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1 Rövidítések jegyzéke 

[CS(Ch5A)], kromoszómaszubsztitúciós vonal, melyben a CS 5A kromoszómáját a Ch genotípus 5A-
ja helyettesíti 

[CS(Tsp5A)], kromoszómaszubsztitúciós vonal, melyben a CS 5A kromoszómáját a Tsp genotípus 
5A-ja helyettesíti 

AGLG1, „agamous-like gene”, AGLG1-re hasonlító gén 

AP1, „AP1-like MADS-box protein” (AP=apetala), Apetala1-re hasonlító MADS-box fehérje 

bcs, bokrosodási csomó 

bp, bázis pár 

Ch, Triticum aestivum ssp. aestivum cultivar Cheyenne 

Cys, cisztein 

Cys-Gly, ciszteinil-glicin 

CySS, cisztin 

Cystinyl-Gly, cisztinil-glicin 

cZ, „cis-zeatin”, cisz-zeatin 

cZ9G, „cZ-N9-glucoside”, cZ-N9-glükozid 

cZOG, „cZ-O-glucoside”, cZ-O-glükozid 

cZR, „cZ riboside”, cZ ribozid 

cZR5'MP, „cZR 5’-monophosphate”, cZR 5’-monofoszfát 

cZROG, „cZR-O-glucoside”, cZR-O-glükozid 

CS, Triticum aestivum ssp. aestivum cultivar Chinese Spring 

DHZ, „dihydrozeatin”, dihidrozeatin 

DHZ9G, „DHZ-N9-glucoside”, DHZ-N9-glükozid 

DHZOG, „DHZ-O-glucoside”, DHZ-O-glükozid 

DHZR, „dihydrozeatin riboside”, dihidrozeatin ribozid 

DHZR5'MP, „DHZR 5'-monophosphate”, DHZR 5’-monofoszfát 

DHZROG, „DHZR-O-glucoside”, DHZR-O-glükozid 

FS, fahéjsav 

FT, „flowering locus T”, T virágzási lókusz 

GF, generatív fázis 

GOI, „gene of interest”, célgén 

GSH, glutation  

GSSG, glutation-diszulfid 

HKG, „housekeeping gene”, háztartási gén, referenciagén 

hmGSH, hidroximetil-glutation 

hmGSSG, hidroximetil-glutation diszulfid 

HN, hosszúnappal 

HPLC, „High Performance Liquid Chromatography”, nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia 

iP, „isopentenyladenine”, izopenteniladenin 

iP9G, „iP-N9-glucoside”, iP-N9-glükozid 

iPR, „isopentenyladenosine”, izopenteniladenozin 
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iPR5'MP, „iPR 5’-monophosphate”, iPR 5’-monofoszfát 

IRE, „intronic regulatory element”, intronban elhelyezkedő szabályozó elem 

KB, kettős befűződés 

KEGG, „Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes” 

LOD, „logarithm of odds”, a QTL adott lókuszban való előfordulásának valószínűségét kifejező érték, 
a legnagyobb LOD értékkel rendelkező pozícióban a legvalószínűbb az adott QTL előfordulása 

MQ víz, Milli-Q készülékkel tisztított, molekuláris biológiai tisztaságú víz 

mvp2, Triticum monococcum „maintained vegetative phase mutant”, virágzásra képtelen deléciós 
mutáns 

ND, nem detektálható 

NIL, „near isogenic lines”, közel izogén vonalak, közel azonos genotípusok 

oHFS, orto-hidroxi-fahéjsav 

qRT-PCR, „quantitative real-time” PCR, kvantitatív valós-idejű PCR 

QTL, „quantitative trait loci”, mennyiségi jelleget meghatározó lókuszok 

RN, rövidnappal 

ROS, „reactive oxygen species”, reaktív oxigénformák (a dolgozatban az AOS „active oxygen 
species”, aktív oxigénformák és ROI „reactive oxygen intermediates”, reaktív oxigén intermedierek 
rövidítések helyett ezt használjuk)  

SA, „salicylic acid”, szalicilsav 

SNP, „single-nucleotide polymorphism”, egypontos nukleotid-polimorfizmus, sznip 

TAIR, „The Arabidopsis Information Resource” 

Tm, Tm wt, Triticum monococcum „wild type”, egy vad típusú Triticum monococcum vonal (KU-104-
es azonosító számmal) 

Tsp, Triticum aestivum ssp. spelta 

tZ, „trans-zeatin”, transz-zeatin 

tZ9G, „tZ-N9-glucoside”, tZ-N9-glükozid 

tZOG, „tZ-O-glucoside”, tZ-O-glükozid 

tZR, „trans-zeatin riboside”, transz-zeatin ribozid 

tZR5'MP, „tZR 5’-monophosphate”, tZR 5’-monofoszfát 

tZROG, „tZR-O-glucoside”, tZR-O-glükozid 

VF 20 °C, vegetatív fázis a 20 °C-on zajló nevelés alatt 

VF 4 °C, vegetatív fázis, a hidegkezelés elején 

VRN1, „vernalization1” (VRN=vernalization, vernalizáció), a gabonafélék legfőbb vernalizációs génje 

γ-EC, γ-glutamilcisztein 

γ-ESSE, γ-glutamilcisztein diszulfid 
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2 Bevezetés 

A FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) adatai szerint 2000 és 2014 

között búzából átlagosan majdnem 4,5 millió tonnát termeltünk évente. A kukorica (~ 7 millió 

tonna/év) után ez a második legfontosabb gabonanövényünk. Az evolúciós folyamatok során 

alapvetően kétféle életformájú búza alakult ki. Az egyik a hosszabb vegetációs periódussal 

rendelkező őszi búza, a másik a tavaszi. (Emellett léteznek fakultatív életformájú búzák is, amelyek 

nem rendelkeznek vernalizációs igénnyel, emiatt tavasszal is elvethetők, viszont mivel fagytűrők 

ősszel is el lehet vetni ezeket.) Magyarországon az őszi búza vetése az elterjedtebb. Az őszi búza 

optimális vetésideje hazánkban október 5-e és 25-e közé esik. Fontos, hogy a növények a téli fagyok 

beállta előtt eléggé megerősödjenek ahhoz, hogy túlélhessék a hideget. A hőmérséklet alacsony 

értékekre történő lecsökkenése előtt a bokrosodási csomókban a hajtáscsúcs vegetatív állapotban 

van. A növény fagytűrése leginkább a hajtáscsúcs túlélőképességétől függ. Ha megtörténik a 

vegetatív/generatív átmenet, és a hajtáscsúcson megjelennek a későbbi virág primordiumok, a 

növények fagytűrése drasztikusan lecsökken. 

Tekintve, hogy az őszi búza a hazai élelmezési és takarmányozási iparban ennyire fontos 

szereppel bír, és a szélsőséges időjárási változások - amelyek a globális klímaváltozás 

következtében egyre gyakoribbá válhatnak - hatalmas termésveszteséget okozhatnak; a virágzási 

idő, illetve a fagytűrés szabályozásának hátterében lévő folyamatok részletes tudományos 

megismerése napjaink agrárkutatásának egyik fontos területe. Az ilyen irányú alapkutatás során 

megszerzett tudás a gabonanemesítők számára is hasznos információkat biztosít, lehetővé téve 

számukra azt, hogy a hazai természeti viszonyoknak megfelelőbb, abiotikus stresszel szemben 

ellenállóbb fajtákat nemesíthessenek. 

A martonvásári Növényi Molekuláris Biológia Osztályon – ahol jelen disszertáció is született – 

régóta foglalkoznak az őszi búza fagytűrésének átfogó megismerésével. Ehhez rendelkezésre álltak 

olyan kromoszómaszubsztitúciós vonalak, melyek ugyanabban a genetikai háttérben (Chinese 

Spring kenyérbúza) más-más 5A kromoszómát tartalmaztak. A búza 5A kromoszómája speciális 

szereppel bír a virág primordium és a fagytűrés kialakulásának szabályozásában, mert nagyszámú, 

ezen folyamatokra ható gént hordoz (Galiba és mtsai. 1995). Ezenkívül rendelkezésünkre állt egy 

olyan deléciós mutáns Triticum monococcum vonal is (mvp2, „maintained vegetative phase mutant”, 

virágzásra képtelen deléciós mutáns), melyben a deléció az 5A kromoszómán, konkrétabban a Vrn1 

lókuszban (ebben a lókuszban található a VRN1 gén, a gabonafélék legfőbb vernalizációs génje) és 

környékén helyezkedett el (Yan és mtsai. 2003, Shitsukawa, Ikari, Shimada, és mtsai. 2007). Így 

munkám során bekapcsolódhattam egy átfogó vizsgálatba, amely során többféle megközelítéssel 

elemeztük a vegetatív/generatív átmenet alatt bekövetkező, fagytűrésre ható génexpressziós-, 

redox-, és hormonális változásokat, annak reményében, hogy a kapott eredmények elméleti és 

gyakorlati vonatkozásban is hasznosíthatóak lesznek a gabonanemesítési munkák során. 
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3 Irodalmi áttekintés 

3.1 Hideg által gerjesztett oxidatív stressz 

A stresszor a környezet egy olyan eleme, amely élettani alkalmazkodást előidéző változásokat 

eredményezhet. A hatásai minden esetben lehetnek specifikusak és aspecifikusak is. A növényekre 

vonatkozóan a stresszhatás definíciója sokat változott az évek során. Larcher 1987-ben (Larcher 

1987) a következőképpen adta meg a definíciót: 

„A stressz egy olyan terheléses állapot, amelyben a növénnyel szembeni, fokozott 

igénybevétel a funkciók kezdeti destabilizációját követően egy normalizálódáson át az ellenállóság 

fokozódásához vezet, majd a tűréshatár túllépésekor tartós károsodást vagy akár pusztulást is okoz.” 

Ez a meghatározás mára úgy módosult, hogy a stressz az a fiziológiai állapot, amelyben a 

növények növekedése, fejlődése és szaporodása a környezeti terhelés miatt a genomban 

meghatározott lehetőségek alatt marad (Bratek és mtsai. 2013). Ebben a definícióban nem 

szerepelnek a stressz szindróma jellegzetes szakaszai, mint a korábbiban, viszont felhívja a 

figyelmet arra, hogy a fiziológiai állapot következtében a genomban meghatározott lehetőségekhez 

képest történik a változás. 

A stressz-szindróma négy jellegzetes szakaszból áll (Lichtenthaler 1996).  

1. Az első az úgynevezett vészreakció, mely során a növény vitalitása csökken és a felépítő 

folyamatok helyett a lebontásé lesz a főszerep. Valamint elválik, hogy elpusztul-e az 

egyed, vagy túlél abban az esetben, ha ezt a rezisztencia-potenciálja lehetővé teszi és 

megindul az edződés. 

2. Az edződés folyamata a második stressz-szindróma szakaszban zajlik, amit ellenállási 

szakasznak nevezünk. Ebben a szakaszban a védekezési mechanizmusok beindulásáé 

a főszerep, ami alkalmazkodáshoz vezethet és a növény vitalitása akár magasabb szintre 

is törhet, mint amilyen a stresszor megjelenése előtt volt. 

3. Természetesen ez a folyamat nem tarthat a végtelenségig, a rezisztencia-maximum 

elérése után elindul a stressz-szindróma harmadik szakasza, melyet kimerülési 

szakasznak hívunk. Ha e szakasz során sem csökken a stresszhatás, akkor ez előbb-

utóbb a növény krónikus károsodásához és pusztulásához vezet. 

4. A stressz megszűnése esetén viszont elindulhat a negyedik fázis; a regeneráció 

(Lichtenthaler 1996, Bratek és mtsai. 2013). 

A stresszel szembeni alkalmazkodás megtörténhet az egyed életében, ezzel szolgálva a 

túlélését és ezt akklimatizációnak nevezzük, illetve generációkon átívelő alkalmazkodási folyamat is 

kialakulhat, amit adaptációnak hívunk. 

A különböző stresszorokat legalább kétféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Beszélhetünk 

természetes (például: fény, alacsony vagy magas hőmérséklet, szárazság, fagyhatás, stb.) vagy 

antropogén eredetű (például: herbicidek, légszennyező anyagok, toxikus nehézfémek, stb.) 

stresszorokról, illetve abiotikus (pl. fény, alacsony vagy magas hőmérséklet, szárazság, stb.) vagy 
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biotikus (pl.: vírusok, baktériumok és gombák) stressz ágensekről. Fontos még megjegyezni, hogy 

a növényt érő stressz esetében legtöbbször nem egyetlen ágens hatásáról beszélhetünk, és a 

többféle hatás erősítheti, vagy gyengítheti egymás hatását. Egyik jól ismert, egymást erősítő 

stresszfaktor páros az alacsony hőmérséklet és nagy fényintenzitás. Ez az additív hatás azon alapul, 

hogy a hideg lassítja a fotoszintézis biokémia folyamatait, ami gerjesztési energiafelesleget 

eredményez (Bratek és mtsai. 2013). Emellett a hideg önmagában is hatással van a membránok 

fiziológiás állapotára. 

A kutatások rávilágítottak arra, hogy ugyan más-más anyagcsere útvonalakon, de az összes 

stresszfaktor végső soron oxidatív stresszhatást is okoz. Az oxigén molekula részleges redukciója 

során keletkező szuperoxid anion (+1 e-), hidrogén peroxid (+2 e-) és hidroxil gyök (+3 e-), a teljes 

vízzé (+4 e-) történő redukció mellett mindig előfordulhat (1. ábra). 

Kísérleteink során a hideg által kiváltott oxidatív stresszhatás és a vegetatív/generatív átmenet 

közötti összefüggést szerettük volna alaposabban megismerni. Legfontosabb előzményként Kocsy 

és munkatársainak (2000) kísérletei szolgáltak, ahol a hidegedzés során a glutation mennyiségében 

bekövetkező változásokat vizsgálták búzában. Kocsy és mtsai. (2000) összefüggést találtak többek 

között a glutation akkumuláció és az 5A kromoszóma eredete között eltérő fagytűrésű 

kromoszómaszubsztitúciós vonalakban. Megállapították azt is, hogy a glutation mennyiségi 

növekedése hozzájárulhat a jobb fagytűrés elősegítéséhez a búzában. 

3.1.1 Oxidatív stresszel szembeni védekezés, antioxidáns rendszerek 

A reaktív oxigénformák („reactive oxygen species”, ROS), más néven aktív oxigénformák 

(„active oxygen species”, AOS) vagy reaktív oxigén intermedierek („reactive oxygen intermediates”, 

ROI) a légköri oxigén részleges redukciója során keletkeznek (Helena és Carvalho 2008). (Jelen 

dolgozatban a ROS rövidítést fogjuk használni.) Nem csupán a 3.1 fejezetben már említett 

1. ábra: Reaktív oxigénformák keletkezése az oxigén részleges redukciója vagy energia transzfer által Apel 
és Hirt (2004) és Rodriguez és Redman (2005) nyomán 
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szabadgyököket, mint például a szuperoxidot, hidrogén-peroxidot kell ROS molekulának 

tekintenünk, hanem ide sorolandó a szinglet oxigén is (1. ábra). 

Ezen molekulák legfőbb toxicitása abban áll, hogy olyan kaszkád folyamatokat indítanak be, 

melyek végén hidroxilgyök vagy más káros molekula, például lipid-peroxid keletkezik (Noctor és 

Foyer 1998). 

A növényi szervezetekben a ROS képződése valójában egy állandó folyamat. ROS molekulák 

képződnek a kloroplasztiszokban, a mitokondriumokban és peroxiszómákban is. Viszont a ROS 

molekulák képződése mellett ezek eliminációja is folyamatosan zajlik, fenntartva egy egyensúlyi 

állapotot. A stresszorok valójában ezt az egyensúlyt képesek felborítani, ami legtöbbször a ROS 

molekulák mennyiségi növekedése felé billenti a mérleg nyelvét. A hideg által okozott ROS 

mennyiségi növekedését fenyőben például Tao és mtsai. (1998) mutatták ki. A legfontosabb 

enzimatikus antioxidánsok (lásd majd 3.1.1.1 fejezet) aktivitásának méréséből – az összes általuk 

vizsgált enzim magasabb aktivitást mutatott - következtettek a megnövekedett ROS mennyiségre. 

Nem enzimatikus antioxidánsokat (lásd majd 3.1.1.2 fejezet) is vizsgáltak, és megállapították, hogy 

a redukált GSH (glutation) jelentősen megnövekedett a hidegkezelés során, míg az oxidált glutation 

(GSSG) mennyiségére nem volt jelentős hatással a kezelés. Anderson és mtsai. (1992) is 

fenyőfélékben vizsgálták a glutation mennyiségi változásának éves periódusát. Érdekes, hogy náluk 

a hideg után a GSSG szint lecsökkent. Egy másik átfogó vizsgálatban azonban ezen molekula 

mennyisége hidegre a vörös lucfenyőben (Picea rubens) megnövekedett (Madamanchi és mtsai. 

1991). A fenti példákon azt láthatjuk, hogy a glutation stressz indukálta mennyiségi változása, vagy 

az oxidációs foka nem feltétlenül követ egységes trendeket. Ezután felmerülhet bennünk az a kérdés 

is, amit Michael Tausz és mtsai. (2004) tettek fel, hogy milyen megbízhatósággal használható a 

glutation stressz-markerként. A fenti szerzőket is az zavarta, hogy az irodalomban fellelhető 

eredmények alapján nem voltak egységes a stresszhatások következtében mért glutation, illetve 

redox állapotának változásai. Egy almán végzett (Malus domestica cv. Jonagold Wilmuta) 

vizsgálattal igazolták, hogy nagyon fontos figyelembe venni a változás kinetikáját is. Megállapították, 

hogy a stresszhatás elején, a készleten lévő GSH kezd el oxidálódni, és csak később indul be a GSH 

bioszintézise, amit a stressz fokozódása miatti további oxidáció lecsökkent. Önmagában csak a GSH 

mennyiségét vizsgálni egyetlen időpillanatban ezért nem szerencsés (Tausz és mtsai. 2004). 

Kísérleteink során mi is törekedtünk arra, hogy a hidegkezelés elindítása után több, előre 

meghatározott időpontban végezzük a méréseket. 

Természetesen az antioxidánsok mennyiségi változásának mérésével, az antioxidáns 

enzimek aktivitásának mérésével a gabonákkal végzett stresszélettani kutatásokban is régóta 

foglalkoznak (Kocsy és mtsai. 2011, 2013, Gulyás és mtsai. 2014). 

3.1.1.1 Enzimatikus antioxidánsok 

A következőkben a ROS molekulákkal szembeni védekező rendszerrel szeretnék foglalkozni, 

és részletesebben bemutatni az antioxidánsokat. Minden olyan molekula, ami képes egy ROS 

molekula hatását kioltani anélkül, hogy belőle káros gyök keletkezzen antioxidánsnak tekinthető. 
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Minden antioxidáns és antioxidáns enzim valahol megszakítja az oxidációs kaszkádot. A 

legfontosabb antioxidáns enzimeket mutatja be az 1. táblázat Noctor és Foyer (1998) nyomán: 

1. táblázat Antioxidáns enzimek 

enzim rövidítés EC szám 

szuperoxid-dizmutáz SOD 1.15.1.1 

aszkorbát-peroxidáz APX 1.11.1.11 

monodehidroaszkorbát-reduktáz MDHAR 1.6.5.4 

dehidroaszkorbát-reduktáz DHAR 1.8.5.1 

glutation-reduktáz GR 1.6.4.2 

kataláz CAT 1.11.1.6 

glutation-peroxidáz GPX 1.11.1.9 

glutation S-transzferáz GST 2.5.1.18 

(Noctor és Foyer 1998) 

 

Az 1. táblázatban felsorolt enzimek mellett természetesen más antioxidáns enzimek is 

léteznek. Bizonyos aszkorbát független peroxidázok például fenolos vagy enolos szubsztrátok 

mellett a hidrogén-peroxid dehidrogenálást katalizálják, viszont fontos megjegyezni, hogy 

ugyanezen enzimek NADH jelenlétében redukálják az oxigént szuperoxid, illetve hidrogén-peroxid 

képződése mellett. Azt is bizonyították, hogyha a torma ilyen peroxidázai reakcióképes perferryl 

formába alakulnak, akkor így már általuk a hidroxil szabadgyök képződése katalizálódik szuperoxid, 

mint szubsztrát jelenlétében (Chen és Schopfer 1999). Vagyis egy-egy ilyen enzim nem feltétlenül 

csak a ROS eliminálásban vehet részt, hanem a képződést is katalizálhatja, ezzel is hozzájárulva 

egy folyamatos egyensúlyi redox állapothoz. 

3.1.1.2 Nem enzimatikus antioxidánsok 

Az antioxidáns enzimek a nem enzimatikus antioxidáns molekulákkal együttműködve képesek 

eliminálni a stressz káros hatásait. A 2. táblázat tartalmazza a legfontosabb nem enzimatikus 

antioxidáns molekulákat. Ezen molekulák közül számunkra legfontosabb a glutation (GSH), mert 

több korábban említett vizsgálat is igazolta, hogy mennyisége hideg hatására növekszik, így stressz-

markerként szolgálhat. Ilyen irányú felhasználásakor nem csak az abszolút mennyisége lehet 

irányadó, hanem a redukált és oxidált formájának aránya, ami stresszmentes állapotban általában 

közelít a 20:1-hez (GSH:GSSG). Továbbá a kétféle oxidációs állapotú molekula mennyiségéből 

kiszámolható a molekulapár redukciós potenciálja is (lásd még 1.1 fejezet). 
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2. táblázat Nem enzimatikus antioxidáns molekulák 

fő csoport antioxidáns molekula 

vízben oldódó 

gyökfogók 

glutation (GSH, γ-Glu-Cys-Gly) 

hidroximetil-glutation (hmGSH, γ-Glu-Cys-Ser) 

aszkorbinsav (C-vitamin) 

zsírban oldódók 

gyökfogók 

tokoferol (α-tokoferol, E-vitamin) 

karotionoidok (pl.: β-karotin) 

flavonoidok  

alkaloidok  

kelátorok transzferrin 

laktoferrin 
 

A glutation a legfontosabb kis molekulatömegű tiol (Noctor és mtsai. 2012). A glutation három 

aminosavból kialakuló tripeptid. A glutaminsav és a cisztein összekapcsolását a γ-glutamilcisztein-

szintetáz (γ-ECS) enzim végzi, majd a harmadik aminosavat, a glicint, a glutation-szintetáz (GSH-S) 

enzim kapcsolja a γ-glutamilcisztein molekulához. A γ-ECS enzimről bizonyították, hogy a 

kloroplasztiszokban található, míg a GSH-S enzim a növényekben megtalálható a 

kloroplasztiszokban, illetve egyéb sejtalkotókban is (Arabidopsisban például a citoszolban is), 

valamint nem fotoszintetizáló szövetekben is előfordulhatnak. A γ-ECS aktivitása erősen 

kloroplasztiszhoz kötött (Noctor és mtsai. 2002). Arabidopsisban a γ-ECS-t kódoló gént gsh1-nek, 

míg a GSH-S-t kódolót gsh2-nek nevezik (Wachter és mtsai. 2005). A 2. ábra bemutatja a glutation 

bioszintézis lépéseit, valamint azokat az interakciós útvonalakat, amikben a glutation szerepet 

játszhat. 

A Poacea családban jellemző még egy nagyon hasonló tripeptid is a hidroximetil-glutation 

(hmGSH, γ-Glu-Cys-Ser), melyben a harmadik aminosav - szemben a GSH-val - glicin helyett szerin 

(Klapheck és mtsai. 1991). Kísérleteink során ennek a molekulának mennyiségi analízisével is 

foglalkoztunk (6.1.2 fejezet), a GSH egyik építőelemének, a ciszteinnek (6.1.1 fejezet) a mérése 

mellett. Ezzel igyekeztünk egy átfogó képet alkotni a vegetatív/generatív átmenet során bekövetkező 

redox állapotváltozások hátteréről. 

Az ábrából az is kitűnik, hogy a keletkezett glutation nem csupán egy antioxidáns molekula, 

hanem sokféle redox reakción keresztül jelentős szerepe van jelátviteli folyamatokban is. Nitrogén-

monoxiddal kölcsönhatásban S-nitrozoglutation (GSNO) keletkezik, ami a NO által irányított jelátvitel 

meghatározó eleme (Lindermayr és Durner 2009). 
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A glutation molekula a fitokelatinok építőköve is, melyek a nehézfémek elleni védekezés 

legfontosabb elemei. A fitokelatinok és a nehézfémek alkotta komplexek a vakuólumokba 

transzportálódhatnak, ezzel a nehézfémek toxikus hatása ártalmatlanítható. A fitokelatinok 

bioszintéziséhez elengedhetetlen a PCS (fitokelatin-szintetáz) enzim, ami a GSH-t használja 

szubsztrátként. Lee és mtsai. (2003) azonban érdekes megfigyelést tettek, amikor a PCS enzimet 

kódoló gént túltermeltették. Ez önmagában nem fokozta sem a növények kadmium toleranciáját, 

sem a kadmium akkumuláció mértékét, annak ellenére, hogy a fitokelatinok mennyisége 30 %-os 

növekedést mutatott. Korábban viszont már bizonyításra került, hogy akár a γ-ECS, akár a GSH-S 

enzimek túltermése következtében megnövekedett GSH és ennek folyományaként szintén növekvő 

fitokelatin mennyiség fokozza a kadmium toleranciát mustárban (Yong, Pilon-Smits, Jouanin, és 

mtsai. 1999, Yong, Pilon-Smits, Tarun, és mtsai. 1999). 

A 2. ábra közepén csak vázlatosan jelöltük a GSH oxidációjáig vezető folyamatot, az 

aszkorbát-glutation ciklus többi elemét (lásd majd 3. ábra) nem tüntettük fel. Csupán azt szerettük 

volna érzékeltetni, hogy direkt elektron donorként miként vesz részt a ROS molekulák eliminálásban, 

miközben oxidálódik. A GR enzim segítségével NADPH jelenlétében pedig újra redukálódhat, hogy 

újabb ROS molekulák ártalmatlanításában vehessen részt. 

Az aszkorbát-glutation ciklus részleteit a 3. ábra mutatja. A folyamat során a hidrogén-peroxid 

vízzé redukálódik. Ezt a hidrogén-peroxid kialakulása előzi meg, amit a SOD (szuperoxid-dizmutáz) 

enzim katalizál. 

2	 	 	2 	⇌ 	 	 	  

 

2. ábra A növényi sejtben zajló glutation bioszintés és főbb interakciós útvonalak Noctor és mtsai. (2002) 
nyomán. A sárgával jelölt enzimek a következők: γ-ECS = γ-glutamilcisztein szintetáz; GSH-S = glutation-

szintetáz; GST = glutation-S-transzferáz és GR = glutation reduktáz. NO•: nitrogén-monoxid; GSNO: S-
nitrozoglutation 
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Első lépésben az aszkorbát peroxidáz (APX) enzim redukálja a H2O2 molekulát, miközben az 

aszkorbinsav monodehidro-aszkorbinsavvá alakul, ami ezután háromféleképpen alakulhat vissza 

aszkorbinsavvá. Nem enzim által katalizált spontán módon (3 ábra, 1. folyamat), a monodehidro-

aszkorbát-reduktáz enzim segítségével NADPH jelenlétében (3 ábra, 2. folyamat). Vagy dehidro-

aszkorbinsavon keresztül a dehidroaszkorbát-reduktáz enzim közreműködésével (3 ábra, 3. 

folyamat), ahol a GSH az elektron donor molekula. Az oxidált glutation molekula visszaalakításában 

pedig a glutation-reduktáz vesz részt, ahogy korábban a 2. ábrán is bemutattuk (Mittler 2002, Apel 

és Hirt 2004). 

Természetesen a növényekben, ahogy állatokban is, nem egyetlen enzimre kell gondolnunk, 

ha például az APX-et említjük. A növényi sejtek különböző részeiben például öt APX izoformát 

azonosítottak (Noctor és Foyer 1998). A GR enzim esetében borsóban 8, búzában pedig 2 izoformát 

mutattak ki (Edwards és mtsai. 1990, Dalal és Khanna-Chopra 2001). Ezekből a példákból is látszik, 

hogy a ROS-al szembeni védekezésben számos izoenzim vesz részt, melyeket különböző gének 

kódolnak (Sečenji és mtsai. 2010). A hatásos izoenzimek azonosítása nagy kihívás a molekuláris 

biológusok számára. 

3.1.2 A redox rendszer szerepe a fejlődés (vegetatív/generatív átmenet) szabályozásában 

A fokozott stresszhatás, a ROS akkumuláció fejlődésre gyakorolt negatív hatása régóta 

ismert. A védekező mechanizmusok előtérbe kerülnek és a fejlődés háttérbe szorul (Tognetti és 

mtsai. 2012). Érdekes jelenség, hogy a ROS molekulák bizonyos hormonok termelődésére pozitívan 

hatnak. A brasszinoszteroidok vagy az etilén bioszintézis indukcióját emelhetjük ki, mint fontos 

fejlődést (pl.: csírázás, virágzás, termésérés) serkentő hormonokét. Vagyis, a ROS és hormon 

interakció által minden irányba finoman hangolható a növekedés. (Ahmad és mtsai. 2010, Kocsy és 

mtsai. 2013). Az oxidatív stressz ellensúlyozására keletkező antioxidáns molekulák (pl.: GSH) 

virágzásra gyakorolt hatását bizonyították Arabidopsisban (Ogawa és mtsai. 2001). 

3. ábra Az aszkorbát-glutation ciklus. A sárgával jelölt enzimek a következő: APX = aszkorbát peroxidáz; 
MDHAR = monodehidro-aszkorbát reduktáz; DHAR = dehidroaszkorbát reduktáz és GR = glutation 

reduktáz. 
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Kocsy és mtsai. (2013) alkottak egy modellt a virágzás redox szabályozásáról. E modell 

szerint az FT (VRN3) fölött két fontos cirkadián óra által is szabályozott gén helyezkedik el. Ezt 

mutatja a 4. ábra keretes része. Hosszúnappalos megvilágítás mellett az FKF1 (FLAVIN-BINDING 

KELCH-REPEAT F-BOX1) és a CO (CONSTANS) indukálhatja a VRN3-at (Song és mtsai. 2012). 

Előbbit a cirkadián órán keresztül represszálhatja a CCA1 (CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED1), 

ezzel késleltetve a virágzást, ám a CCA1 gátló hatását ellensúlyozva, beléphetnek az FKF1-et 

serkentő ROS molekulák a rendszerbe, így végső soron indukálva a virágzást (4. ábra). Vagyis a 

ROS molekulák képesek a fotoperiódustól függő virágzási időt módosítani. 

  

4. ábra A virágzás redox szabályozása. Egyszerűsített modell Kocsy és mtsai. (2013) nyomán. E modell 
alapjául az Arabidopsisban végzett vizsgálatok szolgáltak. CCA1 (CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED1), 

FKF1 (FLAVIN-BINDING KELCH-REPEAT F-BOX1), CO (CONSTANS), 
CDF1 (CYCLING DOF FACTOR 1), FT (FLOWERING LOCUS T), FLC (FLOWERING LOCUS C), 

OXS2 (OXIDATIVE STRESS2), SOC1 (SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION OF CONSTANS1), 
AsA = aszkorbinsav, GSH = glutation, ROS = reaktív oxigén formák 
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3.2 A növényi hormonok hatása a virágzásra 

3.2.1 A szalicilsav 

A szalicilsav (SA) számos élettani folyamatra van hatással. Jelentős szerepe van a különböző 

abiotikus stresszfaktorok hatásainak enyhítésében, és az oxidatív stresszel szembeni 

védekezésben. A hideg és a kadmium stressz kukoricára gyakorolt együttes hatásának vizsgálata 

közben derült ki, hogy bár a SA csökkenti a Cd2+ felvételét, de sajnálatos módon eközben gátolja a 

fitokelatin-szintetáz enzim működését és károsítja a gyökereket is, így valójában fokozza a kadmium 

káros hatásait (Szalai és mtsai. 2005). Banán növényeken a külsőleg adagolt SA (0,5 mM-os 

koncentrációban) fokozta a hidegtűrést, 5 °C-os kezelés során (Kang és mtsai. 2003). Hasonlóan 

pozitív hatással volt kukorica és rizs levelekben, illetve fiatal kukorica növények esetében (Janda és 

mtsai. 1999, Kang és Saltveit 2002). A fenotípusos hatás (vagyis a fokozott stressztolerancia 

megjelenése) mellett az is bebizonyosodott, hogy a legtöbb antioxidáns enzim aktivitását 

módosíthatja a SA, nem csak hideg, hanem hőhatás esetében is (Dat és mtsai. 1998, Janda és 

mtsai. 1999). A SA indukált hideg elleni védekezés fokozott glutation-reduktáz és lakto-peroxidáz 

aktivitással, ellenben csökkent kataláz aktivitással jár együtt (Janda és mtsai. 1999). 

Számunkra mégis az a legfontosabb, hogy a SA a virágzási időt is befolyásolhatja. A SA 

hiányos növények később virágoznak, illetve az UV-C stressz okozta felgyorsult vegetatív/generatív 

átmenetben Arabidopsisban is a SA-nak van szerepe (Martínez és mtsai. 2004). Ezért gondoltunk 

arra, hogy az általunk tervezett átfogó vizsgálatban, mely során a vegetatív/generatív átmenet 

hátterében lévő élettani folyamatokat igyekeztünk jobban megismerni fontos lehet a SA mennyiségi 

analízise is. 
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3.2.2 Citokininek 

A múlt század második felében, miközben a kutatók 

sejtosztódást (citokinézist) stimuláló faktorokat kerestek, bukkantak rá 

a zeatin (5. ábra) molekulára. A kókusztej volt az egyik olyan „oldat”, 

ami képes volt indukálni a kallusz tenyészetekben a sejtosztódást, és 

később bebizonyosodott, hogy ennek hátterében a magas zeatin 

tartalma állt (Letham 1974). A zeatin elnevezés Lethamtól származik, 

ő izolálta a kukorica éretlen endospermiumából ezt a molekulát, és 

igazolta citokinézist stimuláló hatását (Letham 1973). Ezen 

molekulának a tudományos neve „trans-6-(4-hydroxy-3-methylbut-2-

enylamino)purine”, de a kukoricából történt kivonása és élettani hatása 

miatt kapta a zeatin nevet. A biológiailag legaktívabb citokinin 

molekulának továbbra is a transz-zeatint (tZ) tartjuk, azonban nagyon 

sok szubsztituált formája létezik a molekula alapját alkotó 

aminopurinnak. A leggyakoribb szubsztituált formák a 9-es nitrogénhez 

kapcsolódó ribózzal kialakuló ribozidok, a ribóz foszforilációjával kialakuló ribotidok, illetve azok a 

glükozidok, ahol a 3-as, 7-es vagy 9-es nitrogénhez kapcsolódik a glükóz molekula (5. ábra). A két 

leggyakrabban előforduló citokinin molekula a tZ (ez a leggyakoribb) után a dihidrozeatin és az 

izopenteniladenin. A citokininek általában szabad formában aktívak, Yamada és mtsai. már 2001-

ben leírták, hogy a CRE1 nevű Arabidopsis citokinin receptorhoz a szabad formájú citokininek 

hatékonyabban tudnak kötődni. 

Az Agrobacterium tumefaciens tumor indukáló plazmidjának (Ti plazmid) felfedezése azon túl, 

hogy megnyitotta az utat a növényi transzformáció előtt, lehetővé tette a citokinin fejlődésszabályozó 

szerepének alaposabb megismerését. A Ti plazmidon (azon belül a T-DNS-en) azonosították a 

citokinin bioszintézis elsődleges génjét, ami az izopentenil-transzferázt (IPT) kódolja. Az IPT gén 

által kódolt enzim katalizálja a citokinin bioszintézis első lépését, amely során a növényekben ATP 

vagy ADP felhasználása mellett a dimetilallil-difoszfát (DMAPP) hozzákapcsolásával létrejön az 

izopenteniladenin-5’-di- vagy tri-foszfát, amiből aztán kialakulhat az izopenteniladenin (a cukor 

levágódása után) és ez a molekula lesz a transz-zeatin alapja. A zeatin-izomeráz enzim képes arra, 

hogy a 6-os nitrogén oldalláncának a cisz-transz átalakulását irányítsa. A fent nevezett enzim 

működése nyomán kialakuló cisz izoforma, habár kevésbé aktív, mint a transz forma, szintén jelentős 

szereppel bír a növények életében. Rengeteg magasabb rendű növényben és különböző növényi 

szövetekben is megtalálható. (Méréseink során nekünk is sikerült azonosítanunk a cisz izoformát is 

a búza hajtáscsúcsában. (Boldizsár, Vanková, és mtsai. 2016)) Arabidopsisban eddig 9 IPT gént 

azonosítottak (Kakimoto 2001). Bioszintézisük után a citokininek metabolizmusa nagyon gyors. 

Fontos megemlíteni, hogy létezik egy enzim: a citokinin-oxidáz, ami irreverzibilisen képes inaktiválni 

a citokinin molekulákat azáltal, hogy lehasítja az oldalláncukat. Sokféle növényi szövet tartalmazza 

ezt az enzimet, aminek aktivitását a magas citokinin koncentráció indukálja, vagyis ennek az 

enzimnek feltételezhetően nagy jelentősége van a hormonhatás erősségének szabályozásában. 

5. ábra transz-zeatin (tZ).  
A piros körök jelzik azokat a N 
atomokat, ahová kapcsolód- 

hatnak oldalláncok. 
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További érdekesség, hogy a dihidrozeatin és konjugátumai ellenállnak a hasításnak (Taiz és Zeiger 

2010). 

A citokinin molekulák rengeteg élettani folyamatot szabályozhatnak, a teljesség igénye nélkül 

például:  

 a levél szeneszcenciát;  

Lassítják a szeneszcencia kialakulását. Ennek bizonyítására Gan és Amasino (1995) 

szeneszcencia függő promóter után építette be az IPT gént dohányban. Ahogy öregedett a 

növény, a promóter után épített gén aktiválódott, a citokinin termelés beindult és ezzel 

párhuzamosan a levelek további öregedése lelassult. 

 az ásványi anyag mobilizációt;  

Ez általában a levelek felől indul és a folyamatot citokinin indukált ásványi anyag 

mobilizációnak nevezzük (Walters és McRoberts 2006). 

 az apikális dominancia kialakulását;  

A citokinin túltermelő növényekben megindul az oldalhajtások fejlődése (Medford és mtsai. 

1989). 

 a virág fejlődését;  

Bernier (2013) megfigyelte, hogy a citokininek (elsősorban az izopenteniladenin) fehér 

mustárban (Sinapis alba) együtt vándorolnak az FT fehérjével a vegetatív/generatív átmenet 

során. Feltételezése szerint vagy csak véletlen egybeesésről van szó, vagy elképzelhető, 

hogy az FT fehérjével együttműködve a SOC1 génexpresszió fokozásával segítik a 

virágzást. A vegetatív/generatív átmenet során kialakuló átmeneti citokinin maximumot már 

Brassica napusban (Tarkowská és mtsai. 2012) és Triticum monococcumban (Vanková és 

mtsai. 2014) is megfigyelték. 

 a rügyfakadást (Dieleman és mtsai. 1997); 

 a termésérést (Matsuo és mtsai. 2012); 

 és a sejtosztódást;  

In vitro kallusz tenyészetekben azon túl, hogy a citokininek indukálják az osztódást, a 

citokinin/auxin arány beállításával szabályozható, hogy inkább a gyökér, vagy a 

hajtásfejlődés irányába tolódik-e a kallusz differenciálódás (Taiz és Zeiger 2010). A magas 

auxin/citokinin arány a gyökérfejlődésnek, míg az alacsony auxin/citokinin arány a hajtás-

kialakulásnak kedvez. A citokininek sejtosztódásra gyakorolt hatása a legismertebb. 

Kísérleteink során a citokininek virágzásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. 
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3.3 A búza fagytűrésének összefüggése a vernalizáció folyamatával 

3.3.1 A vernalizáció definíciója 

A gabonatermesztéssel majd egyidős az a megfigyelés, hogy vannak olyan fajták, amiket nem 

lehet elvetni ősszel, mert nem tudják elviselni a téli fagyokat. Ezek a tavaszi életformájúak. Az is 

régóta ismeretes, hogy az őszi fajtáknak viszont szükségük van néhány hét hidegre ahhoz, hogy 

virágozzanak. Ennek az ősi megfigyelésnek a tudományos vizsgálatával már az 1850-es években 

elkezdtek foglalkozni (Chouard 1960). Trofim Liszenko, a mára erősen megkérdőjelezhető 

„tudományos eredményeket” felsorakoztató tudós elvitathatatlan érdeme, hogy megalkotta a 

jarovizáció máig használatos fogalmát. Egyik tanulmánya során őszi búzaszemeket nedvesített és 

hideggel kezelt, majd később elvetette őket. A kezelt magokból fejlődő búza ezután virágzott is. Az 

etimológia szerint a jarovizáció az orosz jar (hőség) és Jarilo (a szlávok tavasz istene) szavakból 

származott, mert Liszenko „tavaszivá változtatta” az őszi búzát. A nem orosz nyelvű 

szakirodalomban viszont a jarovizáció angol fordítása (ami a latin vernum (tavasz) szóból ered) 

vernalizációként terjedt el. 

Chouard (1960) adta meg azt a definíciót; ami a későbbiekben elfogadottá vált. Eszerint a 

vernalizáció az a folyamat, amelynek során a hideg hatására a növény fokozatosan képessé válik a 

virágzásra Ebben a meghatározásban arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a hideg 

önmagában nem indítja meg (iniciálja) a virágzást, hanem csak megteremti a virágzás lehetőségét. 

Vagyis a vernalizáció valójában egy virágzás-előkészítő folyamatnak tekinthető. 

Már az 1960-as években sokféle ismeret állt rendelkezésre arra vonatkozólag, milyen is a 

leghatékonyabb vernalizációs hidegkezelés. Tudták, hogy a magok víztartalma (gabona esetében) 

legjobb, ha 50 % körül van. Mindenképpen magasabb hőmérsékleten (15-18 °C) érdemes 

nedvesíteni a magokat, és nagyon fontos, hogy oxigén is a rendelkezésükre álljon a vernalizáció 

alatt. Valamint a hőmérséklet 1 és 7 °C között a legoptimálisabb és a folyamat legalább 40-45 napig 

kell, hogy tartson. Összefoglalva elmondható, hogy gabonafélékben a vernalizáció genetikája és 

élettana ismert volt, de a 2000-es évek elején a folyamat hátterében lévő molekuláris útvonalakról 

még nagyon keveset tudtak a kutatók. 
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3.3.2 A vernalizációs igényt meghatározó géncsaládok 

Három jelentős géncsalád áll a vernalizációs igény kialakulása mögött.  

Az első géncsalád hatását leginkább befolyásoló környezeti tényező a nappalhossz, innen 

származik a nevük is: Ppd gének, ami az angol „photoperiod” rövidítése. A nappalhosszra érzékeny 

allélok a recesszívek, míg az arra érzéketlenek a dominánsok. 

A második géncsaládba tartozó gének a nappalhossztól és más környezeti feltételektől 

függetlenül serkentik a virágzást, ezért kapta ez a család az „earliness per se”, vagyis az önmagától 

kialakuló koraiság nevet. 

A virágzást befolyásoló gének harmadik fő csoportjába a vernalizációval, vagyis egy hosszú 

ideig tartó hideg hatással összefüggésben szabályozó gének tartoznak. Nevüket a vernalizáció angol 

rövidítéséről (VRN = „vernalization”) kapták. A következőkben igyekszem bemutatni, hogyan 

gyarapodtak az ide tartozó génekkel kapcsolatos ismeretek. 

3.3.2.1 VRN1 

A kutatók először a VRN1 gén szerepét vizsgálták meg alaposabban. Zhang és mtsai. (2008) 

278 kínai búzafajtát elemeztek és a Vrn-A1, Vrn-B1, Vrn-D1 valamint a Vrn-B3 géneket igyekezték 

karakterizálni. HN (hosszúnappal) megvilágítással, üvegházban, vernalizáció nélkül 18 ± 3 °C-on 

nevelték a növényeket, és azt vizsgálták, hogy mikor virágoznak a fajták. A Vrn-D1 allél 37,8 %-ban 

fordult elő a vizsgált fajtáknál. 92 őszi fajta mind a négy vernalizációs allélja recesszív volt, míg a 

172 tavaszi fajta mindegyike tartalmazott legalább egy domináns vernalizációs allélt. Korábbi 

vizsgálatok szerint legalább 5 Vrn lókusz van a búzában. Vrn-A1 (korábban Vrn1), Vrn-B1 (Vrn2), 

Vrn-D1 (Vrn3), Vrn4, és Vrn-B3 (Vrn5), ebből a Vrn-A1, -B1 és -D1 a legfontosabbak és az 5A, 5B 

és 5D kromoszómákon találhatók. A Vrn-B3 (Vrn5) a 7B kromoszóma rövid karján helyezkedik el. A 

tavaszi allélok episztatikusak az ősziek felett, ezért az őszi életformához mindhárom allélnak 

recesszívnek kell lennie.  

Az A genom Vrn-A1 allélját további csoportokba oszthatjuk:  

 A Vrn-A1a az egyik leggyakoribb domináns allél, ami tartalmaz egy inzerciót a promóterében. 

Ez az allél Yan, Helguera, és mtsai. (2004) által vizsgált hexaploid búzák között nagyon 

gyakori (~50 %-os gyakoriságú), de nem jellemző a tetraploid búzákra. Valójában egy 

úgynevezett HDD („host direct duplications” ’TTAAAAACC’) által határolt, a promótert érintő 

módosulás, vagyis egy, a régióból származó elem ellenkező orientációval épült be ugyanarra 

a helyre, és az inzerciót két oldalról ugyanolyan szekvencia határolja. 

 A Vrn-A1b kevésbé gyakori allél, mint a korábban említett Vrn-A1a, a promóterében gyakoriak 

az egypontos nukleotid-polimorfizmusok (SNP-k), valamint egy 20 bp hosszú deléció van az 

5’ UTR-ben az őszi allélhoz viszonyítva. Feltételezhető – mivel a T. turgidum ssp. durum 

tartalmazza ezt az allélt –, hogy a tetraploid őstől származik. 

 A Vrn-A1c a legritkább Vrn-A1 allél és az első intronban egy nagy deléciót tartalmaz Fu és 

mtsai. (2005). Ezt egyetlen afganisztáni (LR (IL 369)) és egy egyiptomi (LR (IL 162)) hexaploid 

búzában sikerült kimutatni, de tetraploidokban gyakori. Összefoglalva Yan és mtsai. (2004) 



20 
 

eredményeit, elmondható, hogy az általuk vizsgált hexaploid genotípusokban a Vrn-A1a 55 

%-ban a Vrn-A1b 6 %-ban fordult elő. 

A kutatók eddig csak egyetlen egy olyan genotípust találtak, amiben domináns Vrn-B3 allél 

van, ez a Liaochun 10 számú fajta (Zhang és mtsai. 2008). Ennek a fajtának további érdekessége, 

hogy mind a 4 vizsgált vernalizációs allélja (Vrn-A1, Vrn-B1, Vrn-D1, és Vrn-B3) domináns volt, és 

nagyon korai virágzást mutatott (31 nap). A virágzási idő gyorsítása alapján a gének dominancia 

sorrendje: Vrn-A1 > Vrn-B1 > Vrn-D1. 

Santra munkatársaival hasonló vizsgálatot végzett, mint Zhang és mtsai. 2008-ban, de ők 

amerikai fajtákat tanulmányoztak (Santra és mtsai. 2009). Tavaszi búzát vizsgáltak, és a legtöbb 

hordozta a domináns Vrn-A1a allélt. Találtak egy új Vrn-B1 allélt is, amit Vrn-B1b-nek neveztek, ami 

egy SNP-t (G-C, az 1656. nukleotidnál), valamint egy 36 bp-os deléciót tartalmaz a Vrn-B1-hez 

hasonlítva. A Vrn-B1b allélt csak az Alpowa fajtában sikerült kimutatni (GenBank: FJ766015.1) (6. 

ábra).  

Santra az általa vizsgált genotípusok között talált kettőt, ami mindhárom kromoszómán 

domináns allélt hordozott. Ezek a Calorwa és WA7807-as fajták voltak (Santra és mtsai. 2009). 

Önmagában a domináns Vrn-A1 allél 35-ből 29 alkalommal volt jelen, 10 esetben egyetlen domináns 

allélként, míg 19 esetben másik domináns Vrn alléllal együtt szerepelt. Érdekes, hogy vrn-A1, Vrn-

B1, vrn-D1 kombinációt egyetlen fajtában sem találtak. 

Andeden kollégáival török fajtákon (63 db) és tájfajtákon (7 db) vizsgálta a Vrn allélokat 

(Andeden és mtsai. 2011). A török fajtákra jellemző allélkombinációban a Vrn-B1 fordult elő a 

legtöbbször, amit a Vrn-D1 és Vrn-A1 sorrend követett. Az összes vizsgált genotípus recesszív vrn-

B3 allélt hordozott. Vrn-A1a 7 fajta és 1 tájfajta, Vrn-A1b 2 fajta esetében (Ak-702, Yayla), a recesszív 

vrn-A1 pedig a maradék 60 fajta esetében került kimutatásra. A Vrn-D1 allél esetében 19 dominánst 

és 51 recesszívet találtak. 24 vizsgált genotípus hordozta az összes vizsgált vernalizációs allél 

recesszív formáját. A domináns Vrn-D1 önmagában vagy kombinációban más domináns allélekkel 

nem feltétlenül vezet korai virágzáshoz, így magasabb terméshozamot okozhat a földközi-tengeri-

régióban, például Törökországban is. Jó példa erre, hogy a domináns Vrn-D1 mellett a szintén 

domináns Vrn-B1 allélt hordozó Ceyhan-99 és Adana-99 nem mutatnak korai virágzást, ami a január-

februári alacsony hőmérséklettel szemben védelmet nyújt ezeknek a fajtáknak. Ugyanez az 

allélkombináció található meg a Seri-82 fajtában is, ami nagyon jó terméshozamot produkál, viszont 

6. ábra A recesszív vrn-B1, a domináns Vrn-B1 és a Alpowa genotípus Vrn-B1b allélja. (Santra és mtsai. 2009) A 
pontozott vonal a deléciókat jelzi. 
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korábban virágzik, így ennél a fajtánál a korai virágzás a szemtöltődés alatti magas hőmérséklet 

elkerülésében fontos. Érdekes, hogy a sajátos török klíma (alacsony hőmérséklet a vetés idején és 

nagy forróság a szemtöltődéskor) miatt a korai és a normál virágzási idő is hathat pozitívan a 

terméshozamra a vizsgált tavaszi búzák esetében. 

A VRN1 gén allélkombinációnak alaposabb megismerése után a gén funkcionális elemzése 

következett. Az első részletes fizikai térképet a VRN1 régió felépítéséről Yan és mtsai. (2003) 

készítették. Munkájuk alapjául egy Triticum monococcum keresztezés szolgált, ahol a tavaszi 

G2528-as vonalat az őszi G1777-essel keresztezték, mert ezek a vonalak ugyanazt a domináns 

VRN2 allélt tartalmazták, így az utódokban csak a VRN1 szegregált. 

Megállapították, hogy a VRN1 régióban két tökéletesen kapcsolt gén található, két MADS-box 

gén (AAM34398.1 és AAM34397.1), melyeket AP1 („AP1-like MADS-box protein”) és AGLG1 

(„agamous-like gene”) néven emlegettek. Az AP1 98,4 %-os hasonlóságot mutat a WAP1 néven leírt 

génnel (Murai és mtsai. 2003). Murai és munkatársai később a WAP1-ről leírták, hogy a hexaploid 

búza mindhárom kromoszómaszerelvény 5-ös kromoszómáján megtalálható a homológja, a VRN1 

és TaVRT1 génekkel azonos és nagy hasonlóságot mutat az árpa BM5-s génjével is (Az aminosav 

szekvencia értelmében a WAP1, a TaVRT1, a VRN1, a BM5 (árpából) mellett az LtMADS1 (Lolium 

temulentumból) és a RAP1B (rizsből) is feltételezhetően ugyanolyan funkciójú fehérjét takar. A 

WAP1 expressziójának emelkedése megelőzi a vegetatív/generatív átmenetet, és a hosszúnappal, 

valamint a vernalizáció fokozhatja az expressziós szintjét. Visszatérve Yan és munkatársai 

eredményeire, a 7. ábra jól mutatja, hogy a Vrn1 régió közvetlen közelébe térképezték még a PHY-

C („Phytochrome C”, fitokróm C) és CYS („cysteine proteinase”, cisztein-proteáz) géneket is. A búza 

AP1 fehérjéhez legjobban hasonlító Arabidopsis MADS-box proteinek az AP1, CAL és a FUL.  

7. ábra A VRN1 régió genetikai térképe a Triticum monococcum-ban (A), és a régió fizikai térképe különböző 
gabonafélékben; rizsben (B), cirokban (C) és búzában (D). A régióban elhelyezkedő két kapcsolt MADS-box gén az 

AGLG1 és az AP1 felépítése (E). Néhány AP1 gén promóterének szekvenciája (F) (Yan és mtsai. 2003). 
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Az AP1 gén expresszióját a G3116-os Triticum monococcum vonalban (őszi életforma) vernalizációs 

kezelés nélkül nem tudták kimutatni, viszont a hidegkezelés mind a levelekben, mind a 

hajtáscsúcsokban fokozta az expressziót. Vagyis nem csupán szekvencia hasonlóságot mutat a 

WAP1 az AP1-el, hanem expressziójuk is ugyanúgy változott a vernalizáció hatására, ami tovább 

erősíti azt a feltételezést, hogy ugyanarról a génről beszélhetünk több rokonértelmű néven is. Az 

AGLG1 expressziót csak a fiatal kalászkákban tudták kimutatni, vagyis az AGLG1 expresszió 

emelkedés csak később követi az AP1-et. Tekintve, hogy Arabidopsisban az AP1-nek a hajtáscsúcs 

fejlődésben van jelentős szerepe, expressziója a hajtáscsúcsban mérhető, és búzában az AGLG1 

indukció a hajtáscsúcs vegetatív/generatív átmenete során nem mutatott expressziós változást, az 

AP1 inkább tekinthető a VRN1 génnek, mint a régióban kódolt többi gén. Ezenkívül az AGLG1 amúgy 

sem mutat szekvenciájában eltérést a recesszív vrn1 alléllal rendelkező DV92 és a tavaszi Vrn1 

alléllal rendelkező G2528 genotípusok között (Yan és mtsai. 2003), ezért nem valószínű az sem, 

hogy a tavaszi vagy őszi habitus kialakításában az AGLG1-nek lenne jelentősebb szerepe. 

Miközben a domináns és recesszív Vrn1 allélok közötti különbségek után nyomoztak, Fu és 

mtsai. (2005) számos búza és árpa vonal VRN-1 génjét megszekvenálták. A VRN1 gén a Triticum 

monococcum genomjában megközelítőleg 13000 bp által kódolt (GenBank: AY188331.1, a DV92 

5A kromoszóma hosszú karján: 69387-82042-ig, összesen: 12655 bp. A DV92 recesszív vrn-A1 

alléllal rendelkezik.) és 8 exonból épül fel (ezek csak 735 bp-t jelentenek). A legnagyobb intron az 

első és a második exon között található, amely majdnem 10 kb hosszú. Fu és mtsai. (2005) ezt az 

első intront vizsgálták meg alaposan, és arra az eredményre jutottak, hogy a Triticum aestivumban 

– a domináns Vrn-A1, Vrn-B1 és Vrn-D1 allélok esetében is hiányzik egy nagy (1375 bp hosszú) 

régió, vagyis a fő különbség a domináns és a recesszív Vrn allélok között ebben a régióban található. 

Azon túl, hogy a domináns Vrn1 allélokból minden esetben hiányzik egy jelentős szakasz a VRN1 

gén első intronjából, még több, indirekt bizonyíték is van arra, hogy ez az első intron valóban fontos 

szabályozó (úgynevezett IRE-ket vagyis „intronic regulatory element”) elemeket tartalmaz. Először 

is ez a deléció 2,8 kb hosszan teljesen átfedő egy, a recesszív allélokban konzervált résszel (8. ábra 

– deléciós régió). Másodszor a deléciót hordozó tavaszi vonalak a gén többi részén nem 

8. ábra A VRN1 gén 1. intronjának szerkezete kenyérbúzában. (Fu és mtsai. 2005) TDC (Triple Dirk C - 
őszi), IL369 (afganisztáni vonal - tavaszi), TDB (Triple Dirk B - tavaszi), TDE (Triple Dirk E - tavaszi). 
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tartalmaznak egyéb, az életformával egyértelműen összekapcsolható funkcionális 

polimorfizmusokat. A legfontosabb bizonyíték pedig az, hogy a fent nevezett deléció tökéletesen 

korrelált a tavaszi életformával a vizsgálatban szereplő 51 hexaploid és 24 tetraploid búza vonalban 

is (Fu és mtsai. 2005). A tavaszi életforma és a domináns Vrn1 allélok közötti kapcsolatot később 

sok más publikációban is igazolták (Shcherban és mtsai. 2012, 2015). 

A VRN1 gén szabályozása: 

A legfontosabb szabályozó elemek a CArG-box, a VRN-box és az ACGT motívum. A CArG-

box deléciója esetén a vernalizációs igény nagyon erős (Pidal és mtsai. 2009). A VRN-box a CArG-

box felett helyezkedik el, és ez a régió okozza a Vrn-A1a és Vrn-A1b közötti fő különbséget, mert 

míg az előbbi tartalmaz egy duplikációt ebben a régióban, addig az utóbbi nem (Yan, Helguera, és 

mtsai. 2004). Nem véletlen, hogy fontos szerepet tulajdonítottak neki a vernalizációs igény 

meghatározásában is. A CArG- és VRN-boxok felett helyezkedik el a bZIP transzkripciós faktorok 

kötőhelye. Az ACGT motívumok is gyakoriak a promóterben, és ezekhez köthet a VRN3-at is 

tartalmazó fehérje komplex. 

Muterko és mtsai. (2016) is a VRN1 gén szabályozó régióit igyekezték jobban megismerni, 

ezért összesen 178 vonalat vizsgáltak meg, melyek között voltak tetraploid és hexaploid búzafajták 

is. Három Vrn-A1a allélt tudtak kimutatni (Vrn-A1a.1-Vrn-A1a.3). A Vrn-A1a.1 és Vrn-A1a.3 már 

korábban azonosításra kerültek Vrn-A1a néven (Yan, Helguera, és mtsai. 2004), ahogy erről a 

fejezet elején már szót ejtettünk, és az is ismert volt, hogy a Vrn-A1a.1 inkább a hexaploid, míg az 

Vrn-A1a.3 a tetraploid fajtákra jellemző, de a Vrn-A1a.2 Muterko és munkatársai (2016) által került 

először leírásra. Kutatásaik nyomán az is kiderült, hogy tetraploid fajtákban is lehet Vrn-A1a.1-s allél. 

Továbbá a VRN-box A-traktusát érintő szekvencia vizsgálatok segítségével találtak egy új Vrn-A1i 

allélt is, mely egyetlen SNP-t tartalmaz (ebben a részben a 4. adenin helyett citozin található), de ez 

az egyetlen nukleotid csere megtöri az A-traktust, ezáltal a DNS molekula mozgékonysága 

megváltozott a poliakrilamid gélben (ez tette lehetővé a kimutatását). A poliakrilamid 

gélelektroforézis módszerével sikerült a Vrn-A1b allélt érintő SNP-ket is kimutatni, így összesen 5 új 

változatot találni (Vrn-A1b.2-Vrn-A1b.6). Ezen módszer segítségével a Vrn-B1 allélt is sikerült 

további változatokra osztani (Vrn-B1.f, Vrn-B1.m, Vrn-B1.s ahol az f, m és s betűk a fragmentum 

migrációs sebességére utaltak („fast”, „medium” és „slow”)), szekvenciájukban pedig csak kis 

különbségek mutatkoztak, mint például 2-3 bp-t érintő SNP-k vagy 7 bp-os deléciók. Összefoglalva 

elmondható, hogy a korábban ismert Vrn-A1 alléloknak van 7 új variánsa, és a Vrn-B1 is további 

három változatban fordul elő, sőt még két nagyon fontos felfedezés történt ebben a kutatásban. Az 

egyik, hogy a különbségek hátterében túlnyomó részben a VRN-box A-traktusában lévő változások 

állnak, a másik pedig az, hogy ezek a különbségek összefüggésbe hozhatók a növények 

vernalizációs igényének és virágzási idejének megváltozásával. Például a Vrn-B1.s allél korai 

virágzást okoz a domináns Vrn-A1-el kombinációban. Ezek az új ismeretek fontosak lehetnek, ha 

szeretnénk jobban megismerni a búza VRN1 génjének expressziós szabályozását (Muterko és 

mtsai. 2016). 
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Mielőtt áttérnénk a VRN2 génnel kapcsolatos ismeretek összefoglalására, azt még itt kell 

megemlítenünk, hogy a VRN1 gén virágzásban betöltött központi szerepe sokáig elvitathatatlan volt. 

A kutatásaink során is használt Triticum monococcum, mvp2 mutáns vonal esetében a 

virágzásképtelenséget egyértelműen a VRN1 gén teljes deléciójával magyarázták (Shitsukawa, 

Ikari, Shimada, és mtsai. 2007). Csak később sikerült feltérképezni, hogy a VRN1-en kívül más 

gének is kiestek az mvp2 genomjából. 

3.3.2.2 VRN2 

Amíg a VRN1 egy MADS-box transzkripciós faktor, ami az Arabidopsis APETALA1 ortológja, 

addig a VRN2 egy cink-ujj-CCT transzkripciós 

faktor, aminek eddig nincs egyértelműen 

azonosított ortológja sem lúdfűben, sem rizsben. A 

VRN2 az őszi gabonákban domináns és 

vernalizációs hatásra gátolódik. Dominanciáját 

igazolja, hogy egyetlen funkcióképes allél elegendő, 

hogy gátolja a virágzást és így őszi életformát 

idézzen elő a növényben. (Yan, Loukoianov, és 

mtsai. 2004) A VRN2 gént, hasonlóan a VRN1-hez, 

először Triticum monococcumban sikerült 

térképezni. A DV92 és G3116 keresztezéséből 

származó F2 populáció alapján ezt is az 5A 

kromoszómán térképezték (Dubcovsky és mtsai. 

1998). Ezt a térképet finomították egy 5698 

egyedből álló térképezési populáció alapján, 

ugyanezeket a szülői vonalakat használva Yan, 

Loukoianov, és mtsai. (2004). A VRN2 régióhoz 

legközelebbi gének a PDS és SNF2P T. 

monococcumban. A régió összesen 3 kapcsolt gént 

tartalmaz (ezek elhelyezkedését szemlélteti a 9. 

ábra), az első (AY485644.3), ami egy 254 

aminosavból álló fehérjét kódol, és a funkciója még 

ismeretlen. Ezenkívül két tökéletesen kapcsolt gén 

van a genom ezen részén, amik nagyon hasonlóak az Arabidopsis CO génjéhez, ezek a ZCCT1 és 

ZCCT2 neveket kapták, mert az első exonjukban egy cink-ujj fehérje kódolt, a második exonjukban 

pedig egy CCT domén (CO, CO-like és TOC1) található. Az első vizsgálatok alapján kiderült, hogy 

a régió három génje közül az AY485644.3-re a vernalizáció nincs hatással. Ezzel szemben mind a 

ZCCT1, mind a ZCCT2 expressziója megszűnt a vernalizáció hatására, valamint a ZCCT1 génnek 

a kiindulási expressziója magasabb volt, mint a ZCCT2-nek (hajtáscsúcsban vizsgált expresszió). 

Tekintve, hogy a hajtáscsúcs túlélése a legfontosabb abból a szempontból, hogy létrejöhet-e a 

vegetatív/generatív átmenet, és csak a ZCCT1 gén expresszióját tudták kimutatni, ezért feltételezték, 

hogy inkább a ZCCT1 tekinthető a VRN2-nek. 

9. ábra A VRN2 lókusz elhelyezkedése a búza 5A és 
az árpa 4H kromoszómán. Az ortológ géneket 

pontozott vonal köti össze (Kikuchi és mtsai. 2012). 
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A tavaszi és az őszi életforma hátterében lévő legfontosabb allélikus különbség a VRN2 

régióban a ZCCT1-ben található aminosav csere, vagy a teljes gén kiesése. A tavaszi 

genotípusokban (a szerzők többek között a DV92-t vizsgálták) a CCT domén 35. aminosava arginin 

helyett triptofán (Arg/Trp; R/W mutáció). 65 genotípust vizsgáltak, amiből 16 esetben (ezek 

egyértelműen őszi életformájúak voltak) hiányzott ez a mutáció. A maradék 49 tavaszi genotípusból 

22-ben megtalálták az R/W mutációt, a többi 27-ben csak azért nem tudták kimutatni, mert ott egy 

nagyobb deléció érintette a ZCCT1-et és ZCCT2-t. Vagyis a vizsgált 49 genotípusban a tavaszi 

életforma egyértelműen visszavezethető volt egy mutációra vagy delécióra, ami a ZCCT1-et (illetve 

hét esetben a VRN1-et is) érintette (Yan, Loukoianov, és mtsai. 2004). 

Tetraploid búzafajtákkal dolgoztak Distelfeld, Tranquilli, és mtsai. (2009), amikor létrehoztak 

egy keresztezési populációt, ahol a BC3F2-521-es vonal homozigóta volt a recesszív vrn-A1 és vrn-

B1 allélok tekintetében, viszont heterozigóta volt a domináns Vrn-A2-re és a Vrn-B2-re nézve, így 

megvizsgálhatták a Vrn-A2 és Vrn-B2 allélok hatását a virágzásra. Vernalizáció nélkül két csoportra 

oszlottak a növények, a korai (tavaszi) csoportban kevesebb, mint 60 nap elegendő volt a 

virágzáshoz, míg a késői (őszi) csoportban több, mint 90 nap szükségeltetett ehhez. A csoportok 

közötti különbség a vernalizáció hatására eltűnt. A különbség hátterében egyértelműen a Vrn-B2 

allélikus variációja állt. A recesszív (vrn-B2) alléllal rendelkező növények alkották a tavaszi csoportot 

a BC3F2-521-es vonal utódjai között. Míg a heterozigóta (Vrn-B2 és vrn-B2) növények kb. 120 nappal 

vetés után, addig a homozigóta dominánsok (Vrn-B2 és Vrn-B2) kb. 160 nappal vetés után 

virágoztak szemben a homozigóta recesszív vonalakkal, melyeknél ehhez kevesebb, mint 60 nap 

kellett. Ezután feltárták a különböző allélokban lévő szekvenciális eltéréseket, melyek a kialakult 

fenotípusok hátterében állnak. Megállapították, hogy minden allél esetében a különbségek leginkább 

a CCT domént érintik. Ez a domén 43 aminosavból áll, és az életforma változást is okozó mutációk 

nem csak a 35. aminosavat érinthetik, ahogy Yan és munkatársai írták (Yan, Loukoianov, és mtsai. 

2004) korábban, hanem a 39-ediket, illetve a 16-adikat is. A 16., 35. és 39. aminosavat érintő 

mutációk a CCT doménben mind a ZCCT1, mind a ZCCT2 esetében tönkretehetik a fehérje 

funkcióját. Mivel ez a két fehérje a CCT domén esetében a 2. aminosav kivételével (ami amúgy sem 

egy konzervált pozíció) teljesen azonos, ezért Distelfeld és munkatársai feltételezése szerint a két 

fehérje közül az egyik is elegendő ahhoz, hogy megváltozzon a növény vernalizációs igénye. Vagyis 

csak akkor beszélhetünk recesszív vrn2 allélról, ha mindkét génben van mutáció, viszont domináns 

Vrn2 allélt okoz egyetlen funkcióképes ZCCT fehérje is. 

3.3.2.3 VRN3 

A VRN3 az Arabidopsis FT („Flowering Locus T”) ortológja. Hasonlóan a VRN1 génhez, 

azokban a genotípusokban, amelyek korábban virágoznak, és virágzásukhoz nem igénylik a 

vernalizációt (valamint domináns Vrn3 alléllal rendelkeznek), magasabb a VRN3 expressziója, mint 

a később virágzó, recesszív vrn3 alléllal rendelkező társaiknak (Yan és mtsai. 2006). 

Az Arabidopsis virágzásindukciója során az FT gén, mely egy kicsi, feltételezhetően mobilis 

fehérjét kódol (a levélből a hajtáscsúcs felé vándorolhat), a virágzás előtt már expressziós 

növekedést mutat. Egy bZIP transzkripciós faktorral (FD) együtt, ami a hajtáscsúcsban fejeződik ki, 
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fehérjekomplexet kialakítva a virágzás beindításában fontos géneket aktiválhatnak (például az AP1-

et), ezzel elősegítve a virágzást (Wigge és mtsai. 2005). Az FT expressziója mindig sokkal magasabb 

a levelekben, mint a hajtáscsúcsban. Wigge munkatársaival hosszúnappal segítségével igyekezett 

indukálni az Arabidopsis virágzását. Egy olyan mutánsban (fd-2) vizsgálták meg az AP1 

expresszióját in situ, amelyben az FD gént rontották el. Amíg a vad típusú növények 

hajtáscsúcsában a virág primordiumokban egyre fokozódó expressziót mutatott az AP1 gén, addig 

az fd-2-es mutánsokban a jel sokkal gyengébb volt és csak később jelent meg. Ezzel igazolták, hogy 

az FD nélkül nem jöhet létre a virágzás. Kísérletük azt is bizonyította, hogy míg az AP1 expressziója 

növekszik, addig az FD antagonisztikus mintázatot mutat, vagyis csökken. Az FD és FT 

kölcsönhatását pedig azzal igazolták, hogy az fd-2 mutánst (mely virágzásra képtelen az FD hiánya 

miatt) igyekezték FT túltermeltetéssel virágzásra bírni. Az az fd-2-es növény, amiben sikerült 

túltermeltetni az FT génterméket (35S promóter után építve) hasonlóan képes volt virágzásra, mint 

a vad típusú társa. Ugyanakkor az FT túltermelés vad típusú háttérben túl korai virágzást okozott. 

Másként fogalmazva az fd-2 mutáció képes volt visszalassítani az FT túltermelés következtében 

kialakuló korai virágzást (Wigge és mtsai. 2005). Az AP1 és FD expresszió ellentétes alakulását a 

virágzásindukció során Abe és mtsai. (2005) is igazolták, a Science folyóirat azonos számában. Az 

FD és FT fehérjék kölcsönhatását alaposan megvizsgálták, és nem csak élesztő-kéthibrid 

rendszerben, hanem dohány levelekben végzett fluoreszcens komplementációval is igazolták a két 

fehérje közötti kapcsolatot. Ezenkívül általuk is bizonyításra került, hogy a fent nevezett két fehérje 

együttesen vesz részt az AP1 szabályozásában. Összefoglalva az FT fehérje a kotiledonban jelent 

meg és nem a hajtáscsúcsban, az FD pedig pont a hajtáscsúcsban volt észlelhető, nem pedig a 

levelekben vagy a kotiledonban, mégis együttesen szabályozzák a virágzást. Az FT feltételezhetően 

floemtranszport segítségével jut a hajtáscsúcsba, ahol az FD-vel együttesen segítik elő a 

vegetatív/generatív átmenetet és iniciálják a virágzat fejlődését (Abe és mtsai. 2005). A továbbiakban 

a gabonafélék FT ortológját, vagyis a VRN3 gént mutatom be. 

Az árpa VRN-H3 génje a 7-es kromoszóma rövid karján helyezkedik el, és ortológja a búza a 

régi nevén Vrn4-ként leírt génjének, ami a búza 7B kromoszómán található. Yan és mtsai. (2006) 

ezért ezt a gént VRN-B3-nak nevezték el. Igazolták árpában és búzában is, hogy a fent nevezett két 

gén ugyanannak az Arabidopsis génnek az ortológja, amit FT néven ismerünk. Ezen állítás alapjául 

az szolgált, hogy rizsben a Hd3a és Hd3b génekről korábban már bizonyították, hogy az FT 

ortológjai, és a vizsgált VRN-H3 régióban csak e génekkel egyező szekvencia szerepelt. A 

HvFT=VRN-H3 és TaFT=VRN-B3 egyaránt három exonból áll és 177 aminosavból álló fehérjét 

kódol; feltételezhetően a 3. és 4. exonok összeolvadásából jött létre az összesen három exon. A 

rizsben 4 exon kódolja ezt a fehérjét. A korai virágzásért a domináns Vrn-B3 (vagyis TaFT gén) allél 

felel, amelyben a start kodon fölé egy 5295 bp hosszú repetitív elem inzertálódott. Ez az inzerció 

hiányzik az olyan késői virágzású, recesszív (vrn-B3) alléllal rendelkező vonalakból, mint például a 

Chinese Spring. A homozigóta domináns Vrn3 allél következtében a tavaszi vonalak búza és árpa 

esetében is sokkal gyorsabban emelkedő VRN3 (TaFT, HvFT) expressziót mutatnak vernalizációs 

és vernalizáció nélküli körülmények között is. Az őszi vonalak (recesszív vrn3 allélok) esetében, 

pedig csak a vernalizáció után tapasztalható expressziós növekedés e gének esetén. További 
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érdekes eredményük, hogy őszi életformájú vonalat (Jagger) TaFT transzformációval, ahol a TaFT 

gén egy tavaszi genotípusból (Hope) származott, szignifikánsan korábbi virágzásra tudtak bírni. 

Vagyis a TaFT gén kicserélésével tavasziasították a vizsgált vonalat (Yan és mtsai. 2006). 

Végezetül fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ugyan az Arabidopsisban az FT gén növényen 

belüli transzportjáról szóló cikket (Huang és mtsai. 2005) később visszavonták, ezért írtam korábban, 

hogy csak feltételezhetően mobilis az FT, végül búzában (Li és Dubcovsky 2008) és rizsben (Tamaki 

és mtsai. 2007) is sikerült az FT ortológok transzportját igazolni, így elfogadhatónak véljük azt az 

állítást, hogy a VRN3 a levelek felől a hajtáscsúcs felé vándorolhat, amire később még a 

vernalizációs modelleknél visszatérünk. Li és Dubcovsky (2008) még azt is leírta, hogy a VRN3 

fehérje nem csak az FDL2 fehérjével kapcsolódik össze, hanem a VRN1 promóterhez szintén tud 

kötődni, vagyis közvetlen fizikai kapcsolat van a szabályozó kör elemei között. A VRN3, FDL2 által 

alkotott fehérjekomplex és a VRN1 promóter közötti kapcsolatról később kiderült, hogy még egy 

fehérje szükséges a kölcsönhatáshoz. A VRN3 és TaFDL2 mellett a Ta14-3-3C fehérje is szükséges 

az interakcióhoz, legalábbis in vitro végzett kísérletek alapján (Li és mtsai. 2015). 

3.3.2.4 VRN4 

A korábbi fejezetekben ismertetett génekkel szemben a VRN4-ről jóval kevesebb ismeret áll 

a rendelkezésünkre. Egy átfogó elemzés során, melyben a VRN-D4 allélt vizsgálták több tavaszi 

fajtán is, melyeket a világ minden tájáról gyűjtöttek, kiderült, hogy az indiai származású fajtákban ez 

az allél gyakoribb, mint a világ többi részén (Iwaki és mtsai. 2000). A VRN4 létezését már több kutató 

is feltételezte, sőt Goncharov (2003) még egy ötödik domináns vernalizációs allélról is említést tett. 

Az ötödik vernalizációs allélt jelen dolgozatban már nem hozzuk többet szóba, mivel relevanciája 

nagyon kicsi. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a VRN4 feltételezett lokalizációja már 2003-ban 

is az 5D kromoszómán volt (Goncharov 2003). A VRN4 gén részletes térképezésére végül Yoshida 

kutatócsoportja vállalkozott (Yoshida és mtsai. 2010). Megállapították, hogy a VRN4 gén az 5D 

kromoszóma centroméra régiójában helyezkedik el. A térképezéshez is használt populációk F3 

generációjában vizsgálták a gén jelenlétének vernalizációs igényre gyakorolt hatását is és 

megállapították, hogy a vernalizáció módosítja a gén virágzásra gyakorolt hatását, mert vernalizáció 

után a domináns és a recesszív Vrn4 allélt hordozó vonalak virágzási ideje között már csak 10 nap 

különbség volt tapasztalható, míg vernalizáció nélkül ez több, mint 30 nap volt. Továbbá a domináns 

(Vrn-D4) alléllal rendelkező, tavaszi TDF-J vonalban szignifikánsan nagyobb volt a VRN1 és VRN3 

expresszió, alacsony VRN2 szint mellett, mint a recesszív (vrn-D4) alléllal rendelkező, őszi 

CS(5D5402) vonalban, ahol a legmagasabb expressziós szintet pont a VRN2 mutatta alacsony VRN1 

és VRN3 szintek mellett. Ehhez a kísérlethez vernalizáció nélküli, 20-25 °C-os körülmények között 

nevelt növényeket használtak. Nem meglepő, hogy az őszi vonal még vegetatív állapotban volt a 

mintavétel idejében (Yoshida és mtsai. 2010). Az mindenesetre ezek után feltételezhető volt, hogy 

a VRN4 gén a három korábban említett vernalizációs gén felett helyezkedik el. 

Később Kippes munkatársaival igyekezett finomítani a korábbi térképen és megállapították, 

hogy valóban a centroméra közelében, de az 5D kromoszóma rövid karján van a gén pontos helye. 

Továbbá ők is arra a következtetésre jutottak, hogy a VRN4 kis mértékben ugyan, de serkentheti a 



28 
 

virágzást. Azok a növények, melyekben a többi vernalizációs gén (vrn1 és vrn3) homozigóta volt 

(őszi életformát okozva) és csak a Vrn-D4 alléljukban voltak heterozigóták, 14-19 nappal később 

virágoztak, mint azok, melyekben a Vrn1, vagy a Vrn3 is heterozigóta volt (Kippes és mtsai. 2014). 

A szerzők által alkotott modellben a VRN4 vernalizációs körben betöltött helye a VRN1 felett van, 

amire majd később visszatérünk. Elöljáróban itt csak annyit jegyzünk meg, hogy pozitív visszacsatoló 

szerepet tulajdonítanak neki, ami csak erősíti a vernalizáció során amúgy is fokozódó VRN1 

génexpressziót. Kippes és mtsai. (2015) egy későbbi cikkükben még azt is közölték, hogy a negyedik 

vernalizációs gén (VRN-D4) az 5A kromoszóma hosszú karjának egy szakaszának a 

transzlokációjával került az 5D rövid karjára. Ez az inzertálódott régió tartalmazta a VRN-A1-et is, 

vagyis így a VRN4-et valójában tekinthetjük a VRN-A1 pulsz kópiájának, bár ez a plusz kópia a 

kódoló és szabályozó részében az eredetitől eltérő mutációkat tartalmaz, ami miatt célszerű mégis 

más néven, VRN-D4-nek nevezni. 

3.3.3 A vernalizációs modellek 

Az előző fejezetekben ismertetett gének egymásra hatásáról és a vernalizációban betöltött 

szerepükről sokféle modell született már. Ahogy egyre több ismeret állt a kutatók rendelkezésére, 

ezek a modellek egy picikét mindig változtak. A következőkben egy rövid összefoglalást szeretnénk 

adni az eddigi ismeretek kivonatolásával, és bemutatni a gabonákra jellemző, jelenleg is elfogadott 

vernalizációs modellt. 

Ahogy azt már korábban említettük, a búza, az árpa és zab is kétféle életformába sorolható; 

van tavaszi, illetve őszi életforma. Létezik ugyan egy olyan köztes állapot is, amikor a fajták annak 

ellenére, hogy nem rendelkeznek vernalizációs igénnyel bizonyos fokú fagyállóságot mutatnak, ezért 

akár tavasszal akár ősszel is vethetők. Az ilyen fajtákat külön csoportba soroljuk fakultatív 

életformájú búza vagy árpa néven. A kétféle életforma közti genetikailag determinált különbség a 

VRN gének alléljaiban található. Az őszi búza recesszív vrn (vernalizációra érzékeny) allélokat, míg 

a tavaszi domináns (Vrn, vernalizációra érzéketlen) allélokat tartalmaz. A VRN2 ebből a szempontból 

kivétel, mert ennél a génnél pont a domináns allél okoz őszi életformát, a recesszív pedig tavaszit. 

Magyarországon a tavaszi búza jelentősége nem számottevő. A martonvásári MTA ATK 

Mezőgazdasági Intézet által nemesített, illetve honosított kalászos gabonafajták kereskedelmi 

képviseletére alapított Elitmag Vetőmagszaporító és Forgalmazó Kft. 2016-os fajtakatalógusában 

például mindössze csak három tavaszi búzafajtát találunk a számos őszi fajta mellett. Visszatérve a 

VRN génekre, ahogy azt már korábban bemutattuk, három jelentős lókuszról beszélhetünk, melyek 

közül központi jelentőségű a Vrn-1. Ennek a lókusznak több kromoszómán is van homológja a Vrn-

A1, Vrn-B1 és a Vrn-D1, amik az 5A, 5B és 5D kromoszómák hosszú karjain helyezkednek el (Law 

és mtsai. 1976, Galiba és mtsai. 1995, Dubcovsky és mtsai. 1998) és együttesen alkotják a Vrn-1 

lókuszokat (Santra és mtsai. 2009). Általában egy domináns Vrn-1 allél elegendő a tavaszi életforma 

kialakításához, ezenkívül a Vrn-A1 episztatikus a Vrn-B1 és Vrn-D1 felett. A korábbi fejezetek 

részletesen tárgyalták a többi lókusz helyét és a kódolt gének tulajdonságait is. 

Leginkább a csökkenő hőmérséklet aktiválja a VRN géneket, természetesen nem 

elhanyagolható a nappalhossz hatása sem. Az aktivált vernalizációs gének pedig megindítják az őszi 
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gabonáknál a virágfejlődést (Distelfeld, Li, és mtsai. 2009). A tavaszi gabonáknak nincs szükségük 

vernalizációra a virágzásukhoz, ezért a VRN gének expressziós mintázata eltér az őszi gabonákban 

mérhetőtől. Az őszi gabonáknál összesen három fontos vernalizációs gén irányítja a vernalizáció 

folyamatát: a VRN1, a VRN2 és a VRN3. A genotípusok közötti virágzási időbeli különbségek e 

három gén allélikus különbségeire vezethetők vissza. 

A legkorábbi modellek még csak a VRN1 gént tartalmazták (Murai és mtsai. 2003), majd a 

VRN2 funkcióját is figyelembe vették (Yan és mtsai. 2003). 2006-ban már a VRN3 is szerepelt a 

modellekben (Yan és mtsai. 2006). Azok a modellek, amikben már három gén szerepelt, többféle 

irányú hatást feltételeztek a szerepeltetett gének között. Shimada és kollégái szerint a VRN1 a VRN3 

aktivátora és a VRN3 gátolja a VRN2 expresszióját. Ebben a modellben a VRN2 a VRN1-re is gátló 

hatást gyakorol (Shimada és mtsai. 2009). Distelfeld és mtsai. (2009) egy másik modellt alkottak 

meg, amely szerint a VRN3 és VRN2 között fordított kapcsolat áll fent, vagyis a VRN1 gátolja a 

VRN2-t, ami gátlást gyakorol a VRN3-ra; míg a VRN3 a VRN1 aktivátora. Napjainkban a második 

modell az elfogadott, amely az 10. ábra közepén kerül bemutatásra. 

10. ábra A vernalizációs modellek változása. a, A domináns Vrn2 a vrn1 promóteréhez kötve gátolja a vrn1 átírást, amit 
később a vernalizáció felold, b, A domináns Vrn1 génnek más a promótere, mint a recesszív (vrn1) társának, ezért ehhez 

nem tud kötni a Vrn2, nincs szükség vernalizációra a virágzáshoz, c, Hiába a recesszív vrn1 gén Vrn2 befogadására képes 
promótere, a recesszív vrn2-ről átírt fehérje inaktív represszor. (Murai és mtsai. 2003, Yan és mtsai. 2003, 2006, Distelfeld, 
Li, és mtsai. 2009, Chen és Dubcovsky 2012, Kippes és mtsai. 2014) A különböző modellek eredete színek szerint: piros 

(Murai és mtsai. 2003), kék (Yan és mtsai. 2003), zöld (Yan és mtsai. 2006) és sárga (Kippes és mtsai. 2014) 
A jelenleg is elfogadott modell az ábra közepén került bemutatásra. 
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Ennek a modellnek lényege, hogy a VRN1 a vernalizáció előtti gátlás alól felszabadulva 

fokozódó expressziót mutat, a keletkezett géntermék pedig gátolja a VRN2 átírást. Ez kettős hatással 

bír, egyrészt közvetlenül csökken a VRN2 mennyisége, másrészt a VRN3 felszabadul a VRN2 

gátlása alól. A fokozott VRN3 termelés pozitívan hat vissza a VRN1-re, és végső soron az 1-es és 

3-as vernalizációs gén fehérje termékének hatására megtörténik a vegetatív/generatív átmenet. 

Összefoglalva elmondható, hogy a gabonanövények vernalizációs génjeinek expressziós 

változása a hidegedződés folyamán már hosszabb ideje ismert. A VRN1, VRN2 és VRN3 gének 

egymásra gyakorolt hatásáról és ezen génexpressziók egymással kölcsönhatásban álló 

változásának kinetikájáról is több elmélet született már. Viszont arról, hogy kifejezetten a 

hajtáscsúcsban hogyan viselkednek a fent nevezett gének eddig nem jelentek meg tanulmányok. 

Ezért is igyekeztük a legfontosabb vernalizációs gének expresszióját a hajtáscsúcson belül 

lokalizálni. 

3.3.4 A VRN gének és a hidegre érzékeny gének kölcsönhatása 

A VRN gének mellett, melyek a 3.3.2 fejezetben már leírt módon képesek a virágzási idő 

szabályozására, ezzel megóvva a növényt a korai virágzás miatti fagykártól, a hideggel szembeni 

ellenállóságban jelentős szerepet játszanak az FR-2 („Frost resistant 2”) lókuszon tandem ismétlődő 

CBF („C-repeat Binding Factors”) gének is (Galiba és mtsai. 2009). A CBF gének a COR („Cold 

Regulated genes”) géneket befolyásoló transzkripciós faktorok. A CBF-ek a COR gének 

promóteréhez kötődve segíthetik azok kifejeződését. A CBF-ek által szabályozott gének 

összességét nevezzük CBF regulonnak. A különböző növényfajokban több CBF gént is 

azonosítottak. Míg Arabidopsisban 3 CBF gén van, csak a 4-es kromoszómán (Gilmour és mtsai. 

2004), addig hexaploid búzában legalább 37 tagú ez a géncsalád (Badawi és mtsai. 2007). A CBF 

gének vizsgálata során többször bizonyításra került, hogy a fagytűrőbb genotípusokban magasabb 

az expressziójuk. Soltész és mtsai. (2013) pedig mesterségesen túltermeltették a TaCBF14 és 

TaCBF15 géneket árpában, ami nagyobb fagytűrésű növényeket eredményezett. A fagytűrésben 

betöltött központi szerepe miatt vizsgálták a CBF14 gént különböző gabonafélékben Novák és mtsai. 

(2016), amikor bebizonyították, hogy a régóta ismert hidegindukció mellett a fény spektruma is 

hatással van e gén expressziójára. Alacsony vörös/távoli-vörös arányú megvilágítás alatt a 

Cheyenne (búza) és a Nure (árpa) genotípusokban már 15 °C-on megnövekedett a CBF14 

expresszió, vagyis a hideg hatása nélkül, pusztán a megfelelő hullámhosszúságú fény induktívnak 

bizonyult. Továbbá a magasabb szintű génexpresszió fokozottabb fagytűréshez is vezetett a vizsgált 

genotípusokban. Gierczik és mtsai. (2017) a CBF gének cirkadián ritmusának vizsgálata során 

bizonyították, hogy árpában (Nure) csak a CBF4-es filogenetikai alcsoport mutat napszakos 

expressziós változást, amit a távoli-vörös fénykiegészítés módosít. 

A COR gének hidegre indukálódnak és segítenek az akklimáció folyamatán keresztül a 

későbbi hideggel szembeni tolerancia kialakításában. A levelekben mérhető megnövekedett VRN1 

transzkripciós szint nyomán a növények csökkent CBF és COR génexpressziót mutatnak, ami az 

akklimációs periódus végéhez vezet. Ha a VRN1 később indukálódik, a növény később ér 

reproduktív állapotba, az akklimációs periódus hossza megnő és a növény fagytűrése fokozódik. Ez 
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azt bizonyítja, hogy a hidegakklimációban és a vernalizációban szerepet játszó gének szoros 

kapcsolatban állnak (Galiba és mtsai. 2009). 
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4 Kutatási célkitűzések 

A vegetatív/generatív átmenet során a sejteken belüli redox környezet megváltozik, amely 

hatással lehet a hideg-indukálható és vernalizációval összefüggő gének expressziós mintázatára is. 

Korábbi vizsgálatok már igazolták, hogy a redox környezet mesterséges megváltoztatása (külsőleg 

adagolt redukáló- és oxidálószerekkel) valóban befolyásolja ezen gének működését (Gulyás és 

mtsai. 2014). Feltételezésünk szerint az mvp2 mutánsból hiányzó – a VRN1 gént is érintő – deléció 

a vegetatív/generatív átmenet során és a virágkezdemény korai kialakulásakor is jelentős szerepet 

játszik a vizsgált növények transzkripciós profiljának megváltozásban. A génexpresszióban 

bekövetkező változások a virágzásra is hatással bíró, olyan anyagcsere termékek mennyiségét is 

befolyásolhatják, mint a SA (szalicilsav) vagy a citokininek. 

Célkitűzéseink a következők voltak: 

1. Génexpressziós vizsgálatok elvégzése a vegetatív/generatív állapot során eltérő fagytűrésű 

és vernalizációs igényű kromoszómaszubsztitúciós búza vonalakban. Kísérleteinkhez 

kontrollként a szülői CS (Triticum aestivum ssp. aestivum cultivar Chinese Spring) vonalat 

használtuk; a CS(Ch5A) esetében a CS 5A kromoszómája a Cheyenne (Ch) genotípus 5A-

jával került szubsztituálásra, míg a CS(Tsp5A) esetében az új kromoszóma a Triticum 

aestivum ssp. spelta vonalból származott. 

2. Ugyanezen kísérleti rendszerben az antioxidánsok közé tartozó tioloktól függő redox 

állapotváltozások elemzése. A tiolok közül a glutation (mint legfontosabb kis molekulatömegű 

antioxidáns tiol) és a hidroximetil-glutation (hmGSH), valamint a glutation egyik építőkövének 

a ciszteinnek a mennyiségi analízise. 

3. Átfogó összefüggés kimutatása a vegetatív/generatív átmenet során megváltozó gének (pl.: 

VRN1, VRN2, VRN3) transzkripciós mintázata és a redox állapot között az 5A 

kromoszómaszubsztitúciós vonalakban. 

4. Kromogén in situ hibridizációs technika beállítása a VRN1 gén hideg által előidézett, illetve a 

fejlődési állapottól függő expressziós változásainak sejtszintű nyomon követése céljából a 

különböző búza genotípusok (CS, Ch, CS(Ch5A) és CS(Tsp5A)) hajtáscsúcsaiban. 

5. A VRN1 gént is tartalmazó kromoszómarégió transzkripciós mintázatra gyakorolt hatásának 

elemzése Triticum monococcum vad (KU-104-es vonal) és deléciós mutáns (mvp2; 

„maintained vegetative phase” mutáns, virágzásra képtelen vonal) vonalak segítségével a 

vegetatív/generatív átmenet során. Felhasználva a microarray analízisben rejlő 

lehetőségeket. 

6. A szalicilsav és a citokininek mennyiségének vizsgálata a vegetatív/generatív átmenet és a 

virágkezdemény korai fejlődése során a Triticum monococcum vonalakban. 
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5 Anyagok és módszerek 

5.1 Növénynevelés és kezelés 

Kísérleteinkhez ötféle búza genotípust használtunk. Triticum aestivum ssp. aestivum cv. 

Chinese Spring (CS), cv. Cheyenne (Ch) és Triticum aestivum ssp. spelta (Tsp) genotípusokat, 

valamint a CS genotípus 5A kromoszómaszubsztitúciós vonalait, melyekben a recipiens CS-be a Ch 

[CS(Ch5A)], illetve a Tsp [CS(Tsp5A)] genotípus 5A kromoszómáját helyettesítették be. Ezenkívül 

két Triticum monococcum vonallal is kísérleteztünk, a KU-104-es vad típusú vonalat használtuk 

kontrollnak az mvp2 (Triticum monococcum „maintained vegetative phase mutant”) mutáns 

összehasonlító vizsgálata esetén (3. táblázat). A csíráztatást nedves szűrőpapírok között végeztük 

úgy, hogy 1 napig 25 °C-on, majd 3 napig 5 °C-on tartottuk a szemeket a fejlődés szinkronizálása 

végett, végül további 2 napig újra 25 °C-ra tettük azokat. A növényeket ültetés után Conviron PGV-

15 (Controlled Env., Ltd., Winnipeg, Kanada) kamrában neveltük 260 µmol m-2 s-1 fényintenzitás 

mellett, hosszúnappalon (16 óra fény / 8 óra éjszaka). A hőmérsékletet nappal 20, éjszakára 17 °C-

ra, a páratartalmat pedig nappal 70, éjjel 75 %-osra állítottuk. Ültető közegként kerti talaj, humusz 

és homok 2/1/1 térfogatarányú keverékét használtuk, és a csíranövényeket 26×38×10 cm-es 

faládákba ültettük, melyekben a növények közötti távolság egységesen 2,5 cm volt, így összesen 

150 csíranövény fért el egy ládában. A kísérlet során alkalmazott hidegkezelés 3 hét nevelés után 

kezdődött, amikor a hőmérsékletet folyamatos 4 °C-ra módosítottuk, minden egyéb nevelési 

paraméter változatlanul hagyása mellett. 

A megfelelő fejlődési állapotban (Ennek kiválasztása az 5.3 fejezetben leírtak szerint történt.) 

a mintavétel hasonlóan zajlott minden genotípus esetében. A fény bekapcsolása után 6 órával 

kezdtük el és igyekeztünk 60-90 percen belül végezni. Mintavételkor minden esetben a második 

legfiatalabb levelet választottuk, a bokrosodási csomó esetében pedig igyekeztünk a kapcsolódó 

hajtásrészt a legkisebbre hagyni és a növényt a gyökér fölött a lehető legközelebb elvágni. 

A kísérletezés íratlan szabályait betartva minden esetben három független biológiai ismétlést 

végeztünk, ezen belül ismétlésenként legalább három technikai ismétlést használtunk és csak a 

kapott eredmények átlagából vontunk le következtetéseket. Ez alól anyagi okok miatt kivételt jelentett 

az array analízis, melynél nem vásároltunk kezelésenként 3 chipet, ezért egy ismétlés technikai 

átlagai kerültek elemzésre.  
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3. táblázat A kísérletek során vizsgált növényi anyagok és azok főbb jellemzői 

Növényi anyagok 

A genotípus teljes neve rövid neve VRN allélok 
vernalizá-

ciós igény 
életforma fagytűrés 

T. ae. ssp. aestivum convar. Chinese 

Spring 
CS vrn-A1 vrn-B1 Vrn-D1 nincs tavaszi 

mérsé-

kelten 

fagytűrő 

T. ae. ssp. aestivum convar. 

Cheyenne 
Ch vrn-A1 vrn-B1 vrn-D1 van őszi fagytűrő 

T. ae. ssp. spelta Tsp Vrn-A1   nincs tavaszi érzékeny 

T. ae. ssp. 

aestivum convar. 

Chinese Spring 

T. ae. ssp. 

aestivum convar. 

Cheyenne 5A 

[CS(Ch5A)] 
vrn-A1 

(Ch-ből)
vrn-B1 Vrn-D1 nincs tavaszi toleráns 

T. ae. ssp. 

aestivum convar. 

Chinese Spring 

T. ae. ssp. spelta 

5A 
[CS(Tsp5A)] 

Vrn-A1 

(Tsp-

ből) 

vrn-B1 Vrn-D1 nincs tavaszi érzékeny 

  
A négy gén, amely a deléciós mutánsból hiányzik (Shitsukawa, 

Ikari, Shimada, és mtsai. 2007, Distelfeld és Dubcovsky 2010). 

Triticum monococcum KU-104 vad 

típus 
Tm wt VRN1 

AGLG1 

(AGAMOUS-LIKE 

GÉN1) 

CYS 

(CYSTEINE 

PROTEINASE) 

PHY-C 

(PHYTOCHROME-

C) 

mvp2 (Triticum monococcum 

„maintained vegetative phase mutant”) 
mvp2 Ø Ø Ø Ø 

 

5.2 Az alkalmazott növényi anyagok részletes jellemzése 

5.2.1 Kromoszómaszubsztitúciós vonalak 

A kísérleteinkben használt kromoszómaszubsztitúciós vonalak létrehozása az 1960-as 

években történt. A Cheyenne őszi életformájú (kemény szemű, piros őszi búza) fajta lisztjéből készült 

tészta jó sütőipari minőségű volt. A kiváló minőségi paraméterek részben dominánsan átöröklődtek 

a rossz malmi minőségű Chiefkan búzával végzett keresztezések során az utódokba (Heyne és 

Finney 1965). Ekkor merült fel annak a lehetősége, hogy meg lehetne vizsgálni 

kromoszómaszubsztitúciós vonalak segítségével, hogy mi az egyes kromoszómák szerepe a liszt 

minőségének változtatásában. A Chinese Spring volt a recipiens partner a Cheyenne 

kromoszómaszubsztitúciós vonalak létrehozásakor. Az első keresztezések 1958-ban készültek 

monoszómás CS és diszómás Ch vonalak felhasználásával (Morris és mtsai. 1966). A liszt minőség 

vizsgálathoz olyan vonalakat használtak, ahol CS-gel már 4 visszakeresztezést végeztek és kiderült, 
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hogy a Ch 4B és 7B kromoszóma mellett az 5D is olyan elemeket tartalmaz, ami a liszt minőségét 

pozitívan befolyásolja. Morris és mtsai. (1966) azzal zárták soraikat, hogy megígérték, hogy folytatják 

a visszakeresztezéseket a CS vonallal és további lisztminősítő vizsgálatokat is kilátásba helyeztek. 

A fenti cikk első szerzője Rosalind Morris bocsátotta Sutka József rendelkezésére a Ch 

kromoszómaszubsztitúciós vonalakat, hogy Sutka megvizsgálhassa azok fagytűrését. A -11°C-os 

hőmérsékleten zajló fagyasztás bebizonyította, hogy a Ch-ből származó 5A, 7A, 4B, 5B, 4D és 5D 

kromoszóma is jelentősen javítja a szülői CS vonal fagytűrését. Az 5A és 5D 

kromoszómaszubsztitúció kiemelkedő fagytűrés növekedést idézett elő (Sutka 1981).  

A fagytűrés hátterében lévő kromoszómák alaposabb megismerése akkor kezdődött, amikor 

lehetőség nyílt egyetlen kromoszómára rekombináns vonalak előállítására is. Mivel az 5A 

kiemelkedően növelte a fagytűrést, ezért 5A rekombináns vonalakat hoztak létre Snape és mtsai. 

(1985), igaz ők nem csak a fagytűrés hátterében lévő lókuszokat, hanem egyéb agronómiai 

paramétereket (pl.: növénymagasság, kalászok száma, kalászolási idő stb.) befolyásoló 

kromoszómarégiókat szerettek volna feltérképezni. 1989-ben Snape vonalait felhasználva Sutka és 

Snape (1989) igazolták, hogy az 5A kromoszómán a már korábban ismert Vrn1 lókuszhoz 

kapcsoltan helyezkedik el egy Fr1-nek („frost sensitive 1”) nevezett lókusz is. Vagyis ekkor már 

felvetették a lehetőségét annak, hogy a tavaszi (Vrn1) allél a fagyérzékenységgel kapcsolt. Ezt a 

térképet később tovább finomítottak a szerzők (Sutka és mtsai. 1999). Az 5A kromoszóma RFLP 

térképezése során, amihez a CS(Tsp5A) és CS(Ch5A) kromoszómaszubsztitúciós vonalak 

keresztezéséből származó rekombináns vonalakat használták, kiderült, hogy bár a két lókusz (Vrn1 

és Fr1) valóban közel van egymáshoz, mégsem kapcsoltak. 119 rekombináns vonal vizsgálata 

bizonyította, hogy a késői és korai kalászolású csoportok hátterében egyetlen gén, a Vrn1 

szegregációja áll. A 44 késői virágzású vonal recesszív vrn1-et míg a 36 korai domináns Vrn1-et 

hordozott. A kalászok formáját meghatározó Q lókusz szegregációja pedig hosszúkás kalászokkal 

(44 vonal), valamint tompa és rövid kalászokkal rendelkező (37 vonal) csoportokat eredményezett 

(Galiba és mtsai. 1995). 

Az hidegedzés hossza és a fagytűrés közötti összefüggést is megvizsgálták a 

kromoszómaszubsztitúciós vonalak felhasználásával. Míg a fagyérzékeny CS vonal esetében egy 

hosszú (50 napos) 2°C-os hidegedzés is csak ~ 30 %-ig növelte a túlélést, addig a fagytűrő Ch 

esetében már 10 nap hidegedzés is elegendő volt a közel 100 %-os túlélés eléréséhez. A korábban 

már a fagytűrés kialakítása szempontjából fontos kromoszómák ebben a vizsgálati elrendezésben 

is bizonyították jelentőségüket: az 5A kromoszómaszubsztitúció (CS(Ch5A)) 10 nap után 66 %-os 

túlélést mutatott, hasonlóan a CS(Ch5D) vonalhoz (70 %) (Veisz és Sutka 1989). Az edzési 

hőmérséklet kismértékű változtatása mellett (4°C nappal / 2°C éjszaka) és beiktatva egy 1 hetes 

előedzést (10/5°C) hasonló eredményeket kaptak Vágújfalvi és mtsai. (1999) is. 

A fagytűrés és a szénhidrát tartalom közötti összefüggés, vagyis az, hogy a cukrok 

felhalmozása együtt jár a fokozott fagytűrés kialakulásával, már ismert volt akkor, amikor Galiba és 

mtsai. (1997) elhatározták, hogy megvizsgálják milyen gének állhatnak a szénhidrátszint 

megnövekedésének hátterében a fagytűrő fajtákban. Vizsgálataikhoz szintén a fent említett 
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CS(Tsp5A) és CS(Ch5A) kromoszómaszubsztitúciós vonalakat használták. A fagyérzékeny 

CS(Tsp5A) (Fr1 és Vrn1 allélok) szignifikánsan kevesebb szacharózt (kb. 14 mg/g növényi friss 

tömeg) és fruktánt (60 mg/g) tudott felhalmozni, mint a fagytűrő CS(Ch5A) (fr1 és vrn1). A CS(Ch5A) 

vonalban a szacharóz mennyisége elérte a 25 mg/g-ot, míg a fruktáné a 90 mg/g-ot. 

Összehasonlításképpen a szülői CS vonalban kb. 15 mg/g szacharózt és 80 mg/g fruktánt mértek. 

Vagyis a recesszív fr1 és vrn1 allélok a CS(Ch5A) vonalban szignifikánsan magasabb szacharóz és 

fruktán felhalmozódást okoztak. Ezért már ekkor feltételezhető volt a szoros genetikai kapcsolat az 

Fr1 és Vrn1 valamint a cukor felhalmozásért felelős géneket tartalmazó lókuszok között (Galiba és 

mtsai. 1997). A hidegedzés hosszával növekszik a mindkét korábban említett cukor molekula 

mennyisége ezekben a vonalakban, de a vonalak közötti különbségek nem tűnnek el teljesen 

(Vágújfalvi és mtsai. 1999). 

Egy cDNS-macroarray segítségével már 2008-ban bizonyították Kocsy és mtsai. (2008), hogy 

a hidegtűrés hátterében a megváltozott expressziójú gének darabszáma is állhat. A fagytűrő 

CS(Ch5A) vonalban 428 gén expressziója változott meg az edzés során, míg a fagyérzékeny 

vonalban ez a szám csak 322 volt. Ha ebből levonjuk azokat, amik mindkét genotípusban változtak, 

akkor a CS(Tsp5A)-ban 97, míg a CS(Ch5A)-ban 146 marad. Vagyis a fagytűrő vonalban sokkal 

több gén reagált a hidegre, mint a fagyérzékenyben. Később kiderült, hogy a CS(Ch5A) vonalban 

megváltozott expressziót mutató gének közül 78 (amiből 39 indukálódott a hidegedzés során) 

expressziójára az 5A kromoszóma hatással van. Valamint Vágújfalvi és mtsai. (1999) által mért cukor 

felhalmozódás hátterében lévő molekuláris szintű változásokat is sikerült feltárni; a szacharóz-

szintetáz gén indukciója és a β-fruktofuranozidáz gén repressziója állhat a szacharóz szint 

emelkedésének hátterében (Kocsy és mtsai. 2010). 

A kromoszómaszubsztitúciós vonalakban a hidegedzés alatt bekövetkező redox 

állapotváltozásokat vizsgálták Kocsy és mtsai. 2000-ben és összefüggést találtak a glutation 

akkumuláció és az 5A kromoszóma eredete között. Összefoglalva azt állapították, meg, hogy a GSH 

mennyiségi növekedése melynek hátterében az 5A kromoszóma áll, hozzájárulhat a jobb fagytűrés 

eléréséhez a búzában. 

Ezzel a rövid összefoglalóval szerettem volna hangsúlyozni a kromoszómaszubsztitúciós 

vonalak jelentőségét, és bemutatni a vonalakról eddig összegyűlt fontosabb ismereteket, ezek 

kibővítésére törekedtünk a munkánk során. 

5.2.2 Alakor vonalak 

Kétféle alakor vonalat használtunk. Egy vad típusú Triticum monococcumot (KU-104) és 

ennek egy mutáns változatát. A mutáns vonalat Shitsukawa, Ikari, Shimada, és mtsai. (2007) hozták 

létre sugárkezeléssel. A KU-104-es vonal magjait 14N7+ ionokkal bombázták 135 MeV/nukleon 

energiával, 50 Gy dózisban. A magokat ezután elvetették és önbeporozták a felnevelt növényeket. 

Az újravetett nemzedékben találtak rá az általunk is használt mvp2 mutánsra az mvp1 mellett. Ezek 

a mutánsok nevüket az angol „maintained vegetativ phase” kifejezésből kapták, mert jellegzetes 

fenotípust mutattak azzal, hogy képtelen voltak virágozni. Ez a fenotípus vernalizáció után is 

megmaradt. Vagyis folyamatosan vegetatív fázisban lévő növényeket hoztak létre. Ez a mutáció 
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érthető módon homozigóta formában fenntarthatatlan, ezért a vegyes populációból minden esetben 

ki kellett válogatnunk a homozigóta vonalakat. Ennek részleteiről majd az 5.4-es fejezetben szólunk. 

A fenotípus hátterében Shitsukawa, Ikari, Shimada, és mtsai. (2007) a VRN1 gén delécióját találták. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ők csak az mvp1 vonalat vizsgálták. Csak feltételezték, hogy az mvp2-

es vonalban is hasonló helyen lokalizálódik a mutáció. Ez később bizonyításra került, sőt az is, hogy 

a VRN1 génen kívül a vele kapcsolt AGLG1 és a kromoszóma egy közeli részén található CYS és 

PHY-C is hiányzik, mind az mvp1 mind pedig az mvp2 mutánsokból ((Distelfeld és Dubcovsky 2010) 

és 3. táblázat). Továbbá a homozigóta mutánsok a vadhoz viszonyítva alacsonyabb VRN2 és VRN3 

expressziót mutattak vernalizáció után és anélkül is. 

Az mvp1 mutáns átfogó expressziós vizsgálatát már elvégezték egyhetes hidegakklimáció 

után gyűjtött mintákkal és számos patogén fertőzéshez kapcsolódó, valamint jázmonsav által 

szabályozott gén indukcióját írták le. Ez alapján feltételezték, hogy a virágzás és a vernalizáció 

szabályozásában is szerepe lehet a jázmonsavnak (Diallo és mtsai. 2014). Az mvp2 mutáns 

transzkripciós mintázatát a virágzással kapcsolatban viszont előttünk még nem vizsgálták. 

5.3 A hajtáscsúcs (apex) morfológiai vizsgálata a mintavételi időpontok 

meghatározásához 

A kísérletek során a hajtáscsúcsok fejlődési állapotát folyamatosan ellenőriztük. A 

hajtáscsúcsokat a bokrosodási csomóból egy Zeiss Stemi 2000-C típusú (Carl Zeiss Mikroskopie, 

Jena, Németország) 0,65x-5x-ös nagyításra képes sztereómikroszkóp alatt izoláltuk. Három előre 

meghatározott fejlődési állapotot kerestünk, melyeket a következőképpen definiáltunk: vegetatív 

állapot (VF, vegetatív fázis), kettős befűződés (KB) és generatív fázis (GF). Azért, hogy pontosabban 

meghatározhassuk a hidegedzéssel kapcsolatos változásokat, normál nevelési körülmények (20/17 

°C) alatt is vettünk mintát kontrollként. Tehát négy időpontban és három apex fejlettségi állapotban 

gyűjtöttünk mintát (11. ábra). A „VF 20°C”, kontroll mintavétel 21 napos növényekről történt, kivéve 

a CS(Tsp5A) genotípust, mert ez sokkal gyorsabban fejlődött, mint a többi vonal (Law és mtsai. 

1976), ezért erről 14 nap után gyűjtöttünk mintát, és utána egyből hidegbe tettük. A „VF 4°C” 

mintavétel a hideg kezelés kezdete után 10 (a monococcumok esetében) vagy 14 nappal történt 

hasonlóan Juhász és mtsai. (2015) módszeréhez. A későbbi mintavételeket pedig a növények 

fejlődéséhez igazítottuk (a KB állapotot a CS(Tsp5A) érte el legelőbb ~ 63 nap után, majd a CS 

következett 91 nappal, végül a CS(Ch5A) 98 nappal az ültetéstől számítva). 

A fejlődési állapotokat Gardner skáláján (Gardner és mtsai. 1985) elhelyezve a 

következőképpen határozhatjuk meg: VF = Gardner 0-1; KB = Gardner 3 és GF Gardner 4-5. E 

három fejlődési állapot közül kiemelt jelentőségű a KB állapot, mert ekkor megtörténik a 

vegetatív/generatív átalakulás, amivel összefüggésben egyéb élettani változások mellett a fagytűrő 

képesség is jelentősen megváltozik; a generatív állapotba került hajtáscsúcs fagytűrő képessége 

jelentős mértékben lecsökken a vegetatív állapothoz képest. 

Fontos itt megjegyeznünk, hogy annak ellenére, hogy az mvp2 mutáns esetében nem történt 

fejlődési állapotváltozás (hiszen pont emiatt különleges ez a mutáció), de a Tm wt („wild type”, vad 
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típus) alapján meghatározott fejlődési állapotokkal azonos időben gyűjtöttünk mintát, valamint az 

mvp2 esetében is ugyanazt a nevezéktant használtuk a minták azonosításakor, mint a többi 

genotípusnál. 

5.4 Az mvp2 mutánsok kiválogatása 

Az mvp2 mutánsokkal végzett kísérletek kivitelezése előtt minden esetben szükséges volt a 

homozigóta mutánsok kiválogatása, hiszen tisztán homozigóta szemeket tartalmazó tételek 

létrehozására nincsen lehetőség egy olyan mutáció esetében, ami szaporodásképtelen. Ehhez a 

fiatal csíranövények leveleiből (~100 mg friss növényi tömeg)) izoláltunk DNS-t. A 5.4 fejezetben 

részletesen leírt módon, a TissueLyser II készülékkel állítottunk elő a DNS feltáráshoz megfelelő 

porrá tört növényi mintát, amiből a „Zeno-Gene 40 DNS izoláló Kit” (Zenon Bio Ltd.) segítségével 

nyertük ki a nukleinsavat. Az utolsó lépésben 200 µl eluáló oldattal mostuk le a membránról a DNS-

t, amiből a genotipizálás PCR reakcióihoz 2,5-2,5 µl-t használtunk. 

Két lépcsős genotipizálási folyamatot végeztünk. Az első lépésben a VRN1 génnek egy 1084 

bp hosszú szakaszát próbáltuk PCR-rel (Applied Biosystems® GeneAmp® PCR System 9700) 

megsokszorozni. A reakcióelegy összetételét a 4. táblázat mutatja. A reakció lépései a következők 

voltak 40 cikluson át: 94 °C 20 mp, 61 °C 30 mp és 72 °C 80 mp. Ezzel a PCR-rel a homozigóta 

mutánsokból származó minták nem adtak terméket szemben a Tm wt-ből származó mintákkal. 

Sajnos nem minden esetben lehetett ezután a reakció után egyértelműen eldönteni, hogy mutáns-e 

a vizsgált növény, ezért szükség volt a kétséges minták esetében egy második PCR reakció 

lefuttatására is. Ehhez a reakcióhoz Dhillon és mtsai. (2010) által leírt módszert módosítottuk úgy, 

hogy az alkalmazott primerek koncentrációját megváltoztattuk. A kiindulási 10 µM-os primer 

oldatokból az F18 primer esetében 1 µl-t, R23 esetében 0,5 µl-t, az R22 esetében pedig 0,75 µl-t 

vittünk be a reakcióba. Ebben a multiplex PCR-ben a vad típusú Tm vonalak két terméket adtak (172 

bp és 339 bp) szemben a mutánsok egy termékével. (F18: AGCCACAAGAACCGGGACTA, R22: 

ATTCAAGCCCCAATGTTCTC, R23: CCCAAACTTTGCGGTGTATC (Dhillon és mtsai. 2010))

11. ábra A hajtáscsúcs morfológiai változása a CS genotípusban a vegetatív/generatív átmenet során. A fehér 
méretvonalak 100 µm-t jelölnek. 
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4. táblázat A VRN1 gén felsokszorozásához használt reakcióelegy összetétele 

 gyártó, primer esetében szekvencia 
kiindulási

konc. 
bemért 

mennyiség 
végső 
konc. 

DNS  változó 2,5 µl változó 

MQ víz   18,1 µl  

VRN1 Fw ACAAGAAAAACACTTGCAGAGAAGTTCAGC 10 µM 0,5 µl 0,2 µM 

VRN1 Rev CATGGTAAATTACTCGTACAGCCATCTCAGC 10 µM 0,5 µl 0,2 µM 

dNTP mix Thermo Scientific, #R0182 2,5 mM 0,5 µl 0,05 mM 

Puffer „Key” puffer (VWR) 10× 2,5 µl 1× 

RedTaq Red Taq DNA Polimeráz enzim (VWR) 5 U/µl 0,4 µl 2 U/25 µl 

  összesen: 25 µl  
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5.5 Tiol mérés HPLC technikával 

A mintákat (100-100 mg-ot) 2,0 ml-es mikrocentifuga-csövekbe gyűjtöttük, melyekbe előre 5-

6 üveggyöngyöt (Ø 2,85-3,45 mm, Roth A557.1) helyeztünk, majd folyékony nitrogénben 

fagyasztottuk és -80 °C-on tároltuk feldolgozásig. A feltárás első lépéseként TissueLyser II (Qiagen) 

készülékkel porítottuk a növényi részeket (29 Hertz, kétszer 1 perc 30 másodperc, közben a 

mintatartó állványokat átforgattuk). A porrá tört mintákhoz 500 µl feltáró puffert (0,1 M HCl és 1 mM 

EDTA) adagoltunk, majd 4 °C-on 10 percig 15000 rpm-el centrifugáltuk (20627 g, Sigma 3-12PK). A 

tiolokat tartalmazó felülúszót óvatosan leszívtuk és a felülúszóból a szabad tiolok blokkolásához 200 

µl-t, az összes diszulfid redukciójához pedig 120 µl-t használtunk fel. 

 

A diszulfidok mennyiségének mérésekor 

a szabad tiolok blokkolása során a 200 µl 

extraktumhoz 300 µl 0,2 mM-os CHES-t (2-

(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, C2885 

Sigma) és 15 µl 50 mM-os NEM-et (N-

Ethylmaleimide, E3876 Sigma) pipettáztunk és 

szobahőmérsékleten legalább 15 percig állni 

hagytuk. Ezt követően a szerves oldószeres 

extrakcióval távolítottuk el a felesleges NEM-et, 

amihez azonos térfogatú (~515 µl) toluolt 

(09150, Molar Chemicals) használtunk. A 

mintákat alaposan összeráztuk, majd a fázisok 

szétválasztásának érdekében 5 percig 15000 

rpm-en centrifugáltuk, az alsó fázist óvatosan 

kiszívtuk, a felső szerves fázist kidobtuk. 

Mindezt háromszor megismételtük. Az így kapott 

kivonatból 300 µl-t új csőbe mértünk és a 

diszulfidok redukálása céljából 10 µl 9 mM-os 

DTT-t (DL-Dithiothreitol, D0632 Sigma) és 20 µl 

desztillált vizet adtunk hozzá és 

szobahőmérsékleten 1 órán keresztül állni 

hagytuk. 

Az összes tiol-tartalom 

meghatározásakor a diszulfid molekulák 

redukciója során a 120 µl kivonathoz 200 µl 0,2 

mM-os CHES-t (2-(Cyclohexylamino)-

ethanesulfonic acid, C2885 Sigma) és 10 µl 9 

mM-os DTT-t (DL-Dithiothreitol, D0632 Sigma) 

adagoltunk, majd szobahőmérsékleten 1 órán 

keresztül állni hagytuk.

A DTT-vel redukált tiolokat (a diszulfidok mennyiségének és az összes tiol-tartalom 

meghatározása esetén is) 20 µl (15 mM) MBB-vel jelöltük (THIOLYTE® Monobromobimane 

Reagent, 596105 Calbiochem) úgy, hogy a jelölő hozzáadása után a mintákat 15 percig sötétben 

tartottuk. A reakciót 250 µl 0,25 %-os MSA-val (Methanesulfonic acid, M6391 Sigma) állítottuk le. 

Ezután a mintákat 4 °C-on 10 percig 15000 rpm-en centrifugáltuk, majd 0,45 µm-es membránon 

(MultiScreen Solvinert Filter Plate, hydrophilic, PTFE, Millipore MSRLN0410) szűrtük is. 
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A HPLC injektáló fiolákat megtöltöttük az így előkészített szűrletekkel és a blokkolt szabad 

tiolok vizsgálata esetében mintánként 40 µl, összes redukált diszulfid vizsgálata esetén pedig 10 µl 

került injektálásra. A mérésekhez fordított-fázisú HPLC készüléket használtunk (Waters, Milford, MA, 

USA), amelyhez egy fluoreszcens detektor (W474 pásztázó fluoreszcens detektor, Waters) volt 

hozzákapcsolva (Kranner és Grill 1996, Kocsy és mtsai. 2000). A tiolok azonosítása és mennyiségük 

kiszámítása standardokból készített kalibrációs sorozatok segítségével történt. A kromatogramokból 

meghatározott injektált mennyiségre vonatkoztatott pmol-ban megadott molekula mennyiséget a 

kiértékelés során növényi friss tömegre vonatkoztattuk és nmol-ban adtuk meg. Ehhez a következő 

korrekciós szorzókat kellett alkalmaznunk: szabad tiolok esetében az eredményt 0,64-el szoroztuk, 

összes diszulfid esetében pedig 2,5-el. (Ennek az a magyarázata, hogy az első esetben a 40 µl 

injektált mennyiség 1,55 mg növényi mintából származó kivonatot, míg a másodikban injektált 10 µl 

0,4 mg növényi mintából származót tartalmazott.) 

A redukciós potenciál kiszámításakor a következő képletet alkalmaztuk Schafer és Buettner 

(2001) nyomán: 
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ahol: pH=7,0; T=25 °C=298,15 K; n=2, mert 2 elektron vesz rész a folyamatban:  

 

2 2 → 2  

 

A vizsgált kis molekulatömegű tiolok redukciós potenciálja különböző 25 °C-on és 7-es pH-n. 

Ezt az eredmények kiszámításakor figyelembe kellett vennünk és az 5. táblázatban feltüntetett 

értékekkel számoltunk. 

5. táblázat A tiolok redukciós potenciálja 25 °C-on és 7-es pH-n 

E0
GSH/GSSG= -240 mV (Rost és Rapoport 1964) 

E0
Cys/CySS= -226 mV (Jones és mtsai. 2000) 

E0
Cys-Gly/Cystinyl-Gly= -226 mV (Jones és mtsai. 2000) 

E0
γ-EC/γ-ESSE= -234 mV (Birtić és mtsai. 2011) 

E0
hmGSH/hmGSSG= -240 mV 
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A fenti adatok összefoglalva Birtić és mtsai. (2011) cikkében találhatók, a hmGSH/hmGSSG-

re vonatkozó érték kivételével. A molekulaszerkezet hasonlósága miatt feltételeztük, hogy a 

hmGSH/hmGSSG molekulapár redukciós potenciálja hasonló lehet a GSH/GSSG páréhoz ezért 

számoltunk -240 mV-tal.  

5.6 Hormonmérések 

5.6.1 A szalicilsav mennyiségi meghatározása 

A SA („salicylic acid”, szalicilsav) és előanyagainak meghatározásához Pál és mtsai. (2005) 

módszerét alkalmaztuk, amely egy korábbi Meuwly és Métraux (1993) által leírt módszer 

módosításával jött létre. A benzoesav és a FS (fahéjsav) esetében 230-300 nm hullámhossz 

tartományú UV spektroszkópiát alkalmaztunk (W996 detektor, Waters, Milford, MA), míg a SA és 

oHFS (orto-hidroxi-fahéjsav) esetében a mennyiségi fluorimetriás analízishez W474 detektort 

használtunk. Amíg az oHFS esetében a gerjesztés 317 nm-es, az emittált fény 436 nm-es volt, addig 

a SA esetében a 305 nm-es gerjesztés után a 407 nm-es emissziót detektáltuk. 

5.6.2 Citokininek mérése 

A citokininek mérési metódusának alapjait Svačinova és mtsai. (2012) írták le, melyen néhány 

módosítást eszközöltünk. A stabil, izotóppal jelölt citokinin sztenderdeket (2H5-tZ, 2H5-tZR, 2H5-

tZRMP, 2H5-tZ7G, 2H5-tZ9G, 2H5-tZOG, 2H5-tZROG, 2H3-DZ, 2H3-DZR, 2H3-DZRMP, 2H3-DZ9G, 2H7-

DZOG, 2H6-iP, 2H6-iPR, 2H6-iPRMP, 2H6-iP7G, 2H6-iP9G) jéghideg extrakciós mixben 

metanol/víz/hangyasav (15/4/1 térfogat elegy) oldottuk. Ez az elegy a sztenderdekre nézve 2*10-8 M 

koncentrációjú volt. A homogenizált mintákhoz ebből a mixből 1-1 ml-t adtunk, majd 30 percig 4 °C-

on rázattuk őket. Ezután a mintákat lecentrifugáltuk és a felülúszót Sep-Pak Plus C18 (Waters, 

Milford, MA, USA) oszlopon átszűrtük, hogy a lipidek es a pigmentek ne zavarják a későbbi mérést. 

Ezután a citokinineket Oasis MCX fordított fázisú-kation cserélő SPE oszlopon (Waters, Milford, MA, 

USA) megkötöttük majd 0,35 M-os NH4OH-t tartalmazó 60 %-os metanollal leoldottuk. Az UHPLC-

MS/MS analízis előtt az eluátum száraz lepárlását Speed-Vac RC1010-es (Jouan, Winchester, UK) 

koncentrátorral végeztük, és egységesen 30 µl-es térfogatban vettük fel újra a mintákat. Az analízis 

során alkalmazott tömeg spektrométer - Xevo™ 14 TQ MS (Waters MS Technologies, Manchester, 

UK) - egy Acquity UPLC® rendszerrel volt (Waters, Milford, MA, USA) összekapcsolva. A citokininek 

minőségi és mennyiségi elemzését több ion egyidejű monitorozását lehetővé tevő módban végeztük. 

Az adatok kinyeréséhez a MassLynx™ szoftvert (version 4.1, Waters, Milford, MA, USA) használtuk. 

5.7 Génexpressziós vizsgálatok qRT-PCR technikával 

5.7.1 RNS izolálás 

A vizsgálatainkhoz szükséges RNS kivonásához a Direct-zol™ RNS Miniprep Kitet (Zymo 

Research) használtuk. Minden lépést a gyártó utasítása szerint végeztünk és alkalmaztuk az 

oszlopban végezhető DNáz kezelést is, hogy az esetlegesen a kivonatban maradó szennyező DNS-

től megszabadulhassunk. A minták feltárását RNS izolálás esetében, hasonlóan a tiolok 

kinyerésekor leírt módszernél, a TissueLyser II homogenizátor segítségével végeztük, azzal a 
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különbséggel, hogy amikor hajtáscsúcsokból nyertük ki az RNS-t nem 100 mg növényi részből 

indultunk ki, tekintettel a hajtáscsúcs kis méretéből fakadó alacsony tömegére, hanem 3-3 

hajtáscsúcsot tettünk a csövekbe. A módszer részleteit lásd az 1.1-as fejezet elején. Miután TRI 

Reagent® segítségével oldatba vittük az RNS-t, visszatértünk a gyártói utasítás RNS tisztításra 

vonatkozó részéhez és az ott leírtak szerint először 400 µl RNS mosó pufferrel tisztítottuk, majd 

DNázzal kezeltük a mintákat. A kezelést 37 °C-on 15 percen át végeztük. Aztán a DNS emésztésre 

használt oldatot 30 másodperc alatt lecentrifugáltuk az oszlopról, majd 400 µl RNS elő-mosó (Direct-

zol™ RNA „PreWash”) folyadékkal tisztítottuk tovább a kivonatot, amit 1 perc alatt lecentrifugáltunk 

és ezt a lépést megismételtük még egyszer. Ezután 700 µl RNS mosó puffer adagolásával fejeztük 

be a tisztítási lépéseket. Miután ezt is lecentrifugáltuk még 2 perc centrifugálást alkalmaztunk - a 

folyadékgyűjtő cső kiürítése után - hogy az RNS-t teljesen megszáríthassuk. Ezután a membránról 

való eluáláshoz 30 µl RNáz-mentes vizet használtunk, amit közvetlenül a mintákra pipettáztunk, pár 

pillanatig hagytuk az oszlopon állni, majd lecentrifugáltuk. Az RNS-t tartalmazó oldatokat minden 

esetben -80 °C-on fagyasztva tároltuk a későbbi felhasználásig. 

5.7.2 cDNS írás (reverz-transzkripció) 

Az RNS kivonatokban lévő RNS koncentrációját NanoDrop ND-1000 UV/Vis 

spektrofotométerrel (Serial No.: A253) ellenőriztük. A kivonatokból egységes koncentrációjú 

hígításokat készítettünk, ami alkalmas volt egy sztenderd 2 csöves reverz-transzkripcióhoz. A 

módszer során az első csőbe 1 vagy 1,5 µg RNS került, mégpedig 12 µl-es végtérfogatban, amihez 

1 µl oligo(dT)18 primert (Thermo Scientific #S0132) adtunk. Ezután a csövet 75 °C-ra helyeztük 5 

percre és utána jégen hűtöttük, hogy a mRNS poli-A része és a primer összekapcsolódhasson. Míg 

az első cső a jégen hűlt, addig összemértük a transzkripciós mixet a második csőben (ez mintánként 

12 µl végtérfogatban a következőket tartalmazta: 5 µl 5× M-MLV puffer; 1,25 µl 10 mM-os dNTP mix; 

0,5 µl reverz-transzkriptáz enzim, ami 100 enzim egységet tartalmazott (M-MLV Reverse 

Transcriptase, Affymetrix 78306) és 5,25 µl DEPC (Diethyl-pyrocarbonat, Fluka 32490) kezelt MQ 

víz. A DEPC kezeléssel távolítottuk el az esetlegesen jelenlévő RNáz enzimeket a vízből, hogy 

biztonságosan lehessen használni a minták veszélyeztetése nélkül. A kezelés úgy zajlott, hogy 1 ml 

DEPC oldatot pipettáztunk 1 liter MQ vízbe (0,1 V/V %), amit rázógépre helyeztünk és legalább 2 

órán keresztül rázattunk, amíg a DEPC teljesen fel nem oldódott. Ezután autoklávban (Tuttnauer 

3870-es modell, 6-os program 121 °C, 30 perc) sterilizáltuk az oldatot és miután kihűlt kisebb 

adagokba (4-5 ml) osztottuk szét. 

Miután kihűlt az első csőben lévő, RNS-t és primert tartalmazó oldat, hozzámértük a második 

cső tartalmát, így összesen 25 µl reakcióelegyet kaptunk. Ezt PCR gépbe helyeztük, amin a 

következő programot futattuk: 25 °C 5 perc, 42 °C 60 perc (a transzkripció ebben a szakaszban 

zajlott), 95 °C 5 perc (a megmaradt enzim inaktiválása miatt szükséges lépés). A reakció után a 

cDNS oldatot plusz 75 µl DEPC kezelt MQ vízzel 100 µl végtérfogatra hígítottuk; feltételezve, hogy 

az átírás 100 %-os hatékonysággal zajlott és elhanyagolva azt, hogy az RNS kivonat nem csak 

mRNS-t tartalmazott, 10 ng/µl-es cDNS oldatot kaptunk, amiből a qRT-PCR reakciókhoz 1 µl-t 

használtunk. 
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5.7.3 A qRT-PCR-es vizsgálatok kivitelezése 

A kísérletekhez CFX96 real-time PCR készüléket használtunk (CFX96 Touch™ Real-Time 

PCR Detection System, Bio-Rad). A reakcióelegy térfogatát 10 µl-re állítottuk be. Vizsgálatainkhoz 

KAPA SYBR enzim mixet használtunk (KAPA SYBR® FAST Universal, KK4601 Kapa Biosystems, 

Inc.) a következő módon: 5 µl SYBR mix; 0,5-0,5 µl „forward” és „reverse” primer, 1 µl cDNS és 3 µl 

MQ víz. A következő programot futattuk:  

1. 95 °C 3 perc (elő-denaturáció), 

2. 95 °C 5 másodperc (denaturáció), 

3. 60 °C 30 másodperc (elongáció), 

4. Fluoreszcencia-jeldetektálás, 

5. A 2-4 tartó lépéseket 40x ismételtettük, 

6. A termék olvadási-görbéjét egy 65 °C-tól 95 °C-ig tartó folyamatos hőmérsékletemeléssel 

határoztuk meg, amely során a hőmérséklet 0,5 °C-onként változott és egy-egy beállítás 

5 másodpercig tartott, minden váltás előtt fluoreszcencia-jeldetektálás volt beállítva. 

A kapott görbéket a készülékhez tartozó Bio-Rad CFX Manager nevű szoftverrel (Bio-Rad 

CFX Manager 3.1 (3.1.1517.0823)) elemeztük, a CT értékeket szükség esetén a programból Excelbe 

exportáltuk. Az adatelemzés során a relatív expressziós szintek meghatározásához a ΔCT módszert 

alkalmaztuk. Minden esetben a Ta30797-es gént (Paolacci és mtsai. 2009) használtuk háztartási 

génként. 

í 	 ó
2 2 2

3
 

A fenti egyenlet szerint számoltunk, ahol HKG (a háztartási gén („housekeeping gene”)) három 

technikai ismétléséből származó CT értékei kerültek átlagosára és ebből vontuk ki a GOI (célgén 

(„gene of interest”)) első, második és harmadik technikai ismétlésének CT értékét. A fenti egyenlet 

alkalmazásával kapott három eredmény átlaga adta meg az adott gén relatív expresszióját, ezt 

ábrázolhattuk grafikonon és ezen értékek szórása került feltüntetésre. 

5.8 Microarray analízis 

Ehhez a kísérlethez a 5.7.1-s fejezetben leírt módszerrel kinyerhető RNS-hez képest tisztább 

kivonatra volt szükség ezért a nukleinsav tisztításhoz a Qiagen RNeasy Plant Mini Kit-jét használtuk 

a gyártó utasításai szerint. A mintákat a Tm wt és mvp2 növények bokrosodási csomójából 

gyűjtöttük, három-három párhuzamos ismétlésben. A kivonás végén 4000 ng RNS-t 40 µl 

végtérfogatban oldottunk (így 100 ng/µl-es kivonat állt rendelkezésünkre). A minták minőségét 

többféle módon is ellenőriztük 300 ng-ot agaróz gélen futattunk, ami a minták degradációs állapotát 

hivatott ellenőrizni, 200 ng-ot pedig Agilent Bioanalyzerrel ellenőriztünk. Ezenkívül a NanoDrop-al 

mért adatokból kiszámoltuk a 260/280 és 260/230 nm arányt és csak abban az esetben fogadtuk el 

megfelelő minőségűnek a mintákat, ha ezen arányok ≥ 2 értéket adtak. A Bioanalyzer eredmények 

alapján megkaptuk az RIN-t is („RNA integrity number”) és csak abban az esetben használtuk a 

mintát, ha ez az érték 8.0 feletti volt (31. ábra, Függelék, 103 o.). Összesen 200 ng RNS-t 
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használtunk a hibridizációt megelőző jelöléshez és amplifikációhoz, amit „Low Input Quick Amp 

Labelling Kit”-tel (Agilent Technologies), a gyártói utasításoknak megfelelően készítettünk. A jelölés 

után tisztított mintákat „Agilent Wheat genom 4×44K” lemezekre hibridizáltuk, szintén követve a 

gyártói utasításokat. Az array szkenneléséhez „Agilent DNA Microarray Scannert” használtunk. A 

pöttyök fluoreszcencia intenzitásának meghatározásban, a háttér kiszűrésében és az eredmények 

normalizásában a „Feature Extraction” szoftver 9.5 verziója volt a segítségünkre. Ezután az adatok 

elsődleges elemzését a „GeneSpring GX” programmal végeztük, amiből a további vizsgálatokhoz 

csak azokat az adatokat exportáltuk, ahol minimum kétszeres expressziós különbség volt 

detektálható. Az ArrayExpress adatbázisban hozzáférhetők az eredményeink, a E-MTAB-3968-as 

azonosító szám alatt („E-MTAB-3968” 2016). 

5.9 Gének szöveti lokalizációja kromogén in situ hibridizációval 

5.9.1 Hajtáscsúcs minták begyűjtése, fixálása és beágyazása 

A megfelelő fejlettségi állapotban lévő (lásd még: 5.3 fejezet) preparált hajtáscsúcsokat 

kétféleképpen fixáltuk, attól függően, hogy később paraffinba vagy unicryl gyantába szerettük volna 

beágyazni. 

A paraffinos beágyazás előtt a fixáló 1× PBS oldat 4 m/V % paraformaldehidet (HO(CH2O)nH, 

30,03 g/mol, Sigma P6148) és 0,1 % Tween® 20-at (Sigma P1379) is tartalmazott. A PBS oldatból 

először mindig 10×-es koncentrációjú törzsoldatot készítettünk, melyhez a következő receptet 

használtuk: 1 literes végtérfogatba 80 g NaCl-od (58,44 g/mol, Sigma S3014), 2 g KCl-od (74,55 

g/mol, Sigma P 9541), 14,4 g Na2HPO4-ot (141,96 g/mol, Sigma S3264) és 2,4 g KH2PO4-ot (136,09 

g/mol, Sigma P9791) mértünk be, majd a pH-t 7,4-re állítottuk be. Az így kapott oldatot tízszeresére 

hígítva kaptuk meg a munkakoncentrációt. A fixáló oldat szövetekbe való diffúzióját vákuum 

alkalmazásával segítettük, aminek kialakításához egy hagyományos 10 ml térfogatú fecskendőt 

használtunk. Vágtunk egy Eppendorf cső kupakot és átmenetileg azzal zártuk le a csövet, ezt a 

kupakot egy injekciós tűvel átszúrtuk és a tűn keresztül a fecskendő segítségével szívtuk ki a levegőt. 

Ezt a folyamatot néhányszor megismételtük, amíg a fixáló teljesen át nem itatta a mintát, ami ekkor 

már lesüllyed a cső aljára. Ezután a fixáló oldatban 3 órán keresztül szobahőmérsékleten rázattuk a 

hajtáscsúcsokat egy speciális rázóasztalon (Stuart mini see-saw rocker SSM4, Bibby Scientific Ltd.), 

amit 38-42 oszcilláció/perc sebességűre állítottunk. Abban az esetben, ha elhúzódott a mintavétel a 

fixálást 3 óra helyett alacsony hőmérsékleten (4 °C) egész éjszakán át végeztük. Fixálás után a 

mintákkal körültekintően bántunk és az esetleges RNS degradáció megelőzése végett, minden 

lépést 4 °C-on végeztünk. A mintákat minden ezután következő lépés alatt tovább rázattuk. 

A felesleges parafromaldehidet fokozatosan mostuk ki a mintákból, 30 percenként friss PBS-

re cseréltük a rajtuk lévő oldatot, ezt a lépést háromszor megismételtük. Ezután egy felszálló alkohol 

sorral víztelenítettük a fixált hajtáscsúcsokat, melyben 30 V/V %-os töménységű volt az első 

alkoholos oldat (a hígítást abszolút etanolból DEPC kezelt víz segítségével végeztük), amit 1 óra 

elteltével cseréltünk 40, 50, 60, 70, 85, 95 majd 100 %-osra. Minden alkoholos oldat tartalmazott 

0,85 m/V % NaCl-od is. Minden lépés 1 órán át tartott. Ezután a hajtáscsúcsokat az alkoholba kevert 
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0,1 %-os eosin Y (647,89 g/mol, Sigma E4009) festékkel festettük, a tökéletes festődés érdekében 

az eozinos oldatot is kétszer lecseréltük. Ezután kétszeri tiszta alkoholos mosással a felesleges 

eosint is eltávolítottuk és megkezdtük a minták beágyazását. 

Először egy órára 3:1 arányú etanol:Roti®-Histol (Roth, 6640) elegybe helyeztük a mintákat, 

majd ezt cseréltük 1:1-es arányúra, újabb egy óra elteltével pedig 1:3 arányúra. Ezután még kétszer 

tiszta Roti®-Histol-ba tettük a mintákat. Majd 58 °C-os termosztátba helyeztük a csöveket és 

elkezdtünk paraplastot adagolni a mintákhoz (Paraplast X-TRA®, Sigma, P3808). Minimum 8 óra 

elteltével a csőben lévő paraplastos oldat felét leszívtuk és tiszta olvasztott paraplasttal pótoltuk. Öt 

ismétlés után a teljes oldatmennyiséget leszívtuk és tiszta olvasztott paraplasttal pótoltuk. Ezután a 

minták készen álltak a végső beágyazásra, mely során 35 mm átmérőjű műanyag Petri csészébe 

folyékony paraplastba helyeztük azokat, amit ezután hagytunk kihűlni, kihűlés után pedig hűtőben 

tároltuk. 

Unicryl (UNICRYL™, BBInternational, 02656-AB) gyantába történő beágyazást megelőzően 

a fixáló oldat Tween® 20 nélkül készült. A víztelenítő alkohol sor pedig nem tartalmazott sót. 

Víztelenítés után nem volt szükség eosin festésre, hanem egyből megkezdtük a beágyazást 3:1 

arányú alkohol:unicryl eleggyel, amit egy óra elteltével cseréltünk 1:1, majd 1:3 arányúra. Ezután 

még kétszer cseréltük le az oldatot tiszta unicrylre. A hajtáscsúcsokat ezután egyesével műagyag 

kapszulákba helyeztük (BEEM embedding capsule, 70000-B, Electron Microscopy Sciences) és az 

unicryl gyantát -20 °C-on UV fény alatt polimerizáltattuk. Az így beágyazott hajtáscsúcsokat is 

hűtőben tároltuk a metszésig. 

5.9.2 Beágyazott hajtáscsúcs preparátumok metszése 

A paraffinos blokkokban lévő mintákból egy rotációs mikrotómmal (HM 325 Rotary Microtome, 

Thermo Scientific) 5 µm vastagságú hosszmetszeteket készítettünk, melyeket két csoportban 

helyeztünk adhéziós tárgylemezre (SuperFrost Ultra Plus® pre-cleaned 25x75x1 mm, Menzel 

Gläser, J3800AMNZ). A metszeteket egy csepp DEPC kezelt vízben úsztattuk, majd 40 °C-ra 

melegítettük a tárgylemezeket, hogy a víz elpárologjon, a metszet meg kiterülve az üvegre tapadjon. 

A két csoportba helyezett mintáknak később az volt a jelentősége, hogy egy tárgylemezre tudtunk 

pozitív (mRNS-sel komplementer, vagyis hibridizációra képes) és negatív (mRNS-sel nem 

komplementer próba, ami nem tud kapcsolódni) próbát is hibridizáltatni. 

Az unicrylbe ágyazott mintákból vékonyabb 0,1 µm vastagságú metszetek készítésére is 

lehetőség nyílt. Ehhez egy másik, szintén rotációs mikrotómot használtunk (Leica Ultracut E 

Microtome, Reichter-Jung). A metszetek rögzítésére itt is a korábban leírt módszert alkalmaztuk. 

Az in situ hibridizációs módszer hatékonyságának tesztelésére levélből készített kontroll 

metszeteket is használtunk. A levélminták előkészítése, beágyazása és metszése, majd később a 

hibridizációs munka is ugyanúgy készült, ahogy azt a hajtáscsúcsok esetében leírtam, azzal a 

különbséggel, hogy levelekből nem hosszmetszetet, hanem keresztmetszetet készítettünk. 
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5.9.3 In situ hibridizációhoz próbák készítése és a hibridizáció folyamata 

5.9.3.1 VRN1 specifikus próbakészítésre alkalmas konstrukció létrehozása 

A VRN1 génre specifikus próba elkészítéséhez egy irodalomból ismert primerpárt 

használtunk. A Ta5’UTR és TaAP1 primerek Yan és mtsai. 2003-ban megjelent cikkéből származnak 

(Ta5’UTR: CAAGGGGTCAGGCGTGCTAG és TaAP1: GGAAACTGGTGTCACGAATA). Ezek a 

primerek cDNS templáton 571 bp hosszú terméket adnak. 

Első lépésként ezt a fragmentumot PCR reakció segítségével felamplifikáltuk (6. táblázat) 60 

µl-es végtérfogatban. 

6. táblázat A VRN1 génrészlet amplifikálásához használt reakcióelegy összeállítása 

 gyártó 
kiindulási 

koncentráció 
bemért 

mennyiség 
végső 

koncentráció 

cDNS   4 µl  

MQ víz   31,3 µl  

Ta5’UTR  10 µM 2 µl 0,3 µM 

TaAP1  10 µM 2 µl 0,3 µM 

dNTP Thermo Scientific, #R0182 2,5 mM 4,8 µl 0,2 mM 

MgCl2 Promega, A351B 25 mM 3,6 µl 1,5 mM 

Puffer Green GoTaq® Flexi (Promega, M891A) 5× 12 µl 1× 

GoTaq 
GoTaq® DNS polimeráz (Promega,
M829A)  

5 U/µl 0,3 µl 1,5 U/60 µl 

 

A reakció a következő lépésekből állt: 94 °C 2 perc, majd 30× ismételve a következő három 

lépés: 94 °C 30 mp, 54 °C 30 mp, 72 °C 30 mp, ezután 72 °C 5 percen át és 12 °C amíg a PCR 

gépet ki nem kapcsoltuk. A reakció eredményét 1,2 m/V %-os agaróz (SeaKem® LE Agarose, Lonza) 

gélen futattuk 1×TAE pufferben (40 mM Tris-actát, 1 mM EDTA, pH 8.2-8.4 (25 °C-on)) 80 V-os 

feszültség mellett 1,5 órán át. A fragmentumokat a gélből kivágtuk és GeneJET Gel Extraction Kit 

(Thermo Scientific, #K0691) segítségével a következő módon izoláltuk: 

A kivágott DNS fragmentumot tartalmazó géldarab tömegét lemértük és 1,5 ml-s Eppendorf 

csőbe helyeztük. A géldarab minden mg-jához 1 µl DNS kötést segítő oldatot (Binding Buffer) 

adagoltunk. (1:1, tömeg:térfogat arányban), majd a csöveket 60 °C-on inkubáltuk 10 percen 

keresztül, vagy addig, amíg az agaróz teljesen fel nem oldódott. Ezután egyharmad térfogatnyi 

isopropanolt mértünk az elegyhez és alaposan összeráztuk (vagyis ha 100 mg gélhez 100 µl puffert 

adtunk, akkor ennél a lépésnél plusz 100 µl isopropanolt mértünk be), majd az egészet a kit-ben lévő 

GeneJET tisztító oszlopra öntöttük, amit ezután 1 percig 13000 rpm-en centrifugáltunk. Az átfolyt 

folyadék eltávolítása után az oszlopra 700 µl mosó oldatot („Wash Buffer”) mértünk és ismételten 

egy percig centrifugáltuk. Az átfolyt folyadékot megint elöntöttük és a csöveket még egy percig 

centrifugáltuk, hogy megszabadítsuk a membránon kötött DNS-t minden maradvány alkoholtól. 
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Ezután az oszlopokat tiszta 1,5 ml-es Eppendorf csövekbe raktuk és a membránra 50 µl (65 °C-ra 

előmelegített) eluáló oldatot mértünk, majd a csöveket lecentrifugáltuk. Izolálás után NanoDrop ND-

1000 spektrofotométerrel ellenőriztük a DNS koncentrációját. 

Az így előkészített DNS fragmentumokat pGEM-T Easy (Promega, A137A) vektorba ligáltuk. 

A ligálási reakcióba 100 ng vektorhoz 40 ng tisztított PCR terméket adtunk valamint 5 µl 2× Rapid 

Ligation puffert (Promega, C671A) és 1 µl T4 DNS ligáz enzimet (3 Weiss unit/μl, Promega, M180A), 

majd az egészet vízzel 10 µl-es végtérfogatra egészítettük ki. Ezután a csöveket 25 °C-on 20 percen 

át melegítettük. A ligálási reakció eredményéből 5 µl-t használtunk fel (a maradékot -20 °C-on 

tároltuk) arra, hogy TOP10-es kémiailag kompetens E. coli sejtekbe (One Shot® TOP10 Chemically 

Competent E. coli, invitrogen™ by lifetechnologiesTM, C4040-10) transzformáljuk. 

5 µl ligátumot 25 µl (jégen lassan felolvasztott) sejt szuszpenzióval összekevertünk, majd fél 

órára jégre helyeztük, aztán 45 másodperces 42 °C-os hő-sokkot alkalmaztunk, újra jégre tettük a 

csöveket, ezután pedig rámértünk a szuszpenzióra 270 µl LB tápfolyadékot. A transzformált sejteket 

37 °C-osra előmelegített rázó inkubátorba helyeztük és 200 rpm-es sebességgel 1 órán át rázattuk 

őket. A regenerációs fázis után 150 µg/ml ampicillint (ampicillin sodium salt, 371,39 g/mol, Sigma, 

A0166) és a felszínén szélesztett 40 µl X-gal-t (20 mg/ml, Fermentas, #R0941) tartalmazó szilárd LB 

táptalajra szélesztettünk 100-100 µl-t a sejtekből. 

Az LB táptalajt a következő recept szerint készítettük: 1 literes végtérfogathoz vízben oldottunk 

10 g triptont (Tripton, Oxoid L-42, Reanal, 20571), 5 g élesztő kivonatot (Bacto Yeast Extract, Difco 

Laboratories, 0127-01), 10 g NaCl-ot (Molar Chemicals Kft., 07220-101-190) majd a pH-t 7,5-re 

NaOH oldattal állítottuk be. Bemértünk még 15 g agart (Agar No.1., Oxoid L-11, Reanal, 02334) és 

mikrohullámú sütőben addig melegítettük, amíg az teljesen fel nem oldódott. Ezután a kész táptalajt 

autoklávban sterilizáltuk. A tápfolyadékot agar nélkül, de hasonló módon készítettük. 

A kiszélesztett sejtekből a másnapra kinőtt telepek közül a fehéreket kiválogattuk és ezeket új 

lemezre átoltottuk, valamint „kolónia PCR reakcióval” ellenőriztük (7. táblázat), hogy a bennük 

replikálódott plazmid valóban tartalmazza-e az általunk beépített inzertet. 

7. táblázat A kolónia PCR reakció összeállítása 

 bemért mennyiség végső koncentráció 

baktérium kenet  

MQ víz 16,35 µl  

Ta5’UTR (10 µM) 0,5 µl 0,2 µM 

TaAP1 (10 µM) 0,5 µl 0,2 µM 

dNTP (2,5 mM) 1 µl 0,1 mM 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µl 1,5 mM 

Puffer (5×) 5 µl 1x 

GoTaq 0,15 µl 0,75 U/25 µl 
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A kolónia PCR során alkalmazott program annyiban különbözött a korábban leírt - az inzert 

amplifikálására használt - programtól, hogy az elődenaturációs lépést meghosszabbítottuk 10 

percre, hogy lehetőség szerint minden, a csőbe bekerült, baktérium sejtfala felszakadjon és az 

összes DNS szabaddá váljon. 

A megfelelő kolóniákból folyadékkultúrát indítottunk 5 ml 100 µg/ml ampicillint tartalmazó LB 

tápoldatban, amit egész éjjel 200 rpm-en 37 °C-on rázattunk. A másnapra felnőtt baktérium 

kultúrákból kivontuk a plazmid DNS-t, úgynevezett „miniprep”-et készítettünk. A miniprephez a 

GeneJET Plasmid Miniprep Kitet (Thermo Scientific, #K0503) használtuk. Az egész éjszakán át 

növesztett baktériumokat tartalmazó szuszpenziókkal megtöltöttünk 2 ml-es Eppendorf csöveket és 

2 perces 8000 rpm-es (6800 g) centrifugálás segítségével elválasztottuk a sejteket a tápoldattól, 

majd az utóbbit leöntöttük. A sejteket 250 µl reszuszpendáló oldatban („Resuspension Solution”) 

(amihez előzőleg hozzáadtuk a kitben mellékelt RNáz-A enzimet tartalmazó oldatot) újra 

felszuszpendáltuk, majd ehhez 250 µl sejtlízist okozó oldatot („Lysis Solution”) mértünk és az 

egészet alaposan összeráztuk. Igyekeztünk gyorsan dolgozni, hogy a lizálás ne tartson tovább 5 

percnél, mielőbb rámértünk az elegyre 350 µl semlegesítő oldatot („Neutralization Solution”). Ezután 

a csöveket 13000 rpm-en 5 percig centrifugáltuk, a felülúszót pedig a GeneJET oszlopra öntöttük, 

amelyeket egy percig centrifugáltunk, az átfolyt folyadékot elöntöttük, majd az oszlopra 500 µl mosó 

oldatot („Wash Solution”) mértünk és újra lecentrifugáltuk. Ezt a lépést újabb 500 µl oldat hozzáadása 

után megismételtük és az átfolyt folyadékot ismételten elöntöttük, majd a csöveket még egy percig 

centrifugáltuk, hogy megszabadítsuk a membránon kötött DNS-t minden maradvány alkoholtól. 

Ezután az oszlopokat tiszta 1,5 ml-es Eppendorf csövekbe raktuk és a membránra 50 µl (70 °C-ra 

előmelegített) eluáló oldatot mértünk, majd a csöveket lecentrifugáltuk. A tiszta plazmid DNS-eket -

20 °C-on tároltuk és az inzert jelenlétét még kétféleképpen ellenőriztük. 

Készítettünk egy emésztést EcoRI (Promega, R601A) restrikciós enzimmel, melyhez a gyártó 

által mellékelt 10× H Puffert (Promega, R008A) használtuk. Ez az enzim az inzerció előtt és mögött 

képes hasítani a plazmidot, így a megfelelő inzertet tartalmazó plazmidból egy 591 bp hosszúságú 

fragmentum kihasítására képes. Az inzerció orientációjának ellenőrzésére pedig egy PCR alapú 

orientációs tesztet használtunk (8. táblázat, 32. ábra A, Függelék, 104 o.). 

8. táblázat pGEM::VRN1 plazmidban lévő inzert orientációjának ellenőrzésére alkalmas orientációs teszt összeállítása 

A cső B cső C cső 
bemért 

mennyiség 
végső 

koncentráció 

plazmid DNS 1 µl  

MQ víz 15,35 µl  

M13 Fw M13 Fw M13 Fw 0,5 µl 0,2 µM 

Ta5’UTR TaAP1 M13 Rev 0,5 µl 0,2 µM 

dNTP (2,5 mM) 1 µl 0,1 mM 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µl 1,5 mM 

Puffer (5×) 5 µl 1× 

GoTaq 0,15 µl 0,75 U/25 µl 
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Ennek során ugyanabból a plazmid DNS-t tartalmazó oldatból három párhuzamos reakciót 

mértünk össze különböző primerpárokkal (8. táblázat) (M13 Fw: 5´-GTTTTCCCAGTCACGAC-3´, 

M13 Rev: 5'-CAGGAAACAGCTATGAC-3'). Az „A” csőben lévő reakció csak akkor adott terméket, 

ha az inzerció „sense” orientációjú vagyis T7 polimeráz enzimmel pozitív, azaz az mRNS-sel 

komplementer, próbát lehet szintetizálni róla. A „B” csőben lévő reakció pedig akkor, ha az inzerció 

„antisense” orientációjú, vagyis T7 polimeráz enzimmel róla csak az mRNS-sel nem komplementer 

próba (negatív próba) szintetizálható. Az M13-as primerpárral minden inzertet tartalmazó plazmid 

azonos hosszúságú terméket ad, orientációtól függetlenül (32. ábra A, Függelék, 104 o.). A kész 

RNS próba szintetizálására alkalmas konstrukció a 12. ábrán látható. 

5.9.3.2 VRN1 specifikus próba in vitro szintézise 

Első lépésben a szuperhélix szerkezetű plazmidokat lineáris szerkezetűvé kellett alakítani, 

ahhoz, hogy megfelelő templátul szolgáljanak az RNS szintézishez. Tapasztalatok bizonyították, 

hogy azok a baktériumok, melyekben a pGEM plazmid „antisense” orientációban tartalmazta az 

12. ábra pGEM::VRN1 vektor felépítése 
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inzertet sokkal intenzívebben fejlődtek, ezért egyszerűbben és nagyobb mennyiségű DNS-t lehetett 

az ilyen baktérium kultúrákból izolálni. Ezért az egyszerűség kedvéért ezeket a törzseket használtuk. 

A plazmidokat kétféleképpen linearizáltuk NdeI (#ER0581, Thermo Scientific) és NcoI 

(#ER0571, Thermo Scientific) restrikciós enzimekkel külön-külön. Minden esetben legalább 1 µg 

DNS-t emésztettünk. Az emésztést 37 °C-on 2 órán át, vagy egész éjjel végeztük. Mivel mindkét 

enzim inaktiválható 65 °C-os hőkezeléssel, ezért az emésztés után ezt is elvégeztük (20 percig 65 

°C-on inkubáltuk a csöveket). Ezután a kihűlt oldatot kiegészítettük MQ vízzel 200 µl-re. Majd fenol-

kloroformos extrakcióval fehérjementesítettük a DNS-t. Először hozzáadtunk azonos térfogat (200 

µl) fenol-kloroform-isoamylalkohol 25:24:1 arányú elegyet (P2069, Sigma) az oldathoz, alaposan 

összeráztuk és a fázisokat 5 perces centrifugálással szétválasztottuk. A felső vizes fázist új csőbe 

pipettáztuk és a maradék fenol eltávolításához hozzámértünk 200 µl tiszta kloroformot (04730-101-

340, Molar Chemicals Kft.) ezt újra alaposan összeráztuk és a fázisokat megint centrifugálással 

választottuk szét. A felső vizes fázist tiszta Eppendorf csőbe mértük. Ezután hozzáadtunk 0,1 µg/µl 

végkoncentrációban glikogént (# R0561, Thermo Scientific) 0,1 térfogatnyi 3M nátrium-acetátot és 

2,5 térfogatnyi abszolút alkoholt, majd az elegyet -20 °C-ra tettük, hogy a DNS-t kicsapjuk. Legalább 

2 órát voltak a minták -20 °C-on, majd 15 percen keresztül 14000 rpm-en 4 °C-on lecentrifugáltuk 

őket. Ezután az alkoholos oldatot óvatosan leöntöttük a DNS csapadékról, majd a DNS-t 70 %-os 

alkoholban mostuk és 37 °C-on szárítottuk. A tiszta, linearizált plazmidokat DEPC kezelt MQ vízben 

újra oldottuk és koncentrációjukat spektrofotométerrel valamint gélen való futtatással is ellenőriztük. 

Ha mindent rendben találtunk, akkor a DNS készen állt arra, hogy róla in vitro RNS próba 

készülhessen. 

Az in vitro RNS próbák elkészítéséhez T7 (Promega, P2075) illetve SP6 (Promega, P1085) 

polimeráz enzimeket használtunk. Mivel az „antisense” plazmidokat használtuk, ezért + próba 

(„sense” próba) szintetizálásához NcoI-el hasított plazmid és SP6 enzim, míg – próba („antisense” 

próba) készítéséhez NdeI-el hasított plazmid és T7 polimeráz kellett. A transzkripciót 20 µl-es 

végtérfogatban a 9. táblázatban leírt módon végeztük. 

9. táblázat DIG jelölt próba szintézis 

mennyiség  

10 µl (1 µg) plazmid 

2 µl puffer 

1 µl RNase OUT (40 U/µl) 

2 µl T7 vagy SP6 enzim (10-20 U/µl) 

2 µl 10× DIG RNA Labeling Mix (Roche) 

3 µl DEPC kezelt MQ 

 

A sikeresen megszintetizált DIG-el jelölt RNS próbákat (32. ábra B, C, Függelék, 104 o.) a 

5.9.3.3 fejezetben részletesen tárgyalt módon hibridizáltattuk a metszeteinkre. 
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5.9.3.3 RNS próbák in situ hibridizálása 

Első lépésként szabaddá kellett tennünk a sejtekben lévő nukleinsavat. A metszetek 

előkészítését ezért egy proteináz K (Proteinase K, Promega, V302B) emésztő enzimes kezeléssel 

kezdtük. Az enzimből 10 mg/ml-es koncentrációjú törzsoldatokat készítettünk, amit a metszetek 

kezeléséhez 10000×-esére hígítottunk 100:50-es TE pufferrel (100 mM 'TRIS Buffer', Trizma® Base, 

Sigma, 93286 és 50 mM EDTA, Sigma, E9884 MQ vízben oldva és autoklávval sterilizálva) így 1 

µg/ml-es végkoncentrációban használtuk. A mintákat az enzim elegyben 20 percig 37 °C-on 

inkubáltuk. Ezután a lemezeket 1×PBS oldatban mostuk 2 percig, majd az oldatot 2 mg/ml glicin 

(Glycine, Sigma, 50046) tartalmú PBS-re cseréltük, amiben 2 percig állni hagytuk, később ezt az 

oldatot tiszta PBS-re cseréltük, amit 2 perc után leöntöttünk. 

Ezután a metszeteket egy felmenő alkohol sorral újra víztelenítettük. A folyamatot 30 V/V %-

os alkohollal kezdtük, melyben 2 percig álltak a mintáink és ezután 50, 70, 90 és 100 %-os alkoholt 

használtunk. Minden újabb lépés előtt legfeljebb fél percig hagytuk állni a mintáinkat az alkoholos 

oldatban. 

Az így előkészített lemezekre rácseppentettük a hibridizációs mix-et, a metszeteket lefedtük 

egy tiszta parafilm (Parafilm® M, Sigma, P 7793) lappal és egész éjjelre egy PBS-sel nedvesített 

kamrába (amely a gyakorlatban egy jól záródó műanyag ételes dobozt jelentett) helyeztük őket egy 

48 °C-os termosztátba. 

A hibridizációs mix a következőket tartalmazta (10. táblázat): 

10. táblázat A próba hibridizációs mix összetevői egy tárgylemezre elegendő mennyiséghez 

25 µl deionizált formamid (F9037 Sigma-Aldrich) 

10 µl 50 %-os dextrán szulfát (D6924 Sigma-Aldrich) 

1 µl 
50× Denhardt’s oldat [0,02 % ficoll, 0,02 % polyvinylpyrrolidone, 0,2 mg/ml 

RNáz mentes bovine szérum albumin] 

3 µl 5M NaCl (Molar Chemicals Kft., 07220-101-190) 

1 µl 3M DTT (DL-Dithiothreitol, D0632 Sigma) 

1 µl RNase OUT (Invitrogen™ 10777019) 

5 µl 100:10 TE 
(100 mM 'TRIS Buffer', Trizma® Base, 

Sigma, 93286 és 10 mM EDTA, Sigma, 

E9884 

0,5 µl tRNS (L5061 Promega) 

0,5 µl DEPC kezelt víz  

 + vagy - próba* 5.9.3.2 fejezetben leírtak szerint 

Az egész éjjel tartó hibridizációs folyamat után a felesleges, nem kötődött próbák 

lemosásához egy többlépcsős mosási folyamatot végeztünk, amely során először 2×SSC-vel 

(20×SSC 3 M NaCl, 0,3 M nátrium-citrát -> 2×SSC 300 mM NaCl és 30 mM nátrium-citrát, pH=7) 

mostuk a lemezeket (5 perc), majd végeztünk egy RNáz A kezelést. 20 µg/ml-s RNáz 2×SSC 
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oldatban, 20 percen át szobahőmérsékleten – hogy biztosan degradálhassuk a maradék nem 

kötődött egyszálú RNS próbát – majd újra 2×SSC-vel mostuk a mintákat, ami ekkor már 1 mM DTT-

t is tartalmazott (ötször 5 perc). Ezután egy hígabb 0,1×SSC + 1mM DTT oldattal folytattuk a 

mosásokat (12*5 perc, 48 °C-on). Majd még pár öblítés következett: 1×PBS 5 perc, 1×PBS + 0,1 

mM NH4Cl 5 perc, 1×PBS 2*5 perc és 1×PBS + 5 % BSA + 1 %-os Tween® 20 5 perc. Ennek a 

folyamatnak a végére az RNáz enzim esetleges maradékát teljesen lehetett blokkolni és a 

metszeteken csak ott maradhatott meg a DIG jelölt próba, ahol előtte a komplementer mRNS 

lokalizálódott. 

A mRNS+DIG jelölt próba RNS duplaszálú struktúrájának kimutatásához egy szendvics 

struktúrát kellett felépítenünk (13. ábra). Ehhez először az „Anti-Digoxigenin-AP, Fab fragment”-et 

1:200 arányban egy éjszaka alatt 4 °C-on kötöttük a DIG-jelöléshez, majd másnap a metszeteket 

1×PBS-ben kétszer mostuk. Ezután hozzáadtuk az NBT/BCIP puffert, majd 200 µl NBT/BCIP oldatot 

+ 9,8 ml puffert. Ekkor történt a festődés, mert az alkalikus-foszfatáz enzim tevékenysége nyomán a 

BCIP először defoszforilálódott és a keletkezett molekula redukálni tudta az NBT-t miközben az 

oxidálódott. Mindkét párhuzamos reakciónak kék csapadék az eredménye, ami már fénymikroszkóp 

alatt is látható jelet ad. Végül a lemezeket TE pufferben 5 percig mostuk, MQ vízzel öblítettük és 

szárítottuk, mielőtt 50 %-os glicerinnel és egy fedőlemezzel lezártuk a kész mintákat. 

13. ábra Az in situ hibridizáció "színesedő szendvicse" 
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A 14. ábra szemlélteti, hogyan fest nagy nagyításban a hibridizáció végeredménye. Abban az 

esetben, ha pozitív (vagyis a mRNS-el komplementer) próbát használtunk a sejtmagok körül, 

feltételezésünk szerint az endoplazmatikus retikulum mentén, erős kék elszíneződés jelent meg. 

5.10 Statisztikai elemzések 

A Triticum monococcum vonallal elvégzett kísérletek (hormonmérések (szalicilsav, citokininek)) 

adatainak kiértékelése során a statisztikai analízis folyamán a minták összehasonlításához 

egytényezős varianciaanalízist használtunk. A páronkénti összehasonlítást Dunett t vagy Tukey B 

post hoc teszttel végeztük. A minták sokaságának normalitását Kolmogorov-Smirnov próbával 

vizsgáltuk, a szórásnégyzetek homogenitását pedig Levene’s teszttel ellenőriztük. A 6.2 fejezetben 

lévő 21 ábrán különböző betűvel jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten térnek el egymástól. 

Ugyanez az elemzés készült el a 6.3 fejezetben a 22-es és 23-as ábra adatain is. 

A kromoszómaszubsztitúciós vonalakban mért kis molekulatömegű tiolok esetében az egytényezős 

varianciaanalízis során a páronkénti összehasonlítást legkisebb szignifikáns differencia (LSD) vagy 

Tukey B post hoc teszttel végeztük, vagy nem-paraméteres Mann-Whitney tesztet használtunk, 

miután a minták sokaságának normalitását Kolmogorov-Smirnov próbával vizsgáltuk, a 

szórásnégyzetek homogenitását pedig Levene’s teszttel ellenőriztük. Ezeken az ábrákon (14-19 

ábrák) a különböző betűk 5%-os szignifikancia szinten jelölnek eltérést az adott genotípus VP 20°C-

on mért értékétől illetve adott fejlődési állapoton belül a genotípusok között. 

A kromoszómaszubsztitúciós vonalakban mért génexpressziós eredményeket is analizáltuk. Itt a 

különböző fejlődési fázisban mért génexpressziós értékeket az adott fejlődési fázisban a Chinese 

Spring-ben mért értékkel hasonlítottuk össze. Vagyis a 24-es és 25-ös ábrán a csillaggal jelölt 

értékek 5%-os szignifikancia szinten különböznek az adott fejlődési fázisban mért Chinese 

Springben mért értéktől. 

A statisztikai elemzések során minden esetben az SPSS program 16.0 verziója volt a segítségünkre. 

14. ábra A negatív és a pozitív próba által adott jel összehasonlítása 
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6 Eredmények 

6.1 A kis molekulaméretű antioxidáns tiolok mennyiségének változása a búza 

vegetatív/generatív átmenete során 

6.1.1 Cisztein és cisztin 

A kis molekulatömegű tiolokat az 5A kromoszómaszubsztitúciós vonalakban mértük. A 

kísérleti anyag jelentőségéről részletesebben az 5.2.1-es fejezetben már említést tettünk, itt csak 

annyit jegyeznénk meg, hogy a vizsgált genotípusokban csak az 5A kromoszóma származott más-

más genotípusokból, amik aztán ugyanabba a CS háttérbe kerültek, ezzel lehetővé vált az 5A 

kromoszóma szerepének vizsgálata a hideg hatására bekövetkező redox állapotváltozásokban.  

A cisztein (Cys) illetve a cisztin (CySS) mennyiségére, valamint a Cys/CySS redox pár 

redukciós potenciáljára a hidegkezelés és a vegetatív/generatív átmenet is jelentős hatással bírt (15. 

ábra). Érdekes megfigyelni, hogy a CS(Tsp5A) esetében a kezdeti hideg a Cys koncentráció 

átmeneti csökkenését idézte elő (15. ábra, A).   

15. ábra A bokrosodási csomóban mért Cys és CySS mennyisége (A), valamint a Cys/CySS redox pár redukciós potenciál 
változása (B). A különböző betűk 5 %-os szignifikancia szinten jelölnek eltérést az adott genotípus VF 20 °C-on mért 

értékétől illetve adott fejlődési állapoton belül a genotípusok között.  
VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 

KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
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A bokrosodási csomóban a KB elérésekor a cisztein emelkedését tapasztaltuk a CS és 

CS(Tsp5A) genotípusok esetében. Ezzel szemben a CS(Ch5A) genotípusnál e molekula 

mennyisége az egész kezelés során nem változott, de a cisztin ebben a genotípusban is emelkedést 

mutatott. Ez az oxidatív stressz kialakulását jelzi, ami ellen kénytelenek voltak a növények védekezni 

(15. ábra). Ezt mutatja az 15. ábra B részén látható redukciós potenciál változás is. 

A CySS mennyiségének változása alapján a bokrosodási csomóval szemben a levélben nem 

láthattunk nagyon erős oxidatív stressz hatást (16. ábra). Habár a Cys mennyisége mindhárom 

genotípusban kezdeti növekedést mutatott, ez a molekula nem oxidálódott. A CS(Tsp5A) vonal KB 

állapotban mért cisztin értékén kívül a cisztin mennyisége nem változott szignifikánsan egyik 

genotípusban sem (16. ábra A). A Cys/CySS pár levélben tapasztalható stagnáló redox állapotát 

igazolja a 16. ábra B részén látható redukciós potenciál változatlansága is. 

Összefoglalva elmondható, hogy a KB állapotában mindkét kromoszómaszubsztituált 

genotípus eltérő módon viselkedett, mint a genetikai háttárként szolgáló CS, ezért a cisztein és 

cisztin mennyiségének változására az 5A kromoszóma feltételezhetően hatással bírt. 

16. ábra A levélben mért Cys és CySS mennyisége (A) valamint ezen redox pár redukciós potenciál változása (B).  
A különböző betűk 5%-os szignifikancia szinten jelölnek eltérést az adott genotípus VP 20°C-on mért értékétől illetve adott 

fejlődési állapoton belül a genotípusok között.  
VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 

KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
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6.1.2 Hidroximetil-glutation és hidroximetil-glutation diszulfid 

A bokrosodási csomóban nagyon jól megfigyelhető a hmGSH (hidroximetil-glutation) és 

hmGSSG (hidroximetil-glutation diszulfid) mennyiségének egymással ellentétes változása. A 

hidegkezelés elindulásakor a redukált molekula (hmGSH) mennyisége a CS(Ch5A) vonalban kisebb 

csökkenést mutat, míg az oxidált forma (hmGSSG) mennyisége növekszik. Amikor a KB állapotban 

elkezd nőni a hmGSH mennyisége a hmGSSGé csökkenést mutat, mindegyik genotípusban (17. 

ábra A). A molekulák arányában bekövetkező változásokat még jobban érzékelteti a 17. ábra B 

része, ahol jól látszik a redukciós potenciálbéli különbség a VF 4 °C és a KB állapot között. 

17. ábra A hmGSH és hmGSSG mennyiségének a hidegkezelés során a bokrosodási csomóban mért változása (A). A 
hmGSH/hmGSSG redox pár redukciós potenciáljának változás (B). 

A különböző betűk 5%-os szignifikancia szinten jelölnek eltérést az adott genotípus VP 20°C-on mért értékétől illetve adott 
fejlődési állapoton belül a genotípusok között.  

VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
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Hasonlóan, mint a cisztin esetében, a levelekben mérhető hmGSSG mennyiségben sem 

voltak hatalmas különbségek, kivéve, hogy a CS genotípusban hideg hatására a mennyisége 

jelentősen lecsökkent (18. ábra). A hmGSH viszont a kísérlet teljes időtartama alatt csökkenést 

mutatott és a kiindulási, valamint végső állapotban (VF 20 °C és GF) nem voltak a genotípusok között 

különbségek 18. ábra. 

Szignifikáns különbség a szubsztitúciós vonalak között hmGSSG tartalom tekintetében csak 

a bokrosodási csomóban volt a VF 4 °C és KB állapotokban (17. ábra, A). 

18. ábra A hmGSH és hmGSSG hidegkezelés során a levélben mért változása (A). A hmGSH/hmGSSG redox pár 
redukciós potenciáljának változás (B). 

A különböző betűk 5%-os szignifikancia szinten jelölnek eltérést az adott genotípus VP 20°C-on mért értékétől illetve adott 
fejlődési állapoton belül a genotípusok között.  

VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
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6.1.3 Glutation és glutation-diszulfid 

A bokrosodási csomók GSH (glutation) tartalmának vizsgálata során megállapítható volt, hogy 

a hidegkezelés kezdetekor mindkét szubsztitúciós vonalban jelentősen alacsonyabb 

koncentrációban mérhettünk GSH-t, mint a kontroll CS genotípusban, valamint ezzel párhuzamosan 

megnőtt a GSSG (glutation-diszulfid) mennyisége (19. ábra). Természetesen a redukált/oxidált 

molekula arányeltolódása a redukciós potenciál változásában is tetten érhető volt, ahogy az a 19. 

ábra, B részén látható. A két szubsztitúciós vonal közötti legnagyobb különbség a KB fejlődési 

állapotban alakult ki. Habár a GSH+GSSG összes mennyisége a CS(Tsp5A) esetében 120 nmol (g 

× friss tömeg -1) környékén van, amit megközelít a CS(Ch5A)-ban mért 100 nmol körüli érték, jól 

látszik, hogy az utóbbi genotípusban a két molekula aránya jelentősen eltolódott a GSSG javára. 

Mindhárom genotípusban jellemző volt, hogy a GSSG mennyiség kezdeti (VF 4 °C) emelkedése a 

kontrollhoz képest állandónak bizonyult, a GF-ban pedig a genotípusok közötti különbség 

eliminálódott. 

19. ábra A GSH és GSSG bokrosodási csomóban mért mennyisége (A) és ezen redox pár redukciós potenciáljának 
változás (B). 

A különböző betűk 5%-os szignifikancia szinten jelölnek eltérést az adott genotípus VP 20°C-on mért értékétől illetve adott 
fejlődési állapoton belül a genotípusok között.  

VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
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Természetesen a levélben is megmértük a GSH és GSSG mennyiségét, ahol mindhárom 

genotípus hasonlóan viselkedett. A hideg hatására átmenetileg megemelkedett a GSH mennyisége, 

ami a GF eléréséig apránként visszatért a kiindulási szintre, miközben az oxidált forma kismértékű 

csökkenést, illetve stagnálást mutatott (20. ábra A). Ezzel összefüggésben a redukciós potenciál a 

hideg kezdetekor csökkent, majd fokozatosan visszatért a kiindulási állapotba (20. ábra B).  

Az 5A kromoszómától függő különbség a két szubsztitúciós vonal között, csak a bokrosodási 

csomóban, KB állapotban, valamint a levélben GF állapotban volt kimutatható. 

6.2 A szalicilsav mennyiségi változása a vizsgált Triticum monococcum 

vonalakban  

A 21. ábrán a szemléletesség végett nem csak a szalicilsav, illetve előanyagainak mennyiségi 

változása került bemutatásra, hanem a szalicilsav bioszintézis útvonal is. A növényi sejtekben a 

szalicilsav bioszintézisnek három lehetséges útvonala van. Ebből kettő a fenil-alaninből indul ki, egy 

pedig a korizmátból. Azért, hogy teljesebb képet kaphassunk nem csak a szalicilsav mennyiségét 

mértük meg, hanem a lehetséges prekurzorok (CA, oHFS és BA) koncentrációját is analizáltuk mind 

a bokrosodási csomókban, mind pedig a levelekben, a már korábban ismertetett mintavételi 

időpontokban. Általánosságban elmondható, hogy minden vizsgált molekula esetében a kötött 

20. ábra A GSH és GSSG levélben mért mennyisége (A) és ezen redox pár okozta redukciós potenciál változása (B). 
A különböző betűk 5%-os szignifikancia szinten jelölnek eltérést az adott genotípus VP 20°C-on mért értékétől illetve adott 
fejlődési állapoton belül a genotípusok között. VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 

4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
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formából sokkal többet sikerült kimutatnunk, mint a szabad formából. Az mvp2 mutáns esetében 

ráadásul VF 20 °C-on a bokrosodási csomóban a szabad oHFS-t, SA-t és BA-t nem is sikerült 

kimutatnunk (21. ábra, A, G és E). A hideg hatására több molekula mennyisége is növekedett: oHFS 

mindkét növényi részben, benzoesav csak a levélben, de mindkét genotípus esetében; az SA 

mennyisége a mutáns növények levelében, míg a FS mennyisége a mutánsok bokrosodás 

csomójában nőtt (21. ábra A-B, H, F, C). 

KB állapotban minden vizsgált molekula az mvp2 mutánsok bokrosodási csomójában 

magasabb koncentrációban jelent meg, mint a vad típusban (21. ábra A, C, E, G). A levelekben 

oHFS és FS esetében látható csak a - KB állapotban - magasabb mennyiség az mvp2-ben, mint a 

vad típusban (21. ábra B, D). Itt is megjegyezzük, hogy az mvp2 mutáns esetében nem történt 

fejlődési állapotváltozás (hiszen pont emiatt különleges ez a mutáció), de a Tm wt („wild type”, vad 

típus) alapján meghatározott fejlődési állapotokkal azonos időben gyűjtöttünk mintát, valamint az 

mvp2 esetében is ugyanazt a nevezéktant használtuk a minták azonosításakor, mint a többi 

genotípusnál. 

A genotípusok közötti különbségek a GF elérésekor minden molekula esetében eliminálódtak. 

Sem a bokrosodási csomóban, sem a levélben nem voltak különbségek ebben az állapotban, 

leszámítva az SA és FS mennyiségét, mert ezen molekulák esetében a szabad formájukból többet 

mértünk a mutáns növényekben (21. ábra C és E). 
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21. ábra A szalicilsav bioszintézise és mennyiségének (továbbá az előanyagainak mennyiségének) a bokrosodási 
csomókban valamint levelekben mért változásai. orto-hidroxi-fahéjsav (oHFS) bcs. (A), oHFS levél (B), 

fahéjsav bcs. (C), fahéjsav levél (D), szalicilsav bcs. (E), szalicilsav levél (F) és benzoesav bcs. és levél (G-H). 
Néhány esetben a molekulák mennyisége nem érte el a detekciós küszöböt (nem detektálható (ND)). 

A különböző betűvel jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten térnek el egymástól.  
VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis (az mvp2 növények esetében, a különboző fejlődési szakaszok, csak a vad 

típus megfelelő fejlődési állapotaival azonos időben, vett mintákat jelentenek) 
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6.3 Az mvp2 mutáció hatása a vegetatív/generatív átmenet során a citokiniek 

mennyiségének változására 

A citokininek mennyiségét a Tm vad típusú növények és az mvp2 mutánsok leveleiben 

vizsgáltuk a vegetatív/generatív átmenet során. Általánosan azt tapasztaltuk, hogy mindkét 

genotípusban a hideg hatására az aktív citokinin prekurzorok (citokinin monofoszfátok) mennyisége 

lecsökkent, ez bizonyítja, hogy az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet gátló hatással lehet a 

citokinin bioszintézisre (22. ábra, C). A legerősebb élettani hatással a trans-zeatin (tZ) bír. A cis 

izomere az egyszikűekben ugyan megtalálható, és bár sokkal kevésbé aktív például a sejtosztódás 

stimulálásában, de összefüggésbe hozható a stresszválaszokkal. Az aktív citokininek közé a zeatin 

két korábban említett izoformáján kívül még az izopentenil adenint és a dihidrozeatint sorolhatjuk, 

ezek láthatók a 22. ábra A részén. 

22. ábra A Tm és mvp2 genotípusok levelében mért citokinin tartalom, molekula szerkezet és biológiai-aktivitás szerinti 
csoportosításban.  

VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis (az mvp2 növények esetében, a különboző fejlődési szakaszok, csak a vad 

típus megfelelő fejlődési állapotaival azonos időben, vett mintákat jelentenek) 
cZ = cisz-zeatin; cZ9G = cZ-N9-glükozid; cZOG = cZ-O-glükozid; cZR = cZ ribozid; cZR5’MP = cZR5’-monofoszfát; cZROG

= cZR-O-glükozid; DHZ = dihidrozeatin; DHZ9G = DHZ-N9-glükozid; DHZOG = DHZ-O-glükozid; DHZR = dihidrozeatin 
ribozid; DHZR5’MP = DHZR5’-monofoszfát; DHZROG = DHZR-O-glükozid; iP = izopenteniladenin; iP9G = iP-N9-glükozid; 

iPR = izopenteniladenozin; iPR5’MP = iPR5’-monofoszfát; tZ = transz-zeatin; tZ9G = tZ-N9-glükozid; tZOG = tZ-O-glükozid; 
tZR = transz-zeatin ribozid; tZR5’MP = tZR5’-monofoszfát; tZROG = tZR-O-glükozid;  
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A két hetes hideg megnövelte a tZ és tZR („trans-zeatin riboside”) mennyiségét a vad típusban. 

A mutáns esetében csökkent az iP (izopenteniladenin), DHZ (dihidrozeatin) és cZ mennyisége (23. 

ábra) míg a tZR és iPR (izopenteniladenozin) mennyisége nőtt (24. ábra). Az aktív citokininek 

23. ábra A Tm wt és mvp2 citokinin tartalmának összehasonlítása.  
Az mvp2-ben csökkenő tendenciát mutató citokininek.  

VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis (az mvp2 növények esetében, a különboző fejlődési szakaszok, csak a vad 

típus megfelelő fejlődési állapotaival azonos időben, vett mintákat jelentenek) 
iP = izopenteniladenin; DHZ9G = DHZ-N9-glükozid; DHZ = dihidrozeatin; cZ9G = cZ-N9-glükozid; cZ = cisz-zeatin; tZOG = 

tZ-O-glükozid; tZ9G = tZ-N9-glükozid; cZOG = cZ-O-glükozid 
A különböző betűvel jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten térnek el egymástól. 
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mennyisége a KB állapotban érte el a maximumát (22. ábra). A legnagyobb mennyiségben a vad 

típusban a tZ, míg a mutánsban a tZR és iPR volt detektálható. 

A vad típusban a KB fázisban az N-glükozidok tranziens emelkedését láthatjuk, majd 

mennyiségük lecsökkent (22. ábra D). 

A GF elérése általános csökkenést okozott az aktív citokininek mennyiségében, ez a 

csökkenés jóval karakteresebben jelentkezett a vad típus esetében, ahol valódi vegetatív/generatív 

átment történt. Az mvp2 genotípusban az iPR tartósan magas szinten maradt a GF-ban is, viszont a 

citokinin deaktiváció termékei („trans-zeatin-N9-glucoside” (tZ9G), „dihydrozeatin-N9-glucoside” 

(DHZ9G), „cis-zeatin-N9-glucoside” (cZ9G), „trans-zeatin-O-glucoside” (tZOG), „cis-zeatin-O-

glucoside” (cZOG), összefoglalva az N- és O-glükozidok) lecsökkentek vagy megőrizték a már a KB 

állapotban is tapasztalható alacsony szintjüket. Ez egyszerre két dolgot is jelenthet, vagy 

alacsonyabb szinten volt a citokinin bioszintézis intezitása, vagy lassabb volt az aktív citokininek 

áramlása. Összefoglalva elmondható, hogy a vegetatív/generatív átment során jelentős változásokat 

detektálhattunk a citokininek mennyiségében. A fejlődési állapot hatással volt a tZ mennyiségének 

alakulására (22. ábra A). 

24. ábra A Tm wt és mvp2 citokinin tartalmának összehasonlítása.  
Az mvp2 genotípusban, a kezelés során megnövekvő citokininek. 

VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis (az mvp2 növények esetében, a különboző fejlődési szakaszok, csak a vad 

típus megfelelő fejlődési állapotaival azonos időben, vett mintákat jelentenek) 
tZR = transz-zeatin ribozid; cZR5’MP = cZR 5’-monofoszfát; iPR = izopenteniladenozin; DHZROG = DHZR-O-glükozid; 

iPR5’MP = iPR5’-monofoszfát; cZROG = cZR-O-glükozid 
A különböző betűvel jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten térnek el egymástól. 
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6.4 Különböző gének transzkripciós mintázata 

6.4.1 A CS, CS(Tsp5A) és CS(Ch5A) genotípusokban tapasztalt, qRT-PCR-rel detektált 

változások 

6.4.1.1 A vegetatív/generatív átmenettel összefüggő gének változásai 

Ahogy az ismert vernalizációs modellek alapján is várható volt, egy hosszútávú vernalizációs 

folyamat során a VRN1 gén fokozódó expresszióját figyelhettük meg. A VRN1 gén kifejeződése a 

CS(Tsp5A) bokrosodási csomóját kivéve a kísérlet folyamán végig emelkedett (25. ábra A és B). 

Ezenkívül megállapítható, hogy a bokrosodási csomóban a transzkripciós szintje kontroll 

körülmények között a CS(Tsp5A) genotípusban volt a legnagyobb, valamint a két szubsztitúciós 

vonal között a KB állapotban is jelentős különbségek voltak.  

A VRN2 (ZCCT2) gén a vernalizáció folyamatának szintén kulcs génje, és fiatalabb 

növényeken, körülbelül 3 hetes korukig detektálható is az expressziója, ahogy azt Gulyás és mtsai. 

(2014) már bizonyították. A jelen kísérletben azonban, a vizsgálatok megkezdésekor 3 hétnél 

idősebb növényekben nem volt detektálható az expressziós szintje. 

A VRN3 gén változása a bokrosodási csomóban nem mutatott folyamatos emelkedést, ahogy 

az a vernalizációs modellek alapján elvárható lett volna. A transzkripciós szintje a CS(Tsp5A) 

genotípusban a hideg kezdetekor lecsökkent, a CS(Ch5A) esetébe a kezelés során nem változott, a 

CS genotípus esetében viszont tapasztalhattuk a folyamatos növekedést (25. ábra, C). A levelekben, 

a CS(Tsp5A) kivételével, folyamatos volt a transzkripciós szint növekedése a KB állapot eléréséig. 

A CS(Tsp5A) vonalban már a kezdeti VRN3 expresszió is magas szintű volt, ami a kezelés során 

nem változott (25. ábra, D). 

Ahogy az a 25. ábra E és F részén látható, a HSP70-es hő-sokk fehérjét kódoló gén mRNS 

szintje a bokrosodási csomóban a CS és CS(Ch5A) genotípusokban csökkenést mutatott, míg a 

CS(Tsp5A) genotípusban nem tapasztaltunk változást. Érdekes, hogy a levelekben a hideg kezelés 

kezdete a CS(Ch5A) kivételével indukálta a transzkripciót. A legnagyobb változásokat a CS(Tsp5A) 

vonalban tapasztaltuk. A hideg bekapcsolását követő mintavételi időpontokban mindhárom 

genotípusban visszatért a HSP70 transzkripciós szintje a kiindulási állapotba. 

A másik vizsgált hő-sokk fehérjénk a HSP80-as volt. A 25. ábra G és H részén látható, hogy 

a bokrosodási csomóban egy intenzív kezdeti csökkenés után, amit csak a CS vonalban 

tapasztaltunk, beállt egy folyamatos expressziós szint. A másik két genotípusban ez a kezdeti 

csökkenés sem jelent meg. Ezzel szemben a levelekben csak a KB állapotban mértünk érzékelhető 

változást, ahol a CS(Tsp5A) vonalban a HSP80 transzkripciós szintje jelentősen megemelkedett. 
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25. ábra A vernalizáció folyamatával összefüggésbe hozható gének relatív expressziója a vizsgált növények bokrosodási 
csomójában (bcs.) és levelében. VRN1 (bcs. A és levél B), VRN3 (bcs. C és levél D), HPS70 (bcs. E és levél F) és HPS80 

(bcs. G és levél H). 
VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 

KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
A csillaggal jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten különböznek az adott fejlődési fázisban mért CS-ben mért értéktől.



68 
 

6.4.1.2 A fagytűréssel összefügésbe hozható gének expressziós változásai 

A 26. ábra A és B részén látható, hogy a CBF14-s gén, miképp az várható volt, a hideg 

hatására erősen indukálódott, mind a bokrosodási csomóban, mind pedig a levélben. A genotípusok 

közötti különbség abban nyilvánult meg leginkább, hogy bár mindhárom genotípusban elindult a 

hirtelen (VF 4 °C-on tapasztalható) emelkedés után a transzkripciós szint csökkenése, de a 

CS(Ch5A) genotípus szignifikánsan magasabb expressziós szintet mutatott a másik két vonalhoz 

képest a KB és GF állapotokban is a bokrosodási csomóban (26. ábra, A). Megállapíthatjuk továbbá, 

hogy a levelekben a KB és GF állapotokban mindhárom genotípusban elhanyagolható volt a CBF14 

expressziós szintje.  

A COR14b gén hasonlóan, mint a CBF14, hideg hatására indukálódott, ami inkább a 

levelekben volt kifejezett (26. ábra, D). Ez a változás egyértelműen igazolja, hogy a hideg kezelés 

valóban hatékony volt, ugyanis ennek a génnek a hideg akklimációban játszott szerepe régóta 

ismert. A COR14b a bokrosodási csomókban, ahogy az a 26. ábra C részén látszik, csak a leginkább 

26. ábra A CBF14 (C-repeat binding factor14), COR14b (Cold-regulated14b) és COR39 (Cold-regulated39) gének 
transzkripciós változása a CS, CS(Tsp5A) és CS(Ch5A) vonalak bokrosodási csomójában és levelében. 

VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 
KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 

A csillaggal jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten különböznek az adott fejlődési fázisban mért CS-ben mért értéktől. 
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fagytűrő CS(Ch5A) genotípusban mutatott nagymértékű pozitív expressziós változást, ami a későbbi 

fejlődési állapotokban (KB, GF) ebben a genotípusban is lecsökkent. 

A COR39 gén expressziós mintázata szinte egy az egyben követte a CBF14 által mutatottat 

azzal a különbséggel, hogy nem csökkent vissza a kiindulási szintre KB illetve GF állapotban, a 

levelekben. Az 5A kromoszómának tulajdonítható, hogy VF 4 °C-on a két szubsztitúciós vonal között 

jelentős különbségeket mértünk, mindkét növényi részben (26. ábra E, F). 

6.4.2 A VRN1 gén szöveti lokalizációja a szubsztitúciós vonalak hajtáscsúcsaiban 

A CS genotípus esetében a kísérlet elején (VF 20 °C) a hajtáscsúcsok alapi részén jellegzetes 

festődést láthatunk, ami még viszonylag erőteljesen jelentkezik három héttel később, a hideg kezelés 

kezdetekor is (VF 4 °C). KB állapotban a jel erőssége csökken és egy kisebb osztódási területre 

lokalizálódik, majd a GF-ban a teljes hajtáscsúcsban szétszórtan láthatunk génexpresszióra utaló 

jeleket (27. ábra). 

A CS(Ch5A) genotípusnál (ez a genotípus mutatta a qRT-PCR alapján a leghatározottabb 

VRN1 emelkedést (25. ábra A)) azt láthatjuk, hogy a kezdeti, a CS vonalban láthatóval körülbelül 

megegyező mértékű, expresszió után a VF 4 °C és KB állapotokban szinte teljesen eltűnik a jel. Ezt 

követően GF állapotban a hajtáscsúcs alapi részéből kiindulva újra megjelenik. Hasonló változásokat 

láthatunk a másik szubsztitúciós vonal esetében is. Bár a CS(Tsp5A) vonalban már a KB állapotban 

is újra megjelenik a hibridizációs jel. 

Ezt a kísérletet az egyik 5A kromoszóma donor esetében is elvégeztük. A Ch genotípus egy 

fokozottan fagytűrő, őszi habitusú búza vonal, amiből következően vernalizációs igénye jelentős. 

Ezek után meglepő, hogy szinte egyik fejlődési állapotban sem láttunk intenzív festődést, hiszen 

27. ábra A VRN1 gén hajtáscsúcson belüli lokalizációja a CS, CS(Ch5A), CS(Tsp5A) és Ch genotípusokban.  
VF 20 °C = vegetatív fázisban lévő növény a 20 °C-on zajló nevelés alatt; VF 4 °C = vegetatív fázis, a hidegkezelés elején; 

KB = kettős befűződés; GF = generatív fázis 
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pont ennél a genotípusnál vártuk, hogy egy folyamatosan fokozódó expressziós mintázatot fogunk 

kapni. 

Érdekes eredményeket kaptunk a VRN1 gén kromogén in situ hibridizációja során (27. ábra). 

Korábbi qRT-PCR-es vizsgálataink során (6.4.1.1 fejezet és 25. ábra A és B) egyértelmű igazolást 

nyert, hogy a bokrosodási csomóban a CS(Tsp5A) genotípus kivételével a VRN1 gén expressziója 

a kísérlet során emelkedett. Ezen utóbbi genotípus esetében az emelkedést csak a kontroll 

körülmények között mért magasabb expressziós szint zavarta meg, VF 4 °C-tól kezdve a CS(Tsp5A) 

bokrosodási csomójában is expressziós emelkedést mérhettünk. Ezek az eredmények 

összecsengtek a vernalizációs modellekből prediktált elvárásokkal is. Természetesen nem hagyható 

figyelmen kívül az a tény, hogy a qRT-PCR-ben felhasznált RNS, illetve az abból származtatott cDNS 

egy nagyobb szövetdarabból, sőt egy növényi szervdarabból származott, vagyis a sejtszintű 

különbségek ezzel a módszerrel nem érzékelhetők. Ezzel magyarázható, hogy az in situ hibridizáció 

eredménye eltér a qRT-PCR eredményétől. 

6.4.3 A Tm és mvp2 növények génexpressziós mintázatának összehasonlítása microarrayel  

6.4.3.1 Microarray elemzések 

A Triticum monococcum vonalak esetében a transzkripciós profil átfogó megismerése 

érdekében készítettünk egy microarray analízist. Ezen elemzés során a bokrosodási csomóból 

származó mintákat két fejlődési állapotban, illetve az mvp2 esetében az ezen fejlődési állapotokkal 

(KB és GF) azonos időpontokban vett minták segítségével két időpontban hasonlítottuk össze a 5.8 

fejezetben részletesen tárgyalt módon. Később részletesen tárgyaljuk majd, hogy háromféle 

összehasonlításban elemeztük a változásokat:  

	

	
; 	
	
	 	

; 	
	

 

Így láthattuk a fejlődési állapotváltás hatását, a genotípus hatását és a közös hatásukat is. 

Az array-ről kinyerhető nyers adatok közül először kiválogattuk azokat a géneket, melyek 

expressziós szintje legalább kétszeres eltérést mutatott és a változás hátterében vagy a genotípus 

(G) vagy a fejlődési állapot (D – „developmental phase”) vagy ezen változók egymásra hatása állt 

(D×G). Így a további elemzésekben a chip-en szereplő 43604 gén közül 1064-et vizsgáltunk 

részletesebben. A kiválasztott 1064 gén közül 198 változását befolyásolta a fejlődés, 306-ot a 

genotípus és 14-et e változók kölcsönhatása. Valamint 546 gén expressziójára hatott a fent 

említettek közül legalább két vagy három tényező (28. ábra). 
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6.4.3.2 Microarray adatok validálása és a gének csoportosítása 

Természetesen minden további elemzés előtt először is meg kellett győződnünk arról, hogy 

megbízhatóan sikerült-e a hibridizáció és az arrayen lévő eredmények a valóságot tükrözik-e. E 

célból kiválogattunk néhány a vegetatív/generatív átmenethez vagy a hidegtűréshez kapcsolódó és 

a genotípusok, illetve a fejlődési állapotok között jelentős különbséget mutató gént az array 

validálásához. A kiválasztott gének expresszióját qRT-PCR-rel is megvizsgáltuk (33. ábra, Függelék, 

105. o.). (A VRN1 transzkripciós szintje a Tm wt és mvp2 vonalakban a következőképpen alakult: a 

KB állapot elérése után a Tm vonalban a transzkripciós szintje lecsökkent, valamint az mvp2 

vonalban – az 5A kromoszóma részleges deléciója miatt – nem tudtuk kimutatni. A CBF14 gén a 

Triticum monococcum vad típusú vonalában KB és GF állapotok között indukálódott, míg az mvp2 

vonal esetében folyamatosan magas szinten volt (33. ábra B, Függelék, 105. o.). Ezután 

korreláltattuk az arrayből származó és qRT-PCR-rel meghatározott expressziós adatokat, aminek 

végeredménye egy nagy korrelációs érték (R2=0,98) volt (34. ábra, Függelék, 106. o.).  

Miután meggyőződtünk az array hitelességéről többféle szempont szerint válogattunk 

expressziós adatokat. A legalább kétszeres változást mutató gének közül igyekeztünk a chipen lévő 

szekvenciákhoz valódi annotációt keresni az Arabidopsis vagy búza gének között úgy, hogy a 

találatok közül csak azokat tartottuk meg, ahol az E érték kisebb volt, mint 1e-40; így 319 találatunk 

maradt (11. táblázat A sor 3. oszlop). Tovább szűkítettük a kört azzal, hogy kizártuk a fölösleges 

ismétlődéseket, ami 200 gént adott maradékul (11. táblázat A sor 4-5. oszlop). A „szűrt hőtérképen” 

ebből a 200 génből csak azokat szerepeltettük, ahol a két vizsgált genotípus KB állapotában az 

expressziós különbség ≤0.5* vagy ≥2* volt (35. ábra, Függelék, 107. o.). Az eredményeket 

csoportosítottuk biológiai folyamatokkal, molekuláris funkciókkal és KEGG-ben („Kyoto Encyclopedia 

of Genes and Genomes”, http://www.genome.jp/kegg/, (Ogata és mtsai. 1999)) fellelhető bioszintézis 

útvonalakkal összefüggésben is, vagyis gén ontológiai elemzést végeztünk. A 11. táblázat B sorának 

5., 6. és 7. oszlopa megmutatja, hogy hány gént sikerült a három szempont szerint kiválogatni. 

28. ábra Venn-diagram azon gének darabszámából, amelyekre hatással volt vagy a fejlődési állapot (D) vagy a genotípus 
(G) vagy ezen tényezők kölcsönhatása (D×G) és expressziós eltérésük, a fenti szempontok szerint legalább kétszeres volt. 

Az adatok egy kéttényezős ANOVA elemzésből származnak. 
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11. táblázat A microarray analízisből kiválogatott 1064 gén további szűrése 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 
 Σ 

Búza vagy 
Arabidopsis E≤1e-

40 

Búza vagy Arabidopsis E≤1e-40 nem 
redundáns 

Szűrt 
HŐTÉRKÉP 

 

Összes adat 1064 319/1064 200/1064 137/1064  

B 

 
Σ 

Arabidopsis 
E≤1e-40 

Arabidopsis 
E≤1e-40 nem 
redundáns 

Gene Ontology 
Biol. Proc. 

Gene Ontology 
Mol. Funct. 

Genes in 
KEGG 

Pathways 

D 198 45 29 20 26 14 

G 306 56 49 40 48 21 

D×G-D-G 237 46 29 25 26 9 

C 

 
Σ 

Arabidopsis 
annotáció 

Arabidopsis 
annotáció + TAIR 

ID

TAIR ID a 
hálózatban 

TAIR ID a 
hálózatban 

E≤1e-40 
 

Összes adat 1064 796/1064 790/1064 59/9264 16/9264  

 

A szemléltetés végett létrehoztunk egy olyan hálózatot, amely az mvp2-ben deletált négy gén 

(VRN1, AGLG1, CYS és PHY-C) által kódólt fehérjéket, illetve a velük kölcsönható fehérjéket mutatja 

be. A hálózat alapja, hogy a chipen lévő gének annotációja után, megkerestük ezek Arabidopsis-béli 

homológját (11. táblázat C sor 3 oszlop), majd kerestünk hozzájuk TAIR („The Arabidopsis 

Information Resource”, http://www.arabidopsis.org/, (Berardini és mtsai. 2015)) azonosítót is. Az 

adatokat ezután kikerestük a BioGRID (Oughtred és mtsai. 2016) adatbázisból és az Osprey szoftver 

(Breitkreutz és mtsai. 2003) , valamint yEd gráf szerkesztő („yWorks - The Diagramming Company” 

2004) segítségével megalkottuk a hálózatot, melyen összesen 59 fehérjét ábrázol (11. táblázat C 

sor 5. oszlop, 29. ábra). 

A 29. ábran látható fehérje kölcsönhatást bemutató hálózat központjában az mvp2 vonalból 

deletált négy gén, illetve azok Arabidopsis homológjai találhatók. A VRN1=AP1, AGLG1=SEP4, 

CYS=SAG12 és PHY-C=PHY-C. Ezen gének közül a VRN1 és az AGLG1 kapcsoltan helyezkedik 

el a genomban a Vrn1 lókuszon belül és a másik két gén is e lókusz közelében található (Yan és 

mtsai. 2003). Az általunk alkotott hálózatban a négy gén közül háromnál sikerült azonosítani a közeli 

kapcsolatrendszerét. A VRN1-el közvetlen kapcsolatban lévő gének közül 6 szerepelt az arrayen 

(AGL14, AGL20, AGL19, AGL21, AP3 és ATJ3) és a deléció hatására három indukálódott (AGL14, 

AGL20 és AGL19). Az AGL20 megfeleltethető a SOC1 („suppressor of overexpression of CO1”) 

génnek, ami mutáns Arabidopsis-on végzett vizsgálatok szerint késleltetheti a virágzást (Onouchi és 

mtsai. 2000), valamint azt is bebizonyították már, hogy a búzában (WSOC1 néven) upstream 

befolyásolja a VRN1 (WAP1=wheat AP1=VRN1) expresszióját, sőt VRN1-től független úton is hat a 

virágzásra (Shitsukawa, Ikari, Mitsuya, és mtsai. 2007). Az Arabidopsisban három független 

virágzási időt befolyásoló útvonal van, a hosszúnappal függő, a vernalizáció függő és az autonóm 

útvonal. A SOC1 leginkább az elsővel van kapcsolatban, de ezek az útvonalak részlegesen 

redundánsak. Vizsgálataink során az AGL20 gén, a virágzásra képtelen mvp2 mutánsban, 
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jelentősen indukálódott (29. ábra), ami összecseng Shitsukawa és munkatársai eredményeivel 

(Shitsukawa, Ikari, Mitsuya, és mtsai. 2007, Shitsukawa, Ikari, Shimada, és mtsai. 2007). 

29. ábra Az mvp2 mutánsból hiányzó gének (VRN1, AGLG1, CYS és PHY-C) által kódolt és a velük kölcsönható 
fehérjék hálózata. Azok a gének, amik nem voltak rajta a chipen világoskék jelet kaptak, míg a többi gén egy 

háromosztatú jelet. Ennek a háromosztatú körnek a bal fele megmutatja az adott gén expresszióját mvp2 KB/Tm wt KB 
arányban, míg a jobb oldala a Tm wt GF/Tm wt KB arányt reprezentálja. Vagyis a bal oldal két genotípus azonos 

fejlődési állapotát, míg a jobb egy genotípuson belüli fejlődési állapotokat vet össze. Az alsó harmad pedig az mvp2 
GF/Tm wt KB arányt ábrázolja. A direkt kapcsolatok piros, az indirekt kapcsolatok narancs illetve fekete vonallal 

szerepelnek. A négy fő gén Arabidopsis homológja a szekvenciák alapján a következőket adta VRN1=AP1, 
AGLG1=SEP4, CYS=SAG12 és PHY-C=PHY-C, ezek kapták a sötétkék jelölést. 
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6.4.3.3 A genotípussal vagy a fejlődési állapot változással összefüggő gének csoportosítása 

biológiai folyamatok, molekuláris funkciók vagy KEGG útvonalak szerint 

A gén ontológiai elemzések alapján kiderült, hogy a biológiai folyamatok szerint leginkább 

felülreprezentált (vagyis a legnagyobb darabszámú gént tartalmazó) öt csoport, amelyre a genotípus 

hatást gyakorolt a „metabolic process” (GO:8152), a „primary metabolic process” (GO:44238), a 

„response to stimulus” (GO:50896), a „response to stress” (GO:6950) és a „biosynthetic process” 

(GO:9058), melyek 22, 19, 16, 15 és 12 gént tartalmaznak (36. ábra, Függelék, 108. o.). [Tekintve, 

hogy ezen GO kategóriáknak nincsen magyar megfelelője, a továbbiakban is az angol neveket és a 

pontos beazonosítást lehetővé tevő GO számokat szeretnénk használni.] Ezen öt csoport közül a 

GO:50896 és a GO:6950 nagyszámú fejlődési állapot által befolyásolt gént is tartalmaz. A hatodik 

és a hetedik csoport 7 és 6 fejlődési állapot által befolyásolt gént tartalmaz. Ezek a csoportok a 

„chemical stimulus” (GO:42221) és a „response to abiotic stimulus” (GO:9628). Ezek az eredmények 

egyértelműen igazolják, hogy a hidegkezelés hatása a kialakult génexpressziós változásokra 

legalább akkora jelentőséggel bírt, mint a genotípus. 

A legtöbb gént tartalmazó molekuláris funkció szerinti GO kategória a „catalytic activity” 

(GO: 3824), az „oxidoreductase activity” (GO:16491) és a „binding” (GO:5488). Ezek közül az első 

kategóriában 34 olyan gén található, aminek változására a genotípus és 18 olyan, aminek 

módosulására a fejlődési állapot volt hatással. A GO:16491-es kategóriában 14 genotípus és 6 

fejlődési állapot által befolyásolt gén volt (37. ábra, Függelék, 109. o.). A GO:3824-es kategória 

génjei közül a legjobb E értékkel rendelkezők a glutamin-függő aszparagin szintetáz (AAU89392.1), 

ami esszenciális az L-glutamát szintézisekor és a spermidin szintáz (AHJ14572.1), ami katalizálja a 

spermidin szintézist, amiről közismert, hogy számos stresszel szemben fokozhatja a növények 

ellenállóságát (Kasukabe és mtsai. 2004). A glutamát előanyaga a GSH-nak és spermidinnek, vagyis 

mindkét gén fontos szerepet játszik a stressztolerancia kialakulásában. Érdekes, hogy mindkét gén 

alacsonyabb szinten expresszált az mvp2-ben, mint a vad típusban (35. ábra, Függelék, 107. o.). Ki 

kell emelnünk az „oxidoreductase activity” (GO:16491) csoportból az ABA 8’-hidroxiláz enzimet, ami 

az abszcizinsav katabolizmus egyik kulcs enzime (Krochko és mtsai. 1998) és a mutánsban egy 

kicsit alacsonyabb aktivitást mutatott. 

A legfontosabb KEGG útvonalak, amelyekben szereplő fehérjéket kódoló gének expressziója 

a genotípus hatására megváltozott a „general metabolic” és a „secondary metabolites”. Ezt a két, 

túlságosan is általánosnak nevezhető, útvonalat követte a „steroid biosynthesis” (ATH00100), a 

„phenylpropanoid biosynthesis” (ATH00940) és a „phenylalanine metabolism” (ATH00360) útvonal 

(38. ábra, Függelék, 110. o.). Vagyis a fenil-alanin metabolizmus egyike a genotípus által leginkább 

befolyásolt csoportnak. Nem véletlen, hogy ezek után a SA bioszintézissel behatóbban foglalkoztunk 

a 5.6.1 és 6.2-es fejezetekben, miközben igyekeztünk alaposabban feltárni a Tm wt és mvp2 vonalak 

közötti különbségeket. 
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7 Az eredmények megvitatása 

7.1 Az 5A kromoszóma hatása a vegetatív/generatív átmenetre 

A vizsgált 5A kromoszómaszubsztitúciós vonalakban más-más időben következett be a 

vegetatív/generatív átmenet. A hajtáscsúcsok vizsgálata alapján ez egyértelműen látszott, valamint 

ennek folyományaként más-más időpontokban kellett a KB mintákat gyűjtenünk (5.3 fejezet). A 

különbségek hátterében az 5A kromoszómán kódolt eltérő VRN1 és ZCCT2 allélok állnak. A szülői 

CS genotípus 5A és 5B kromoszómáján is vernalizációra érzékeny (recesszív) vrn allélok találhatók 

(amik önmagukban őszi életformát eredményeznének) az 5D kromoszóma Vrn1 allélja pedig 

domináns (vernalizációra érzéketlen), de ez utóbbi jelen van mindhárom (CS, CS(Tsp5A) és 

CS(Ch5A)) genotípusban (3. táblázat) (Whitechurch és Snape 2003, Tóth és mtsai. 2003). Az A 

genomon található vrn-A1 allél igaz ugyan, hogy a donorként használt Ch genotípusban és a szülői 

CS genotípusban is recesszív (őszi), ezek mégsem teljesen azonosak, egy SNP-ben különböznek. 

Amíg a CS a ’Jagger’, addig a Ch a ’Wichita’ allélt hordozza (Eagles és mtsai. 2011). Feltételezésünk 

szerint ez az eltérés magyarázza azt, hogy a CS(Ch5A) vonal a generatív fázist csak később érte el, 

mint a szülői CS genotípus. A CS(Tsp5A) genotípusban az eredeti allél helyettesítése egy domináns 

(vernalizációra érzéketlen) allélal történt (Vrn-A1, 3. táblázat). Vagyis itt egy őszi-tavaszi allélcsere 

zajlott és ez a legfőbb oka a CS(Tsp5A) nagyon korai virágzásának. A vegetatív/generatív átmenet 

több héttel korábban következett be e vonal esetében, mint a két másik genotípusban. Korábban az 

általunk is használt genetikai anyagon végzett kísérletében már Soltész és munkatársai is igazolták 

a jelentős virágzási időbéli különbségeket a vizsgált vonalak között (Soltész és mtsai. 2011). 

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy az 5.1 fejezetben leírtak szerint a kísérleteket HN 

megvilágítás mellett végeztük. Ezzel igyekeztük kizárni a PPD gének és a fitokróm C virágzásra 

gyakorolt lehetséges hatásait (Chen és mtsai. 2014). Valójában a fő fotoperiódus érzékeny gén, mint 

ahogy korábban már említettük, a 2D kromoszómán helyezkedik el, ezért e gén esetén nem 

beszélhetünk allélikus különbségről a vonalak között. A VRN2 lókusz (a ZCCT1 és ZCCT2 génekkel) 

viszont az 5A kromoszómán található, vagyis a szubsztitúciós vonalaink ebből a lókuszból is 

eltérőket tartalmazhattak. A VRN2 rövidnappal mellett represszálódhat, ami korábbi virágzást 

eredményezhet, sőt a vernalizációs igény teljes megszűnését is okozhatja (Dubcovsky és mtsai. 

2006). A fent említett zavaró hatások kiküszöbölése miatt tartottuk fontosnak, hogy hosszúnappalon 

végezzük a kísérletet. Laudencia-Chingcuanco és mtsai. (2011) is alkalmaztak már előttünk 

hosszúnappalos megvilágítást egy nagyszabású génexpressziós analízishez, melyben a 

vegetatív/generatív átmenet során tapasztalható változásokra voltak kíváncsiak. 

7.1.1 Az 5A szubsztitúciós vonalakban mért redox változások és a kicserélt kromoszóma ezen 

változásokra gyakorolt feltételezett hatása 

A fotoszintézis során a fényenergia átalakulása zajlik, egyrészt biokémiailag felhasználható 

energiává (ATP), másrészt redox potenciál különbségen alapuló energiává (NADPH). A 

kloroplasztisz tilakoid membránjában keletkezett ATP és NADPH molekulák ezután olyan 

metabolikus folyamatokba léphetnek be, amelyek elektron vándorlással járnak. Ilyen folyamat 
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például a CO2 redukció, ami végül szénhidrátokat eredményez, immár a kloroplasztisz sztróma 

állományában. A fotoszintézis során zajló fotokémiai reakciók hőmérséklet-érzéketlenek és 

gyorsabbak, mint a hőmérséklet-érzékeny biokémiai és metabolikus folyamatok. Viszont, csak az 

utóbbiak során jutunk el a stabilan eltárolt redox potenciál különbségen alapuló energiához, melyet 

a NADP+ NADPH-vá alakítása biztosít. A sejten belül a fotoszintézisből származó energia folyamatos 

áramlásának (kloroplasztisz, mitokondrium és citoszol közötti) biztosítása a cél, amit fotosztázisnak 

hívunk. Az energiát elnyelő és továbbító, majd tároló folyamatoknak a fotosztázis fenntartásához 

azonos hatásfokkal kell működniük. Alacsony hőmérséklet hatására az energiaátadó biokémiai 

folyamatok tovább lassulnak, igaz valamennyire a membrán viszkozitás megváltozása miatt az 

elsődleges elektron transzport is kicsit lassul (Ensminger és mtsai. 2006). Összességében a 

folyamat mégis felborul, ami a redox egyensúly megszűnését eredményezi (Hüner és mtsai. 2012). 

Az aktuális redox állapot vizsgálatához kézenfekvő módszer a tiolok és tiol-diszulfidok 

mennyiségének és arányának a meghatározása. 

A cisztein/cisztin és GSH/GSSG molekulák mérése során láthattuk, hogy hideg hatására a 

bokrosodási csomókban hasonló különbségek jelentkeztek a három vizsgált genotípusban (15. ábra 

és 19. ábra). Ennek hátterében a Cys bioszintézis GSH általi szabályozása állhat (Kocsy és mtsai. 

2001). A bokrosodási csomókban mindkét molekula oxidált formájának a mennyisége 

nagymértékben nőtt. Ugyanezt a levelekben nem tapasztalhattuk (16. ábra és 20. ábra). A 

bokrosodási csomóban tapasztalható oxidáló környezet fontos szereppel bírhat, mind a hideg 

akklimáció, mind pedig a vegetatív/generatív átmenet időzítése során (Soltész és mtsai. 2011, 

Hatano-Iwasaki és Ogawa 2012). A hidroximetil-glutation és hmGSSG változásai nem követték a 

korábban említett tiolok trendjét, ami miatt feltételezhető, hogy valami más, speciális szereppel 

bírnak a stressztolerancia kialakítása és a fejlődésszabályozás során. Ahogy Soltész és munkatársai 

már 2011-ben igazolták (Soltész és mtsai. 2011), jól látszik, hogy a fejlődési állapot mindenképpen 

hat a tiolok mennyiségére. A két kromoszómaszubsztitúciós vonal között a legnagyobb 

különbségeket pont a KB állapotában mérhettük, ezért feltételezhetjük, hogy a kromoszómacsere 

vegetatív/generatív átmenetre gyakorolt hatásának közvetítésében a redox állapot megváltozása is 

szerepet játszik. Az átmenet után ezek a különbségek már eliminálódnak. A GSH/GSSG 

molekulapár redox állapotának a genotípusok között megfigyelt különbségeit magyarázhatja a 

glutation-S-transzferáz 5A kromoszómafüggő, Kocsy és mtsai. (2010) által már bizonyított eltérő 

expressziója. Azt, hogy léteznek a sejt redox állapotára érzékeny olyan fehérjék, amik a 

vegetatív/generatív átmenet szabályozásában szerepet játszhatnak, például a ZCCT2 esetében 

Gulyás és munkatársai igazolták (Gulyás és mtsai. 2014). Feltétezhetően még sok redox érzékeny 

fehérje vehet részt a virágzási idő meghatározásában. 

7.1.2 A vernalizációs gének vegetatív/generatív átmenet során bekövetkező expressziós 

változása 

Az 5A kromoszómaszubsztitúciós búza vonalakban már korábban is bizonyították, hogy a fent 

nevezett kromoszóma cseréje számos olyan gén expressziójára hatással van, amik a növény 

fejlődését szabályozzák (Kocsy és mtsai. 2010). A VRN gének virágzásban betöltött szerepe, ahogy 
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a 3.3.3 fejezetben bemutattuk, ismert. Viszont a fejlődési állapot és az 5A kromoszóma együttes 

hatását a vernalizációs génekre előttünk még nem vizsgálták. 

Kísérleteink során az 5A kromoszómaszubsztitúciós búza vonalak felhasználásával 

tanulmányoztuk a VRN gének expressziós változását a vegetatív/generatív átmenet során, sőt a 

VRN1 expressziós mintázatot sejtszinten is megvizsgáltuk a hajtáscsúcsokban. A hideg VRN1 génre 

gyakorolt indukciós hatása a bokrosodási csomókban a CS és CS(Ch5A) vonalakban magasabb 

volt, mint a CS(Tsp5A) vonal esetében. A CS(Tsp5A) vonalban már a kísérlet kezdetekor (vegetatív 

állapotú növényben) magasabb VRN1 expressziós szintet detektálhattunk, ami nem mutatott 

jelentős emelkedést a kezelés (illetve a fejlődés) során. Ez a vonal két vernalizációra érzéketlen allélt 

is tartalmaz, az 5A kromoszóma mellett egyet az 5D kromoszómáján is, emiatt mutathatott 

magasabb VRN1 transzkripciós szintet és emiatt következhetett be majd négy héttel korábban a 

vegetatív/generatív átmenet ebben a vonalban, a másik kettőhöz hasonlítva. 

Konig és munkatársai bizonyították, hogy a 80 kDa tömegű hősokk-fehérje (HSP80) 

expressziója a paradicsom virágzása során jelentősen megemelkedett (Koning és mtsai. 1992), 

ehhez hasonló eredményt mutattak az általunk vizsgált búza genotípusok is. A VRN1 mellett a 

HSP80 gén expressziója is megemelkedett a vegetatív/generatív átmenet során, különösen a 

levelekben (25. ábra). 

Már más hősokk-fehérjékről is bizonyították, hogy szerepük lehet a növények fejlődésének 

szabályozásában (Sangster és Queitsch 2005). Kísérleteink során ezért mi is megvizsgáltunk egyéb 

HSP géneket is. Habár nem találtunk olyan markáns különbségeket a vegetatív/generatív átmenet 

során, mint a HSP80 esetében az nyilvánvalóvá vált, hogy a HSP70 transzkripciós mintázatára a 

hideg hatással volt. A levelekben mért HSP70 expresszió a VF 4 °C esetében csak a CS(Ch5A) 

genotípusban nem mutatott emelkedést, míg a másik két vonalban jelentős volt a hideg indukciós 

hatása. Így feltételezhető, hogy a HSP70 gén expressziójának szabályozására is hatással lehet az 

5A kromoszóma. 

A VRN3 gén esetében a legnagyobb transzkripciós szintbéli különbséget a 

vegetatív/generatív átmenet során a CS és CS(Ch5A) genotípusoknál a levélben és nem a 

bokrosodási csomóban tapasztaltuk. A VRN1 gén expressziója is magasabb volt a levelekben, mint 

a bokrosodási csomóban, ahol a tenyészőcsúcsban valójában megtörténik az átmenet. Winfield és 

munkatársai a VRN2 expresszióját vizsgálták a hidegkezelés (ők még TaVrt2-nek nevezték, ám ez 

azonos a VRN2-vel, más néven a ZCCT2-vel illetve ZCCT1-gyel mai ismereteink szerint) valamint a 

vernalizáció során, és csökkenő génexpressziót tudtak kimutatni, igaz ezt csak a levelekben mérték 

(Winfield és mtsai. 2009). Ezek az eredmények mind igazolják a 3.3.3 fejezetben bemutatott modell 

helyességét. A VRN fehérjék közötti interakciók leginkább a levelekben játszódnak le, az egyetlen 

mozgékony fehérje a VRN3, ami képes floemtranszport segítségével a hajtáscsúcsba jutni és ott 

indukálni a virágzást. 

Az alacsony transzkripciós szint lehet a magyarázata annak is, hogy a hajtáscsúcsokban miért 

volt olyan nehéz a VRN1 gén szöveti lokalizációja a kromogén in situ hibridizációs technikával (6.4.2 
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fejezet). A későbbiekben érdemes lenne tovább dolgozni a jel erősítésének optimalizálásán, vagy 

kipróbálni a módszert levélmetszeteken. 

7.1.3 A fagytűrésben szerepet játszó gének expressziós változása a vegetatív/generatív átmenet 

során 

Az előző fejezetben már idézett Winfield munkatársaival nem csak a vernalizációval 

kapcsolatos gének expresszióját vizsgálta a vegetatív/generatív átmenet során, hanem a 

hidegtűréssel kapcsolatos gének expresszióját is elemezték a bokrosodási csomókban és a 

levelekben is (Winfield és mtsai. 2009). Az ő eredményeikhez hasonlóan a mi kísérletünkben is 

jelentős különbségek voltak a hideg akklimációban és fagytűrésben szerepet játszó gének különböző 

növényi részekben mért expressziójában. A COR14b és a COR39 bokrosodási csomóban és 

levélben mért különböző expressziós szintje is felveti annak a lehetőségét, hogy ezek a gének más-

más szereppel bírhatnak a különböző növényi szövetekben (26. ábra). A COR14b és COR39 gének 

mellett a CBF14 esetében is kimutatható volt, ráadásul mindkét növényi részben, hogy a hideg 

induktívan hatott a transzkripciós szintjükre. Ám a vegetatív/generatív átmenet felé közeledve az 

expressziójuk a VRN1 emelkedésével ellentétesen változott. Ezt a növényi résztől, illetve 

genotípustól is független, általános érvényű trendet a 30. ábra szemlélteti. Erről a megfigyelésről már 

Galiba és munkatársai is értekeztek egy 2009-ben megjelent áttekintő cikkben (Galiba és mtsai. 

2009). Jelen kutatás eredményei megerősítették a korábbi megfigyeléseket a hidegre érzékeny és 

a vernalizációval kapcsolatos gének közötti kölcsönhatásáról (Lásd még 3.3.4 fejezet.). 

Habár, ahogy azt a 30. ábrán láthatjuk, van egy genotípustól független generális trend a 

CBF14 és COR39 gének esetében, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a CS(Tsp5A) 

genotípus mindkét gén esetében sokkal alacsonyabb expressziót mutatott a VF 4 °C-os 

mintavételkor, mint a másik két vizsgált vonal (26. ábra). Ennek hátterében az erre a vonalra jellemző 

két vernalizáció-érzéketlen VRN allél állhat, amiből a másik két genotípusban csak 1-1 található (3. 

táblázat). 

30. ábra A vernalizációval és a hideg akklimációval összefüggő génekre jellemző általános érvényű 
(genotípustól független) változások a bokrosodási csomókban és a levelekben. 
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A COR14b gén esetében a hideg indukció mindhárom genotípusban markánsan jelentkezett. 

Azonban a bokrosodási csomókban ez a hideg által kiváltott, nagyon magas expressziós 

szintemelkedés csak a fagytűrőbb CS(Ch5A) vonalra volt jellemző, sőt ebben a vonalban ez a magas 

szint még a KB fenofázisban is fennmaradt. Szintén csak ebben a genotípusban maradt magasan a 

CBF14 gén expressziós szintje a generatív állapotban is. A hideg a búzához hasonlóan árpában is 

induktív hatással volt a COR14b gén kifejeződésére (Crosatti és mtsai. 1999, Vashegyi és mtsai. 

2013, Marozsán-Tóth és mtsai. 2015). 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Cheyenne-ből származó 5A kromoszóma a CS háttérben 

megnövelte mind a target (COR14b), mind pedig az effektor (CBF14) gén expressziós szintjét, a 

generatív állapot során is. Viszont ez csak a bokrosodási csomókban volt tetten érhető. Mivel a búza 

fagytűrése a hajtáscsúcs túlélésén múlik (Hoffman és mtsai. 2010), ezért az ebben mérhető hideg 

toleranciát okozó magas génexpresszió állhat a vonal kiemelkedő fagytűrésének hátterében. 

7.2 Az mvp2 mutáció és a vegetatív/generatív átmenet génexpresszióra gyakorolt 

hatása  

A jelen dolgozat alapjául szolgáló második publikáció témája egy speciális genetikai anyag 

vizsgálatával foglalkozott (Boldizsár, Vanková, és mtsai. 2016). Az mvp2 mutáns Triticum 

monococcum vonalat hasonlítottuk össze a vad típusú társával első lépésben génexpressziós 

elemzés segítségével, melyhez a microarray módszert választottuk (5.8 fejezet). Mvp mutáns 

Triticum monococcum vonalakban Dhillon és mtsai. (2010) is végeztek kísérleteket, melyekben a 

vernalizációval és fagytűréssel kapcsolatos géncsoportokat és a köztük lévő kapcsolatot is 

vizsgálták, viszont a mienk volt az első olyan elemzés, ahol a változásokat diszkrét fejlődési 

állapotokban tanulmányoztuk. 

Elképzelésünk szerint a VRN1 gént is érintő deléció az mvp2 mutánsban számos olyan gén 

transzkripciós profilját is megváltoztathatja, melyeknek fontos szerepe van a vegetatív/generatív 

átmenet és a virág primordium kezdeti fejlődése során. A változások folyománya pedig a virágzást 

befolyásoló hormonok, úgymint a szalicilsav vagy a citokininek mennyiségének módosulása lehet 

(Lásd még: 4. fejezet/6-os pont). Ahogy az a 28. ábrán látható a microarray analízis megerősítette a 

kezdeti hipotézisünket: 306 gén expressziója jelentősen különbözött a mutáns és a vad vonal között. 

Ezen gének közül számos kódolt AGL-szerű MADS-box transzkripciós faktort, melyekre a mutánsból 

hiányzó gének feltehetően negatív hatással voltak. A 29. ábrán jól látszik, hogy a deléciós 

mutánsokban az AGL-szerű gének magasabb expressziós szintet mutatnak, hiszen felszabadultak 

a gátló elemek elnyomása alól. Az AGL transzkripciós faktorok több szinten is hatnak a virágzásra 

(Lee és mtsai. 2000, Yu és mtsai. 2002, Winfield és mtsai. 2009). A fagytűrésben szerepet játszó 

CBF transzkripciós faktorok is magasabb expressziós szintet mutattak a mutánsokban, ami alapján 

feltételezhetjük, hogy ezek is negatív szabályozás alatt állnak a vad típusú vonalban. A mért 

változások mind alátámasztják azokat az eredményeket, amelyek a fagytűrés és a 

vegetatív/generatív átmenet összehangolt szabályozásáról szóltak (Galiba és mtsai. 2009, Dhillon 

és mtsai. 2010, Diallo és mtsai. 2014). A korábban említett génekkel ellentétben számos olyat 

találtunk, amire a deletált régió pozitív hatással volt, vagyis a mutánsban jóval alacsonyabb 
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expressziót detektálhattunk. Transzkripciós faktorok (WRKY, C2H2, cink-ujj) és hősokk-fehérjék 

(HSP17, HSP80, HSP101) is alacsonyabb expressziót mutattak a mutánsban (29. és 35. ábra, 

Függelék, 107. o.). 

A teljes 5A kromoszóma hatását az aminosav metabolizmusra korábban több tanulmány is 

bizonyította (Kocsy és mtsai. 2010, Kovács és mtsai. 2011, Juhász és mtsai. 2015). Vizsgálatunkban 

az 5A kromoszóma egy részlete volt csak kiütve, de ez a szűk régió is jelentős hatással bír a 

metabolikus és oxidációs-redukciós folyamatokra, illetve a fenti folyamatokban szerepet játszó gének 

transzkripciós szintjére. A gén ontológiai elemzések alapján látható, hogy a mutáns genotípus 

egyértelműen hatással volt a metabolizmussal kapcsolatos folyamatokra („metabolic process” 

(GO:8152), a „primary metabolic process” (GO:44238)), molekuláris funkció szerinti csoportosítás 

szerint pedig a katalitikus és oxidációs-redukciós folyamatokra („catalytic activity” (GO: 3824), az 

„oxidoreductase activity” (GO:16491)) (36. ábra, 37. ábra, Függelék, 108-109. o.). A 

vegetatív/generatív átmenet redox szabályozásával foglalkozó tanulmányok (Gulyás és mtsai. 2014, 

Diallo és mtsai. 2014) megállapításaihoz hasonlóan az általunk végzett kutatások eredményei is azt 

igazolják, hogy a reproduktív állapot kialakulása redox szabályozás alatt is áll. 

7.2.1 A szalicilsav és a citokininek szerepe a vegetatív/generatív átmenet kialakulásában  

7.2.1.1 Szalicilsav 

A szalicilsav a magasabb rendű növényekben fontos szignálmolekula és a biotikus stresszel 

szembeni válaszok kialakításában játszott szerepe régóta ismert. Napjainkban kiderült az is, hogy 

az abiotikus stresszel szembeni védekezésben, például a hideg akklimációban és a fokozott 

stressztolerancia kialakításában is van funkciója (Kang és mtsai. 2014). A szalicilsav mennyiségi 

analízise során a vad típusú és mvp2 mutáns vonalak között szignifikáns különbségeket találtunk. 

Ezek a különbségek az előanyagok (orto-hidroxi-fahéjsav, fahéjsav, benzoesav) szintjén is 

megjelentek (21. ábra). A hideg mind a bokrosodási csomókban, mind pedig a levelekben növelte 

az említett molekulák mennyiségét. Korábban Janda és mtsai. (2007) kenyérbúzában oHFS 

esetében szintén emelkedést mértek. Ezek a vegyületek antioxidánsként is funkcionálhatnak (Foley 

és mtsai. 1999), így szerepet játszhatnak a redox egyensúly fenntartásában. A virágzásra képtelen 

mvp2 mutáns bokrosodási csomóiban alacsonyabb oHFS és SA mennyiséget mértünk, mint a vad 

típusban a KB állapotában. A szalicilsav a virágzás beindításához feltételezhetően szükséges, de a 

későbbi jelenléte már nem elengedhetetlen. Ehhez hasonló eredményre jutottak Abreu és Munné-

Bosch (2009) is az Arabidopsis-szal végzett kísérleteik során. Az általuk végzett kísérletben a 

növényeket rövidnappalról hosszúnappalra helyezték (vagyis igyekezték serkenteni a virágzást), és 

azt tapasztalták, hogy a SA kezdeti – átmeneti – növekedését egy jelentős csökkenés követte a 

reproduktív fázisba történő átjutás után. A szalicilsav akkumulációban, vagy transzportban gátolt 

Arabidopsis növények (pl.: nahG) később virágoznak, mint a vad társaik (Martínez és mtsai. 2004), 

ami alapján feltételezhető, hogy a SA mennyisége és a virágzás között közvetlen kapcsolat van. 

Viszont hiába kezelték külsőleg adagolt szalicilsavval a nahG mutánsokat, nem tudták ellensúlyozni 

a mutáció negatív hatását (Martínez és mtsai. 2004). Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy 

a külsőleg adagolt szalicilsav könnyen átalakulhat kötött formájúvá, ami miatt elveszti a 
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hormonaktivitását, emiatt is nehéz az aktív SA mennyiség pontos meghatározása (Szalai és mtsai. 

2011). A nahG mutáns mellett a sid2 is szalicilsav hiányos mutáns. Mindkettőben megfigyelhető, 

hogy a generatív állapot során fokozódik a biomassza produkció, valamint a magprodukció is 

magasabb, mint a vad társaikban (Abreu és Munné-Bosch 2009). 

7.2.1.2 Citokininek 

A hidegedzés során bekövetkező citokinin változásokat gabonanövényekben már korábban 

is vizsgálták. Megfigyelték, hogy pár nap hidegedzés után az adaptációs mechanizmusok 

aktiválódásával egy időben és az abszcizinsav csökkenésével párhuzamosan a citokininek 

mennyisége más növekedést fokozó hormonokkal (mint például auxin és gibberellinek) együtt 

megemelkedik (Kosová és mtsai. 2012). Ez a hatás a Samanta (őszi búza) levelének esetében volt 

igazán jellegzetes. Az emelkedés után azonban a bioaktív citokininek szintje újra lecsökkent. A másik 

vizsgált genotípusban, a tavaszi Sandrában a kezdeti emelkedés mértéke kisebb volt, de a 

megemelkedett szint tovább megmaradt. Mindkét genotípusban megfigyelhető volt más 

citokinineknél is a kezdeti növekedés, például a cisz-zeatin esetében az első nap után (a harmadik 

napon bekövetkező maximummal) majd kétszeresére nőtt a molekula mennyisége a bokrosodási 

csomókban. (Kosová és mtsai. 2012). Ezen eredmények alapján feltételezhető, hogy a 

citokinineknek főként a stressz akklimációs szakaszában lehet jelentős szerepe, és hatásuk 

antagonisztikus az abszcizinsav hatásával. A citokininek akklimációs szakaszbéli növekedését segíti 

az is, hogy a fő inaktiváló enzim (citokinin-oxidáz) mennyisége a tapasztalok alapján egészen a hideg 

kezelés 7. napjáig csökkenő tendenciát mutat. 

A citokininek fotoszintézisre gyakorolt pozitív hatása a stressz alkalmazkodási fázisában azért 

is fontos, mert így fokozhatják az energia termelést, ami a későbbi túlélés során hasznos lehet. A 

citokinin bioszintézis gének (elsősorban az ipt) konstitutív túltermeltetése után Festuca arundinacea 

növényben korábban már magasabb klorofill mennyiséget és fokozott fagytűrést mértek (Hu és 

mtsai. 2005). A klorofill mennyiségét pedig Arabidopsisban is sikerült már fokozni ipt termeltetéssel 

(Guo és mtsai. 2010). A citokininek virágzáshoz és hideghez is köthető mennyiségi változását 

Triticum monococcum vonalakban vizsgálva korábban már kiderült, hogy legnagyobb mennyiségben 

a reproduktív fejlődés korai szakaszában vannak jelen (Vanková és mtsai. 2014). A tavaszi T. 

monococccum vonal (DV92) 21 nap után, míg az őszi (G3116) 42 nap után érte el a maximális 

citokinin mennyiséget. A 42 nap elegendő volt a vernalizációs igény kielégítéséhez, vagyis 

feltételezhető, hogy a citokininek mennyiségi csökkenése összefügg a csökkent fagytűréssel, ami a 

vegetatív/generatív átmenet után jelentkezik. Jelen kísérletben ez további igazolást nyert, hiszen a 

bioaktív citokininek nálunk is a KB állapotban mutatták a legmagasabb szintet (22. ábra). Az mvp2 

mutánsban is megfigyelhető számos citokinin esetében a növekedés. A tZR és iPR esetében ez 

különösen jelentős volt (24. ábra), ami alapján feltételezhető, hogy a mutáns hormonális szinten 

igyekszik legyőzni a fejlődését gátló tényezőket, ám ez nem elégséges a virágzáshoz. 

Korábban már említettük a citokinin bioszintézisben szerepet játszó géncsaládokat (3.2.2 

fejezet), amik közül a zeatin O-glükozil-traszferáz expressziójára az mvp2 mutáció egyértelműen 

hatással volt és ennek következtében a vad típusban és a mutánsban mérhető cisz/transz-zeatin O-
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glükozid arány jelentős eltérést mutatott. Más citokinin bioszintézissel összefüggő gén esetében nem 

találtunk különbségeket a két vonal között. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ez azért nem sikerült, 

mert ezek a gének olyan alacsony szinten expresszáltak, ami már a kimutatási határérték alatt volt, 

így a különbségek értékelésére se volt lehetőségünk. 



83 
 

8 Következtetések 

Az általunk használt kísérleti rendszerek segítségével lehetőségünk volt a búza 5A 

kromoszómájának a vegetatív/generatív átmenettel összefüggő élettani folyamatokban betöltött 

szerepének alaposabb megismerésére (Boldizsár, Carrera, és mtsai. 2016). Az mvp2 mutánssal 

végzett munkával pedig a kromoszóma egy kisebb szegmensének a hatásait is tudtuk vizsgálni 

(Boldizsár, Vanková, és mtsai. 2016). 

Alacsony hőmérsékleten a búzában a vegetatív/generatív átment során az 5A kromoszóma 

nem csak a vernalizációs és a fagytűrésben szerepet játszó gének expresszióját befolyásolja. Erről 

korábban már értekeztek Kocsy és mtsai. (2010) is. Feltételezhető volt, hogy a kromoszóma a 

növényben lévő tiolok redox állapotára is hatással van. Bebizonyosodott ezen feltevés helyessége, 

viszont a vizsgált génexpressziós mintázat és a kimutatott redox állapotbéli eltérések között 

közvetlen kapcsolatot nem találtunk. 

A fagytűrésben szerepet játszó gének közül, általunk is sikerült bizonyítani a COR14b központi 

jelentőségét. Ezt a gént először 2000-ben azonosították búzában (Tsvetanov és mtsai. 2000) és 

később néhány vonalban már elemezték a szerepét a hideg által előidézett szignál transzdukcióban 

a gabona növényekben (Crosatti és mtsai. 1996, 2003). Ezek alapján kijelenthetjük, hogyha 

nagyszámú genotípusban is sikerülne igazolni a fagytűréssel kapcsolatos COR14b akkumulációban 

jelentkező különbségeket, akkor ez a gén jó szelekciós marker lehetne a nemesítési munkák során. 

Az mvp2 és vad típusú Triticum monococcum vonal összehasonlítása rávilágított arra, hogy 

az 5A kromoszómának egy kis szegmense is jelentős változásokat okozhat egy növény 

transzkripciós mintázatában. Az mvp2-ben deletált régió többek között a fagyállóssággal és a 

vernalizációval kapcsolatos gének expressziójára is hat, és a SA és citokinin bioszintézisben 

szerepet játszó génekben is kimutattunk a deléció következményeként kialakuló változásokat. A 

mutáns és vad típusú növények közötti különbségek a hormonok szintjén is megjelentek. Ezek 

alapján feltételezhető, hogy ezek a hormonok a virágzás VRN1 függő szabályozásában is részt 

vesznek. Eredményeink a stresszválasz és a fejlődési folyamatok közötti kapcsolat alaposabb 

megértéséhez is hozzájárultak. 
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9 Összefoglalás 

Munkánk során kenyérbúzából származó 5A kromoszómaszubsztitúciós vonalakkal 

(CS(Ch5A), CS(Tsp5A)) és az 5A kromoszómát érintő deléciós mutáns alakor vonallal (mvp2) 

dolgoztunk. Előbbiek kontrollja a szülői CS búza genotípus, míg utóbbié annak vad típusú 

megfelelője volt. Így lehetőségünk nyílt egy teljes kromoszómának, illetve a kromoszóma egy 

szűkebb régiójának a génexpressziós mintázatra és redox homeosztázisra gyakorolt hatását 

vizsgálni. Célul tűztük ki, hogy feltárjuk a transzkripciós mintázat és a redox állapot közötti 

összefüggéseket is a vegetatív/generatív átmenet során. Korábbi vizsgálatok külsőleg adagolt 

redukáló- és oxidálószerek alkalmazásával már igazolták, hogy összefüggés van bizonyos 

vernalizációval és hidegtűréssel összefüggő gének transzkripciós mintázata és a redox állapot között 

(Gulyás és mtsai. 2014). 

A vegetatív/generatív átmenetet bekövetkezését a hajtáscsúcs morfológiai elemzésének a 

segítségével tudtuk meghatározni. Az általunk felállított kísérleti rendszerben vegetatív állapotban 

(VF) lévő, épp átmeneti periódusban (KB) lévő és generatív állapotot (GF) elért növényekről 

gyűjtöttünk mintát, hogy nyomon követhessük a korai fejlődést. 

A kromogén in situ hibridizációs technika segítségével a legfontosabb vernalizációs gének 

hajtáscsúcson belüli expresszióját akartuk kimutatni a sejtek szintjén is. 

A deléciós alakor vonal (mvp2) és a microarray technika ötvözésével átfogó képet alkottunk a 

vegetatív/generatív átmenet során a deléció hatására eltérő expressziós mintázatot mutató génekről. 

Ezen gének közül számos összefüggésbe hozható bizonyos hormonok (pl. szalicilsav és citokininek) 

bioszintézisével, ezért az érintett hormonokat a metabolitok szintjén is megvizsgáltuk. 

A következőkben a vizsgált paraméterek szerinti csoportosításban mutatom be a legfontosabb 

eredményeinket: 

 Tiolok 

A vegetatív/generatív átmenet során bekövetkező redox állapotváltozások jellemzéséhez a 

kis molekulatömegű antioxidáns tiolokat mértük, HPLC segítségével. A tiolok mennyiségi változásai 

arra engedtek minket következtetni, hogy az 5A kromoszómának ténylegesen szerepe van a redox 

homeosztázis szabályozásában. A szubsztitúciós vonalak között jelentős különbségek voltak a GSH 

és cisztein mennyiségében is a vegetatív/generatív átmenet alatt. Ezenkívül megfigyelhettük, hogy 

a generatív fázisban a különbségek eltűntek, vagyis a fejlődési állapot elsődleges hatással lehet 

ezen antioxidánsok mennyiségi változására. A génexpressziós és tiol mennyiségi változások között 

nem találtunk közvetlen kapcsolatot. 

 Gének 

A kísérleteinkben vizsgált ötféle búza genotípusban a vegetatív/generatív átmenettel 

összefüggő génexpressziós változásokat többféle módszerrel is megvizsgáltuk. Az 5A 

kromoszómaszubsztitúciós vonalak esetében qRT-PCR-t és kromogén in situ hibridizációs 

technikát, a Triticum monococcum vonalak vizsgálatakor microarray analízist alkalmaztunk. A CS, 
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CS(Ch5A) és CS(Tsp5A) genotípusok esetében jelentős különbségeket találtunk, mind a 

vernalizációval, mind pedig a fagytűréssel kapcsolatos gének expressziójában. Ahogy azt a 

vernalizációs modellekből prediktálhattuk a hosszútávú vernalizációs folyamat során mindhárom 

genotípusban fokozódott a VRN1 gén transzkripciós szintje a levelekben és a bokrosodási 

csomókban is. Megállapítható továbbá, hogy a bokrosodási csomókban a VRN1 transzkripciója 

kontroll körülmények között a CS(Tsp5A) genotípusban volt a legnagyobb, valamint a két 

szubsztitúciós vonal között a KB (kettős befűződés) állapotban jelentős különbségek voltak. A két 

másik kulcsfontosságú vernalizációs gén (VRN2 és VRN3) közül a VRN2-t sajnos nem tudtuk 

detektálni. A VRN3 transzkripciós szintje a CS(Tsp5A) genotípusban a hideg kezdetekor lecsökkent, 

a CS(Ch5A) esetében a kezelés során nem változott, a CS genotípus esetében viszont folyamatosan 

növekedett, ami a vernalizációs modellek szerint is várható volt. A levelekben a CS(Tsp5A) vonalban 

már a kezdeti VRN3 expresszió is magas szintű volt. Általánosságban elmondható, hogy a 

vernalizációt nem igénylő „szuper tavaszi” genotípusban (CS(Tsp5A)) a kezdeti VRN1 és VRN3 szint 

is magasabb volt. 

Az in situ VRN1 hibridizáció eredménye csak részben tükrözte a qRT-PCR-rel kimutatott 

változásokat. A CS(Tsp5A) genotípusban nem sikerült kimutatnunk a fokozódó expressziót az izolált 

hajtáscsúcsokban. Habár ezt a kísérletet a másik kromoszóma donor (Ch; Cheyenne) genotípussal 

is elvégeztük, ott sem sikerült a fokozódó transzkripciós szintet kimutatnunk. A CS(Ch5A) 

genotípusnál (ez a genotípus mutatta a qRT-PCR alapján a leghatározottabb VRN1 emelkedést) azt 

tapasztalhattuk, hogy a kezdeti, a CS vonalban láthatóval körülbelül megegyező mértékű, expresszió 

után a VF 4 °C és KB állapotokban szinte teljesen eltűnik a jel. Ezt követően GF (generatív fázis) 

állapotban a hajtáscsúcs alapi részéből kiindulva újra megjelenik. Hasonló változásokat láthatunk a 

másik szubsztitúciós vonal esetében is. 

A Triticum monococcummal végzett kísérletek során a microarray-en szereplő géneket a 

genotípussal vagy a fejlődési állapotváltozással összefüggésben csoportosítottuk biológia 

folyamatok, molekuláris funkciók vagy KEGG útvonalak szerint. A legfontosabb KEGG útvonalak, 

amelyekben a fehérjéket kódoló gének expressziója a genotípus hatására megváltozott a „general 

metabolic” és a „secondary metabolites” voltak. Ezek nagyon általános útvonalak, de ezek után még 

előkelő helyen szerepelt a „phenylalanine metabolism” útvonal is, vagyis a fenil-alanin metabolizmus 

egyike volt a genotípus által leginkább befolyásolt csoportnak. Mivel a fenil-alanin a SA 

bioszintézisben is szerepet játszik, ezért kézenfekvőnek találtuk, hogy a SA bioszintézis folyamatával 

a metabolit szintjén is foglalkozzunk. Emellett a citokinin bioszintézisben szerepet játszó gének 

transzkripciós mintázatában is találtunk genotípus függő változásokat, ezért az alakor vonalakban a 

citokininek mennyiségét is megvizsgáltuk. 

 Hormonok 

Az alakor vonalak hormonális elemzése során a SA és lehetséges prekurzorainak 

mennyiségét is mértük. Általánosságban elmondható, hogy minden vizsgált molekula esetében a 

kötött formából sokkal többet sikerült kimutatnunk. A hideg több esetben is megnövelte a molekulák 

mennyiségét. Valamint a mutáns és vad vonal között is feltártunk különbségeket, például a KB 
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állapotban. A kettős befűződés alatt jelentős csökkenést detektálhattunk a vad típusban. Ez alapján 

feltételezhető, hogy a szalicilsav fontos szereppel bír a virágzás megindításában. A későbbiekben 

viszont már nem fontos, hogy magas mennyiségben legyen jelen. Önmagában a SA nem is 

elégséges a virágzás elindításához, hiszen az mvp2 sosem virágzik. 

Az aktív citokinin prekurzorok mennyisége a hidegben lecsökkent, ami könnyen magyarázható 

azzal, hogy az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet gátolja a citokinin bioszintézist. Az mvp2 

genotípusban az iPR tartósan magas szinten maradt a GF-ban is, viszont a citokinin deaktivációs 

termékei lecsökkentek vagy megőrizték a KB állapotban már tapasztalható alacsony szintjüket. 

Feltételezhető, hogy vagy a citokinin bioszintézis intenzitása volt alacsonyabb a mutánsban, vagy 

az aktív citokininek áramlása volt lassabb. 

9.1 Új tudományos eredmények 

1. Bebizonyítottuk az 5A kromoszóma jelentős szerepét a redox homeosztázis 

szabályozásában, mivel a vegetatív/generatív átmenet során (KB állapotban) a 

kromoszómaszubsztitúciós vonalakban mindhárom általunk vizsgált kis molekulatömegű 

tiolból a CS vonaltól eltérő mennyiséget detektáltunk. 

2. A szubsztitúciós vonalak elemzésével kimutattuk, hogy az 5A kromoszóma számos 

fagytűréssel és vernalizációval kapcsolatos gén kifejeződését szabályozza a 

vegetatív/generatív átmenet során. 

3. A microarray analízissel igazoltuk, hogy a csupán négy ismert gént érintő deléció is több mint 

300 gén expressziós mintázatát befolyásolta az alakor vonalakban. Az analízis során 

létrehoztuk az „E-MTAB-3968” (2016) számú microarray adatbázist, melynek 

megbízhatóságát számos gén esetében qRT-PCR-rel validáltuk (R2=0,98). 

4. Bioinformatikai elemzéssel megalkottuk a mutánsból hiányzó négy gén (VRN1, AGLG1, CYS 

és PHY-C) által kódolt fehérjék, illetve az ezekkel kölcsönható fehérjék hálózatát, melyben a 

fehérjéket kódoló gének relatív expressziós aktivitását is feltüntettük. 

5. Kimutattuk az mvp2 mutáció hatását a szalicilsav és előanyagai, valamint egyes citokininek 

mennyiségére a vegetatív/generatív átmenet során. 
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10 Summary 

In our research we worked with two 5A chromosome substitution lines, (CS(Ch5A) and 

CS(Tsp5A)), and a 5A chromosome deletion einkorn line (mvp2). The control of the substitution lines 

was the CS genotype and the control of the mutant einkorn was the wild type einkorn. Hence we 

were able to analyse the effect of the whole chromosome and the effect of the smaller chromosome 

region on the redox homeostasis and gene expression. The aim was to explore the connection 

between the transcriptional pattern and the redox state during the vegetative/generative transition. 

Previous experiments using reductants and oxidants proved the existence of a relationship between 

the transcriptional patterns of vernalization and frost tolerance related genes and the redox state 

(Gulyás et al. 2014). 

The occurrence of the vegetative/generative transition was determined with the morphological 

analysis of the apices. To follow up the early development, we collected samples at the vegetative 

phase (VP), at the transition period (DR) and at the generative phase (GP) in our experiments. 

With the chromogenic in situ hybridization technique we wanted to evince the expression of 

the main vernalization related genes in the apices at the level of the cells. 

Using of the einkorn lines and the microarray technique we were able to determine the different 

expression patterns caused by the deletion during the vegetative/generative transition. Among these 

genes some were related to hormones (such as salicylic acid, cytokinins) biosynthesis pathways so 

we analysed said hormones at the level of metabolites. 

In the following, we will describe our most important results, thematised according to the 

parameters examined: 

 Thiols 

To characterize redox status changes, low-molecular-weight antioxidant thiols were measured 

by HPLC. Quantitative changes of the thiols led us to the conclusion that the 5A chromosome has a 

role in the regulation of redox homeostasis. During the vegetative/generative transition, there were 

significant differences between the genotypes in the amount of glutathione (GSH) and cysteine (Cys). 

Furthermore, we noticed that the differences disappeared in the generative phase, hence it is 

possible that the developmental phase might have an effect on the amount of the antioxidants. Direct 

linkage between the changes in the gene expression and the thiol levels was not revealed. 

 Genes 

The gene expression changes associated with the vegetative/generative transition were 

examined by several methods in the five different genotypes. In the case of 5A chromosome 

substitution lines qRT-PCR and chromogenic in situ hybridization techniques were used. The 

microarray analysis was carried out with Triticum monococcum samples. Significant differences were 

measured among the CS, CS(Ch5A) and CS(Tsp5A) genotypes in the case of genes related to 

vernalization and frost tolerance. As it was predictable from the vernalization models, the long 

distance vernalization process increased the VRN1 expression in the leaves and crowns. Under 
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control condition, the VRN1 expression level was the highest in CS(Tsp5A). Differences were also 

found in the double ridge phase between the two chromosome substitution lines. From the other 

important vernalization genes (VRN2 and VRN3), we could not detect the transcription level of VRN2. 

The expression level of VRN3 decreased in CS(Tsp5A) genotype at the beginning of the cold 

treatment. In CS(Ch5A), there were no changes, and in CS continuous increase was observed as it 

could be predicted from the vernalization models. In the leaves of the CS(Tsp5A) genotype, the 

expression level of VRN3 was high under control circumstances. In general, the initial expression 

levels of VRN1 and VRN3 were higher in the ‘super-spring’ (CS(TspA5)) line. 

The results of the chromogenic in situ hybridization did not fully correlate with those of the 

qRT-PCR. We could not evince the increasing expression of the VRN1 neither in the CS(Tsp5A), nor 

in the other chromosome donor (Ch, Cheyenne) line. In regard to CS(Ch5A) (this genotype showed 

a marked increase of the VRN1 expression in the qRT-PCR analysis), after the low level expression 

under control conditions in the vegetative 4°C and double ridge phases the signal of the expression 

almost totally disappeared. Subsequently, in the generative phase, the expression signal appeared 

again in the basal part of the apices. We could observe similar changes in the other two substitution 

lines. 

Based on the einkorn microarray data, we grouped the genes according to the genotypes and 

the developmental phases. After that, a gene ontology analysis was carried out based on biological 

processes, molecular functions and KEGG pathways. The most important KEGG pathways were the 

‘general metabolic’ and the ‘secondary metabolism’ in which the expression was affected by the 

genotype. These are very general pathways but they were followed by the ‘phenylalanine 

metabolism’. Therefore, the phenylalanine metabolism proved to be a specific group mostly 

influenced by the genotype. The phenylalanine takes part in the salicylic acid (SA) biosynthesis; 

therefore we analysed the SA biosynthesis on the level of the metabolites. Besides those genes 

related to SA, some genotype-dependent changes were found in the transcriptional pattern of the 

genes involved in the cytokinin biosynthesis, therefore the amount of the cytokinins were also studied 

in the einkorn lines. 

 Hormones 

During the analysis of the levels of SA in the einkorn lines, we measured the precursors of the 

SA, too. Generally, we detected in each case more from the bounded form of the molecules than 

from the free forms. Exposure to low temperature increased the amount of the precursors in many 

cases. We found differences between the mutant and the wild type, for example, in the double ridge 

phase. The level of SA decreased in the double ridge phase in the wild type. According to these 

results, we suppose that the SA is important for the initiation of the flowering but later the importance 

of this molecule decreases. The SA itself cannot initiate the flowering since the mvp2 contained also 

SA, but it never flowers. 

The amount of active cytokinin precursors under low temperature decreased which can be 

explained by the inhibition of their synthesis at low temperature. In the mvp2 genotype, the iPR was 

at high level in the generative phase, while the levels of the deactivation products of cytokinins 
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decreased or remained at low level as it was already found in the double ridge phase. This suggests 

that either the intensity of the cytokinin biosynthesis was lower in the mutant or the flow of the active 

cytokines was slower. 

10.1 New scientific results 

1. We demonstrated the important role of chromosome 5A in the regulation of redox homeostasis 

because during the vegetative/generative transition (DR phase) in the chromosome 

substitution lines all the three low-molecular-weight thiols were differed from CS line. 

2. By analysing the substitution lines, we showed that chromosome 5A regulates the expression 

of a variety of frost tolerance- and vernalization-related genes during the vegetative/generative 

transition. 

3. By microarray analysis, it was confirmed that deletion of only four known genes influenced the 

expression pattern of more than 300 genes in the einkorn lines. During the analysis we created 

the "E-MTAB-3968" (2016) microarray database which reliability was validated for several 

genes by qRT-PCR (R2 = 0.98). 

4. With the bioinformatics analysis the network of the proteins encoded by the four genes missing 

from the mutant (VRN1, AGLG1, CYS and PHY-C) and of the interacting proteins was also 

established. In this network the relative expression value of these genes was also represented. 

5. We demonstrated the effect of mvp2 mutation on the amount of salicylic acid and its precursors 

as well as certain cytokines during the vegetative/generative transition. 
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15 Függelék 

 

 

  

31. ábra A microarray vizsgálatra előkészített RNS minták Bioanalyzerrel készített abszorpciós görbéi 
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32. ábra A kromogén in situ hibridizációhoz szükséges próbakészítés egyik kulcs lépése és a próba szintézis 
eredménye. A, A plazmidba inzertált génszakasz orientációjának ellenőrzése. B és C, Két sikeres in vitro próba 

szintézis gél képe. 
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33. ábra A microarray analízis validálására kiválasztott gének qRT-PCR-rel meghatározott expressziója.  
(A) - CBF4 („C repeat-binding factor4”); (B) - CBF14 („C repeat-binding factor14”); (C) - R2R3-MYB (R2R3-MYB fehérje);  

(D) - VRN1 (vernalizáció 1); (E) - C2H2 (C2H2 Zn ujjas fehérje); (F) – STPK (szerin–treonin fehérje kináz); 
(G) - LG (lipoxygenáz); (H) - HSP80 (hő-sokk fehérje 80 KDa); (I) - HSP101 (hő-sokk fehérje 101 KDa); 

(J) - HSP17 (kis hő-sokk fehérje 17.3 KDa); (K) - MPBF1 („multiprotein bridging factor” 1); (L) - PAL (fenil-alanin ammónia liáz). Minden 
esetben a vad típus KB állapothoz hasonlítottuk az expressziós szinteket. Az „y”-tengelyen ábrázolt relatív normalizált expresszió 

mértékét logaritmikus (log2) skálán ábrázoltuk. 
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34. ábra Korrelációs analízis az arrayen és a qRT-PCR-rel 
kapott expressziós eredmények között 



107 
 

 

 

35. ábra Hőtérkép a microarray alapján. A Tm és mvp2 genotípus KB állapotában az expressziós 
különbség ≤0.5* és ≥2* (középső oszlop). Az első oszlopban a Tm wt GF/Tm wt KB, a harmadikban 

pedig az mvp2 GF/Tm wt KB arány látható 
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36. ábra Gén ontológia analízis biológiai funkciók szerint. A jobb alsó sarokban lévő venn-diagram mutatja az 
ábrán szereplő gének darabszámát összefüggésben a fejlődési állapottal (D), a genotípussal (G) vagy ezek 

egymásra hatásával (D×G-D-G). 
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37. ábra Gén ontológia analízis molekuláris funkciók szerint. A jobb alsó sarokban lévő venn-diagram mutatja 

az ábrán szereplő gének darabszámát összefüggésben a fejlődési állapottal (D), a genotípussal (G) vagy ezek 
egymásra hatásával (D×G-D-G). 
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38. ábra Gén ontológia analízis a KEGG útvonalak szerint. A jobb alsó sarokban lévő venn-diagram mutatja az 

ábrán szereplő gének darabszámát összefüggésben a fejlődési állapottal (D), a genotípussal (G) vagy ezek 
egymásra hatásával (D×G-D-G). 
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