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Bevezetés 

A nehézfémek, mint például a kadmium főleg emberi tevékenység során kerülnek 

a környezetbe. A talaj nehézfém terhelése egyre nagyobb problémát jelent 

napjainkban. A problémát tovább fokozza, hogy a növényekben felhalmozódó 

nehézfém közvetlenül vagy közvetve az emberi szervezetbe jut. A növényekben a 

kadmium számos élettani változást okoz, mint például a növekedésgátlás, a víz- és 

ionháztartás megváltozása, fotoszintézis gátlás, enzim aktivitásváltozások és 

szabadgyök képzés.  

Kukoricában kadmiumstressz során rövid idő elteltével a fitokelatinok nagy 

mennyiségben jelennek meg, így a nehézfémstressz hasznos, korai figyelmeztető 

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

kadmium megkötése és detoxifikációja a gyökérben lokalizálódik. Lehetséges, hogy 

az első védelmi vonalban a fitokelatinok és kompartmentalizációjuk szerepelnek. A 

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

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

szalicilsav.  

Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt nagy jelentőséggel bír azon 

vegyületek vizsgálata, melyek a növények stressztűrését fokozni képesek. A 

szalicilsavról eleinte biotikus stresszhatások kapcsán mutatták ki, hogy képes a 

növények ellenállását növelni. A szalicilsav hatásmechanizmusát vizsgálva 

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

aktivitását. Feltételezhető, hogy a katalázgátlás miatt megnövekedett mennyiségű 

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

akklimatizáció folyamatát, mely a növény nagyobb stressztűrését eredményezi. 

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

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

bizonyították a szalicilsav szerepét.  
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Célkitűzések 

Munkánk során arra kerestünk választ, milyen védekező mechanizmusok 

indukálódnak a kukoricanövényekben a kadmiumkezelést követően. Vizsgálni 

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

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

endogén jelátvivő molekula, a szalicilsav akkumulációját a kukorica 

kadmiumstresszre adott válaszreakciója során. Ezért a következő vizsgálatok 

elvégzését tűztük ki célul: 

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

három stresszmarker értékeinek (klorofilltartalom, lipidperoxidáció és klorofill-a 

fluoreszcencia indukciós paraméter) változásait követjük nyomon. 

• Vizsgáljuk, a kadmiumkezelés során hogyan változik a membránpermeabilitás, 

ezért mérjük a különböző membránfrakciók zsírsavösszetételének, kettőskötés 

indexének, valamint a telítetlenségi százalék értékének változásait. 

• Az antioxidáns védekezőrendszert vizsgálva meghatározzuk a kataláz, az 

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

peroxidáz enzimek aktivitásában bekövetkező változásokat.  

• Mérjük a kéntartalmú vegyületek mennyiségi változásait. Vizsgáljuk a glutation 

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

nehézfémstressz hasznos és korai figyelmeztető jelének a fitokelatinok 

szintézisének indukcióját, továbbá a fitokelatin szintáz szövetspecifitását. 

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

aktivitásának változásai között. 

• Megvizsgáljuk a szalicilsav (szabad és konjugált formájának) akkumulációját 

kadmiumkezelést követően. Továbbá lehetséges prekurzorainak mennyiségi 

analízise során arra keressük a választ, hogy kukoricában kadmiumstressz során 

a szalicilsav milyen útvonalon szintetizálódhat. 
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Anyag és módszer 

Növényi anyag, növénynevelés, kadmiumkezelés paraméterei 

A kukorica (Zea mays L., Norma hibrid) növényeket a Pál és mtsai (2005) által leírt 

körülmények között neveltük a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet 

fitotronjában.  

A kadmiumkezelés hatásának vizsgálatához a 10 napos növénykék tápoldatát 0, 10, 

25 és 50 µM koncentrációkban Cd(NO3)2-ot tartalmazóra cseréltük. A 

kadmiumkezelés 7 napig tartott. Vizsgálatainkat a harmadik teljesen kifejlett levélen, 

illetve a gyökéren végeztük. 

Klorofilltartalom mérése 

A teljes klorofilltartalom meghatározásához SPAD-502 klorofillmérő berendezést 

használtunk. A méréseket a kadmiumkezelés kezdetétől számított 1, 4 és 7 nap 

elteltével végeztük. 

Lipidperoxidáció meghatározása 

A lipidperoxidáció meghatározása a malondialdehid tartalom mérésén alapszik, 

mely spektrofotometriásan történt Thomas és mtsai (2004) által leírtak szerint. A 

mintavételt a kadmiumstressz 1., 4. és 7. napján végeztük. 

Klorofill fluoreszcencia indukció mérése 

A ∆F/Fm’ klorofill fluoreszcencia indukciós paramétert Janda és mtsai (1994) által 

leírtak szerint PAM-2000 típusú fluorométerrel mértük a kadmiumkezelés 7. napján.  

Lipid extrakció és zsírsav analízis 

A lipid extrakció, a lipid frakciók szétválasztása, a zsírsavak metilészterezése és GC 

analízise Pál és mtsai (2007) által leírtak szerint történt. A mintavétel a kadmiumkezelés 

7. napján történt. 

Cisztein-, γ-glutamilcisztein- és glutationtartalom meghatározása 

A tiol vegyületek HPLC analízise Kocsy és mtsai (2004) módszere alapján történt. A 

mintavétel a kadmiumos kezelés 1., 4. és 7. napján történt. 
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Antioxidáns enzimek kivonása és aktivitás mérése  

Az enzimkivonás, és a különböző antioxidáns enzimek aktivitásának 

spektrofotometriás meghatározása Janda és mtsai (1999) szerint történt. A mintavétel 

a kadmiumos kezelés 4. és 7. napján történt. 

Fitokelatin szintáz izolálás és aktivitásmérés 

Az in vivo fitokelatinszint HPLC analízise és az in vitro fitokelatin szintáz aktivitás 

meghatározása Chen és mtsai (1997) szerint történt. A mintavétel a kadmiumos 

kezelés 1., 4. és 7. napján történt. 

Szalicilsav extrakció és mennyiségi analízis 

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

végeztük. A mintavétel a kadmiumos kezelés 4. és 7. napján történt. 

Statisztikai analízis 

Az eredmények 10 ismétlés átlagai a klorofill-a fluoreszcencia indukciós mérések és 

a klorofilltartalom esetében, 5 ismétlés átlagai a malondialdehid-tartalom 

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

adatok, illetve 3 mérés átlagai a GC analízis eredményei. A szignifikancia 

vizsgálathoz Student-féle kétmintás t-próbát használtunk. 

 

Eredmények és következtetések 

• Munkánk során kimutattuk, hogy az általunk vizsgált kísérleti körülmények 

között, a kadmiumkezelésre a kukoricanövény levele és gyökere eltérő módon 

reagált.  

• A levélben a kadmium oxidatív stressz indukált, amit a klorofilltartalom, a 

klorofill-a indukciós paraméter csökkenése és a malondialdehid-tartalom 

megemelkedése kísért, addig a gyökérben nem volt kimutatható az oxidatív 

stressz tünete. 

• Kimutattuk, hogy a kadmiumkezelés hatására kukoricában, a levélben a 

foszfatidil-glicerid és a foszfatidil-etanolamin, míg a gyökérben valamennyi 
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vizsgált lipidfrakcióban a rövid szénatomszámú, telített zsírsavak mennyiségének 

csökkenésével nőtt a hosszabb szénatomszámú, telítetlen zsírsavak aránya. A 

többszörösen telítetlen zsírsavak mennyiségével arányosan a membrán fluiditása 

megemelkedik, és ez felelős lehet a kadmium gyors felvételéért és 

transzlokálódásáért kukoricában. A magasabb kadmiumkoncentrációknál a 

lipidfrakciók telítetlenségének növekedésében bekövetkező visszaesés, a 

membránfluiditás növekedésének kadmium általi gátlásából adódhat.  

• Eredményeink azt mutatták, hogy a kadmiumkezelés hatására indukálódó 

védekező mechanizmusok szintén eltérő módon és mértékben aktiválódtak a 

kukorica levelében, illetve gyökerében. 

• A levélben a kadmium indukálta oxidatív stressz hatására a glutation-reduktáz és 

a gvajakol-peroxidáz enzimek aktiválódtak, míg a gyökérben nem tapasztaltuk az 

antioxidáns enzimek indukcióját. 

• A kadmiumkezelés nem volt kifejezetten hatással a levél glutationtartalomra, de a 

gyökér glutationszint a kadmiumkezelés során idő- és koncentrációfüggő módon 

csökkent. 

• A kadmiumkezelés hatására az in vivo fitokelatin (PC2) szint megemelkedett a 

kukorica gyökerében, ami összefüggésben van a gyökér glutationszint drasztikus 

csökkenésével. A megemelkedett fitokelatinszint felelős lehet a kadmium 

hatékony detoxifikálásában, vakuoláris kompartmentalizációjában a gyökérben.  

• A gyökérben a kontrollhoz képest az in vitro fitokelatin szintáz aktivitás 

csökkenését tapasztaltuk, ami a fitokelatinok gyors akkumulációjával 

magyarázható. Eredményeink megerősítik azt a feltételezést, hogy míg a 

gyökérben a fitokelatin szintáz enzim jelenléte konstans, addig a levélben a 

kadmium jelenléte szükséges a szintézisének indukciójához. 

• Először mutattuk ki, hogy a kadmium a kukorica levélben benzoesav, szalicilsav 

és o-hidroxi-fahéjsav felhalmozódást indukált mind szabad, mind kötött 

formában, és a megemelkedett szalicilsav szintézis feltételezhetően benzoesavon 

keresztül történt. A gyökérben az 50 µM-os kezelés drasztikusan megemelte a 
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szabad o-hidroxi-fahéjsav szintjét és kismértékben csökkentette a kötött 

benzoesav szintjét. A levélben tapasztalt szalicilsav akkumuláció esetünkben 

inkább tekinthető a kadmium okozta oxidatív stressz részének, mint védekező 

mechanizmusnak, mivel a többi vizsgált védelmi mechanizmus indukciójában 

nem volt szerepe. 

• A levélben és a gyökérben is megfigyelt, szalicilsav szintézisétől független o-

hidroxi-fahéjsav felhalmozódás az antioxidáns védekező mechanizmus része 

lehet.  
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