- és kationos aminosav 

transzportereket vizsgáltunk a CAT4 mellett, így felhasználtuk az E.coli PotE ősi jellegű 

poliamin transzporter fehérje, az azzal homológ, ismert szubsztrátkötőhelyekkel rendelkező 

és fokozott expressziójával paraquatrezisztenciát okozó Saccharomyces TPO1 valamint az 

Ochrobactrum paraquatrezisztenciájáért felelős PqrA fehérje szekvenciáját is. A 

transzmembrán domének meghatározásával feltérképeztem a paraquat töltéseloszlásához 

hasonló putreszcin potenciális kötőhelyeit a teljes Arabidopsis CAT-család, az E. coli PotE, az 

Ochrobactrum PqrA és az élesztő TPO1 génterméke esetén is. Az analízis kimutatta, hogy a a 

II., a VI. és a XII. transzmembrán domént követő citoplazma felé néző hidrofil részen 

találhatók a Glu77, Glu277, illetve Glu433 pozíciójú glutaminsavak. Az analízis alapján a növényi 

kationos aminosav-transzporter családban a CAT4 az egyetlen, amelyik a paraquathoz 

töltéseloszlásában hasonlító putreszcin kötés szempontjából minden kritériumot teljesít.  

Az Ochrobactrum anthropi paraquatrezisztenciájáért felelős PqrA génjének in silico elemzése 

is érdemi tanulságokkal szolgált. Ennél a génnél, a citoplazma felé néző régiói között is 

csupán háromnál találunk glutaminsavat, viszont itt egy régión belül akár többet is. Ezzel 

párhuzamosan a CAT4 transzporternél is több glutaminsav helyezkedik el a VI és a XII. 

transzmembrán domént követő régióban. Vélhetőleg a kationok számára energetikailag 

sokkal kedvezőbb, kapcsolódást megkönnyítő, negatív töltésű környezet létrehozásában 

fontosak ezek a pozíciók. A térszerkezeti elemzések alapján elmondhatjuk, hogy a CAT4 

antiporter hasonlít a növényi gének közül leginkább a putreszcin és paraquat transzportjára is 

képes élesztő TPO illetve prokarióta ős PotE-re, valamint rendelkezik azokkal a 

glutaminsavban gazdag régiókkal, melyek az Ochrobactrum PqrA esetén fokozott paraquat 

transzportot eredményeznek. 

A CAT4 génjének az Arabidopsis-szal közeli filogenetikai rokonságban álló repcéből történő 

kimutatása is fontos eredmény. A genomiális DNS-ből származó parciális szekvencia 93%-os 

hasonlóságot mutatott, a reverz transzkripcióval nyert EST alapján az Arabidopsis és a repce 

szekvenciájában megegyezett. A repcéből nyert szekvenciák szintén, további, pontosabb 

molekuláris biológiai analízisekhez járulnak hozzá. Az eredmények megerősítik 

feltételezésünket, hogy akár egyetlen transzporter megváltozása vagy fokozott expressziója 

felelőssé tehető jelentős mértékű rezisztencia kialakulásáért.  
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A feltételezett mechanizmus  

 

Összességében, a paraquat felvételi kinetikája és sejten belüli kompartmentalizációja alapján 

azt állíthatjuk, hogy a paraquat szekvesztrálódik a rezisztens Conyza canadensis (L.) Cronq. 

növényekben. A paraquat a plazmalemmán át egy eddig ismeretlen transzporter 

közvetítésével jut be a sejtbe. Az intracelluláris térből további transzporterek révén a 

kloroplasztisz sztrómájába kerül, majd újra a citoszólba transzlokálódik. A hatáskifejtés 

kezdeti stádiumában általános válaszreakcióként indukálódó, a reaktív oxigéngyökök által 

okozott akut károsodásokat csökkentő ferritin után a szekvesztrációban központi szerepet 

tölthet be a CAT4 homológ kationos aminosav-transzporter, mely a vakuólumba juttatja a 

paraquatot. Az antiporter energiaigényét egy vakuoláris H+ATP-áz fedezi, melyet a NO3- 

kezeléssel tudtunk blokkolni. Valószínűsíthető, hogy a rezisztens biotípusú Conyza-ban a 

CAT4 homológ transzporter nagyobb affinitással képes a paraquatot szubsztrátjaként kezelni, 

mint a szenzitívben, illetve fokozott expressziója révén több transzporter épül be a vakuoláris 

membránba, így hatékonyabban képes a paraquatot a vakuólum irányába szekvesztrálni.  
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