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Rövidítések jegyzéke 

1O2   szinglet oxigén 

ABTS   2,2′-azino-bisz(3-etilbenzotiazolin-6-szulfonsav) diammóniumsó 

APX   aszkorbát-peroxidáz 

AR   Amplex Red 

ASC   aszkorbát 

C24   Arabidopsis thaliana C24, vad vonal 

Car   karotinoid 

CAT   kataláz 

CDNB   1-kloro-2,4-dinitrobenzén 

Col-0   Arabidopsis thaliana Columbia-0, vad vonal 

COP1   CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENESIS 1 

DAB   3-3’-diaminobenzidin 

DHA   dehidroaszkorbát 

DHAR   dehidroaszkorbát-reduktáz 

DG   DHAR és GR enzimeket túltermelő transzplasztomikus dohány 

EDTA   etilén-diamin-tetraecetsav 

F’ közvetlenül a telítő fényimpulzus előtt mért fluoreszcencia-hozam 

F0 sötétadaptált minták minimális fluoreszcenciája nyitott PSII 

reakciócentrumok mellett 
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Fd   ferredoxin 

Fm sötétadaptált minták maximális fluoreszcenciája zárt PSII 

reakciócentrumok mellett (közvetlenül a telítő fényimpulzus után) 

F’
m megvilágított minták maximális fluoreszcenciája zárt PSII 

reakciócentrumok mellett (közvetlenül a telítő fényimpulzus után) 

Fv   sötétadaptált levél változó fluoreszcenciája, Fm-F0 

GG   GST és GR enzimeket túltermelő transzplasztomikus dohány 

GPX   glutation-peroxidáz 

GR   glutation-reduktáz 

GSH   glutation (redukált forma) 

GSSG   glutation-diszulfid (oxidált forma) 

GST   glutation-S-transzferáz 

H2O2   hidrogén-peroxid 

HTPA   2-hidroxitereftálsav 

HY5   HYPOCOTYL ELONGATION 5 

LOO•   peroxilgyök 

MDHA  monodehidroaszkorbát 

MDHA-  monodehidroaszkorbát-gyök 

MDHAR  monodehidroaszkorbát-reduktáz 

NADP   nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (oxidált forma) 

NADPH  nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (redukált forma) 
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NBT   nitro blue tetrazolium 

NO•   nitrogén-monoxid 

O2
•-   szuperoxidgyök-anion  

•OH   hidroxilgyök 

ONOO-  peroxinitrit 

OPD   o-feniléndiamin 

PAGE   poliakrilamid gélelektroforézis 

PAM   impulzus amplitúdó módszer 

PAR   fotoszintetikusan aktív sugárzás (400 – 700 nm) 

PDX   piridoxál-foszfát-szintáz fehérje 

pdx1.3-1 B6-vitamin szintézisben csökkentett Arabidopsis thaliana mutáns 

PH   Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1 vad típusú dohánynövény 

Phe   fenolos vegyületek 

Phe•   fenoxilgyök 

POD   hármas típusú peroxidázok osztálya (Class III peroxidases) 

PSI   egyes fotokémiai rendszer 

PSII   kettes fotokémiai rendszer 

ROS   reaktív oxigénszármazék 

RNS   reaktív nitrogénszármazék 

RUP1-2  REPRESSOR OF UV-B PHOTOMORPHOGENESIS 1-2 
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rsr4-1 B6-vitamin szintézisben csökkentett Arabidopsis thaliana mutáns 

SOD   szuperoxid-dizmutáz 

TEMED  tetrametiletiléndiamin 

Toc   tokoferol 

TPA   tereftálsav 

UV   ultraibolya sugárzás 

UV-A   ultraibolya-A sugárzás (315 – 400 nm) 

UV-B   ultraibolya-B sugárzás (280 – 315 nm) 

UV-C   ultraibolya-C sugárzás (100 – 280 nm) 

UVR8   ULTRAVIOLET RESISTANCE LOCUS 8 

Y(II)   fényadaptált effektív PSII kvantumhatásfok 

Y(NO) PSII nem szabályozott nem fotokémiai kioltási útvonal 

kvantumhatásfoka 

Y(NPQ)  PSII szabályozott nem fotokémiai kioltási útvonal kvantumhatásfoka 
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1. Bevezetés 

A fény a növények elsődleges információ- és energiaforrása. Fotoreceptorok segítségével 

képesek érzékelni annak mennyiségét, minőségét, aszimmetriáját, periodicitását, és ezeknek 

megfelelően alkalmazkodni az élőhelyük nyújtotta fényviszonyokhoz. Négyféle növényi 

fotoreceptort ismerünk: a fitokrómok a vörös és az infravörös fényt nyelik el, a fototropinok a 

kék fény elnyeléséért felelősek, a kriptokrómok a kék és az ultraibolya-A (UV-A, 315-400 nm) 

tartományban abszorbeálnak, míg az UVR8 az ultraibolya-B (UV-B, 280-315 nm) érzékelésére 

szolgál. A fényviszonyokhoz történő növényi alkalmazkodás egyik kulcsa a reaktív 

oxigénszármazékok (ROS) és az antioxidánsok érzékeny egyensúlyának fenntartása. 

Különböző környezeti hatásokra ez az egyensúly felborulhat és a fokozott ROS keletkezés felé 

billenhet, ebben az esetben beszélünk oxidatív károsodásról. 

Az ipari forradalom hatására felerősödött környezetkárosító tevékenység az ózonréteg 

kritikus elvékonyodásához vezetett, ez pedig többek között azzal fenyegetett, hogy fokozódik 

a Napból érkező ultraibolya sugárzás (UV) intenzitása, ezzel együtt pedig az UV okozta 

közvetlen oxidatív károsodások kialakulásának veszélye. Az 1989-ben deklarált Montréali és 

az 1997-es Kiotói nemzetközi jegyzőkönyvek felléptek a légkört károsító anyagok kibocsátása 

ellen, így a fent említett vékonyodás lelassult, majd mára megállt (Solomon és mtsai. 2016). 

Ennek hatására a környezeti ultraibolya sugárzás megítélése is sokat változott a tudományos 

közéletben, és ma már inkább a növényi fejlődés fontos szabályozójaként tartják számon. 

Fontos szerepe van a morfológiai tulajdonságok, mint például a levélalak vagy levélvastagság 

kialakításában, továbbá a levelek, gyümölcsök beltartalmának szintézisében is szerepet játszik. 

Mára a világ számos pontján alkalmazzák az ún. post harvest (betakarítás/leszüretelés utáni) 

UV-kezelést gyümölcsökön, melyek ezáltal szebbé, eladhatóbbá válnak és megjelennek bennük 

fontos ízanyagok vagy antioxidánsok (Scattino és mtsai. 2014). A melegházi, konyhakerti, vagy 

dísznövények nevelésénél egyre inkább elterjednek a látható fény mellett UV-t is áteresztő 

anyagok, melyek magasabb minőségű termést biztosíthatnak (García-Macías és mtsai. 2007). 

Ennek ellenére az UV más környezeti tényezőkkel együttesen képes stresszorként hatni (Hideg 

és mtsai. 2013), mely ismeret a szélsőségek irányába változó időjárási körülmények, így az 

abiotikus hatások fokozódása miatt különösen fontos. Ezért az ultraibolya sugárzáshoz történő 

alkalmazkodás mechanizmusainak megismerése releváns kutatási területnek számít. 
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Munkánk során az antioxidánsokon keresztül megvalósuló UV-alkalmazkodást 

vizsgáltuk ellenőrzött körülmények között. Ehhez monokromatikus, illetve üvegházban és 

növénynevelő kamrákban kiegészítő UV-B-sugárzást alkalmaztunk. Dohány (Nicotiana 

tabacum), illetve lúdfű (Arabidopsis thaliana) modellnövényeken végzett kísérleteink 

részletesen bemutatják a kloroplasztisz antioxidánsok védelmi folyamatokban betöltött 

szerepét, továbbá az UV-B egy új, más abiotikus tényezőkre nem jellemző tulajdonságát is 

feltárják. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A növényeket érő abiotikus hatások és oxidatív stressz 

A növények egyedfejlődésük során számos abiotikus tényező hatásainak vannak kitéve. 

Ilyen a vízellátottság, a hőmérséklet, a talaj tápanyagösszetétele, a szél és a fény (Kranner és 

mtsai. 2010). Ezek a hatások időszakosan vagy élőhelyek szerint eltérők lehetnek, és a 

növények helyváltoztató képesség hiányában változatos módon alkalmazkodtak a 

szélsőségekhez. Ilyen alkalmazkodásnak tekinthetjük a fajonként eltérő levél-, vagy 

szármorfológiát, a reprodukciós életszakasz időzítését vagy akár a génexpressziós változásokat 

és a szövetek metabolit-összetételét. Amennyiben ez az alkalmazkodás genetikailag determinált 

konstitutív alkalmazkodás, ami főként morfológiai jegyekben figyelhető meg (növényméret, 

levélvastagság, módosult szervek stb.), egy hosszútávú folyamatról, az adaptációról 

beszélhetünk. Ha az adott környezet relatíve gyors megváltozásáról van szó (árasztás, erdei 

lékek kialakulása, környezetszennyezés okozta nehézfém-felhalmozódás stb.), akkor az ahhoz 

történő alkalmazkodás az akklimatizáció (Lichtentaler 1998). A magyar nyelvű szakirodalom 

akklimációnak nevezi azt a folyamatot, amikor a növény egyetlen környezeti faktor 

megváltozott hatásához alkalmazkodik. Egy növény egyedfejlődését a fent felsoroltak mellett 

biotikus tényezők is befolyásolhatják, ezeknek tárgyalása azonban jelen dolgozatnak nem része. 

Abban az esetben, ha egy vagy több abiotikus tényező hatása az optimálistól eltér, az/azok 

stresszorként viselkednek (Lichtentaler 1998). A különféle stresszhatások során megfigyelhető 

egy közös tulajdonság, a növény redox homeosztázisának megváltozása, ezt a változást oxidatív 

stressznek nevezzük (Mittler 2002). A stressz megjelenésére a növények a fiziológiai 

folyamataik megváltoztatásával reagálnak: változhat a metabolitok szintézise, korlátozódhat az 

iontranszport és a fotoszintetikus elektrontranszport. Ezek a változások a stresszhez történő 

alkalmazkodás természetes velejárói, a növények így próbálják meg elkerülni az esetlegesen 

károsító reaktív oxigénszármazékok (ROS) kialakulását (Lichtentaler 1998). 

Az abiotikus stresszorok között a fény kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen természetes 

körülmények között minden más abiotikus tényező a fénnyel együtt jelenik meg. A 

továbbiakban a redox homeosztázis fenntartásában szerepet játszó pro- és antioxidánsok 

bemutatása után a fénystressz egyik fontos komponenséről, az UV-B-sugárzásról, és az általa 

kiváltott növényi válaszok oxidatív aspektusairól lesz szó. 
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2.1.1. Prooxidánsok 

A prooxidánsok olyan kémiai anyagok, amelyek képesek oxidatív stresszt előidézni az 

élő szervezetekben (Halliwell és Gutteridge 2007). Prooxidánsként viselkedhetnek a reaktív 

oxigén- és nitrogénszármazékok (ROS, RNS), de akár egyes antioxidánsok is (Poljsak és 

Raspor 2008, Sakihama és mtsai. 2002). A dolgozatomban a ROS-okat és azok növényekre 

gyakorolt hatásait mutatom be. 

A molekuláris oxigén (O2) az aerob légzéshez és a növényi fotoszintézishez 

elengedhetetlen, a ROS-ok kialakulása szintén ezek természetes velejárói. Az O2 erős 

oxidálószer, amely két azonos spinkvantumszámú, párosítatlan elektronnal rendelkezik, ez a 

tulajdonsága pedig alkalmassá teszi elektron felvételére, így ROS-ok kialakítására. (Gill és 

Tuteja 2010). ROS-ok két módon alakulhatnak ki az élő szervezetekben: elektronátadással 

illetve energiaátadással. Utóbbi módon, az alapállapotú triplet oxigénből (3O2) keletkezhet a 

szinglet oxigén (1O2), elektronátadással pedig szuperoxidgyök-anion (O2
•-), hidrogén-peroxid 

(H2O2) és hidroxilgyök (•OH) alakulhat ki. 

Egy növényi sejtben számos helyen keletkezhetnek ROS-ok, a legjellemzőbbek ezek 

közül a mitokondrium, a peroxiszóma és a kloroplasztisz. Fotoszintetizáló szervezetekként a 

növények különösképpen ki vannak téve az oxidatív károsodás veszélyének, hiszen a 

fotoszintézis során a kloroplasztiszban állandóan jelen van a molekuláris oxigén, emellett a 

klorofill fényérzékenyítő molekulaként is viselkedhet (Foyer és Noctor 2003, Møller 2001). 

Szinglet oxigén jellemzően az egyes fotokémiai rendszer (PSI) akceptor oldalán alakulhat ki a 

Mehler-reakció során, ekkor itt a ferredoxinról (Fd) egyéb redukálható reakciópartner (pl. 

NADP+) hiányában az elektron az O2-re kerül (Mehler 1951). A PSI akceptor oldalán keletkező 

O2
•- akár a kettes fotokémiai rendszer (PSII) donor oldalát is képes károsítani (Krieger-Liszkay 

és mtsai. 2011). A PSII-ben a kinon akceptorok közvetítésével O2
•- (Ivanov és mtsai. 2007), a 

hibásan működő oxigénfejlesztő komplexben pedig H2O2 illetve •OH keletkezhet (Yanykin és 

mtsai. 2010, Navari-Izzo és mtsai. 1999). Az UV-B ezeket a reakciókat elősegítő, illetve 

módosító hatásait a 2.2.2. és 5.2. fejezetekben tárgyalom. PSII antenna és reakciócentrum 

(P680) klorofillok magas fényintenzitás mellett fényérzékenyítő molekulaként viselkedhetnek. 

Ekkor a túlgerjesztett klorofillok a többletenergiát átadják az oxigénnek, így az 3O2 

alapállapotból 1O2 gerjesztett állapotba kerülhetnek (Macpherson és mtsai. 1993, Hideg és 

mtsai. 1994). 
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Mitokondriumban szintén jelen van az O2, itt a légzési elektrontranszportlánc I. és III. 

számú komplexében alakulhat ki O2
•-, melyet a jelen lévő szuperoxid-dizmutáz (SOD) képes 

H2O2-dá alakítani (Raha és Robinson 2000, Møller 2001). A növényi sejtek peroxiszómáiban 

két helyen is keletkezhet O2
•-. A mátrixban, miközben a xantin-oxidáz enzim húgysavvá 

oxidálja a xantint és a hipoxantint (Corpas és mtsai. 2001), valamint az organellummembrán 

NAD(P)H-függő elektrontranszportja során (del Río és mtsai. 2002). A fotorespiráció, a 

zsírsavak β-oxidációja során, vagy a flavin-oxidázok katalizálta reakcióban O2
•- mellett H2O2 

is keletkezhet a peroxiszómában (del Río és mtsai. 2006). A NADPH-oxidáz enzim egy 

transzmembrán protein, amely képes a plazmamembránon keresztül haladó 

elektrontranszportot elindítani, melyben donorként a citoszolban jelen lévő NAD(P)H 

funkcionál, akceptorként pedig az extracelluláris térben jelen lévő O2. Patogén fertőzések 

esetén a korai válaszok egyikeként megfigyelhető folyamat a O2
•- keletkezése (összefoglaló 

munka: Jiménez-Quesada és mtsai. 2016). 

Antioxidánsok is viselkedhetnek prooxidánsként, mint például az aszkorbinsav, az α-

tokoferol vagy egyes fenolos vegyületek (Yamamoto és Niki 1988, Sakihama és mtsai. 2002, 

Jayasinghe és mtsai. 2013). Az aszkorbinsav szabadgyökökkel közvetlenül reagálva és 

szubsztrátként is aszkorbinsavgyökké oxidálódik. Az oxidált aszkorbát enzimreakciók útján 

redukálódik (Asada 1999), melynek mechanizmusát a 2.1.2.2. fejezetben részletesen kifejtem. 

Fe3+-ionokat képes az aszkorbát és az α-tokoferol Fe2+-ionná alakítani, amely oxigénnel vagy 

H2O2-dal reakcióba lépve O2
•--t vagy •OH-öt alakíthat ki a Haber-Weiss- és a Fenton-reakció 

során (Rietjens és mtsai. 2002, Halliwell és Gutteridge 2007). A fenolos vegyületek 

oxidációjával fenoxilgyökök alakulnak ki. Ez a közvetlen antioxidáns hatásukon túl abban az 

esetben is előfordulhat, mikor peroxidáz enzimek elektrondonorjaként viselkednek, ezeket a 

lehetségesen kialakuló fenoxilgyököket az aszkorbát, vagy a monodehidroaszkorbát-reduktáz 

enzim (MDHAR) redukálhatja (Sakihama és mtsai. 2002). 

Egyes prooxidánsok károsító tulajdonságukon túl – a megfelelő koncentrációban – 

szabályozó- vagy szignálmolekulaként is funkcionálhatnak. Ez előfordulhat a receptorok vagy 

a szignálútvonalak résztvevőinek, vagy akár a sejtmagi transzkripciós faktoroknak a közvetlen 

aktiválásával (Tripathy és Oelmüller 2012). Általános vélekedés, hogy alacsony 

koncentrációban ROS-ok is szükségesek az oxidatív stressz elleni védekezés kialakításához 

(Foyer és Noctor 2005, Choudhury és mtsai. 2013), az egyes ROS-ok jelátvitelben betöltött 

konkrét szerepéről azonban még keveset tudni. Mint a legstabilabb, leghosszabb életidejű ROS, 
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a H2O2 alacsony koncentrációban állandóan jelen van a növényi sejtekben (Cheeseman 2006), 

lehetséges szignálmolekula szerepét a kétezres évek eleje óta valószínűsítik (Neill és mtsai. 

2001, Apel és Hirt 2004), ugyanis aquaporinokon keresztül képes átjutni a membránokon 

(Bienert és mtsai. 2007). Azóta a kinázok aktiválásában betöltött szerepét is tisztázták 

(Choudhury és mtsai. 2013). A 1O2 kloroplasztiszban betöltött jelátviteli szerepe is ismert, ezt 

sötétben fényérzékenyítő klorofill-prekurzorokat termelő Arabidopsis flu mutánson végzett 

kísérleteiken keresztül mutatta be Triantaphylidès és Havaux (2009). A kloroplasztiszból a 

sejtmag irányába történő retrográd jelátvitel is részben ROS-okhoz köthető (op den Camp és 

mtsai. 2003). A PSII reakciócentrumában magas fényintenzitás hatására a töltésrekombináció 

során kialakuló 1O2 képes a sejtmagban kódolt glutation-peroxidáz homológ gén 

transzkripciójának serkentésére, mely a fotooxidatív károsodások kivédésében játszik fontos 

szerepet (Fischer és mtsai. 2007). A H2O2-nak is lehet szerepe a retrográd jelátvitelben, 

miszerint a tilakoidmembránhoz kötött aszkorbát-peroxidáz (tAPX) enzim elcsendesítésével 

megemelkedett H2O2-koncentráció gátolta az Arabidopsis CBF1 (C-repeat/DRE Binding 

Factor) gén átírását, ezáltal a növények érzékennyé váltak az alacsony hőmérsékletre (Maruta 

és mtsai. 2012). A O2
•- és a •OH jelátvitelben betöltött konkrét szerepe nem ismert. Lee és mtsai. 

(2016) szerint a O2
•- elősegíti a sejtosztódást a CYCD3 gén indukciójával a sejtciklus S 

fázisában. A növénybiológiában egyelőre csak közvetett •OH-höz köthető hatásokat ismerünk, 

ilyen például a növekedés és a csírázás elősegítése a sejtfalak fellazításával (Fry 1998). 

2.1.2. Antioxidánsok 

Antioxidánsnak tekinthetünk minden olyan vegyületet, amely egy oxidálható 

szubsztrátnál alacsonyabb koncentrációban van jelen, és képes ennek a szubsztrátnak az 

oxidációját késleltetni vagy gátolni (Halliwell és Gutteridge 2007). Antioxidáns tulajdonsággal 

sokféle vegyület rendelkezhet, de alapvetően két csoportra osztjuk őket: enzimatikus és nem 

enzimatikus antioxidánsok (összefoglaló munka: Gill és Tuteja 2010). A szerkezetükön kívül 

az alapvető különbség közöttük az, hogy míg az enzimatikus antioxidánsok jellemzően egy 

ROS-ra specializálódtak, addig a nem enzimatikusak különböző ROS-ok semlegesítésére is 

alkalmasak lehetnek. A O2
•- és a H2O2 semlegesítése történhet enzimes úton is, 1O2 és •OH 

kioltására azonban nincs specifikus enzim. Fontos kiemelni, hogy működésük sok esetben 

összehangoltan történik, erre a legkiválóbb példa a később (2.1.2.2. fejezet) bemutatásra kerülő 

Halliwell-Asada antioxidáns ciklus, amelynek enzimei képesek regenerálni az oxidált 

aszkorbát- és glutationmolekulákat (Asada 1999). 
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2.1.2.1. Nem enzimatikus antioxidánsok 

A karotinoidok színanyagok, a fotoszintézis segédpigmentjei. Színük a sárgától a vörösig 

terjedhet. Lipidoldékony molekulák, kémiai szerkezetük szerint tetraterpének, melyek két 

csoportra oszthatók, karotinokra és xantofillokra. Minden növényi plasztisz képes a 

karotinoidok szintézisére, jellemzően a különböző virágok vagy termések színéért felelős 

kromoplasztiszban halmozódnak fel a legnagyobb mennyiségben, de a kloroplasztiszban is 

magas a koncentrációjuk. Azonban amíg a kromoplasztiszban található karotinoidok 

koncentrációja erősen fajfüggő, addig a kloroplasztiszban ez fajtól független (Britton 1995). A 

fotoszintézis során a fénybegyűjtés mellett az energiatranszferben előforduló többletenergia 

elvezetése és az esetlegesen kialakuló 1O2 semlegesítése a feladatuk (Ramel és mtsai. 2012), ez 

utóbbira kémiai és fizikai úton is képesek (Knox és Dodge 1985). A xantofill ciklus pigmentjei 

energiaelvezetés útján szabályozzák a növények eltérő fényviszonyokhoz történő 

alkalmazkodását. A ciklus három pigmentje a violaxantin, az antheraxantin és a zeaxantin. 

Alacsony fényintenzitás esetén a kloroplasztisz lumen pH-ja megemelkedik, ennek hatására 

zeaxantinból antheraxantinon át violaxantin keletkezik, a folyamatot a zeaxantin-epoxidáz 

enzim katalizálja. Magas fényben a lumen pH-ja lecsökken, így ez az átalakulás ellentétes 

irányban játszódik le, zeaxantin keletkezik a violaxantin-deepoxidáz enzim működése során 

(Blankenship 2014). A violaxantin-deepoxidáz szintézisében gátolt Arabidopsis npq1 mutáns 

rendkívül érzékenynek bizonyult 500 µmol m-1 s-1 intenzitásnál erősebb fényre (Niyogi és 

mtsai. 1998, Havaux és mtsai. 2000). 

A tokoferolok, vagy E-vitaminok zsírban oldódó, membránlokalizált antioxidánsok, 

melyek legnagyobb koncentrációban a kloroplasztiszban találhatók. Ezalól kivételt jelentenek 

egyes fajok, melyek tokoferolt tartalmazó olajtestekkel is rendelkeznek (Maeda és DellaPenna 

2007). A kloroplasztiszban a tokoferolok nagyjából egyenlően oszlanak el a kettős és a 

tilakoidmembrán között (Soll és mtsai. 1985). A tilakoidmembrán plasztoglobulusaiban a teljes 

tokoferoltartalomnak megközelítőleg az egyharmada található (Vidi és mtsai. 2006). Fontos 

szerepet játszanak a membránok stabilizálásában, intracelluláris szignálútvonalakban és a PSII 

elektrontranszportjában (Barr és Crane 1977, Munné-Bosch és Falk 2004). Újabb kutatások 

szerint szerepük van a csírázásban, a fotoszintézis termékeinek exportjában, a növekedésben és 

a szceneszcencia kialakulásában is (Falk és Munné-Bosch 2010). Az -tokoferolok a PSII-ben 

triplet állapotú klorofillból keletkező szinglet oxigén semlegesítésére szolgálnak (Krieger-

Liszkay és Trebst 2006). Lokalizációjukból adódóan elsősorban a lipidperoxidáció kialakulását 
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gátolják a peroxilgyökök (LOO•) semlegesítésével. A folyamat során keletkező oxidált α-

tokoferol gyök (α-Toc•) képes reakcióba lépni egy újabb peroxilgyökkel, ezáltal két 

peroxidációs láncreakciót is leállíthat. Az oxidálódott α-tokoferolt az aszkorbát redukálja 

(Buettner 1993, Halliwell és Gutteridge 2007). 

A B6-vitamin hat különböző vitamer, a piridoxin, a piridoxál, a piridoxamin és ezek 

foszforilált származékainak, a piridoxin 5’-foszfát, a piridoxál 5’-foszfát és a piridoxamin 5’-

foszfát gyűjtőneve (György 1956). A B6-vitaminok vízoldékony molekulák, melyek számos 

enzimreakcióban kofaktorként játszanak szerepet, aktív formája a piridoxál 5’-foszfát 

(Mittenhuber 2001). Szintézisükért a piridoxál-szintáz komplex felel, amely a PDX1 és a PDX2 

proteinekből áll (Tambasco-Studart és mtsai. 2007). Arabidopsis thalianaban három PDX1 

protein található (PDX1.1, PDX1.2 és PDX1.3), míg PDX2-ből csak egy (Leuendorf és mtsai. 

2010). A PDX proteinek a citoszolban és membránokban (plazmamembrán és számos 

endomembrán) találhatók (Tambasco-Studart és mtsai. 2005, Denslow és mtsai. 2007), de 

vannak B6-vitaminok például a kloroplasztiszban is, ami sejten belüli transzportra utal 

(Rueschhoff és mtsai. 2013). Részt vesznek többek között az aminosav-metabolizmusban 

(Drewke és Leistner 2001), a szénhidrát-metabolizmusban (Preiss és mtsai. 1991), az auxin 

bioszintézisében (Tao és mtsai. 2008) vagy a klorofill-bioszintézisben (Tsang és mtsai. 2003). 

Brosché és mtsai. (2002) szerint a PDX1.3 fehérjét kódoló gén átírása UV-B megvilágítás 

hatására felerősödik, így a fehérje az Arabidopsis UV-B-válaszokban fontos szerepet játszik. A 

B6 növényekben betöltött antioxidáns szerepének vizsgálata viszonylag friss kutatási területnek 

számít. Denslow és mtsai. (2005) dohánynövényeken mutatták be a B6 O2
•--kioltó képességét, 

Havaux és mtsai. (2009) pedig a piridoxin 1O2 semlegesítő funkciójáról írtak Arabidopsis 

levelekben. A dolgozat témáját, az UV-B-hatásokat szem előtt tartva sokkal fontosabb, hogy 

Arabidopsis növényekben Ristilä és mtsai. (2011) UV-B-besugárzásra megemelkedett PDX1 

fehérjekoncentrációt tapasztaltak, amely megerősíti azt az egyelőre csak elméleti kémiai 

számolásokkal alátámasztott eredményt, hogy növényekben a piridoxin képes lehet a •OH 

semlegesítésére is (Matxain és mtsai. 2009). 

A növények másodlagos anyagcseretermékei a fenolos vegyületek, melyek a 

fenilpropanoid úton képződnek, jellemzőjük az aromás gyűrű és az ahhoz/azokhoz kapcsolódó 

hidroxilcsoport/csoportok. Körülbelül 8000 fenolos vegyület létezik, szerkezetük szerint több 

csoportra oszthatjuk őket. Ide tartoznak többek között a fenolos savak, a flavonoidok, a 
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kalkonok vagy a tanninok. Megtalálhatók a sejtfalban, a vakuólumban, a sejtmagban (Hutzler 

és mtsai. 1998, Feucht és mtsai. 2004) és a kloroplasztiszban (Saunders és mtsai. 1976). 

Legnagyobb csoportjukat a két aromás gyűrűt tartalmazó flavonoidok alkotják. A 

flavonoidok antioxidáns tulajdonsága háromféle lehet (Pietta 2000, Halliwell és Gutteridge 

2007): 

• ROS kialakulásának megelőzése az ahhoz vezető útvonalakban résztvevő enzimek 

gátlásával, vagy nyomelemekkel történő kelátképzéssel. 

• ROS-ok direkt semlegesítése. 

• Az antioxidáns védelmi rendszerek működésének serkentése, vagy azok megóvása. 

A flavonoidok képesek semlegesíteni a O2
•--t (Yuting és mtsai. 1990), a H2O2-t 

(Kähkönen és mtsai. 1999, Csepregi és Hideg 2016) és a 1O2-t is (Tournaire és mtsai. 1993). 

Közvetett antioxidáns hatásuk az, hogy képesek a hármas típusú peroxidáz enzimek 

szubsztrátjaiként működni (Jansen és mtsai. 2001). 

A minden szövetben megtalálható aszkorbátot (ASC) és glutationt (GSH) tekinthetjük 

a legfontosabb növényi antioxidánsoknak (Foyer és Noctor 2011). Az antioxidáns funkciójukon 

túl számos fiziológiai folyamatban is részt vesznek: az aszkorbát szubsztrátként szerepet játszik 

a fotoszintézisben, fitohormonok és antocianinok szintézisében, valamint a sejtnövekedésben 

(Smirnoff és Wheeler 2000), míg a GSH szubsztrátként van jelen a fitokelatinok szintézise 

során és szignálmolekulaként növény-patogén interakciók esetén (Rennenberg és Brunold 

1994), emellett a redukált kén is GSH formában raktározódik a növényekben (Buwalda és 

mtsai. 1990). Szerepük a 2.1.2.2. fejezetben részletesen ismertetett Halliwell-Asada antioxidáns 

ciklusban szintén kulcsfontosságú (Asada 1999), de a ROS-ok semlegesítésére egyéb, 

közvetlen vagy közvetett módon is képesek. Az aszkorbát képes a 1O2 semlegesítésére 

(Triantaphylidès és Havaux, 2009), mely reakció során Kramarenko és mtsai. (2006) in vitro 

kísérlete alapján H2O2 keletkezik. A folyamat megvalósulása in vivo erősen vitatott, hiszen így 

egy rendkívül alacsony életidejű és erősen oxidáló ROS-ból egy hosszú életidejű, 

szignálutakban is szerepet játszó ROS keletkezne. Emellett a membránba ágyazott 

klorofillmolekulához, azaz a 1O2 lehetséges keletkezési helyéhez közel lévő lipofil 

antioxidánsok (pl. karotin és tokoferol) nagyobb hatásfokkal semlegesítik a 1O2-t a vízoldékony 

ASC-nál (Hosaka és mtsai. 2005). A H2O2 semlegesítésében több módon is részt vesznek: az 
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aszkorbát a hármas típusú peroxidáz család (POD) természetes szubsztrátjaként is szerepelhet 

növényi sejtekben (Mehlhorn és mtsai. 1995), míg a glutation a glutation-peroxidáz enzim (GR) 

szubsztrátja (Ursini 1995). A GSH emellett a glutation-S-transzferáz (GST) enzim 

működésében is szerepet játszik (Dixon és mtsai. 2002), melynek működését a következő 

fejezetben részletezem. GSH szintézisükben csökkentett Arabidopsisok érzékenyek voltak a 

megemelkedett kadmium-koncentrációra (Howden és mtsai. 1995), vagy alacsonyabb 

antocianin-koncentrációval rendelkeztek (Xiang és mtsai. 2001), Kocsy és mtsai. (2001) pedig 

alacsonyabb GSH-koncentrációról számoltak be alacsony hőmérsékletre érzékeny 

kukoricában. Aszkorbát-szintézisükben korlátozott mutánsok érzékenységet mutattak magas 

sókoncentrációra (Huang és mtsai. 2005), magas fényintenzitásra (Müller-Moulé és mtsai. 

2004) és UV-B-re is (Conklin és mtsai. 1996, Gao és Zhang 2008). 

2.1.2.2. Antioxidáns enzimek 

Az UV-B-sugárzás tekintetében legmeghatározóbb ROS (5.1. fejezet), a H2O2 

közömbösítését a növényi sejten belül annak lokalizációjától függően több enzim végzi. A 

kloroplasztiszban előforduló H2O2 semlegesítése elsősorban az aszkorbát-peroxidáz enzimek 

(APX) feladata. Az APX vízzé redukálja a H2O2-ot, miközben az aszkorbát szubsztrátként 

elektront biztosít a működéséhez. Az APX kloroplasztiszon belüli lokalizációjától függően 

lehet sztrómás (sAPX) és PSI környéki tilakoidhoz kötött (tAPX). A működése során 

oxidálódott aszkorbátot monodehidroaszkorbátnak (MDHA) nevezzük, mely képes spontán, 

vagy a monodehidroaszkorbát-reduktáz enzim (MDHAR) által dehidroaszkorbáttá (DHA) 

alakulni (1. ábra). Az enzimatikus úton lejátszódó reakció a PSI akceptor oldalán található Fd 

segítségével megy végbe, melynek NADPH a kofaktora. A dehidroaszkorbátot a 

dehidroaszkorbát-reduktáz enzim (DHAR) redukálja aszkorbáttá GSH felhasználásával. Az így 

keletkezett glutation-diszulfid (GSSG) a glutation oxidálódott formája, mely a glutation-

reduktáz enzim (GR) működése során redukálódik GSH-vá, amihez NADPH szolgáltatja az 

elektront (Asada, 1999, Foyer és Noctor 2011). A kloroplasztiszon kívül a vakuólumban, a 

mitokondriumban, a glioxiszómában és a peroxiszómában is előfordul APX enzim. 

Az ASC : DHA és a GSH : GSSG arányok a növények fontos stresszindikátorai. 

Stresszmentes állapotban mind a DHA, mind a GSSG koncentrációja igen alacsony (Noctor és 

mtsai. 2012). 
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1. ábra: A Halliwell-Asada ciklus. A folyamat során a kloroplasztiszban lokalizálódó APX enzimek végzik a H2O2 

vízzé történő redukcióját, miközben egy aszkorbát molekulát (ASC) oxidálnak. Az így kialakuló oxidált aszkorbát 

(MDHA) spontán dehidroaszkorbáttá (DHA), vagy a monodehidroaszkorbát-reduktáz (MDHAR) enzim 

segítségével aszkorbáttá alakul. A DHA redukálását aszkorbáttá a dehidroaszkorbát-reduktáz (DHAR) enzim 

végzi, miközben egy glutation molekulát (GSH) oxidál. Az oxidálódott glutationt (GSSG) a glutation-reduktáz 

(GR) redukálja vissza GSH-vá. 

A kataláz (CAT) hemtartalmú enzim, mely a peroxiszómában kialakuló H2O2 

semlegesítésére szolgál, működésének mechanizmusa függ a H2O2 koncentrációjától. 

Amennyiben az organellumon belüli H2O2-koncentráció magas, a CAT magát a hidrogén-

peroxidot használja elektrondonornak és akceptornak is, így egyszerre két H2O2 molekulát 

képes semlegesíteni, miközben víz és O2 keletkezik. Ha a H2O2 koncentrációja alacsony, az 

enzimnek egy szubsztrátra (pl. ASC) van szüksége a reakció katalizálásához (Deisseroth és 

Dounce 1970, Halliwell és Gutteridge 2007). A glutation-peroxidáz (GPX) a GSH GSSG-vé 

történő oxidálása mellett képes redukálni a hidrogén-peroxidot és lipid-hidroperoxidokat. GPX 

több sejtalkotóban is előfordul, például az endoplazmatikus retikulumban, a kloroplasztiszban, 

a mitokondriumban vagy a citoplazmában (Deponte 2013). A glutation-S-transzferáz (GST) a 

működése során a redukált vegyületeket a GSH-hoz köti, így közvetíti azok elszállítását a 

membránon keresztül (Dixon és mtsai. 2002). 

A vakuólumban megjelenő H2O2 semlegesítése kulcsfontosságú a növényekben (Zipor és 

Oren-Shamir 2013). Ezt az itt szintén előforduló APX mellett (Davletova és mtsai. 2004) a 

hármas típusú peroxidázok osztálya (POD) végzi. A POD-ok osztálya kizárólag növényekre 

jellemző enzimeket foglal magába. Jelentőségét bizonyítja, hogy Arabidopsisban 73, rizsben 

138 gén kódol POD-okat (Shigeto és Tsutsumi 2016). A vakuólum mellett megtalálhatók a 
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sejtfalban, de egy kloroplasztiszban lévő izoenzimet is valószínűsítenek (Aiamla-or és mtsai. 

2014). A peroxidázok is hasonló módon működnek, mint a korábban bemutatott APX és CAT: 

egy szubsztrátot egyelektronos úton oxidálva képesek a hidrogén-peroxidot vízzé redukálni. 

Alacsony szubsztrátspecificitással rendelkeznek, emellett az APX-hez képest szokatlanul széles 

hőmérsékleti tartományban képesek működni (Morales és Ros Barceló 1997). Számos élettani 

folyamatban fontos szerepet játszanak, köszönhetően a különféle izoformák magas számának 

(Lagrimini és Rothstein 1987). Részt vesznek az auxinmetabolizmusban, a lignin és szuberin 

kialakulásában vagy a sejtfalkompartmentek keresztkötéseinek kialakításában (Cosio és 

Dunand 2009, Almagro és mtsai. 2009, Shigeto és Tsutsumi 2016). Jansen és mtsai. (2001) 

szerint a peroxidázok auxin-oxidázként is funkcionálhatnak, így gátolva a hipokotil 

megnyúlását UV-sugárzás esetén. A POD-ok sejtfalbeli •OH képzéséről szóló hipotézist Chen 

és Schopfer (1999) vetette fel. Modellkísérletükben megmutatták, hogy a POD-ok 

vastartalmuknak köszönhetően O2
•- jelenlétében képesek lehetnek a H2O2-ot •OH-ké alakítani 

a Haber-Weiss-reakción keresztül. A folyamatnak a gyökerek megnyúlásos növekedése során 

a sejtfal fellazításában tulajdonítottak szerepet (Schopfer és mtsai. 2002). 

A szuperoxid-dizmutázok (SOD) az aktív centrumukban fém kofaktort tartalmazó 

enzimek, melyek a O2
•- semlegesítését végzik (Alscher és mtsai. 2002). A keletkező O2

•- 

molekuláris oxigénné történő átalakulását katalizálják, miközben a folyamat 

melléktermékeként H2O2 keletkezik. A növényekben három formáját ismerjük, ezek adott 

organellumokra jellemzőek, de előfordulhatnak egyéb sejtalkotókban is. A mangán központú 

formája (MnSOD) a mitokondriumban található, a Cu/ZnSOD elsősorban a citoszolra, a 

peroxiszómára és a kloroplasztiszra jellemző, míg a vastartalmú FeSOD legnagyobb 

mennyiségben a kloroplasztiszban van jelen, de előfordulhat a peroxiszómában vagy az 

apoplasztban is (Corpas és mtsai. 2006). Egy negyedik, nikkelt tartalmazó formáját (NiSOD) 

pedig egyes cianobaktériumokban azonosították (Gill és mtsai. 2015). A növények fejlettségi 

állapotától függően egyes szöveteken belül is megváltozhat a domináns SOD izoforma (Van 

Camp és mtsai. 1997). 

A 2. ábrán bemutatott prooxidánsok és az antioxidánsok egyensúlya határozza meg a 

növényi sejtek redox homeosztázisát (Foyer és Noctor 2009). Környezeti tényezők hatására a 

prooxidánsok koncentrációja megemelkedhet, ekkor az eustressz állapota lép fel. A növények 

erre az antioxidáns/prooxidáns egyensúly fenntartásához szükséges antioxidánsok szintézisével 

válaszolnak. Abban az esetben, ha a növény nem képes megfelelő mennyiségű antioxidáns 
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szintézisére, ez az arány a prooxidánsok felé tolódik. Ekkor distressz alakul ki, és oxidatív 

károsodás történik. Az antioxidánsok és prooxidánsok egyensúlyát az általunk is vizsgált UV 

hatások esetében Jansen és mtsai. (2008), illetve Hideg és mtsai. (2013) munkái foglalják össze. 

 

2. ábra: A növényi sejtben előforduló antioxidánsok és prooxidánsok. Az antioxidánsok között 

megkülönböztetünk enzimeket, illetve nem enzimeket. Előbbiek a hármas típusú növényi peroxidázcsalád (POD), 

az aszkorbát-peroxidáz (APX), a kataláz (CAT), a glutation-peroxidáz (GPX), a glutation-reduktáz (GR), a 

monodehidroaszkorbát-reduktáz (MDHAR) és a dehidroaszkorbát-reduktáz. Utóbbiak a redukált glutation (GSH), 

a tokoferol (Toc), a karotinoidok (Car), az aszkorbát (ASC) és a fenolos vegyületek (Phe). A prooxidánsok között 

megkülönböztetünk gyökös, illetve nem gyökös vegyületeket. Gyökös prooxidáns az ASC oxidációja során 

kialakuló monodehidroaszkorbát-gyök (MDHA•), a Phe oxidációjával kialakuló fenoxilgyök (Phe•), illetve a 

lipidek oxidációja során keletkező peroxilgyök (LOO•). A fentieken túl, a prooxidánsokon belül elkülöníthetünk 

reaktív nitrogén- (RNS) és oxigénszármazékokat (ROS), melyek szintén lehetnek gyökök, illetve nem gyökök. Az 

RNS-ok közül gyök a nitrogén-monoxid (NO•), míg a peroxinitrit (ONOO-) nem gyökös természetű molekula. A 

ROS-ok között a szuperoxidgyök-anion (O2
•-) és a hidroxilgyök (•OH) gyökös természetű, míg a szinglet oxigén 

(1O2) és a hidrogén-peroxid (H2O2) nem. 

2.2 Az ultraibolya sugárzás 

A Napból érkező elektromágneses sugárzás ultraibolya tartománya (UV) a legnagyobb 

energiájú, illetve a legkisebb hullámhosszúságú sugárzás, amely eléri a Föld felszínét. A 100 

és 280 nm közé eső UV-C-sugárzást a légköri ózonréteg teljes egészében, míg az UV-B-
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sugárzást (280 – 315 nm) részben elnyeli. A napfény UV-A tartománya (315 – 400 nm) 

akadálytalanul jut el a Föld felszínére (Caldwell 1971). A növények képesek az UV-fényt 

fotoreceptorokon keresztül érzékelni, a fototropinok és a kriptokrómok az UV-A (Lin és mtsai. 

1995, Franklin és mtsai. 2005), míg az UVR8 (ULTRAVIOLET RESISTANCE LOCUS 8) 

receptor az UV-B érzékelésére képes (Rizzini és mtsai. 2011, Ulm és Jenkins 2015). A 

környezeti UV-B-sugárzás potenciális membrán-, DNS-, és fehérjekárosító hatása (Mackerness 

2000) az ezredforduló környékén erősen kutatott téma volt, azonban a néhány évvel ezelőtt 

bekövetkezett paradigmaváltásnak köszönhetően manapság már a növények fontos szabályozó 

faktorának tekintik (Jansen 2002). Mindazonáltal más abiotikus tényezővel együttesen hatva a 

környezeti UV-B képes oxidatív károsodást okozni a növényekben (Hideg és mtsai. 2013). A 

környezeti UV-B-sugárzás tehát képes szabályozó faktorként és stresszorként is hatni, ezt a 

kettős szerepét a következő két alfejezetben mutatom be. 

2.2.1 Az UV-B mint szabályozó faktor 

A környezeti ultraibolya sugárzás a növények szempontjából fontos információforrás, 

amely széles körben szabályozza azok génexpressziós, morfológiai, illetve biokémiai 

folyamatait (Paul és Gwynn-Jones 2003, Jenkins 2009, Schreiner és mtsai. 2012). Jelenlegi 

ismereteink alapján elmondhatjuk, hogy az UV-B szabályzáson keresztül végbemenő növényi 

válaszok alapvetően kétféle úton játszódhatnak le (Brosché és Strid 2003, Jenkins 2009, Jansen 

és Bornman 2012): 

• alacsony dózisú UV-B-sugárzás esetén az UVR8 fotoreceptoron keresztül, illetve 

• magas dózisú UV-B-sugárzás esetén reakív oxigénszármazékokon keresztül.  

Az UVR8 egy fotoreceptor fehérje, mely nem tartalmaz kromofórt, így az UV-B 

elnyeléséért speciális helyzetű triptofán aminosavak felelnek (Rizzini és mtsai. 2011). Ez a 

protein inaktív homodimer formában található meg a növényi szövetekben, mely homodimer 

UV-B abszorpció hatására monomerizálódik. Az UVR8 monomer a COP1 (CONSTITUTIVE 

PHOTOMORPHOGENESIS 1) proteinnel dimert alkotva indítja be a vonatkozó jelátviteli 

utakat és aktiválja a HY5 (HYPOCOTYL ELONGATION 5) transzkripciós faktor átírását, 

ezzel szabályozva számos szignáltranszdukciós útvonalat (Jenkins 2014). A COP1 tehát a 

látható fényre adott válaszokkal szemben UV-B esetében pozitív szabályozóként van jelen 

(Oravecz és mtsai. 2006). Ilyen, UVR8-hoz köthető útvonalon keresztül történik többek között 
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a flavonoidok és antociánok bioszintézise, valamint a DNS-javító mechanizmus szabályozása, 

de a morfológiai válaszok közül a levelek szétterülésének és a hipokotil megnyúlásának gátlása 

is UVR8 szabályozás alá esik (Gonzalez és mtsai. 1998, Favory és mtsai. 2009, Biever és mtsai. 

2014, Yin és mtsai. 2015). Az ilyen, HY5 transzkripciós faktoron keresztül történő génátírás 

gátlását a RUP1 és RUP2 fehérjék (REPRESSOR OF UV-B PHOTOMORPHOGENESIS 1 és 

2) végzik (Gruber és mtsai. 2010). 

A magasabb UV-B dózisok ROS-ok kialakulásához vezethetnek, melyeknek a 

stresszindukció mellett a jelátvitelben és a morfogenezisben is fontos szerepük van (Hideg és 

mtsai. 2013, Robson és mtsai. 2014). Hideg és mtsai. (2013) összefoglaló munkájukban 

különböző stresszorok 14 Arabidopsis gén expressziójára gyakorolt hatásait hasonlították 

össze. Ezek közül 7 gén terméke a választott stresszfaktorok közül kizárólag UV-B-hatására 

jelent meg. Ilyen volt például a glutation-peroxidáz, valamint különböző bioszintetikus 

útvonalak (fenilpropanoid út, piridoxin-bioszintézis) egyes enzimei. 

Az UV-B-sugárzás a fitohormonok működését is szabályozza: serkenti a biotikus 

stresszválaszok során fontos szerepet játszó abszcizinsav, jázmonsav, szalicilsav és nitrogén-

monoxid szintézist, továbbá gátolja a növekedésért felelős gibberellin és auxin hormonok 

szintézisét (Vanhaelewyn és mtsai. 2016). 

2.2.2 Az UV-B mint károsító faktor 

A környezeti UV-B-sugárzás önmagában nem számít növényi stresszornak, egyéb 

abiotikus faktorokkal együttesen hatva azonban oxidatív károsodást okozhat (Hideg és mtsai. 

2013). Cen és Bornman (1993) kvarckapillárisokkal végzett kísérletük során bebizonyították, 

hogy az UV-B bejut a növényi szövetekbe, azon belül pedig az ellipszoid sejteken/sejtalkotókon 

könnyedén szétszóródhat. Az UV-B okozta sejten belüli károsítás lehet közvetlen és ROS-okon 

keresztül végbemenő közvetett hatás. 

Különböző hullámhosszúságú, rövid ideig alkalmazott nagy dózisú UV fénnyel kezelt 

levelekben gyökcsapdázással 1O2-t és O2
•--t detektáltak Hideg és mtsai. (2002). Azonban azt, 

hogy egy levélen belül UV-B-hatására hol és milyen mechanizmussal keletkeznek ROS-ok, a 

reaktivitásuk miatt nehéz pontosan megmondani. Az UV-indukált ROS-ok a többi környezeti 

stresszor hatására keletkező ROS-okhoz hasonlóan és hasonló helyeken hathat. Ezek 

károsíthatják a membránokat lipidperoxidációs folyamatokon keresztül, oxidálhatják az auxin 
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fitohormont és a proteineket is (Landry és mtsai. 1997, Jansen és mtsai. 1998). Az UV-B-

sugárzás hatásaira a fotoszintetikus apparátus a legérzékenyebb sejtalkotó (Hideg és Strid 

2016). Az UV-B számos módon lassíthatja vagy gátolhatja a fotoszintézist: serkenti a 

sztómazáródást, ezáltal csökkenti a gázcsere hatékonyságát (Nogués és mtsai. 1999), 

megváltoztatja a levélanatómiát (Tevini és mtsai. 1983) és az egész lombozat anatómiáját 

(Bischof és mtsai. 2002), amivel közvetett módon szintén hat a fotoszintézisre (Hollósy 2002). 

Az UV-B közvetlen fotoszintetikus apparátust károsító hatása többek között a Rubisco gátlása 

(Wilson és mtsai. 1995), a CO2-megkötés és az oxigénfejlesztés hatékonyságának 

lecsökkentése (Bornman és Sundby-Emanuelsson 1995), a tilakoidmembrán fluiditásának és a 

fotoszintetikus gének expressziójának módosítása, (DeLucia és mtsai. 1992), a fotoszintetikus 

pigmenttartalom csökkentése (Pfündel és mtsai. 1992) vagy a fotofoszforiláció gátlása (Pang 

és Hays 1991). Mindezek mellett általános vélekedés, hogy kloroplasztiszon belül a kettes 

fotokémiai rendszer a legérzékenyebb az UV-B-sugárzásra (Greenberg és mtsai. 1996). A PSII-

n belül történik a D1 és D2 proteinek degradációja (Strid és mtsai. 1994), az akceptor oldalon 

a kinonok (Melis és mtsai. 1992), donor oldalon a Tyr-Z és Tyr-D károsítása (Iwanzik és mtsai. 

1983). Szintén donor oldali hatás az oxigénfejlesztő-komplex vízbontásban résztvevő két Mn-

ionjának feltételezett károsítása, ezáltal H2O2 létrehozása (Szilárd és mtsai. 2007). A H2O2 

szerepe különösen hangsúlyos az UV-B stresszben, szerepét a 6. fejezetben, saját kutatásaink 

alapján bővebben kifejtem majd. Emellett az UV-B direkt módon károsíthatja az aminosavakat, 

a fehérjéket, a lipideket és a membránokat, valamint képes közvetlenül DNS-degradációt 

előidézni, amely tulajdonság a környezeti tényezők közül kizárólag az UV-B-re jellemző (Jiang 

és Taylor 1993, Hollósy 2002). 

Az UV-B Heck és mtsai. (2003) hipotézise szerint a kataláz enzim működését is 

befolyásolhatja: egyelőre ismeretlen mechanizmuson keresztül reaktív oxigénformák 

kialakulását okozhatja. 

  



25 
 

2.2.3 Az UV-B-hatások vizsgálati lehetőségei 

UV-B kísérleteknél az eredményt befolyásoló szempont lehet, hogy intakt leveleken vagy 

izolált sejtalkotókon/membrán alegységeken végezzük a vizsgálatot. Az izolálás előnye, hogy 

ily módon egyedi, kizárólag az adott sejtalkotóra jellemző válaszok vizsgálatára nyílik 

lehetőség: vizsgálható az UV fotonok egyes biomolekulákkal megvalósuló kölcsönhatása, és 

számos ROS keletkezési hely azonosítható (összefoglaló munka: Jordan és mtsai. 2016), 

azonban az ilyen modellkísérletek eredményei nem feltétlenül relevánsak a komplex 

rendszerekre (pl. intakt levél teljes napfényben). 

Szintén befolyásolhatja az eredményt, hogy az analízist az UV-B-besugárzás elkezdésétől 

számítva mikor végezzük, illetve a mintavétel előtt hagyunk-e relaxációs időt az esetleges 

oxidatív károsodások kijavítására. Az UVR8 fotoreceptorhoz kapcsolható molekuláris válaszok 

például gyorsak, már pár másodperccel az UV-B érzékelése után megjelennek (Rizzini és mtsai. 

2011). A rövid életidejű ROS-ok in situ, csapdázással történő vizsgálatához a magas detektálási 

küszöb miatt jellemzően a természetesnél sokkal nagyobb energiájú, a fotoszintetikus 

apparátust károsító UV-B dózisokra van szükség (Hideg és mtsai. 2006), így ezekkel 

akklimációs válaszok nehezen vizsgálhatók. Egyedül a stabil H2O2-koncentráció 

meghatározására van lehetőség fotometriásan is (Mátai és Hideg 2017), mely koncentráció a 

kiegészítő UV-B-kezelés kezdete után folyamatosan növekszik (Dai és mtsai. 1997). Az UV-

B-megvilágítás után, annak hiányában a levelek antioxidáns-tartalma, illetve fotoszintetikus 

hatékonysága megváltozhat. Strid és mtsai. (1992, 1994) borsó növények UV-B-besugárzása 

után pár órával javuló fotoszintetikus hatékonyságot és emelkedő UV-elnyelő metabolit 

tartalmat mértek, míg Dai és mtsai. (1997) 14 órával a kezelés után csökkenő APX és SOD 

aktivitást mutattak ki. 

A kísérleti elrendezés és megvalósítás problémáin túl az UV-B-hatásokat bemutató 

közlemények összehasonlítása az eltérő karakterisztikával rendelkező fényforrások használata 

és a különböző módon feltüntetett sugárzási egységek miatt is nehézkes. Az UV-fényforrásokat 

Aphalo és mtsai. (2012) alapján négy csoportra oszthatjuk: fluoreszcens fénycsövek, xenon 

ívlámpák, deutérium lámpák és LED-ek. Ezek karakterisztikája az eltérő mechanizmusukból 

adódóan, illetve a gyártótól függően különbözhet, ráadásul a használat során változhat. 
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A sugárzási fluxus az egységnyi területet egységnyi idő alatt érő energiamennyiség, 

melyet az alábbi egységekkel jellemezhetünk: 

W m-2 = J m-2 s-1 = 3.6 kJ m-2 h-1. 

Mivel az UV esetében fotonokról beszélünk, a szakirodalomban a másik jellemzően 

használt egység a foton fluxus, azaz az egységnyi területet egységnyi idő alatt elérő fotonok 

száma: 

µmol foton m-2 s-1. 

Ez utóbbi módon megadott besugárzási adatokat kizárólag az alkalmazott UV-forrás 

spektrális energiaeloszlásának ismeretében lenne lehetséges az előbbivel összehasonlítani, ez 

pedig gyakran hiányzik az UV-sugárzással kapcsolatos publikációkból. Ugyanolyan 

karakterisztikájú UV-sugárzásnak eltérő dózisegysége van a fizikában, a humán- vagy a 

növénybiológiában, eszerint megkülönböztetünk fizikai, erythema és biológiailag effektív 

dózisokat (Flint és Caldwell 2003). A növénybiológiai szakirodalomban jellemzően a fizikai 

vagy a biológiailag effektív dózist tüntetik fel a szerzők, ezek azonban nem ekvivalensek 

egymással. 

Azt, hogy az alkalmazott UV-B egy kísérlet során szabályozóként vagy stresszorként hat, 

az UV-B-dózis nagyságán kívül a kiegészítő világításként használt fotoszintetikusan aktív 

sugárzás (PAR, 400-700 nm) is meghatározza (Hideg és mtsai. 2013). Az alkalmazott PAR 

dózisa vagy spektrális eloszlása befolyásolhatja a növények védelmi rendszerének állapotát, 

mint például az antioxidáns-kapacitását vagy egyes flavonoidok szintézisét (Rechner és mtsai. 

2016, Carvalho és mtsai. 2016). A napsugárzás (3. ábra) modellezése mind spektrálisan, mind 

dózisban komplex technológiát igényel (Döhring és mtsai. 1996), ezért az UV-B-hatásokat 

vizsgáló kísérletnél külön kezeljük a szabad ég alatt végzett kísérleteket és a növénynevelő 

kamrában, a napsugárzástól eltérő fényviszonyok között elvégzetteket. A kísérleti körülmények 

előnyeit és hátrányait két további alfejezetben tárgyalom. 
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3. ábra: A napsugárzás spektrális eloszlása (270-880 nm) 2017. március 27-én délelőtt 11 órakor, Pécsett FLAME-

S-UV-VIS spektroradiométerrel mérve (Ocean Optics Inc., Dunedin, FL, USA).  

2.2.3.1 Kísérletek ellenőrzött körülmények között 

Annak ellenére, hogy a természetben nem az UV-B az egyetlen tényező, amelynek hatása 

ROS-ok kialakulásához vezethet, a növénynevelő kamrákban végzett kísérletek általánosan 

elfogadottak, ezek során ugyanis lehetőség nyílik az UV-B mint stresszor vizsgálatára. A 

kamrákban alkalmazott fényviszonyok jelentősen eltérhetnek a környezetitől, így nehezen 

modellezhető az UV-B és a PAR szinergikus hatása, illetve legtöbbször hiányzik természetben 

az egyedfejlődés során kialakuló akklimáció. A kamrákban alkalmazott UV-B intenzitása 

általában magasabb, a PAR pedig alacsonyabb, mint a környezeti dózis. Alkalmas viszont az 

UV-B szárazsággal vagy alacsony hőmérséklettel együttesen kifejtett hatásának vizsgálatára. 

Előnye, hogy a természetestől eltérően, ellenőrzött körülmények között állandósítani tudunk 

minden tényezőt, így a hőmérsékletet, a páratartalmat, a megvilágítás hosszát, spektrális 
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összetételét és dózisát. Azáltal, hogy az egyéb abiotikus hatásokat ki tudjuk zárni, a kizárólag 

UV-B okozta változások vizsgálatára nyílik lehetőségünk. 

A növénynevelő kamrákban végzett UV-B-kísérleteknél nagyon fontos a nevelőfény 

intenzitásának megválasztása. Ennek dózisa és spektrum-összetétele nagyban befolyásolja a 

növények „felkészültségét” a későbbi kezelésre. Magas PAR intenzitással történő előkezelés 

után dohánynövények megemelkedett antioxidáns-kapacitásuk révén sikeresebben 

alkalmazkodtak a kiegészítő UV-B-kezeléshez (Majer és Hideg 2012b). Néhány UV-B-szűrő 

és kiváló antioxidáns tulajdonságú flavonoid (kaempferol és kvercetin származékok) 

mennyisége pedig megemelkedett, ha a PAR mellé kiegészítő kék (420 nm) megvilágítást 

használtak (Rechner és mtsai. 2016). 

2.2.3.2 Szabadföldi kísérletek 

A szabad ég alatt végzett kísérletek során lehetőség nyílik a természetes napfény (3. ábra) 

UV-B-tartománya által szabályozott folyamatok vizsgálatára. Hátránya, hogy nem lehet kizárni 

az egyéb abiotikus és a biotikus hatásokat sem, melyek az UV-B-re is jellemző tulajdonságok 

kialakulását eredményezhetik. Ilyen például a leveleken történt rovarrágás, amely fenolos 

vegyületek szintézisét indíthatja be (Howe és Jander 2008). 

Mivel az esetlegesen módosító abiotikus tényezőknek a hatását nehéz kiszűrni, érdemes 

az UV-B-hatást indirekt módon vizsgálni. Ezt legegyszerűbben bizonyos hullámhossz-

tartományokat kizáró vagy azok jelentős részét abszorbeáló szűrőkkel lehetséges. Ilyen, UV-

szűrőkkel végzett kísérlet során Siipola és mtsai. (2015) bebizonyították, hogy a kék fény a 

kriptokróm fotoreceptoron keresztül szintén képes egyes flavonoidok szintézisét beindítani 

borsólevelekben. Tizenkét európai termőhelyen (1500 km földrajzi szélesség különbséget 

átfogva) Castagna és mtsai. (2017) az eltérő hőmérséklet, csapadék és napsugárzás paraméterek 

között az UV-sugárzást találták a levelek fenolosvegyület-tartalmát szignifikánsan növelő 

tényezőnek. 
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3. Célkitűzések 

Munkánk célja, hogy a választott két modellnövény, a dohány (Nicotiana tabacum) és a 

lúdfű (Arabidopsis thaliana) különböző intenzitású kiegészítő UV-B-megvilágításra adott 

antioxidáns-válaszait megvizsgáljuk. Az antioxidáns-válaszok pontos értelmezéséhez szükség 

volt annak ismeretére, hogy a levelekbe bejutott UV-B hogyan befolyásolja a szövetek H2O2-

koncentrációját. Ennek megismeréséhez az alábbi kérdések megválaszolására volt szükség: 

1. A rövid idejű, nagy energiájú UV-B-besugárzás hogyan befolyásolja a kizárólag látható 

megvilágítás alatt nőtt növények H2O2 koncentrációját, és ez hogyan hat a 

fotoszintetikus aktivitásukra? 

2. Tapasztalható-e ez a H2O2-koncentráció-változás olyan levelek kloroplasztiszában, 

melyek már előzetesen alkalmazkodtak egy alacsony dózisú, kiegészítő UV-B 

megvilágításhoz? 

3. Az UV-B fény vajon képes-e a H2O2-ot tovább alakítani, és a reakció során keletkezhet-

e •OH? 

A fenti kérdések megválaszolása után ellenőrzött körülmények között elvégzett 

kísérleteinkben megvizsgáltuk a növények kiegészítő UV-B-sugárzásra adott antioxidáns-

válaszait. Mivel az UV-B nem felelős a 1O2 kialakulásáért levelekben (Barta és mtsai. 2004), 

elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy: 

4. Az elektronátadás útján létrejövő ROS-ok közül melyik ellen alakul ki a legerősebb 

antioxidáns-védelem? 

A további, részletesebb antioxidáns-vizsgálathoz a két modellnövény vad genotípusa 

mellett megvizsgáltunk antioxidáns-profiljukban módosított növényeket is. Ezek 

kiválasztásakor az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

5. A legfontosabb nem enzimatikus kloroplasztisz-antioxidánsoknak tekinthető ASC és 

GSH helyreállító mechanizmusai szerepet játszanak-e az UV-akklimációban? 

6. A több tanulmány (Matxain és mtsai. 2009, Ristilä és mtsai. 2011) szerint is eredményes 

•OH semlegesítő B6-vitamin hiánya hogyan befolyásolja a levelek UV-akklimációját? 
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4. Anyagok és módszerek 

4.1. Növénynevelés és az alkalmazott kezelések 

A dolgozat eredményei két modellnövényen, dohányon (Nicotiana tabacum) és lúdfűn 

(Arabidopsis thaliana) végzett kísérletekből származnak. A vad típusok mellett azok 

különböző, bizonyos antioxidáns tulajdonságaikban módosított variánsainak UV-válaszait is 

megvizsgáltuk. A könnyebb átláthatóság érdekében a kísérletek során felhasznált genotípusokat 

az 1. táblázatban foglaltam össze. 

1. táblázat: A dolgozatban bemutatott kísérletek során felhasznált modellnövények. 

Név Jellemzés Rövidítés 

A. thaliana Columbia-0 vad vonal Col-0 

A. thaliana C24 vad vonal C24 

A. thaliana pdx1.3-1 B6-vitamin szintézisben csökkentett mutáns pdx1.3-1 

A. thaliana rsr4-1 B6-vitamin szintézisben csökkentett mutáns rsr4-1 

N. tabacum L. cv. Petit Havana SR1 vad típus PH 

N. tabacum DG DHAR és GR enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal DG 

N. tabacum GG GST és GR enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal GG 

Az 5. fejezetben bemutatott eredmények eltérő nevelési körülmények között felnevelt 

növényanyagokból származnak, melyek eltérő UV-kezelést kaptak. Ezért ezeket a 

körülményeket A, B, C, D és E betűkóddal különböztetem meg, a jelölések később az 5. 

fejezetben is megjelennek. 

A: Az Arabidopsis thaliana (Columbia vonal és pdx1.3-1 mutáns) növényeket üvegházban 

neveltük rövidnappalos körülmények között, napi 8 órás, 200-240 µmol m-2 s-1 

fotoszintetikusan aktív sugárzás (PAR) alatt. A pdx1.3-1 a SOR1/SNZ (Singlet oxygen resistant 

1/Snooze) géncsalád egy tagjának knockout mutánsa, amelyben gátolt a PDX1 és PDX2 

fehérjék glutamin-amidotranszferáz komplexképzése; ez a komplex szükséges a B6-vitamin 

kialakításához (Chen és Xiong 2005). A leveleket 308 nm-es monokromatikus UV-B-

sugárzással (2 mJ, 2.78 Hz) kezeltük egy 1 cm2-es felületen, ehhez egy excimer lézert 

használtunk (Lambda Physik EMG 200, XeCl, Lambda Physik, Göttingen, Németország). A 

leveleket közvetlenül az egyperces besugárzás előtt eltávolítottuk a növényekről, a kezelést 

követően pedig elvégeztük rajtuk a klorofill-fluoreszcencia méréseket, illetve a H2O2 
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vizualizációt. A kísérleteket háromszor ismételtük, három különböző növényről származó 

levéllel. 

B: A Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1 növények nevelőkamrában (Sanyo MLR-

352H-PE, Panasonic Healthcare Co., Ltd., Oizumi, Japán) fejlődtek 25 °C nappali és 20 °C 

éjszakai hőmérsékleten, napi 16 órán keresztül tartó 200 µmol m-2 s-1 PAR fényintenzitáson. 

Négyhetes korukban ezt a megvilágítást 2 napig 8.8 kJ m-2 d-1 globális és 7.7 kJ m-2 d-1 

biológiailag effektív dózisú UV-B-sugárzással egészítettük ki (Q-Panel UVB-313EL, Q-Lab 

Ltd, Bolton, Egyesült Királyság) (Flint és Caldwell 2003). A növényeket H2O2 detektálás előtt 

3 órán keresztül 100 PAR megvilágítást kiegészítő, 312 nm központú UV-B-vel kezeltük (VL-

215.LM, Vilber Lourmat, Collegien, Franciaország), és a vizsgálatot a legfiatalabb kifejlett 

leveleken végeztük el. 

C: A dohánynövények (Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1) Fitoclima (D1200, 

Aralab, Portugália) növénynevelő kamrában nőttek 150 µmol m-2 s-1 fotoszintetikusan aktív 

sugárzás alatt, hosszúnappalos (napi 16h) megvilágítás mellett 25 °C nappali és 20 °C éjszakai 

hőmérsékleten, 4 hétig. A növényeket ezután 6 napos UV-besugárzásnak tettük ki két, 3-3 

dohányt tartalmazó csoportban. Az egyik csoportot (kontroll növények) 50-55 µmol m-2 s-1 

PAR besugárzás érte, míg a másik csoport (UV növények) szintén 50-55 µmol m-2 s-1 PAR-t 

kapott, melyet alacsony dózisú UV-megvilágítással (Q-Panel UVB-313EL fénycső, Q-Lab Ltd, 

Bolton, Egyesült Királyság) egészítettünk ki. Az alkalmazott UV spektruma Majer és Hideg 

(2012a) alapján 318 nm középpontú volt, és 15.6 kJ m-2 d-1 globális (280 – 400 nm) és 13.6 kJ 

m-2 d-1 biológiailag effektív dózisnak (280 – 315 nm) felelt meg. Az UV-dózis kiszámítása Flint 

és Caldwell (2003) alapján történt. A kezelés végén a legfiatalabb teljesen kifejlett levelet (3-

4. nóduszról) vetettük alá a vizsgálatoknak. 

D: A kísérlet során Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1 vad típusú dohánynövényt 

(PH) és ennek két, kloroplasztisz genomjában módosított, antioxidáns enzimeket túltermelő 

változatát használtuk fel. Az egyik ilyen transzplasztomikus vonal (DG) a DHAR (rizsből) és 

GR (E. coliból) enzimeket, míg a másik (GG) a GST és GR (mindkettő E. coliból) enzimeket 

termeli emelt szinten (4. ábra). A transzplasztomikus növényeket Prof. Phil Dix és mtsai. 

állították elő az írországi Maynooth Egyetemen, jellemzésük Le Martret és mtsai. (2011) 

közleményében szerepel. 
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A növényeket nevelőkamrában (Sanyo MLR-352H-PE, Panasonic Healthcare Co., Ltd., 

Oizumi, Japán) neveltük 25 / 20 °C hőmérsékleten, napi 16 órán keresztül tartó 200 µmol m-2 

s-1 PAR fényintenzitáson. Négyhetes korukban két csoportra osztottuk őket, mindkét csoport 4-

4 növényt tartalmazott mindhárom genotípusból. A 10 napig tartó kísérletet két Fitotron (SGC 

120 Plant Growth Chamber, Weiss Technik UK, Loughborough, Egyesült Királyság) kamrában 

végeztük, az egyik csoport (kontroll növények) továbbra is 200 PAR látható fény alatt nőtt, míg 

a másik kamrában ezt a látható fényintenzitást kiegészítettük 8.8 kJ m-2 d-1 globális-, és 7.7 kJ 

m-2 d-1 biológiailag effektív dózisú UV-B-sugárzással (Q-Panel UVB-313EL, Q-Lab Ltd, 

Bolton, Egyesült Királyság) (Flint és Caldwell 2003). A kezelés végeztével az ötödik nóduszon 

lévő, teljesen kifejlett levelet vetettük alá további vizsgálatoknak. 

 

4. ábra: A kísérlethez felhasznált transzplasztomikus dohánynövények (N. tabacum) tulajdonságai az aszkorbát 

és glutation helyreállító mechanizmus sematikus ábráján. Sárgával jelöltem azt, hogy a dehidroaszkorbát-reduktáz 

(DHAR) és glutation-reduktáz (GR) enzimeket túltermelő (DG), pirossal pedig a glutation-S-transzferáz (GST) és 

glutation-reduktáz (GR) enzimeket túltermelő (GG) növények mely tulajdonságukban vannak felerősítve (Le 

Martret és mtsai. 2011). 

E: Az Arabidopsis thaliana (C24 vad vonal és rsr4-1 mutáns) növények nevelőkamrában 

fejlődtek 90 µmol m-2 s-1 PAR megvilágítás mellett, rövidnappalos körülmények között, napi 8 

óra megvilágítással, 20 / 18 °C hőmérsékleten. Az rsr4-1 (reduced sugar response) Arabidopsis 

genotípus egy pontmutációt hordoz a PDX1/SOR1/SNZ (pyridoxine biosynthesis protein 

1/Singlet oxygen resistant 1/Snooze) géncsalád egyik tagján, amely mutáció csökkentett B6-

vitamin tartalomhoz vezet. A mutáns részletes jellemzése Wagner és mtsai. (2006) munkája. A 

négynapos UV-kezeléshez a növényeket két csoportra osztottuk, mindkét csoportba 
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genotípusonként 8-8 növény került. Az egyik csoport 90 µmol m-2 s-1 PAR megvilágítás mellett 

fejlődött tovább (kontroll növények), a másik csoportot azonos PAR mellett 4.4 kJ m-2 d-1 

globális-, és 3.9 kJ m-2 d-1 biológiailag effektív dózisú UV-B-sugárzással kezeltük (Q-Panel 

UVB-313EL, Q-Lab Ltd, Bolton, Egyesült Királyság) (Flint és Caldwell 2003). A kezelés után 

a fotoszintézis méréseket in planta végeztük, míg a további kísérletekhez a növény teljesen 

kifejlett leveleit használtuk fel. 

4.2 Fotokémiai paraméterek meghatározása klorofill fluoreszcencia alapján 

A klorofill-fluoreszcencia méréseket Imaging-PAM MAXI típusú (Heinz Walz GmbH, 

Effeltrich, Germany) műszerével végeztük, melyet minden esetben 30 perces sötétadaptáció 

előzött meg. A sötétadaptált leveleken először egy telítő fényimpulzus előtti minimális és 

azutáni maximális fluoreszcencia hatékonyságot határoztunk meg (F0 és Fm), majd ezekből az 

Fv / Fm = (Fm – F0) / Fm képlettel kiszámoltuk a PSII maximális kvantumhatásfokát. Ezt 

követően a leveleket 4 percen keresztül 55 μmol m-2 s-1 PAR-nak megfelelő kék aktinikus 

fénnyel világítottuk meg, majd az aktinikus fény jelenlétében adott telítő fényimpulzussal, az 

első lépéshez hasonlóan, meghatároztuk az F’ és F’
m paramétereket. A megvilágított levelekben 

a PSII hatékonyságát Y(II) = (F’
m – F’) / F’

m, a nem regulált nem fotokémiai kioltást Y(NO) = 

F’ / F’
m és a regulált nem fotokémiai kioltást Y(NPQ) = F’ / F’m – Y(NO) képletekkel, 

Klughammer és Schreiber (2008) munkája alapján számoltuk ki. 

4.3 Szöveti hidrogén-peroxid megjelenítése 

Az Arabidopsis levelek H2O2 koncentrációját 0.75 mg/mL 3,3’-diaminobenzidin (DAB, 

Sigma-Aldrich Kft. Budapest, Magyarország) festékkel történt infiltrálás után vizualizáltuk 

(Šnyrychová és mtsai. 2009). A mérés azon alapul, hogy a DAB barna, vízben és etanolban 

oldhatatlan csapadékot képez a celluláris H2O2-dal (Thordal-Christensen és mtsai. 1997). Az 

infiltrálást követően a levelek klorofill-tartalmának eltávolítását 96%-os etanolban (VWR) 

végeztük 70 °C-on, 4 órán keresztül, majd a fénykép elkészítése előtt a levelek 24 órára 

átkerültek víz és etanol 1:1 (v:v) arányú elegyébe. A DAB levelekbe történő bejuttatását a 

fotoszintetikus elektrontranszportot korlátozó tulajdonsága (Šnyrychová és mtsai. 2009) és UV-

érzékenysége (Czégény és mtsai. 2016b) miatt az UV-B-kezelés után végeztük. Ezáltal egy 

pillanatképet kaptunk a levelek aktuális H2O2 koncentrációjáról. 
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A N. tabacum kloroplasztiszban keletkező H2O2 koncentrációját konfokális laser 

scanning mikroszkóppal (Olympus FV1000 LSM, Olympus Life Science Europa GmbH, 

Hamburg, Németország) vizsgáltuk, 50 µM Amplex Red (AR, Sigma-Aldrich Kft., Budapest, 

Magyarország) fluoreszcens jelző segítségével (Šnyrychová és mtsai. 2009). A festék H2O2-dal 

történő reakciója során erősen fluoreszkáló rezorufinná alakul. A klorofillmolekulákat 488 nm-

es fénnyel gerjesztettük, és fluoreszcenciájukat 640 nm felett detektáltuk, míg a rezorufin 

fluoreszcenciáját 543 nm-es gerjesztés mellett egy 560-605 nm-es szűrőt használva mértük 

meg. 

4.4 Antioxidáns enzimaktivitások meghatározása 

Az antioxidáns enzimek aktivitásának meghatározását spektrofotométerrel (Shimadzu 

UV-1800, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japán) végeztük, melyhez a leveleket cseppfolyós 

nitrogénben porítottuk, 1 mM EDTA-t tartalmazó 50 mM Na-foszfát pufferben (pH 7.0) 

szuszpendáltuk, majd a 2. táblázatban bemutatottak szerint 4 °C hőmérsékleten centrifugáltuk. 

A levélkivonat-készítés alapvető eltérése az APX méréshez készített mintákhoz adott 0.5 mM 

aszkorbát volt. Az eltérő centrifugálási paramétereket a különböző laboratóriumok lehetőségei, 

illetve a korábbi mérések során szerzett tapasztalatok indokolták. A minták fehérjetartalmának 

meghatározása Bradford (1976) módszere alapján történt. 

2. táblázat: A kísérletekhez felhasznált levélkivonatok centrifugálási paraméterei. A különbségeket a különböző 

laboratóriumok eltérő lehetőségei okozták. 

növénynevelési körülmény betűkódja centrifugálás körülményei 

C 4 °C, 25 perc, 30.000 x g 

D 4 °C, 30 perc, 24.400 x g 

E 4 °C, 30 perc, 24.400 x g 

A szuperoxid-dizmutáz (SOD, EC 1.15.1.1) enzim aktivitásának meghatározása Sun és 

mtsai. (1988) módszere alapján történt. Ez a módszer a xantin – xantin-oxidáz reakció során 

keletkező szuperoxidgyök-anionok nitro blue tetrazolium (NBT) oxidáló-képességén alapul, 

mely oxidáció okozta abszorpcióváltozást 540 nm-en követtük nyomon. A kísérlet során 0.3 

mM EDTA-t, 1.15 mM NBT-t és 0.37 mM xantint tartalmazó Na-foszfát pufferhez (50 mM, 

pH 7.0) adtuk a növényi mintát. A reakciót 5 µU xantin-oxidáz enzim hozzáadásával indítottuk 
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be. A levélminták SOD aktivitását mindkét módszer esetén protein-egységekben (unit, U) 

határoztuk meg. 

A hármas típusú peroxidáz enzimcsalád (POD, EC 1.11.1.7) aktivitását 2,2′-azino-bisz(3-

etilbenzotiazolin-6-szulfonsav)-val végeztük (ABTS) (Childs és Bardsley 1975). A 

reakcióelegy 10%-os ABTS oldatot és 400 µM H2O2-ot tartalmazott (foszfát-citrát 50 mM, pH 

5.0 pufferben feloldva). Az ABTS egy mesterséges POD-szubsztrát, melyet az enzim oxidál, 

miközben a H2O2-ot semlegesíti. Az ABTS-oxidáció abszorpció-emelkedéssel jár, ezt az 

emelkedést 735 nm-en követtük nyomon spektrofotométeren. A minták POD-aktivitását 

protein egységekben adtuk meg. 

Az aszkorbát-peroxidáz (APX, EC 1.11.1.11) aktivitás mérését Nakano és Asada (1981) 

alapján végeztük. Na-foszfát pufferbe (50 mM, pH 7.0) került a levélminta mellett 1 mM 

EDTA, 0.5 mM aszkorbát és 1 mM H2O2. A 295 nm-en mért aszkorbát abszorpció-csökkenésén 

keresztül mértük az APX-aktivitását, melyet egységekben adtunk meg. Az eredményeket a 

minta egyéb - APX független - H2O2 semlegesítő képességének értékeivel korrigáltuk. Az 

aszkorbát-mennyiségének csökkenését annak 295 nm-en mért moláris extinkciós 

koefficiensével (ε= 1.47 mM-1 cm-1) számoltuk ki. 

A dehidroaszkorbát-reduktáz (DHAR, EC 1.8.5.1) aktivitás meghatározása során a GSH 

közvetítette, 295 nm-en mérhető aszkorbátmennyiség emelkedését mértük (Hossain és Asada 

1984). A reakcióelegy tartalma: 0.25 mM dehidroaszkorbát, 2 mM GSH és 1 mM EDTA Na-

foszfát pufferben (50 mM, pH 7.0). A DHAR enzim aktivitását protein-egységekben adtuk meg. 

Az eredményeket a nem enzimatikus, GSH közvetítette direkt dehidroaszkorbát-redukció 

értékével korrigáltuk, amely redukció aránya a viszonyítási alapot képző PH-C minták esetében 

az enzimaktivitáshoz viszonyítva 5% alatt volt.  

Az APX és DHAR-aktivitás meghatározása során az eredeti protokolloktól annyiban 

eltértünk, hogy az abszorpciós változásokat az azokban leírt 290 nm helyett 295 nm-en 

mértünk. Ezt a minták magas polifenol-tartalma indokolta, melyek abszorpciója az általunk 

választott hullámhosszúságon alacsonyabb volt. 

A glutation-reduktáz (GR, EC 1.6.4.2) aktivitását Kwon és mtsai. (2003) módszere 

alapján végeztük. A reakció során a NADPH-abszorpció csökkenését mértük 340 nm-en Na-

foszfát pufferben (50 mM, pH 7.0). A reakcióelegy 1 mM EDTA-t, 1 mM GSSG-t és 0.2 mM 
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NADPH-t tartalmazott. Az aktivitást protein-egységgel jellemeztük, melyet a NADPH 340 nm-

en mért moláris extinkciós koefficiensének (ε = 6.22 mM-1 cm-1) segítségével határoztunk meg. 

A glutation-S-transzferáz (GST, EC 2.5.1.18) aktivitást az 1-kloro-2,4-dinitrobenzén 

(CDNB, Sigma-Aldrich Kft., Magyarország) szubsztrát segítségével határoztuk meg. A 

reakcióelegy 1 mM CDNB mellett 5 mM GSH-t és 1 mM EDTA-t tartalmazott 50 mM Na-

foszfát pufferben (Veal és mtsai. 2002). Az GST aktivitást enzimegységekben adtuk meg, a 

CDNB 340 nm-en mért moláris extinkciós koefficiensének segítségével (ε = 9.6 mM-1 cm-1). 

4.5 Natív poliakrilamid gélelektroforézis 

Az APX (EC 1.11.1.11) és a POD (EC 1.11.1.7) aktivitását SDS mentes 12%-os Tris-

glicin natív gélen (PAGEr® Gold Precast Gels Lonza) határoztuk meg, amely az APX-mérés 

során 4 mM aszkorbátot is tartalmazott. A minták fehérjetartalmának meghatározása után a 

gélzsebekbe egységesen 25 µg proteint vittünk fel. A szeparálást követően az APX gélt 4 mM 

aszkorbátot tartalmazó Na-foszfát pufferben (50 mM, pH 7.0) átmostuk, majd 10 percen 

keresztül 4 mM H2O2-ot és 8 mM aszkorbátot is tartalmazó Na-foszfát pufferben (50 mM, pH 

7.8) inkubáltuk (Mittler és Zilinskas 1993). Az előhívást szintén 50 mM-os Na-foszfátban 

végeztük (pH 7.8), mely 2.45 mM NBT-t és 28 mM tetrametiletiléndiamint (TEMED) is 

tartalmazott. Az aktív APX helyzetét a szürkéskék háttéren megjelenő színtelen sávok mutatták. 

Az elválasztás után a POD gélt előbb 50 mM foszfát-citrát pufferben (pH 5.0) mostuk át, 

majd a festést 400 µM H2O2-ot és 50 mM o-feniléndiamint (OPD) tartalmazó foszfát-citráttal 

(50 mM, pH 5.0) végeztük (Bovalrd és mtsai. 1982). Az aktív POD helyzetét a színtelen 

háttéren megjelenő narancssárga elszíneződés jelezte. 

A géleket az ImageJ (U.S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA) 

szoftverrel értékeltük ki (Schneider és mtsai. 2012). 
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4.6 Hidroxilgyök antioxidáns-kapacitás meghatározása 

A levélminták hidroxilgyök-semlegesítő antioxidáns-kapacitásának mérése azon alapul, 

hogy képesek meggátolni a tereftálsav (TPA) és a •OH reakciójából származó 2-

hidroxitereftálsav (HTPA) kialakulását. A HTPA fluoreszcencia-intenzitását 

spektrofluoriméterrel Hitachi F-7000 (Hitachi High-Technologies, Tokió, Japán) 315 nm-es 

gerjesztéssel és 420 nm-es emisszióval mértük (Šnyrychová és Hideg 2007). A minták •OH 

antioxidáns-kapacitását a HTPA kialakulását 50%-ra lecsökkentő képességük alapján 

határoztuk meg (Stoyanova és mtsai. 2011). Kalibrálószerként 0.005 v/v %-os etanolt 

használtunk, a levélminták •OH antioxidáns-kapacitását pedig mM etanol ekvivalens g-1 levél 

frisstömeg-egységekben határoztuk meg. 

4.7 Az UV-B hidroxilgyökkeltő hatékonyságának meghatározása 

A mérést az Örebroi Egyetemen végeztem, Prof. Åke Strid laboratóriumában, a két 

kutatócsoport kooperációjának keretein belül. Az in vitro kísérlet során Opolette 355II + UV 

hangolható lézerrel (Opotek Inc., Carlsbad, CA) világítottunk meg 50 mM Na-foszfát (pH 7.0) 

pufferben oldott 10 µM H2O2-ot és 250 µM tereftálsavat. A hidroxilgyök-keletkezést a 4.7. 

fejezetben ismertetett TPA  HTPA átalakuláson keresztül detektáltuk Šnyrychová és Hideg 

(2007) alapján Cary Eclipse spektrofluoriméterrel (Agilent Technologies, Santa Clara, 

California, USA). A kísérletet minden hullámhosszúságon három alkalommal végeztük el, 

minden esetben friss oldatokkal, azokat 50, 100, illetve 200 mJ energiájú UV-B-vel 

besugározva. A HTPA kialakulása a közölt energiával minden hullámhosszúságon egyenesen 

arányos volt, az adott UV-B hullámhossz fotokonverziós hatékonyságát az ezekre illesztett 

egyenes jellemezte. A kísérletet megismételtük 280, 284, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 

304, 308, 312 és 316 nm-en, majd felállítottuk a H2O2  •OH átalakulás hatékonyságának 

akciós spektrumát. Az egyes pontokon hibasávként az 1-R2 értékeket használtuk, ahol R2 az 

egyenes-illesztések determinációs együtthatója volt. Az akciós spektrum Gauss-

komponensekre bontása SigmaPlot 12 (Systat Software Inc., San Jose, CA, USA) segítségével 

a legkisebb négyzetek elve alapján történt. 
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4.8 Statisztika 

A fotoszintetikus és biokémiai paraméterek különböző mintákban mért átlagait kétmintás 

Student-féle t-teszttel (MS Office Excel), páronként hasonlítottuk össze és ezeket p < 0.05 

esetén tekintettük szignifikánsan különbözőnek. A mintaelemszám kísérletenként eltért, az 

5.3.1. fejezetben ismertetett kísérletnél n = 6, az 5.3.2. fejezet adatainál n = 4 és az 5.3.3. 

fejezetben bemutatott eredményeknél n = 8 volt. A dolgozat ábrái SigmaPlot 12 (Systat 

Software Inc., San Jose, CA, USA) és Adobe Photoshop CC (Adobe Systems Inc., San Jose, 

CA, USA) szoftverekkel készültek.   
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5. Eredmények és megvitatásuk 

5.1. Az UV-B oxidatív károsodást előidéző hatásai 

A 2.2.2. fejezetben bemutatott folyamatokon keresztül az UV-B képes oxidatív 

károsodást okozni a növényi szövetekben. Az UV-B elleni védekezés irányulhat a sugárzás 

közvetlen károsító hatásainak elkerülésére a szövetekbe jutó UV-sugárzás csökkentésével 

(morfológiai változások, UV-B-szűrő molekulák fokozott szintézise), vagy egyfajta 

másodlagos mechanizmusként, antioxidánsok szintézisével az UV-B indukálta ROS-ok 

károsító hatásainak ellensúlyozására. Amennyiben ezt az egyensúlyt a növény nem képes 

fenntartani, és a ROS-ok szintézise meghaladja az azokat semlegesíteni képes antioxidánsokét, 

oxidatív stressz alakul ki (Jansen és mtsai. 2008, Hideg és mtsai. 2013). Az alábbiakban 

ismertetésre kerülő eredményeink szerint UV-B esetében a H2O2-koncentráció szabályozása a 

növényi alkalmazkodás kulcsfaktora. 

5.1.1. Hidrogén-peroxid megjelenítése levelekben 

A különböző környezeti tényezők egyik jellemző növényekre gyakorolt hatása a 

metabolikus H2O2-koncentráció megemelkedése (Mittler 2002). Az UV-B H2O2-

koncentrációnövelő képességét kétféle módszer segítségével vizsgáltuk meg: 

• Festés 3-3’-diaminobenzidinnel (DAB) 

• Fluoreszcens festés Amplex Red (AR) jelzővel 

Az egyperces, 308 nanométeres monokromatikus UV-B-kezelés hatására mindkét 

Arabidopsis genotípusban (Col-0 és pdx1.3-1) megemelkedett a levelek H2O2 koncentrációja 

(5. ábra), amit az UV-B-kezelt levelek barnás elszíneződése mutat (5. B ábra) a kezeletlen 

kontrollhoz képest (5. A ábra). Az elszíneződést a levélbe infiltrált DAB H2O2-dal történő 

reakciója során kialakuló csapadék színe okozza. A módszer hátránya, hogy kizárólag kvalitatív 

meghatározásra alkalmas, ráadásul a DAB UV-B érzékeny (Czégény és mtsai. 2016b), így a 

fals pozitív eredmények elkerülése érdekében a DAB-festés az UV-B-kezelés előtt nem, 

kizárólag közvetlenül utána alkalmazható. 
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5. ábra: A. thaliana Col-0, illetve pdx1.3-1 levelek 3-3’-diaminobenzidin (DAB) festés után. Az A képen 

kezeletlen kontroll levelek, míg a B képen egyperces, nagy energiájú (2 mJ, 2.78 Hz), 308 nm-es monokromatikus 

UV-B-kezelés után DAB-bal megfestett levelek láthatók. A festés H2O2 emelkedést mutat az UV-B-kezelésnek 

alávetett levelekben. 

A DAB-festéshez felhasznált, 308 nm-es monokromatikus UV-B-vel kezelt Arabidopsis 

levelek fényadaptált effektív PSII kvantumhatásfoka (Y(II)) mindkét genotípusban jelentősen 

lecsökkent (34%-kal a vad típusban és illetve 61%-kal a B6-csökkentett mutánsban) (3. 

táblázat). Ez azt mutatja, hogy az ebben a dózisban alkalmazott UV-B rendkívül gyorsan hatott 

a levelekre, és azokban jelentős károsodást idézett elő. Ez a károsodás az UV-B-kezelt pdx1.3-

1 mutánsban lényegesen nagyobb mértékű volt, mint a Col-0 vad típusban okozott Y(II) 

csökkenés, ami a PDX1.3 fehérje UV-B-válaszokban betöltött fontos szerepét igazolja 

(Brosché és mtsai. 2002). 

Az AR fluoreszcenciával történő detektáláshoz a fentiekkel ellentétben a környezetihez 

hasonló dózisú UV-B-kezelésnek vetettük alá a dohánynövényeket annak érdekében, hogy az 

ehhez történő alkalmazkodás során jellemző H2O2-koncentrációt detektálhassuk. Ennek 

megfelelően a dohánylevelek Y(II) paramétere kisebb mértékben, 21%-kal csökkent. 
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3. táblázat: A szöveti H2O2 vizualizáláshoz felhasznált modellnövények fényadaptált effektív PSII 

kvantumhatásfoka (Y(II)). 

 Y(II) 

Col-0 - C 0.609 ± 0.013 

Col-0 - UV 0.401 ± 0.021* 

pdx 1.3-1 - C 0.606 ± 0.017 

pdx 1.3-1 - UV 0.236 ± 0.085* 

dohány - C 0.707 ± 0.027 

dohány - UV 0.557 ± 0.016* 

A Col-0 és pdx1.3-1 A. thaliana genotípusokat ért egyperces, nagy energiájú, 308 nm-es monokromatikus UV-B-

sugárzás jelentősen korlátozta a levelek fényadaptált effektív PSII kvantumhatásfokát (Y(II)). A dohánynövények 

alacsony dózisú akklimációs UV-B-kezelésen estek át, ennek köszönhetően a bennük mért Y(II) kevésbé marad 

el a kezeletlen kontrolltól. 

Az UV-B-kezelés hatására keletkező H2O2 kloroplasztisz lokalizációját az AR 

fluoreszcens festékkel mutattuk meg (6. ábra). Az AR a DAB-hoz hasonlóan kizárólag 

kvalitatív analízisekre alkalmas, emellett UV-érzékeny, így ezt a festéket is közvetlenül az UV-

kezelés után infiltráltuk a levélbe. A levélbe juttatott festék a plasztiszban akkumulálódik 

(Šnyrychová és mtsai. 2009), és az ott keletkező H2O2-dal reagálva, fluoreszkáló rezorufinná 

alakul (Zhou és mtsai. 1997). A kísérlet során háromféle mintát vizsgáltunk meg. A pozitív 

kontrollként bemutatott minta (6. ábra, A oszlop) esetében in vitro elvégzett AR + H2O2 reakció 

eredményeként kialakult rezorufint (oxidált AR), míg a látható fény alatt nőtt kontroll (6. ábra 

B oszlop) és az UV-B-kezelt (6. ábra C oszlop) minták esetében redukált AR-t infiltráltunk a 

dohánylevélbe. A mintában található klorofill-molekulák fluoreszcenciáját 640 nm feletti 

tartományban detektáltuk (6. ábra 1. sor), míg a rezorufin fluoreszcencia (6. ábra 2. sor) 

detektálási tartománya 560 és 605 nm közé esett. A 6. ábra 3. sorában a két sávot egyesítve 

mutatom be. A fluoreszcens jelek felerősítése mindhárom minta esetében azonos mértékben 

történt, ezáltal a kapott adatok összehasonlíthatóak egymással. 

A pozitív kontroll két sávjának egyesítése jól mutatja, hogy a detektált fluoreszcens jelek 

átfednek, azaz a rezorufin a kloroplasztiszban lokalizálódott. A kontroll mintáknál kizárólag a 

klorofill-fluoreszcenciát látjuk (6. ábra B1), míg a kloroplasztisz metabolikus H2O2 

koncentrációja ilyen mértékű jelerősítés mellett a festékkel nem volt detektálható (6. ábra B2). 
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Az UV-B-kezelt szövetmintánál viszont egy helyen lokalizálódott (6. ábra C3) a klorofill (6. 

ábra C1), illetve a plasztiszban keletkezett rezorufin (6. ábra C2), így elmondhatjuk, hogy már 

ez az alkalmazott alacsony dózisú kiegészítő UV-B-sugárzás is megemeli a metabolikus H2O2-

koncentrációt a kloroplasztiszban. 

 

6. ábra: Dohány kloroplasztiszaiban lokalizált, UV-B-indukált hidrogén-peroxid (H2O2) keletkezés detektálása 

Amplex Red (AR) fluoreszcens jelzővel. A módszer lényege, hogy a kloroplasztiszba jutott alacsony 

fluoreszcenciájú AR-t az ott keletkező H2O2 magas fluoreszcenciájú rezorufinná oxidálja. A kísérlet során a 

klorofill-fluoreszcencia detektálásához 488 nm-es, míg a rezorufinéhoz (oxidált AR) 543 nm-es gerjesztő 

fényimpulzust alkalmaztunk. A klorofill-molekulákból származó fluoreszcens jelet 640 nm felett (1. sor), míg a 

rezorufin emisszióját 560 - 605 nm között detektáltuk (2. sor). A két fluoreszcens kép egyesítése a 3. sorban látható. 

Pozitív kontrollként oxidált rezorufint juttattunk a levelekbe, és az A3 képen jól látható, hogy a fluoreszcens jelek 

ugyanarról a helyről érkeztek, tehát a rezorufin bejutott a kloroplasztiszba (A oszlop). A B oszlopban a kezeletlen 

kontroll, a C oszlopban pedig az alacsony dózisú UV-B-sugárzásnak kitett levelekből származó fluoreszcens jelek 

láthatók AR infiltrálás után. A B1 és C1 képek klorofill-fluoreszcenciája jól kivehető. A B2 képen alacsony 

intenzitású rezorufin-fluoreszcencia látható, mely az infiltrált AR és a kloroplasztiszos, metabolikus H2O2-dal 

történt reakciójának eredménye (B3). Ezzel szemben az UV-B-kezelt minta rezorufin-fluoreszcenciája igen magas 

(C2), ez pedig bizonyíték az UV-B kloroplasztisz lokalizált H2O2-generáló képességére (C3). Az ábrán látható 

képek azonos mértékű jelerősítés mellett detektált fluoreszcencia intenzitásokat mutatják. Egy kép 800 x 800 µm 

méretarányú. 
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A két kísérlet alapján kijelenthetjük, hogy már rövid idejű UV-B-besugárzás is megemeli 

a metabolikus H2O2-koncentrációt, illetve az UV-B-hez történő alkalmazkodás is magasabb 

H2O2-koncentrációval jár együtt, és ez az extra H2O2 bizonyítottan jelen van a 

kloroplasztiszban. 

5.2. Szöveti H2O2 UV-B indukált fotokonverziója 

A napfény UV-B-tartománya (280-315 nm) szabályozó szerepe mellett stresszorként is 

hathat. Ennek a lehetséges károsító hatásnak a hátterét kívántuk feltárni in vitro kísérleteink 

során. Hipotézisünk szerint a napfény UV-B-tartománya képes a H2O2-ot sokkal oxidálóbb 

•OH-ké alakítani. A nagyobb energiájú UV-C ezen képessége már régóta ismert volt (Harbour 

és mtsai. 1974), a földfelszínre is eljutó UV-B esetében azonban mi vizsgáltuk ezt először. A 

kísérletünk alapja, hogy az alacsony fluoreszcencia-intenzitással rendelkező tereftálsav (TPA) 

jelzőmolekula a H2O2-ból UV-B hatására keletkező •OH-kel történő reakciója során sokkal 

intenzívebben fluoreszkáló, ún. hidroxi-tereftálsavvá alakul (HTPA). A kísérletet hangolható 

UV-lézerrel végeztük, a H2O2  •OH akciós spektrumot vettük fel 4, illetve 2 nanométerenként 

haladva az UV-B-tartományban. Az eredményeink azt mutatják, hogy a napfényben is jelen 

lévő UV-B képes indukálni ezt a fotokonverziót, az átalakulás csúcsa pedig a földfelszínt is 

elérő 290 – 300 nm-es tartományba esik (7. ábra). A növényi szövetekben jelátviteli 

molekulaként előforduló H2O2-koncentráció mind biotikus, mind abiotikus hatásra 

megemelkedhet (Kuźniak és Urbanek 2000), így a fent ismertetett mechanizmus jelentős 

oxidatív károsodást okozhat. Ezt erősíti az 5.1.1. fejezetben ismertetett eredmény, miszerint az 

UV-B a fotoszintetikus apparátusban képes növelni a H2O2-koncentrációt. 
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7. ábra: Az UV-B által előidézett H2O2 → •OH fotokonverzió akciós spektruma. A •OH-keltő hatékonyságot 280 

és 316 nm között meghatározott egységekben állapítottuk meg, ezeknek az értékeit kék pontok jelzik. A pontokra 

illesztett akciós spektrum (kék vonal) két Gauss-komponenssel jellemezhető, melyek meghatározása a legkisebb 

négyzetek elve alapján történt, R2 = 0.948. Az 1. komponens (pontozott vonal) maximuma 296 nm-nél, a második 

komponensé (szaggatott vonal) 284 nm-nél van. 

5.3. UV-B-indukált antioxidáns válaszok 

Az UV-B előző fejezetben ismertetett hatása miatt kézenfekvő a kérdés, hogy a növények 

hogyan oldják meg a H2O2 elleni védekezést, mely az akklimáció során kulcsfontosságúnak 

tűnik? Ennek vizsgálatára hatnapos kiegészítő UV-B-megvilágítást alkalmaztunk 

dohánynövényeken végzett kísérletünk során, a kezelés végén pedig elkészítettük a levelek 

antioxidáns profilját. 
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5.3.1. A peroxidázok kiemelt szerepe az UV-B-válaszokban 

Az „A” nevelési és kezelési körülmények között nőtt dohánynövényekkel végzett kísérlet 

során akklimációs fotoszintézis-válaszokat kaptunk (4. táblázat), a Klughammer és Schreiber 

(2008) alapján stresszindikátornak tekinthető nem regulált nem fotokémiai kioltási paraméter 

(Y(NO)) csaknem 30%-os növekedése ellenére. Ezt a maximális fluoreszcencia (Fv/Fm) 16%-

os, illetve az 55 PAR fényintenzitáson mért PSII hatékonyság (Y(II)) 14%-os csökkenése 

támasztja alá, melyek alapján kijelenthetjük, hogy a fotoszintetikus apparátus nem károsodott 

jelentős mértékben. A továbbiakban az akklimáció enzimatikus antioxidáns hátterét mutatom 

be. 

4. táblázat: Kiegészítő UV-B-sugárzással megvilágított dohánynövények (N. tabacum) klorofill-fluoreszcencia 

paraméterei. 

 Fv/Fm Y(II) Y(NPQ) Y(NO) 

C 0.783 ± 0.005 0.591 ± 0.039 0.097 ± 0.019 0.312 ± 0.01 

UV 0.658 ± 0.089* 0.510 ± 0.061* 0.089 ± 0.010 0.401 ± 0.004* 

Az eredmények 16%-os csökkenést mutatnak az UV-B-kezelt növények maximális PSII kvantumhatásfokában 

(Fv/Fm) és 14%-os csökkenést a fényadaptált effektív PSII kvantumhatásfokában (Y(II)). A stresszindikátornak 

tekinthető nem regulált nem fotokémiai kioltás (Y(NO)) emelkedett, míg a regulált nem fotokémiai kioltás 

paramétere (Y(NPQ)) UV-B-kezelés hatására változatlan maradt. Az UV-B-kezelésből adódó eltéréseket Student-

féle t-teszttel vizsgáltuk, a különbséget p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a különböző átlagokat *-gal 

jelöltem. 

A vizsgálatok során elsősorban az elektronátadással keletkező ROS-ok semlegesítésére 

szolgáló antioxidáns-képességeket határoztuk meg, mivel alacsony intenzitású UV-B-

megvilágítás esetében nem nő az energiaátadással keletkező szinglet oxigén kialakulásának 

esélye (Barta és mtsai. 2004). Az eredményeket a 8. ábra mutatja be, ezek alapján a H2O2 és a 

•OH elleni védekezés fontossága kerül előtérbe, ezt jelzi a 4.3-szoros APX- és 2.7-szeres POD-

aktivitás növekedés, illetve a több, mint kétszeresére emelkedő •OH semlegesítő kapacitás. 

Azzal, hogy a SOD enzim aktivitása nem növekedett, a POD illetve az APX növekedésével 

együtt tovább erősíti a fent megfogalmazott hipotézist, miszerint UV-B-megvilágítás esetén a 

megemelkedett H2O2-koncentráció elleni védekezés a legfontosabb. 
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8. ábra: N. tabacum antioxidáns-képességeinek százalékos növekedése hatnapos kiegészítő UV-B-sugárzás 

hatására a kezeletlen kontroll növényekhez képest. Az oszlopok 6 ismétlés átlagos értékeit mutatják, rajtuk a 

hibasávok a számított standard deviációk. A 100% értékek az alábbiak: SOD: 77.865 ± 19.714 U mg-1 protein, 

POD: 295.875 ± 56.606 U mg-1 protein, •OH antioxidáns: 89.366 ± 3.013 mmol etanol ekvivalens g-1 friss tömeg. 

Az UV-B-kezelésből adódó eltéréseket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, a különbséget p < 0.05 esetén 

tekintettük szignifikánsnak, az ennek megfelelő eltéréseket *-gal jelöltem. Az APX aktivitást natív gélkép alapján 

számoltuk ki, így az aktivitást enzim-egységekben nem határoztuk meg. 

A jelentősen megemelkedett POD-aktivitást az okozhatja, hogy az UV-B új POD-

izoformák szintézisét és/vagy aktiválódását indukálja (Yannarelli és mtsai. 2006, Rácz és mtsai. 

2017). A gélképünkön jól látszik, hogy UV-B-hatására megemelkedik a kezeletlen kontroll 

mintában szintén – egyetlenként – megjelenő POD sáv erősebb festődése. Emellett megjelent 

egy új, kizárólag az UV-B-kezelt mintákban detektálható POD sáv is (9. ábra). 
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9. ábra: Kiegészítő UV-B-sugárzásnak kitett dohánylevelek (N. tabacum) POD izoformáinak szürkeárnyalatos 

képe. A 12%-os, nem denaturáló poliakrilamid gélre 25 µg protein került mindkét mintából. A szeparálást 

követően az enzimaktivitás meghatározása o-feniléndiaminnal (OPD) történt. Az A ábrán a 150 µmol m-2 s-1 

fotoszintetikusan aktív sugárzás (PAR) mellett 6 napig 7.7 kJ m-2 d-1 biológiailag effektív dózisú kiegészítő UV-

B-sugárzással kezelt minta POD aktivitása látható, míg a B ábrán ennek kontrollja, mely kizárólag PAR alatt 

fejlődött levelekről származik. 

Az APX-aktivitás intenzív emelkedése (8. ábra) arra enged következtetni, hogy a 

kloroplasztiszban keletkező H2O2 semlegesítése kulcsfontosságú, továbbá alátámasztja az 

5.1.1. fejezetben bemutatott eredményeinket, miszerint UV-B-megvilágítás hatására elsősorban 

a kloroplasztiszban keletkezik H2O2. 

5.3.2. A kloroplasztisz antioxidánsok szerepe az alkalmazkodásban 

A kloroplasztisz enzimek UV-B-akklimációban betöltött lehetséges szerepeit 

transzplasztomikus, azaz kloroplasztisz genomjukban módosított, plasztikus enzimeket 

túltermelő, így az oxidált aszkorbát- és glutation-helyreállító mechanizmusokban megerősített 

dohánynövényeken vizsgáltuk. Kétféle, a 4.1. fejezetben bemutatott transzplasztomikus 

genotípussal dolgoztunk Le Martret és mtsai. (2011) alapján, DG-vel jelöltük a DHAR, illetve 

GR szintézisében módosított növényeket, GG-vel pedig GST-t és GR-t túltermelő 

genotípusokat. Mindkét genotípus alapja a Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1 vad 

típusú dohány, ennek a jelölésére PH-t használtunk. A kísérlet során a két transzplasztomikus 

dohánynövény által túltermelt, három említett enzimen túl a korábbi fejezetben tárgyalt 

antioxidánsok válaszait is megvizsgáltuk. 
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Az alkalmazott kezelés (4.1. fejezet, D) akklimációs voltát a klorofill-fluoreszcencia 

mérések eredményei támasztják alá (5. táblázat). Az Y(NO) stresszfaktor 10%-kal nőtt a vad 

típusban és a GG genotípusban is. A fotoszintetikus hatékonyság kizárólag a vad típusban 

csökkent (4%-kal alacsonyabb Fv/Fm, illetve 9%-kal alacsonyabb Y(II)), míg az Y(NPQ) egyik 

genotípusban sem változott. A vizsgált paraméterek közül egyedül az Y(NO)-ban voltak 

különbségek a genotípusok között DG > PH = GG eloszlásban. 

5. táblázat: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) fotokémiai paramétereire. 

 Fv/Fm Y(II) Y(NPQ) Y(NO) 

PH-C 0.854 ± 0.013 0.729 ± 0.020 0.091 ± 0.021 0.181 ± 0.01 

PH-UV 0.821 ± 0.020* 0.663 ± 0.039* 0.138 ± 0.039 0.200 ± 0.004* 

DG-C 0.849 ± 0.020 0.714 ± 0.020 0.094 ± 0.019 0.192 ± 0.005# 

DG-UV 0.830 ± 0.019 0.701 ± 0.027 0.092 ± 0.010 0.207 ± 0.021 

GG-C 0.844 ± 0.014 0.716 ± 0.014 0.102 ± 0.011 0.188 ± 0.005# 

GG-UV 0.822 ± 0.017 0.698 ± 0.021 0.093 ± 0.018 0.208 ± 0.011* 

A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltük: vad típus: PH, dehidroaszkorbát-reduktáz 

és glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, glutation-S-transzferáz és glutation-

reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: GG. Az egyes genotípusok kezeletlen kontrolljai -C 

végződést, míg az UV-B-kezeltek -UV végződést kaptak. Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból adódó 

eltéréseket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, a különbséget p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak. Az UV-

B okozta különbségeket *-gal, míg a genotípusból származó eltéréseket #-tel jelöltem. 

Ahogy arra az alkalmazott növények genetikai tulajdonságai alapján következtetni 

lehetett, a kezeletlen túltermelő vonalak magasabb GR (DG-C és GG-C növények egyaránt), 

DHAR (DG-C növények) és GST (GG-C növények) aktivitással rendelkeztek a vad típusú 

kontrollhoz képest. A GG növények GR-szintje kivételével minden genotípusban mindhárom 

enzim aktivitása megemelkedett az UV-B hatására. 
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Annak ellenére, hogy GG-C DHAR-aktivitása megegyezett a PH-C értékével, UV 

hatására 43%-kal nagyobb mértékben emelkedett a GG DHAR-aktivitása, ebből kifolyólag 

mind a DG-UV, mind a GG-UV növényekben magasabb volt DHAR-aktivitás, mint a PH-UV-

ban, amelyben az UV indukálta növekedés a vonatkozó transzplasztomikus vonal kontroll 

értékeivel volt egyenlő (10. ábra). 

 

10. ábra: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) dehidroaszkorbát-reduktáz 

(DHAR) aktivitására. A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltem: vad típus: PH, 

DHAR és glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, glutation-S-transzferáz és 

glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: GG. Az oszlopok 4 ismétlés átlagos értékeit 

mutatják, rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-

kezelés utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok UV-B-indukált százalékos növekedéseket 

mutatnak, ahol 100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (PH, fehér oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő 

genotípusból adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, azokat p < 0.05 esetén tekintettük 

szignifikánsnak, a különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke 4.4 U DHAR mg−1 protein. 
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GST-aktivitás esetében a legintenzívebb, csaknem tízszeres növekedés a vad típusú 

növényekben mutatkozott UV-kezelés hatására, de még ez a megemelkedett aktivitás is 

elmaradt a vonatkozó transzplasztomikus növény kezeletlen mintáitól (GG-C). A DG növények 

GST-szintézisükben nem módosítottak, ennek megfelelően a kezeletlen kontroll (DG-C) a PH-

C-vel volt egy szinten, UV hatására viszont ezekben a vad típusnál sokkal kisebb mértékben 

emelkedett a GST aktivitása (11. ábra). 

 

11. ábra: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) glutation-S-transzferáz (GST) 

aktivitására. A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltem: vad típus: PH, DHAR és 

glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, glutation-S-transzferáz és glutation-

reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: GG. Az oszlopok 4 ismétlés átlagos értékeit mutatják, 

rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés 

utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok UV-B-indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 

100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (PH, fehér oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból 

adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a 

különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 0.654 U GST g-1 protein 
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A GR enzimet mindkét transzplasztomikus növény túltermelte, ennek megfelelően a 

kezeletlen növények GR-aktivitása magasabb (52-, illetve 19-szeres) volt a vad típusénál. Ezen 

túl a PH-UV 4-szeresen nagyobb GR-aktivitása is elmarad a fent említett két kontrollétól. A 

transzplasztomikus növények közül a GG-UV nem tért el szignifikánsan a GG-C-től, míg a DG 

növényekben másfélszeres növekedés volt tapasztalható (12. ábra). 

 

12. ábra: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) glutation-reduktáz (GR) 

aktivitására. A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltem: vad típus: PH, DHAR és 

glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, glutation-S-transzferáz és glutation-

reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: GG. Az oszlopok 4 ismétlés átlagos értékeit mutatják, 

rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés 

utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok UV-B-indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 

100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (PH, fehér oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból 

adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a 

különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 10.8 U GR mg-1 protein. 
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A levelek SOD-aktivitása mindhárom genotípus kontrolljában azonos volt, és UV 

hatására jelentős mértékben, 5-6-szorosára emelkedett (13. ábra). 

 

13. ábra: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) szuperoxid-dizmutáz (SOD) 

aktivitására. A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltem: vad típus: PH, DHAR és 

glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, glutation-S-transzferáz és glutation-

reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: GG. Az oszlopok 4 ismétlés átlagos értékeit mutatják, 

rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés 

utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok UV-B indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 

100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (PH, fehér oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból 

adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a 

különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 480 U SOD mg-1 protein. 
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A H2O2-semlegesítésben szerepet játszó enzimek, az APX és a POD esetében nem volt 

különbség a két transzplasztomikus dohány között, sem a kezeletlen levelekben, sem az UV-

kezeltekben. A PH-C a transzgénikusakkal összehasonlítva APX-aktivitásban alacsonyabb, 

viszont POD-aktivitásban magasabb értékeket mutatott. Az UV hatásaként mindkét enzim 

aktivitásában jelentős, több mint 4-szeres emelkedést tapasztaltunk a transzformánsoknál, bár 

ezek a változások elmaradtak a PH-UV levelekben mért csaknem 10-szerestől (14. és 15. ábra). 

 

14. ábra: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) aszkorbát-peroxidáz (APX) 

aktivitására. A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltem: vad típus: PH, DHAR és 

glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, glutation-S-transzferáz és glutation-

reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: GG. Az oszlopok 4 ismétlés átlagos értékeit mutatják, 

rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés 

utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok UV-B indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 

100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (PH, fehér oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból 

adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a 

különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 192.8 U APX mg-1 protein. 
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15. ábra: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) hármas típusú peroxidáz 

(POD) aktivitására. A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltem: vad típus: PH, DHAR 

és GR enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, GST és GR enzimeket túltermelő transzplasztomikus 

vonal: GG. Az oszlopok 4 ismétlés átlagos értékeit mutatják, rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. A 

kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok 

UV-B-indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (PH, fehér 

oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, 

azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 258.8 

U POD mg-1 protein. 
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A levelek hidroxilgyök-semlegesítő képességére az UV-kezelés hiányában nem volt 

hatással a kloroplasztisz genom módosítása, ellenben a DG minták kisebb értékben növelték a 

kapacitásukat UV hatására (16. ábra). 

 

16. ábra: 10 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása dohánynövények (N. tabacum) hidroxilgyök (•OH) 

semlegesítő kapacitására. A kísérlethez felhasznált három genotípust az alábbiak szerint jelöltem: vad típus: PH, 

DHAR és glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: DG, glutation-S-transzferáz és 

glutation-reduktáz enzimeket túltermelő transzplasztomikus vonal: GG. Az oszlopok 4 ismétlés átlagos értékeit 

mutatják, rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-

kezelés utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok UV-B-indukált százalékos növekedéseket 

mutatnak, ahol 100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (PH, fehér oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő 

genotípusból adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, azokat p < 0.05 esetén tekintettük 

szignifikánsnak, a különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 273.52 µM etanol ekvivalens g−1 levél 

frisstömeg.  

A vizsgált genotípusok antioxidáns-aktivitásai, illetve kapacitásai egy esettől eltekintve 

növekedtek az alkalmazott kiegészítő UV-B-sugárzáshoz történő akklimáció során. Az 

aszkorbát- és glutation-helyreállításban szerepet játszó enzimek transzplasztomikus vonalakban 

mért magasabb abszolút értékei rávilágítottak arra, hogy ezen két antioxidáns rendkívül fontos 

szerepet játszik a ROS-ok semlegesítésében és így az UV-akklimációban, ezért oxidált formáik 

hatékony redukciója kulcsfontosságúnak tűnik. 
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A DHAR és GR enzimek két egymást követő lépést katalizálnak az aszkorbát-glutation 

ciklusban (Mittler 2002), így ezek fokozott aktivitása eredményesebb GSH- és ASC-

helyreállítást, és ezáltal eredményesebb hidrogén-peroxid-semlegesítést tesz lehetővé. A GG 

vonal fokozott GST-aktivitása Le Martret és mtsai. (2011) szerint fokozott glutation-peroxidáz 

aktivitással jár együtt, ezáltal szintén hatékonyabb H2O2-antioxidáns képességet biztosít. A 

GST fehérjét kódoló gén transzkripciója hidrogén-peroxid hatására fokozódik (Ulmasov és 

mtsai. 1995), és tekintve, hogy a GR és GST enzimek a glutation-peroxidáz ciklus részei, 

könnyen elképzelhető, hogy jelen esetben a GST ilyesfajta másodlagos szerepe kerül előtérbe. 

Az, hogy mindkét enzimpáros közvetve növeli a H2O2 elleni védekezés hatékonyságát, 

alátámasztja a korábbi hipotézisünket, miszerint UV-B-besugárzás esetén ezen védekezési út 

kiemelkedően fontos. A transzplasztomikus levelek a vad típushoz mérten kevésbé intenzív 

POD-, illetve APX-aktivitás növekedését szintén az alternatív H2O2 semlegesítő útvonalak 

megerősödése okozhatta. A korábbi munkáinkhoz hasonlóan, jelen kísérlet során is növekedett 

a növények •OH-kioltó képessége, tovább erősítve azt az elméletünket, miszerint UV-B-

megvilágítás esetén a növények az UV-B-indukált H2O2 → •OH fotokonverzió kivédése ellen 

alakítják ki antioxidáns mintázatukat. 

Az eredményeink alapján a hidrogén-peroxid hatékony semlegesítése mellett az 

eredményes •OH-kioltás tűnik az UV-B-akklimáció kulcsfaktorának. A továbbiakban azt 

vizsgáltuk, hogy az aszkorbát és a glutation jól ismert •OH-semlegesítő képessége (Foyer és 

Noctor 2011) mellett milyen egyéb •OH-antioxidánsok vehetnek részt az UV-akklimációs 

folyamatokban. 

5.3.3. A B6-vitamin lehetséges szerepe az alkalmazkodásban 

Az előzőekben bemutattuk a H2O2-semlegesítés kulcsszerepét, ami munkahipotézisünk 

szerint a •OH UV-B által indukált kialakulásának megelőzésében is fontos lehet. Vizsgálataink 

azt is megmutatták, hogy a védelem többlépcsős, a POD- és APX-aktivitás növekedését a •OH-

semlegesítő kapacitás növekedése is kísérte. Matxain és mtsai. (2009), illetve Ristilä és mtsai. 

(2011) eredményei alapján a B6-vitamin eredményes növényi •OH-semlegesítő molekula, ezért 

összehasonlítottuk egy B6-mutáns antioxidáns státuszát kezeletlen és UV-B-kezelt vad típusban 

és mutánsban. A kísérlet során Arabidopsis növényeket világítottunk meg kiegészítő UV-B-

sugárzással, a kezelés részletes leírása az 4.1. fejezet E pontjában található. A kísérlethez a C24 
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vad vonalat és ennek rsr4-1 mutánsát használtuk fel. Az rsr4-1 mutáns hordozza a PDX1 gén 

pontmutációját, amely az alacsonyabb B6-szintézisért felelős (Wagner és mtsai. 2006). 

A klorofill-fluoreszcencia eredmények az UV-kezeléshez akklimálódott, de ennek során 

fotokémiai hatékonyságukból némileg veszített növények képét rajzolják ki. Utóbbit leginkább 

a 70%-os (C24) és 120%-os (rsr4-1) Y(NO) növekedések jelzik, előbbire a fotoszintézis 

hatékonyságának 25%-os és 35%-os csökkenése a bizonyíték. Az UV-hatásokon túl 

genotípusból adódó különbségeket is kimutattunk, ez elsősorban a kevésbé hatékony 

fotokémiai kioltási utakban nyilvánult meg (6. táblázat). 

6. táblázat: A négynapos kiegészítő UV-B-kezelés hatása az A. thaliana (C24 és rsr4-1) fotokémiai paramétereire. 

 Fv/Fm Y(II) Y(NPQ) Y(NO) 

C24-C 0.852 ± 0.005 0.655 ± 0.015 0.123 ± 0.005 0.221 ± 0.019 

C24-UV 0.659 ± 0.054* 0.499 ± 0.051* 0.123 ± 0.006 0.378 ± 0.051* 

rsr4-1-C 0.853 ± 0.003 0.658 ± 0.014# 0.114 ± 0.005# 0.201 ± 0.011# 

rsr4-1-UV 0.574 ± 0.050* 0.437 ± 0.050* 0.124 ± 0.007* 0.440 ± 0.047* 

Az egyes genotípusok kezeletlen kontrolljait -C végződéssel, míg az UV-B-kezelteket -UV végződéssel jelöltem. 

Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból adódó eltéréseket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, a különbséget 

p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak. Az UV-B okozta különbségeket *-gal, míg a genotípusból származó 

eltéréseket #-tel jelöltem. 
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Az UV-B besugárzás hatására a SOD aktivitás a vad típusú C24 vonalban nem változott, 

ellenben az rsr4-1 növényekben jelentős, csaknem 65%-os csökkenést mutatott (17. ábra). 

 

17. ábra: 4 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása az A. thaliana (C24 és rsr4-1) szuperoxid-dizmutáz (SOD) 

aktivitására. Az oszlopok 8 ismétlés átlagos értékeit mutatják, rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. 

A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok 

UV-B-indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (C24, fehér 

oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, 

azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 37.17 

± 9.2 U SOD mg-1 protein. 
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Három H2O2-semlegesítő enzimet vizsgáltunk, a dolgozatban korábban is bemutatott 

APX és POD mellett ezúttal a más abiotikus stresszválaszokban jelentős aktivitásváltozást 

mutató CAT aktivitására is kíváncsiak voltunk. A kezeletlen rsr4-1 levelek APX- és SOD-

aktivitása nem különbözött a C24 levelekétől, de a CAT-aktivitás abszolút értékei 2.5-ször 

magasabb, míg a POD-é háromszor alacsonyabban voltak, mint a vad típusú C24 kezeletlen 

leveleiben. Az UV-B-hatására dohánynövényeken kapott eredményeinkkel egybehangzóan a 

C24 levelek APX-aktivitása 30%-kal (17. ábra), a POD-aktivitásuk 25%-kal nőtt (18. ábra), 

míg a CAT-aktivitás változatlan maradt (19. ábra). Ezzel szemben, érdekes módon a B6-

csökkentett mutánsnak sem az APX-, sem a POD- és a CAT-aktivitásai sem változtak. 

 

18. ábra: 4 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása az A. thaliana (C24 és rsr4-1) aszkorbát-peroxidáz (APX) 

aktivitására. Az oszlopok 8 ismétlés átlagos értékeit mutatják, rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. 

A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok 

UV-B-indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (C24, fehér 

oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, 

azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 6.09 

± 1.19 U APX mg-1 protein. 
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19. ábra: 4 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása az A. thaliana (C24 és rsr4-1) hármas típusú peroxidáz (POD, 

A ábra) és kataláz (CAT, B ábra) aktivitására. Az oszlopok 8 ismétlés átlagos értékeit mutatják, rajtuk a hibasávok 

a számított standard deviációk. A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés utáni értékeket szürke 

oszloppal jelöltem. Az oszlopok UV-B-indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 100%-nak a vad típusú 

kontrollt tekintettük (C24, fehér oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból adódó különbségeket 

Student-féle t-próbával vizsgáltuk, azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a különbségeket eltérő 

betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 231.79 ± 35.9 U POD mg-1 protein (A), illetve 5.41 ± 1.14 U CAT mg-1 protein 

(B). 
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Bár a B6-vitamin hidroxilgyök-semlegesítő tulajdonságát elméleti kémiai számítások 

feltételezik (Matxain és mtsai. 2009), az ebben hiányos rsr4-1 mutánsok levélkivonatai 

valamivel magasabb nem enzimatikus hidroxilgyökkioltó-képességet mutattak, mint a C24 

levelek. Ez az antioxidáns-kapacitás mindkét genotípusban emelkedett UV-B-hatására, az 

emelkedés azonban az rsr4-1 mutánsokban másfélszer intenzívebb volt a C24-hez képest (20. 

ábra). 

 

20. ábra: 4 napos kiegészítő UV-B-kezelés hatása az A. thaliana (C24 és rsr4-1) hidroxilgyök (•OH) semlegesítő 

kapacitására. Az oszlopok 8 ismétlés átlagos értékeit mutatják, rajtuk a hibasávok a számított standard deviációk. 

A kezeletlen kontroll értékeket fehér, míg az UV-B-kezelés utáni értékeket szürke oszloppal jelöltem. Az oszlopok 

UV-B-indukált százalékos növekedéseket mutatnak, ahol 100%-nak a vad típusú kontrollt tekintettük (C24, fehér 

oszlop). Az UV-B-kezelésből és az eltérő genotípusból adódó különbségeket Student-féle t-próbával vizsgáltuk, 

azokat p < 0.05 esetén tekintettük szignifikánsnak, a különbségeket eltérő betűkkel jelöltem. A 100% értéke: 84.6 

± 17.1 µM etanol ekvivalens g−1 levél frisstömeg. 

A látható fény alatt fejlődött rsr4-1 mutáns az alacsonyabb POD-szintézis mellett azonos 

SOD-, APX- és magasabb CAT-aktivitással szabályozta a metabolikus H2O2-koncentrációt. A 

B6-vitamin szubsztrátként számos metabolikus út fontos résztvevője (Tambasco-Studart és 

mtsai. 2005), így az rsr4-1 mutáns csökkentett B6-koncentrációja miatt antioxidáns enzimek 

szintézisében elmaradhat a C24 vonaltól, ami indok lehet a megfigyelt lényegesen alacsonyabb 

POD-aktivitásra. UV-B-megvilágítás hatására a mutáns növény nem volt képes megemelni az 
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APX- és POD-aktivitását, így feltehetően oxidatív úton károsodott, amit a jelentősen lecsökkent 

fotoszintetikus aktivitás mutat. A kevésbé hatékony B6-vitamin szintézis és így kevésbé 

hatékony nem enzimatikus O2
•--semlegesítés (Denslow és mtsai. 2005) ellenére az rsr4-1 

levelekben az enzimatikus O2
•--semlegesítés (SOD) az UV-B-hatására lecsökkent. Ennek 

lehetséges magyarázata a H2O2-koncentráció emelkedésének elkerülése, illetve mérséklése a 

mutánsokban megfigyelt alacsony (és UV-B-kezelésre nem aktiválódó) POD-aktivitás ellenére. 

A magasabb CAT-aktivitástól függetlenül a mutáns növények UV-B hatására károsodtak, ami 

az UV-B-kezelt rsr4-1 minták változatlan CAT-aktivitásával együttesen arra utal, hogy a CAT 

szerepe a növényi UV-B-válaszokban kevésbé fontos. A fentiek alapján az UV-B-kezelt rsr4-

1 levelekben nagyobb valószínűséggel játszódott le az 5.2. fejezetben részletezett H2O2  •OH 

fotokonverzió, aminek megfelelően UV-B hatására a mutáns •OH antioxidáns-kapacitása a 

C24-nél nagyobb mértékben nőtt. Ez alapján viszont arra következtetünk, hogy ezekben a 

növényekben az egyéb antioxidánsok a B6-vitaminnál jelentősebb mértékben járulnak hozzá a 

nem enzimatikus •OH-semlegesítéshez. 
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6. Következtetések és hipotézis 

Munkánk során megvizsgáltuk a növények ellenőrzött körülmények között, kiegészítő 

UV-B-sugárzásra adott antioxidáns válaszait, továbbá igazoltuk az UV-B-sugárzás ROS-keltő 

képességét in vitro és in vivo. Eredményeink azt mutatják, hogy UV-B-hez történő 

alkalmazkodás kulcsmolekulája a hidrogén-peroxid, melynek sejten belüli koncentrációját a 22. 

ábrán bemutatott folyamatok szabályozzák. 

 

22. ábra: A hidrogén-peroxid (H2O2) központi szerepe az UV-B-hez történő alkalmazkodásban. Abiotikus 

faktorok szuperoxidgyök-anionok megjelenését okozhatják a növényi sejtekben (1). Ezeket a SOD H2O2-dá 

alakítja (2). Környezeti hatások emellett okozhatnak közvetlenül is H2O2-koncentráció-emelkedést (3), melyet a 

sejt a H2O2-semlegesítő antioxidáns enzimek aktivitás-növekedésével (4) és a nem enzimatikus antioxidáns-

kapacitások fokozásával (5) szabályoz. Kizárólag az UV-B-re jellemző tulajdonság, hogy a H2O2 molekulákat 

képesek •OH-ké alakítani (6), amit a növények UV-B-abszorbeáló molekulák fokozott szintézisével 

mérsékelhetnek (7). A kialakuló •OH semlegesítéséért nem enzimatikus antioxidánsok felelnek (5). 
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A H2O2 elleni védekezés hatékonysága az UV-akklimáció során kritikus, ezt a következő 

eredményeink igazolják: 

1. az UV-B más abiotikus faktorokhoz hasonlóan fokozza a szöveti H2O2 termelődést 

(Czégény és mtsai. 2014), 

2. az UV-B hatására keletkező H2O2 kimutatható a kloroplasztiszokban, 

3. továbbá a környezeti tényezők közül egyedüliként képes a H2O2-ot sokkal 

oxidálóbb •OH-ké alakítani (Czégény és mtsai. 2014). 

4. Ezeknek megfelelően a felhasznált modellnövények UV-B-alkalmazkodásuk során 

kialakított antioxidáns-profiljában az eredményes hidrogén-peroxid-semlegesítés 

mutatkozott hangsúlyosnak. Az alkalmazott UV-B dózisok leginkább az APX- és a 

POD-aktivitását fokozták, míg a CAT-aktivitásában nem történt változás, mely 

alapján arra következtethetünk, hogy az UV-B H2O2-koncentrációt fokozó hatása a 

kloroplasztisz mellett a vakuólumra összpontosul, melyet a H2O2-semlegesítésben 

közvetve részt vevő GST aktivitásának jelentős UV-B-indukált emelkedése szintén 

alátámaszt (Majer és mtsai. 2014, Czégény és mtsai. 2016a). 

5. A hatékonyabb aszkorbát- és glutation-helyreállítás eredményes UV-B-

alkalmazkodást biztosított a két vizsgált transzplasztomikus dohány genotípusban, 

mely növények kisebb mértékben aktiválták a vad típusúaknál kulcsfontosságú 

APX és POD enzimeket. Ez azt igazolja, hogy az ASC és a GSH rendkívül fontos 

szerepet játszik az UV-B-alkalmazkodásban is (Czégény és mtsai. 2016a). 

6. A B6-vitamin szintézisében csökkentett Arabidopsis mutánsok a vad típusnál 

kevésbé tudtak alkalmazkodni a kiegészítő UV-B-megvilágításhoz. A kevésbé 

sikeres alkalmazkodás annak volt köszönhető, hogy az rsr4-1 genotípus UV-B 

hatására nem tudta fokozni az APX- és POD-aktivitásait, így a H2O2 

kloroplasztiszos és vakuoláris semlegesítése nem volt megfelelő. Elképzelhető, 

hogy a B6-vitamin szubsztrátként fontos szerepet tölt be a POD enzim 

bioszintézisében, vagy a POD működésében (Czégény és mtsai., publikációra 

előkészített eredmények). 
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Az eredményeink lehetővé tették az UV-B és más abiotikus stresszhatások 

kölcsönhatásainak egyik aspektusát magyarázó hipotézis felállítását (Czégény és mtsai. 2016b). 

Az UV-tól eltérő abiotikus hatásokra jellemző SOD-aktivitás-emelkedés (Zhang és Kirkham 

1994, Alscher és mtsai. 2002, Cruz de Carvalho 2008) az általunk alkalmazott alacsony dózisú 

UV-B-sugárzás során nem volt jellemző, az UV-B sokkal inkább a levelek peroxidázaktivitás-

növekedésére volt hatással. Ez alapján állítottuk fel hipotézisünket, mely Sabater és Martín 

(2013) munkájának átgondolásával született meg (23. ábra), és laboratóriumi körülmények 

között, a napsugárzásban tartalmazottól eltérő PAR/UV-B-arányokat alkalmazó kísérletekre 

épül. Az eredeti tanulmányban szereplő modell szerint a stressz során a kloroplasztiszban 

kialakuló (1O2 + O2
•-)/H2O2 koncentrációk aránya határozza meg, hogy a stressz oxidatív 

károsodáshoz vagy programozott sejthalálhoz vezet. A sejten belüli aktuális ROS-

koncentrációk pontos meghatározása a kevésbé extrém, súlyos károsodás helyett 

alkalmazkodási válaszokat kiváltó kezelések esetén problémás (2.1.1. fejezet), ezért a 

hipotézisünket a ROS-koncentrációk helyett a specifikus antioxidánsok szemszögéből állítottuk 

fel. Mivel a SOD működése során H2O2 keletkezik, nem lehetséges a fenti arányban szereplő 

ROS-ok egyszerű átírása a vonatkozó antioxidánsokra. Az azonban tisztán látszik, hogy a 

természetesnél sokkal alacsonyabb PAR mellett alkalmazott UV-B-stresszre jellemző alacsony 

1O2-koncentrációk esetében a O2
•-- és H2O2-szintek határozzák meg a sejt ROS arányát. Az 5.3. 

fejezetben ismertetett kísérletekben a kiegészítő UV-B-sugárzás hatására nem változott 

jelentősen a növények fotoszintetikus aktivitása, amely szintén az alacsony 1O2-koncentrációra 

utal. A 22. ábrán az eredeti modell átdolgozása szerepel, mikor a sejten belüli 1O2-

koncentrációja sokkal alacsonyabb, mint a O2
•--é, vagy a H2O2-é. Egyenlőtlenül magas SOD- 

vagy peroxidáz-aktivitás esetén a (1O2 + O2
•-)/H2O2 extrém értékeket vehet fel, míg az oxidatív 

stresszhez történő alkalmazkodás esetén ez az arány kiegyenlítettebb. A levelek antioxidáns-

képessége számos faktor függvénye, mint pl. a faj, a levél kora vagy a nevelési körülmények, 

melyekkel a hipotézisünk nem foglalkozik és kizárólag az UV-B okozta antioxidáns-

változásokra épül. 

Az UV-B-hez történő alkalmazkodás kulcsa a H2O2  •OH átalakulás miatt a peroxidáz-

aktivitás megfelelő emelkedése. Ez a SOD enzim H2O2-termelő képessége miatt a SOD-nál 

intenzívebb peroxidáz-növekedést is jelent egyben, azonban a nagyon magas peroxidáz: SOD-

arányok (azaz magas O2
•-/H2O2) programozott sejthalálhoz vezethetnek (Sabater és Martín 

2013). A saját akklimációs kísérleteink (5.3. fejezet) Rao és mtsai. (1996) tanulmányával 

kiegészülve nagyobb növekedést mutattak mind dohány, mind Arabidopsis levelek peroxidáz-
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aktivitásban, mint SOD-ban: ennek megfelelően 1.5-4 a peroxidáz : SOD-aktivitásaránynak 

feleltek meg. 

Ezzel ellentétben a peroxidázokénál intenzívebb SOD-aktiválódás 1 alá csökkenti a (1O2 + O2
•-

)/H2O2 értékét. A mi kísérleteinkben alkalmazottnál nagyobb UV-dózisokat használva Alexieva 

és mtsai. (2001) borsó növényekben másfélszeres SOD-növekedés mellett nem tapasztaltak 

peroxidáz-emelkedést, így az általuk leírt kísérlet peroxidáz : SOD-aránya kisebb volt mint 1. 

A 23. ábrán illusztrált hipotézisünk szerint ez oxidatív károsodáshoz vezetett, amit a szerzők az 

általuk alkalmazott UV-B-kezelés hatására kiváltott lipid-peroxidációként dokumentáltak is 

(Alexieva és mtsai. 2001). 

 

23. ábra: Sabater és Martín (2013) általános stressz hipotézise UV-B-hatásokra specifikálva, grafikus 

ábrázolásban. Eszerint abban az esetben, ha a sejt 1O2 koncentrációja alacsony, a szuperoxid-dizmutáz (SOD) és a 

H2O2-semlegesítés hatékonysága (peroxidáz képesség) határozzák meg az UV-B-hez történő alkalmazkodás 

sikerességét. A két tengelyen az adott enzimek stressz-indukált relatív növekedéseit tüntettük fel. Nullával a 

vonatkozó kontroll növények alapaktivitásait jelöltem (szaggatott vonal), mínusszal az aktivitás csökkenését, 

plusszal pedig a növekedését. Az eredeti modell szerint az egyenlőtlen peroxidáz : SOD arányok sejthalálhoz 

vezethetnek (szürke dobozok), míg ha a kettő aránya egyenlő, akkor az oxidatív stresszhez történő sikeres 

alkalmazkodásról beszélhetünk (pontozott vonal). Ezzel szemben UV-B-megvilágítás esetén az egynél nagyobb 
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peroxidáz : SOD-arány esetén valósul meg az akklimáció, míg egynél kisebb arányok esetén (Alexieva és mtsai. 

2001) oxidatív károsodásról beszélhetünk (kék keretű szövegdobozok). 

Az UV-B-alkalmazkodáshoz ideális peroxidáz : SOD-arányt nehéz lenne pontosan 

megbecsülni, ugyanis az alkalmazott kiegészítő UV-B hatása erősen függ a vele együtt 

alkalmazott PAR intenzitásától, illetve egyéb stresszfaktorok hatásaitól. A hipotézisünk 

alacsony 1O2-koncentrációt feltételez, viszont amennyiben ez nem valósul meg és a (1O2 + O2
•-

)/H2O2 értéke a 1O2-nek köszönhetően magas, alacsony UV-B-dózisok is okozhatnak oxidatív 

károsodást. Magas kloroplasztiszos 1O2-koncentráció abban az esetben alakulhat ki, amikor 

különböző stresszfaktorok együttesen gátolják a PSII elektrontranszportját, vagy a PSII fehérje-

helyreállító mechanizmus károsodott (Tikkanen és mtsai. 2012). Modellkísérletek szerint 

kloroplasztiszban az UV-A képes 1O2 keletkezést okozni (Barta és mtsai. 2004), így a látható 

fény (PAR) okozta fotoinhibíció hiányában is elképzelhető, hogy ez a hatás a levelek UV-B-

sugárzásra adott válaszait is módosítja. Különösképpen valószínű ennek megvalósulása 

természetes körülmények között, amikor a teljes napfény mellett egyéb, potenciális ROS-

forrásként fellépő környezeti hatások is érvényesülnek.  
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7. Összefoglalás 

Az UV-B-sugárzás a növények fontos szabályozó faktora és információforrása. A 

napfény UV-B-tartománya önmagában nem számít stresszornak, azonban egyéb környezeti 

tényezőkkel együttesen hatva, szinergikus hatásuk a növényi szövetek oxidatív károsodását is 

okozhatja. Ez a szinergizmus a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyoknak 

köszönhetően egyre gyakrabban előfordulhat a természetben is. A növények az UV-B-hez 

történő alkalmazkodásuk során egy érzékeny prooxidáns-antioxidáns egyensúly fenntartására 

törekednek, így a magasabb ROS-koncentrációkat intenzívebb antioxidáns-szintézissel 

szabályozzák. Egyes ROS-ok jelátviteli molekulaként közvetett utakon képesek az antioxidáns 

válaszok beindítására, ezáltal az alkalmazkodás elősegítésére. Amennyiben ez az egyensúly 

sérül, és a fokozott ROS-termelődést nem követik megfelelő antioxidáns-válaszok, oxidatív 

stressz alakul ki. 

A H2O2 a legstabilabb ROS, amely a jelátvitelben fontos szerepet játszó molekulaként 

metabolikus koncentrációban állandóan jelen van a növényi szövetekben. Ezek a metabolikus 

szintek környezeti tényezők (így az UV-B) hatására megemelkedhetnek, és UV-B-besugárzás 

esetén potenciális veszélyforrásként hathatnak. A természetes napfényben is jelen lévő UV-B-

tartomány ugyanis az egyetlen abiotikus faktor, amely képes a H2O2-ot sokkal oxidálóbb •OH-

ké alakítani (Czégény és mtsai. 2014). 

Növénynevelő kamrában végzett kísérleteink során bebizonyítottuk, hogy a 

dohánynövények a celluláris •OH, de leginkább a H2O2-koncentrációk megfelelő szabályozása 

esetén képesek sikeresen alkalmazkodni az UV-B-sugárzáshoz (Majer és mtsai. 2014). Már 

alacsony dózisú, kiegészítő UV-B-hez történő alkalmazkodás során is megemelkedik a 

kloroplasztisz H2O2 koncentrációja, amelynek szabályozásában a megfelelő APX- és POD-

aktivitás mellett az aszkorbát és a glutation hatékony helyreállítása is rendkívül fontos (Czégény 

és mtsai. 2016a). 

Számos abiotikus stresszhatás eredménye a B6-vitamin fokozott szintézise. A B6-

szintézisében gyengített Arabidopsis mutánsok UV-B-kezelés hatására az intenzívebb SOD-, 

illetve CAT-aktivitásuk, valamint nagyobb •OH antioxidáns-kapacitásuk ellenére is oxidatív 

károsodást szenvedtek. Ennek oka, hogy nem voltak képesek APX- és POD-aktiválással 

válaszolni a megemelkedő kloroplasztiszos és vakuoláris H2O2-koncentrációra. 
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Az előzőekben bemutatott eredmények összegzése után felállítottunk egy hipotézist, 

amely a növényi UV-B-akklimációhoz szükséges antioxidáns-válaszok arányait modellezi. 

Eszerint a növénynevelő kamrákban alkalmazott alacsony PAR (és ezzel együtt elhanyagolható 

mennyiségű 1O2) mellett a sikeres UV-B-alkalmazkodás abban az esetben valósul meg, ha a 

peroxidáz : SOD-aktivitás arány > 1 (Czégény és mtsai. 2016b). 
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8. Summary 

Ultraviolet radiation (UV, 280 – 400 nm) at mid-latitudes of Northern hemisphere is 

known as a regulating factor of plant development rather than a stressor, however when solar 

UV coacts with other abiotic factors their synergistic effect can lead to increased production of 

reactive oxygen species (ROS). ROS concentrations are well-controlled by antioxidants to 

provide successful acclimation to an inconstant environment. Oxidative damage may develop 

when this sensitive ROS/antioxidant balance is shifted by elevated ROS generation. ROS can 

also regulate antioxidant synthesis and support acclimation through signalling pathways. The 

sensitive balance of pro- and antioxidants can shift, if increased ROS production is not followed 

by effective antioxidant responses. 

Hydrogen peroxide (H2O2) the most stable ROS is documented as a signalling molecule 

in plant leaves. H2O2 is generated at several sites and its concentrations are usually well-

controlled by scavenging enzymes. Cellular H2O2 levels can be increased by abiotic factors, 

including UV itself. Additional, solar wavelengths of UV-B have the ability to photoconvert 

H2O2 to more oxidizing hydroxyl radicals (•OH) (Czégény et al. 2014). To avoid the damaging 

consequences of this reaction, plants strengthen both H2O2 and •OH neutralizing as part of 

acclimative responses to UV-B (Majer et al. 2014). Increased chloroplast located hydrogen 

peroxide levels are detectable during acclimation to low doses of UV-B. In addition to 

appropriate ascorbic peroxidase (APX) and class III peroxidase (POD) defence, effective 

regeneration of oxidised ascorbate and glutathione in chloroplasts is also essential to successful 

UV-acclimation (Czégény et al. 2016a). 

Several abiotic stressors provoke increased synthesis of B6 vitamin. B6 deficient 

Arabidopsis thaliana plants feature higher superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) 

activities and •OH antioxidant capacities than the corresponding wild type, but tolerated UV-B 

to a lesser extent. B6 deficient mutants were unable to counterbalance elevated H2O2 

concentrations with the activation of APX and POD enzymes in chloroplasts and vacuoles and 

thus suffered more oxidative damage than the wild type. 

Based on the data above and other reports we formulated the following hypothesis 

describing the antioxidant angle of plant UV-responses. In experiments conducted at moderate 

PAR levels, such as used in growth chambers (i.e. in the absence of high cellular 1O2 
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concentrations) successful acclimation to UV-B is realized when the ratio of peroxidase : SOD 

activities is > 1 (Czégény et al. 2016b). 
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