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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

3xH2O   tridesztvíz 

A   fotoszintetikus aktivitás felvett CO2 alapján 

ABA   abszcizinsav 

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

ABTS+  2,2’-azino-bisz-(3-etilbenzotiazolin-6-szulfonsav) kationgyök 

APX   aszkorbát-peroxidáz 

AsA   aszkorbinsav (C-vitamin) 

BABA   β-aminovajsav 

BN   Bois noir 

CAT   kataláz 

cDNS   komplementer DNS 

CTAB   cetrimónium-bromid 

Ci   intercelluláris CO2 koncentráció 

DAB   3,3’-diaminobenzidin 

DEPC   dietil-pirokarbonát 

DHAR   dehidroaszkorbát-reduktáz 

DNáz   DNS-t hidrolizáló enzim 

DNS   dezoxiribonukleinsav 

dNTP   dezoxiribonukleotid-trifoszfát 

DPBF   2,5-difenil-3,4-benzofurán 

E   transzspiráció leadott vízpára alapján 

EDTA   etilén-diamin-tetraecetsav 

ET   etilén 

F   közvetlenül a telítő fényimpulzus előtt mért fluoreszcencia-hozam 

F0   a kettes fotokémiai rendszer minimális fluoreszcencia hozama (yield) 

FD   Flavescence dorée 

FeCl3   vas(III)-klorid 

FL   fejlődő levél 

Fm   sötétadaptált levélben a kettes fotokémiai rendszer maximális  

   fluoreszcencia hozama (yield) 

Fm’   megvilágított levélben a kettes fotokémiai rendszer maximális  

   fluoreszcencia hozama (yield) 
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FRAP   vasredukáló képességen alapuló antioxidáns kapacitás 

Fv   sötétadaptált levél változó fluoreszcenciája (Fm-F0) 

Fv/Fm   a kettes fotokémiai rendszer maximális kvantum hatásfoka 

GLRaV-1  szőlő levélsodródás vírus 1 

GPOX   gvajakol-peroxidáz 

GPX   glutation-peroxidáz 

GR   glutation-reduktáz 

GSH   glutation 

GST   glutation-S-transzferáz 

g   gravitációs gyorsulás 

gs   sztóma konduktancia 

HCl   sósav 

H2O2   hidrogén-peroxid 

HRP   torma peroxidáz 

HSR   hiperszenzitív válasz 

HTPA   2-hidroxi-tereftalát 

IRGA   infravörös gáz analizátor 

JA   jázmonsav 

KI   kálium-jodid 

KL   kifejlett levél 

MDHAR  monodehidroaszkorbát-reduktáz 

N. benthamiana Nicotiana benthamiana L. 

N. tabacum  Nicotiana tabacum L. 

NaCl   nátrium-klorid 

NBT   nitroblue tetrazolium 

O2
•-   szuperoxid aniongyök 

1O2   szinglett oxigén 

•OH   hidroxilgyök 

OPD   orto-feniléndiamin 

PAM   pulzus amplitúdó moduláció 

PAR   fotoszintetikusan aktív sugárzás 

PCR   polimeráz láncreakció 

POD   peroxidáz 

PR   patogenezishez köthető fehérje 
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Pro   prolin 

PSI   egyes fotokémiai rendszer 

PSII   kettes fotokémiai rendszer 

PVP   polivinil-pirrolidon 

RNáz   RNS-t hidrolizáló enzim 

RNS   ribonukleinsav 

ROS   reaktív oxigén származék 

rpm   percenkénti fordulatszám 

SA   szalicilsav 

SDS   nátrium-dodecil-szulfát 

SOD   szuperoxid-diszmutáz 

TAC   teljes antioxidáns kapacitás 

TBE   Tris-bór-EDTA 

TCA   triklórecetsav 

TE   Tris-EDTA 

TEAC   Trolox egyenérték antioxidáns kapacitás 

tf   egységnyi térfogat 

TPA   tereftálsav, 1,4-benzéndikarboxilsav 

TPTZ   2,4,6-trisz-(2-piridil)-s-triazin 

Tris   trisz-(hidroximetil)-amino-metán 

Trolox   6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karboxilsav 

U   unit, enzimaktivitás mértékegysége 

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

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

UVR8   ultraibolya B fotoreceptor 

WUE   vízhasznosító képesség, a felvett szén-dioxid és a transzspirációval 

   vesztett vízpára hányadosa 

XO   xylenol orange, 3,3′-Bisz-[N,N-bisz-(karboximetil)-aminometil]-o-

   krezolszulfoftalein 

Y(II)   a kettes fotokémiai rendszer elektrontranszportjának fényben elért 

   kvantumhozama 

Y(NO)   nem szabályozott, nem fotokémiai kioltás  

Y(NPQ)  szabályozott, nem fotokémiai kioltás 
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1. BEVEZETÉS 

 

Korunk legnagyobb kihívásai közé tartozik a globális éghajlatváltozás és a 

nyersanyagforrások kiapadása. Megoldásként egyre többen hangoztatják, hogy egy poszt-

fosszilis, vagy másképpen „bio-társadalom” irányába kell fejlődnünk, melyben minden 

felhasznált szerves nyersanyag (élelmiszer, üzemanyag, stb.) növényi eredetű. Ehhez a 

jelenlegi növénytermesztési módszerekkel előállított biomassza nem elégséges, szükség van 

növényeink „újratervezésére”. Ezt végbevihetjük a szó szűkebb értelmében, modern 

molekuláris technológiák alkalmazásával, vagy a növényi genom által kódolt potenciál minél 

nagyobb mértékű kiaknázásával. Utóbbihoz nagyon fontos alaposan megismernünk a 

növények természetes élettani folyamatait. 

A növények helyhez kötött életmódjukból fakadóan nem tudnak elmenekülni a 

környezeti körülmények változásai elől, amit stressznek nevezünk. A stressz lehet egy 

gyenge, a növény alkalmazkodását elősegítő hatás (eustressz), vagy egy erős, a növény 

számára kedvezőtlen hatás (distressz). Minden esetben a növény szervezettani, élettani választ 

ad a stresszor megjelenésére, aminek a kimenetele sikeres alkalmazkodás esetén az egyed 

túlélése (akklimatizáció), sikertelen alkalmazkodás esetén sejtkárosodás, részleges vagy teljes 

elhalás. Az, hogy a stresszválasz milyen eredményre vezet, a növényi sejtben jelenlévő 

prooxidánsok és antioxidánsok egyensúlya, illetve annak megváltozása határozza meg. 

Gyakran a növényekre egyszerre több környezeti tényező fejti ki a hatását, így kölcsönhatásuk 

befolyásolja a külön-külön érvényesülő prooxidáns–antioxidáns egyensúlyt. Mindezek 

alapján nem meglepő, hogy a növényi stresszélettani kutatások egyre inkább a multistressz 

típusú kísérletek felé fordulnak, azon belül is elsősorban a prooxidánsok és antioxidánsok 

koncentrációjában, aktivitásában bekövetkező változásokra fókuszálnak. Irodalmi 

áttekintésünket ezért a pro- és antioxidánsok ismertetésével kezdük. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Reaktív oxigén származékok a növényekben 

A földi élet alapját képező O2 kémiailag sajátos molekula, mivel alapállapotban 

kevésbé reakcióképes, de energia- vagy elektronfelvétellel könnyen átalakul az ún. reaktív 

oxigén származékok (ROS, reactive oxygen species) valamelyikébe (Halliwell, 2006). 

Energiaelnyelés során az O2 egyik párosítatlan elektronja ellentétes spinűvé válik a másik 

párosítatlan elektronnal szemben, létrehozva ezzel a szinglett oxigént (1O2). Sorozatos 

elektronfelvétel viszont szuperoxid aniongyök (O2
•-), hidrogén-peroxid (H2O2) és 

hidroxilgyök (•OH) kialakulásához vezet (Apel és Hirt, 2004) (2.1. ábra). Valamennyi ROS a 

növényi sejt természetes, alapvető élettani funkciókat ellátó működése során keletkezhet a 

kloroplasztiszban, a mitokondriumokban, a peroxiszómákban, a plazmamembránban, az 

apoplasztban, a sejtfalban vagy az endoplazmatikus retikulumban (Goraya és Asthir, 2016). 

Egyre több kutatási eredmény azt mutatja, hogy a ROS-ok összetett jelátviteli útvonalak 

alapját képezik (Sewelam és mtsai., 2016), azonban valamely biotikus vagy abiotikus 

stresszor megjelenésekor olyan mértékben fokozódhat a termelődésük, hogy az a sejtalkotók 

károsodásához (DNS károsodás, fehérjék oxidációja, lipidperoxidáció) vezet (Gill és Tuteja, 

2010). 

 

 

2.1. ábra: Reaktív oxigénszármazékok (ROS) keletkezése molekuláris oxigénből. 

Molekuláris oxigénből energiaelnyeléssel (villámként jelölve) szinglett oxigén (1O2), míg fokozatos 

elektronfelvétellel (nyíllal jelölve) szuperoxid aniongyök (O2
•-), hidrogén-peroxid (H2O2) és hidroxilgyök (•OH) 

keletkezhet. 

 

Fény jelenlétében előfordul, hogy a klorofillok által elnyelt energia nem a 

fotoszintézisben hasznosul, hanem azt O2 molekuláknak adják át, ami 1O2 keletkezéshez vezet 

(Macpherson és mtsai., 1993). Ugyanakkor 1O2 keletkezést figyeltek meg fénytől függetlenül, 

hő hatására tilakoid membrán izolátumokban is (Pospíšil és mtsai., 2007). A 1O2 sejtben belül 

kb. 3 µs életidejű, mely idő alatt pár száz nm távolságra is eljuthat (Skovsen és mtsai., 2005). 

Ennyi idő és távolság alatt számos molekulával, pl.: telítetlen zsírsavakkal és fehérjékkel, 
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képes reakcióba lépni, ami stressz körülmények között pl.: fénystressz vagy hőstressz, szignál 

szerepet tud betölteni (Sewelam és mtsai., 2016). 

A kloroplasztisz és a mitokondrium elektrontranszport-láncának nem tökéletes 

működése közben, valamint NADPH oxidázok és sejtfal peroxidázok hatására O2
•- keletkezik. 

A O2
•- kevésbé reaktív, rövid ideig (kb. 1 µs) fennmaradó molekula, amely vagy egy elektron 

és két proton felvételével vagy a szuperoxid-diszmutáz (SOD) enzim működése során H2O2-

dá alakul (Goraya és Asthir, 2016). Instabilitása mellett membránokon sem képes átjutni, ami 

miatt nem alkalmas jelmolekulának, viszont Fe-S tartalmú funkciós csoportokat gyorsan 

képes oxidálni (Storz és mtsai., 1990). Amennyiben nitrogén-monoxiddal (NO) lép reakcióba 

peroxinitrit (ONOO-) keletkezik (Blough és Zafiriou, 1985), ami a reaktív nitrogén 

származékok közé tartozik. 

A H2O2 különleges ROS abból a szempontból, hogy a legkevésbé reaktív és a 

legstabilabb, pl.: szója (Glycine max L.) sejtszuszpenzióban 1 ms életidőt mértek (Gill és 

Tuteja, 2010). Továbbá a növényi szövetek olyan mennyiségben tartalmazzák, hogy 

koncentrációja közvetlen méréssel megállapítható (Czégény és mtsai., 2016b), míg a többi 

ROS mennyisége csak stresszkörülmények között éri el a detektálhatósági határt. Számos 

sejtalkotóban (kloroplasztisz, mitokondrium, peroxiszóma, endoplazmatikus retikulum, 

plazma membrán) keletkezhet O2
•--ből, fotorespiráció során és zsírsavak β-oxidációja 

következtében (Goraya és Asthir, 2016). Mivel néhány µm távolságra is képes eljutni 

(Schmitt és mtsai., 2014), illetve át tud jutni a membránokon (Bienert és mtsai., 2007), 

tökéletes jelmolekulaként szolgál a növény növekedési és fejlődési folyamataiban (Foreman 

és mtsai., 2003), szeneszcencia (Peng és mtsai., 2005) és stressz során (Apel és Hirt, 2004). 

Azonban a H2O2-ból Fenton reakción keresztül (Upham és Jahnke, 1986) vagy UV-B 

sugárzás hatására közvetlen bomlással (Czégény és mtsai., 2014) •OH keletkezik. 

A •OH a leginkább reakcióképes ROS, életideje kb. 1 ns (Mhamdi és Van Breusegem, 

2018). Ezt a molekulát tartják legnagyobb mértékben felelősnek az élő sejtekben bekövetkező 

károsodásokért oxidatív stressz esetén. Potenciálisan kölcsönhatásba léphet a DNS-sel, 

fehérjékkel, lipidekkel, és mivel nincs olyan enzim, mely képes lenne semlegesíteni, magas 

koncentrációban sejthalálhoz vezet (Vravona és mtsai., 2002). 

 

2.2. A növényi antioxidáns rendszer 

A szervezet számára veszélyes mértékű ROS-felhalmozódás megelőzésére, azok 

alacsony koncentráción tartására a növényi sejt antioxidánsokat termel (2.2. ábra). Minden 

olyan molekulát antioxidánsnak tekintünk, amely viszonylag alacsony koncentrációban is 
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nagyobb affinitással lép reakcióba ROS-sal, mint a többi biomolekula (DNS, fehérje, lipid), 

így megelőzve azok károsodását. Ebbe a bonyolult hálózatba enzimek és nem-enzimatikus 

molekulák is tartoznak (Gill és Tuteja, 2010). A növényi enzimatikus antioxidánsok közé a 

szuperoxid-diszmutáz (SOD), a kataláz (CAT), az aszkorbát-peroxidáz (APX), a gvajakol-

peroxidáz (GPOX), a glutation-reduktáz (GR), a monodehidroaszkorbát-reduktáz (MDHAR), 

a dehidroaszkorbát-reduktáz (DHAR), a glutation-S-transzferáz (GST) és a glutation-

peroxidáz (GPX) tartozik. Míg a nem-enzimatikus antioxidánsok csoportja az 

aszkorbinsavból (AsA, más néven C-vitamin), a glutationból (GSH), a prolinból (Pro), az α-

tokoferolból (más néven E-vitamin), karotinoidokból és flavonoidokból áll. 

 

 

2.2. ábra: A növényi antioxidánsok összetett rendszere. 

A termelődő reaktív oxigén származékok (ROS, kék színnel jelölve) semlegesítésére, koncentrációjuk alacsony 

szinten tartására a növényi sejt enzimatikus (narancssárga színnel jelölve) és nem-enzimatikus (zöld színnel 

jelölve) antioxidánsok bonyolult hálózatával rendelkezik. Az átláthatóság kedvéért nem tűntettük fel az egyes 

antioxidánsok összes lehetséges szerepét, illetve a ROS reakcióban a protonációkat. A folyamatok részletes 

leírásai a 2.2.1. és 2.2.2. fejezetekben találhatóak. 
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2.2.1. Az enzimatikus antioxidánsok 

A SOD az egyik leghatékonyabb intracelluláris enzimatikus antioxidáns, mely minden 

aerob élőlény szervezetében megtalálható. A O2
•- semlegesítését végzi azáltal, hogy 

katalizálja a H2O2 képződést két O2
•- és két proton reakciójából, míg melléktermékként O2 

szabadul fel. Mivel csökkenti a O2
•- koncentrációt, egyúttal csökkenti a végbemenő Fenton 

reakciók számát, így megelőzve a •OH keletkezését (Gill és Tuteja, 2010). A SOD enzimeket 

fém kofaktoruk alapján szokás csoportosítani, ami lehet réz/cink (Cu/Zn-SOD), mangán (Mn-

SOD) és vas (Fe-SOD) (Mittler, 2002). Mindegyik izoforma specifikus sejtszervecskében 

fordul elő; a Cu/Zn-SOD a kloroplasztiszban és a citoszólban (del Río és mtsai., 2002), a Mn-

SOD a mitokondriumban és a peroxiszómában (del Río és mtsai., 2003), a Fe-SOD pedig a 

kloroplasztiszban (Alscher és mtsai., 2002), ha egyáltalán jelen van az adott növényfajban 

(Ferreira és mtsai., 2002). Mindegyik izoforma génje sejtmagi kromoszómán helyezkedik el, 

számuk növényfajonként eltérő, Arabidopsisban például három Fe-SOD, három Cu/Zn-SOD 

és egy Mn-SOD gént írtak le (Kliebenstein és mtsai., 1999). SOD-aktivitás növekedést írtak le 

biotikus, só-, hő- és szárazságstressz, valamint magas UV-B sugárzás, nehézfém és 

ózonkoncentráció esetén (összefoglaló tanulmány: Wang és mtsai, 2016). 

A CAT egy hem tartalmú enzim, ami képes közvetlenül bontani a H2O2-ot vízzé és 

oxigénné, emellett hidroperoxidokkal is reakcióba lép (Ali és Alqurainy, 2006). Az enzimek 

közül a CAT rendelkezik a legintenzívebb működéssel: egyetlen molekula kb. 6 millió H2O2 

molekulát képes semlegesíteni egy perc alatt (Gill és Tuteja, 2010). Nagyon fontos szerepet 

játszik a zsírsavak β-oxidációja, a fénylégzés és a purin-bontás során a peroxiszómában 

keletkező H2O2 koncentrációjának szabályozásában, de megtalálható a citoszólban és a 

mitokondriumban is. A SOD-hoz hasonlóan több izoformája létezik, génjeik sejtmagi 

kromoszómán helyezkednek el. A CAT izoformákat intenzíven tanulmányozzák a magasabb 

rendű növényekben (Polidoros és Scandalios, 1999), kukoricában például három található, 

külön-külön kromoszómákon, egymástól független szabályozás alatt (Scandalias, 1990). 

CAT-aktivitás változást figyeltek meg nehézfém, só- és szárazságstressz alkalmával (Gill és 

Tuteja, 2010). 

Az APX a CAT-hoz hasonlóan a H2O2-ot semlegesíti, de ehhez elektrondonorként 

aszkorbinsavat (AsA) használ. Szintén több izoformája létezik: tilakoid (tAPX), glioxiszóma 

membrán (gmAPX), kloroplasztisz sztróma (sAPX) és citoszólikus (cAPX) forma (Noctor és 

Foyer, 1998). Az egyes izoformákhoz tartozó enzimszám fajonként változik. Az emelkedett 

APX-aktivitás segít a nehézfém, a só és a szárazságstressz eltűrésében (Gill és Tuteja, 2010). 

Néhány esetben a biotikus stresszor elleni rezisztencia hátterében is magas APX-aktivitás állt 
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(Sarowar és mtsai., 2005). Mind szerkezetében, mind funkciójában eltér az APX-tól a GPOX, 

mivel a H2O2-on kívül indol-3-ecetsavat is képes bontani és elektrondonoraként inkább 

aromás molekulák, pl.: gvajakol vagy pirogallol szolgálnak (Asada, 1999). A GPOX-nak 

fontos szerepe van a lignin bioszintézisben, a biotikus stresszorok, a nehézfém és sóstressz 

elleni védekezésben (Gill és Tuteja, 2010). 

A GR egy flavo-protein oxidoreduktáz, mely a redukált glutation (GSH) szint 

szabályozásában játszik nagyon fontos szerepet az aszkorbinsav-glutation ciklus során. 

Oxidációkor a két GSH molekula diszulfid-híddal kapcsolódik össze, és GSSG jön létre. A 

GR ezt a diszulfidkötést bontja. Elsősorban a kloroplasztiszban található meg, de kis 

mennyiségben a mitokondriumban és a citoszólban is jelen van (Edwards és mtsai., 1990). A 

GR-aktivitás növekedését megfigyelték már só-, szárazság- és nehézfém stressz alatt álló 

növényekben. Ugyanakkor azt is leírták, hogy a redukált aszkorbinsav sejten belüli szintjének 

szabályozásában is részt vesz (Ding és mtsai., 2009). 

A MDHAR egy, a kloroplasztiszban és a citoszólban megtalálható flavin-adenin-

dinukleotid (FAD) enzim. Működése során a monodehidroaszkorbinsavat (MDHA) redukálja, 

amihez a NADH adja az elektront (Asada, 1999). A peroxiszómában és a mitokondriumban 

az APX mellett a H2O2 semlegesítésében vesz részt (del Río és mtsai., 2002). Magas MDHAR 

működést figyeltek meg nehézfém, szárazság-, só- és hidegstressz alkalmával (Gill és Tuteja, 

2010). A DHAR az aszkorbinsavat redukálja oxidált állapotából (DHA, dehidroaszkorbát), 

amihez GSH-t használ elektrondonorként, miközben GSSG keletkezik (Das és 

Roychoudhury, 2014). DHAR-aktivitás növekedést szintén megfigyeltek nehézfém, 

szárazság-, só-, valamint ózonstressz esetén (Gill és Tuteja, 2010). 

A GST egy nagy enzimcsoport, amely a GSH és egy elektrofil szubsztrát 

összekapcsolódását katalizálja. Olyan nagy mennyiségben vannak jelen a citoplazmában 

(részben a kloroplasztiszban és a sejtmagban), hogy a teljes szolubilis fehérjék 1%-át is 

kitehetik (Edwards és mtsai., 2000). A GST-nak herbicid és hidroperoxid detoxifikációban, 

hormon homeosztázisban, apoptózis szabályozásában, valamint biotikus és abiotikus 

stresszválaszokban van jelentősége (Dixon és mtsai., 2010). Ugyanakkor azt is megfigyelték, 

hogy Phytophthora infestans var. Nicotianae fertőzött Nicotiana tabacum növényekben a 

GST negatív szabályozó tényezőként funkcionál (Hernandez és mtsai., 2009). 

A GPX is egy nagy enzimcsalád, amely GSH-t használ H2O2 és hidroperoxidok 

redukálásához (Noctor és mtsai., 2002). GPX található a citoszólban, a kloroplasztiszban, a 

mitokondriumban és az endoplazmatikus retikulumban (Millar és mtsai., 2003). GPX 
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aktivációt figyeltek meg só- és nehézfém stressz, illetve mechanikai hatást követően (Gill és 

Tuteja, 2010). 

 

2.2.2. A nem-enzimatikus antioxidánsok 

Az AsA a legáltalánosabb, de nagyon hatékony, vízoldékony nem-enzimatikus 

antioxidáns (Athar és mtsai., 2008). Minden növényi szövetben megtalálható, de nagyobb 

koncentrációban a fotoszintetizáló sejtekben, merisztémákban és néhány gyümölcsben van 

jelen. Normál élettani körülmények között redukált formában található meg (Smirnoff, 2000). 

Növényekben a mitokondrium nagyon fontos szerepet játszik mind az AsA szintézisében, 

mind a redukált forma visszaállításában (Szarka és mtsai., 2007). Az AsA-t azért tartják a 

leghatékonyabb antioxidánsnak, mert számos enzimatikus és nem-enzimatikus reakció során 

szolgál elektrondonorként. A membránok védelméhez közvetenül semlegesíti a O2
•--t és a 

•OH-t, valamint az α-tokoferol regenerációjában vesz részt. A kloroplasztiszban a violaxantin 

deepoxidáz kofaktorként az energiafelesleg hőként való elvezetésében játszik szerepet 

(Smirnoff, 2000). Ezen kívül prosztetikus fém-ion tartalmú enzimek aktivitásának 

megőrzésében is fontos az AsA jelenléte (Noctor és Foyer, 1998). AsA koncentráció 

emelkedést írtak le levelekben nehézfém, fény- és UV-B stressz hatására (Gill és Tuteja, 

2010). 

A GSH, hasonlóan az AsA-hoz, minden növényi szövetben megtalálható, leginkább 

redukált formában. Fontos szerepet játszik a jeltovábbításban, anyagcseretermékek 

összekapcsolásában, a szulfáttranszportban, xenobiotikumok semlegesítésében, valamint 

stresszválaszban részt vevő gének expressziójában (Xiang és mtsai., 2001; Mullineaux és 

Rausch, 2005). Az is ismert, hogy a GSH növekedési és fejlődési folyamatokban is részt vesz, 

mint például a sejt-differenciáció, sejthalál, szeneszcencia és patogénekkel szembeni 

ellenállóképesség (Rausch és Wachter, 2005). A redukált és az oxidált forma közötti arány 

nagyon fontos a potenciálisan sejtkárosító ROS formák (1O2, H2O2 és •OH) semlegesítésében 

(Noctor és Foyer, 1998; Briviba és mtsai, 1997; Larson, 1988). Emellett az antioxidáns 

rendszerben is kulcsfontosságú szereppel bír, mivel az aszkorbát-glutation cikluson keresztül 

segíti más vízoldékony antioxidánsok regenerációját (Foyer és Halliwell, 1976). Magas GSH-

szintet figyeltek meg só- és UV-B stressz esetén, viszont nehézfém stressz hatására 

koncentrációjának növekedése és csökkenése is megtalálható az irodalomban (Gill és Tuteja, 

2010). 

A Pro-t is nem-enzimatikus antioxidánsnak tekinthetjük, mivel 1O2 és •OH semlegesítő 

képességgel rendelkezik és meggátolja a programozott sejthalált (Trovato és mtsai., 2008). A 
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só-, szárazság- és nehézfém stressz hatására bekövetkező Pro-akkumuláció lehet 

megemelkedett szintézis, de csökkent degradáció eredménye is. A megemelkedett Pro-

szintézis hozzájárul a normál sejtműködéshez szükséges NADP+:NADPH arány 

fenntartásához (Hare és Cress, 1997). 

A tokoferolok zsírban oldódó antioxidánsok, ebből következően elsősorban a 

membránok védelméért és stabilitásáért tartják őket felelősnek. A növényekben négy 

izoforma (α-, β-, γ-, δ-) található meg, melyek közül az α-tokoferol rendelkezik a 

legmagasabb antioxidáns képességgel a három metil-csoportjának köszönhetően (Kamal-

Eldin és Appelqvist, 1996). A tokoferolok megakadályozzák a lipidek láncreakciószerű 

oxidációját, valamint becslések szerint egy α-tokoferol képes akár 120 1O2 molekula 

semlegesítésére rezonancia energiatranszferrel (Munné-Bosch, 2005). 

A karotinoidok több funkcióval is rendelkező izoprénvázas vegyületek. Egyrészt a 400 

és 550 nm közötti hullámhosszúságú fotonokat elnyelik, majd az energiát továbbítják a 

klorofilloknak a fénybegyűjtő antenna komplexben (Sieferman-Harms, 1987). Másrészt 

megvédik a fotoszintetikus apparátust a keletkező 1O2-től és más szabadgyököktől (Collins, 

2001). Valamint segítik a PSI összeszerelődését és a fénygyűjtő komplex fehérjéinek 

szerkezeti stabilitását (Niyogi és mtsai., 2001). 

A flavonoidok megtalálhatóak a növények leveleiben, virágaiban és pollenében, ahol 

általában glikozidos formában a vakuólumban halmozódnak fel. Szerkezetük alapján 

megkülönböztetünk flavonolokat, flavonokat, izoflavonokat és antocianinokat. A flavonoidok 

a legreaktívabb másodlagos anyagcseretermékek közé tartoznak, egyesek magasabb 

antioxidáns képességgel rendelkeznek, mint az AsA vagy az α-tokoferol (Hernandez és 

mtsai., 2009). Számos funkcióval rendelkeznek; így pl. felelősek a virágok, gyümölcsök és 

magvak színéért, valamint a növényi termékenységért (Olsen és mtsai., 2010). Jelentős 

flavonoid-akkumulációt írtak le biotikus stressz, sebzés, szárazság, tápanyaghiány és UV-B 

sugárzásnak való kitettség esetén (Winkel-Shirley, 2002; Solovchenko és Schmitz-Eiberger, 

2003). 

 

2.3. Stresszválaszt kiváltó tényezők 

Azokat a környezeti elemeket, melyek stresszválaszt váltanak ki, stresszoroknak 

nevezzük. A stresszorokat természetes és mesterséges tényezőkre szokás csoportosítani. 

Mesterségesnek tekintünk minden, emberi tevékenységhez kapcsolódó stresszort (pl.: 

légszennyezettség, nehézfém szennyezés, savas eső, megnövekedett UV-sugárzás, 

xenobiotikumok, stb.). A természetes stresszorok lehetnek biotikusak vagy abiotikusak. A 
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biotikus tényezők közé a növények kórokozói (vírus, baktérium, gomba) és kártevői (rovarok, 

csigák, növényevő gerincesek) tartoznak, míg az abiotikus tényezők közé olyan faktorokat 

sorolunk, mint pl.: magas fény, fagy, hő, szárazság, só és tápanyaghiány. A 2.2. pontban 

leírtak szerint egy tényező több antioxidáns aktivitására is hatással lehet, vagyis az egyes 

védelmi útvonalak átfednek egymással. A további redundancia elkerülése érdekében a 

dolgozat elsősorban azokra a stresszorokra fókuszál, melyeket kísérleteink során vizsgáltunk. 

 

2.3.1. Biotikus tényezők 

A kórokozók és kártevők ellen a növények összetett jelátviteli rendszerrel 

rendelkeznek, amivel a sikeres védekezés és a további fejlődés közötti egyensúly 

megteremthető. Ebbe a hálózatba Ca2+ érzékelés, ROS keletkezés, kináz kaszkád aktiváció, 

hormonális változás tartozik. Legfontosabb szabályozóknak a hormonokat, különösen a 

szalicilsavat (SA), a jázmonsavat (JA) és az etilént (ET) tartják. A klasszikus modell szerint a 

SA és a hozzá kapcsolódó jelátvitel vírusok, biotróf és hemibiotróf patogének megjelenésekor 

aktiválódik és hosszú távon szisztémás szerzett rezisztencia kialakulását idézi elő, míg a 

nekrotróf patogének és a herbivórok megjelenése a JA/ET jelátvitelt aktiválja (Glazebrook, 

2005). Munkánk során a számos gazdaságilag is fontos modell növény közül a szőlő, 

patogének által okozott betegségeit vizsgáltuk alaposabban. 

Ahogy a legtöbb növénynek, a szőlőnek is számos kórokozóval szemben kell 

megvédenie magát. A vírusok és fitoplazmák által okozott betegségek különösen nagy 

érdeklődésre tartanak számot, mivel mindegyik jelentős gazdasági kárt okoz világszerte. 

Hatékonyabb növényvédelmi eljárások kifejlesztéséhez ezen kórokozók által kiváltott élettani 

folyamatok teljes megismerése szükséges. A szőlő levélsodródás komplex vírusos 

megbetegedését már a 20. század elején leírták „Rossore” illetve „Rugeau” néven 

Olaszországban és Franciaországban (Sannino, 1906; Ravaz és Verge, 1924). Nevét onnan 

kapta, hogy a fertőzött levelek a fonáki oldal felé sodródnak, emellett a vörös fajták levelein 

vöröses, míg a fehér fajtákén sárgás elszíneződés figyelhető meg (Lázár és Bisztray, 2011). A 

betegséget a floemhez kötött Closteroviridae családhoz tartozó GLRaV (grapevine leafroll-

associated virus) vírus 9 szerotípusa egyenként vagy egymással valamilyen kombinációban 

váltja ki (Meng és mtsai., 2005). A GLRaV-1 egy kb. 2000 nm hosszúságú, pálca alakú, 

pozitív szálú RNS vírus. Genomja kb. 17.000 nukleotidból áll, amely 10 fehérjét kódol: 

helikázt, RNS-függő RNS-polimerázt, kis hidrofób fehérjét, hősokk homológ fehérjéket 

(HSP70, HSP90), köpenyfehérjét, a köpenyfehérje két módosulatát és két ismeretlen 

funkciójú fehérjét (Fazeli és Rezaian, 2000; Little és Rezaian, 2005). 
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A levélsodródáshoz hasonló vizuális tüneteket okoznak a szőlő fitoplazma eredetű 

betegségei. A fitoplazmák Gram-pozitív, legfeljebb 1 µm átmérőjű sejtfal nélküli 

baktériumok, melyeket mintegy ötven évvel ezelőtt írtak le először (Doi és mtsai., 1967). 

Genomjukból több létfontosságú anyagcseretermék szintetizálásához szükséges gén hiányzik 

(genomméretük 0.6 – 1.6 Mbp), emiatt obligát parazitái a gazdanövényüknek és a 

rovarvektoruknak (Bertaccini és Duduk, 2009). Két fitoplazma faj képes a szőlőt fertőzni: a 

’Candidatus Phytoplasma vitis’, ami a Flavescence dorée (aranyszínű sárgaság, FD) és a 

’Candidatus Phytoplasma solani’, ami a Bois noir (BN) betegséget okozza. Ugyan a 

fitoplazma a szállítószövet elemeihez kötötten fordul elő, effektor molekulák segítségével 

távolabbi sejtek anyacseréjét is befolyásolja (Sugio és mtsai., 2011). A kórokozó jelenléte 

patogenezishez köthető (pathogenesis-related, PR) fehérjék szintéziséhez, flavonoid-

felhalmozódáshoz és ROS termelő enzimek aktivációjához vezet (Albertazzi és mtsai., 2009; 

Hren és mtsai., 2009; Rusjan és mtsai., 2012). A gazdanövények a betegségből képesek 

spontán felépülni, melyet a szakirodalom „recovery” -ként ismer. A felépülés során a legtöbb 

fitoplazma okozta betegség esetében H2O2-akkumulációt figyeltek meg (Musetti és mtsai., 

2004, 2005, 2007; Gambino és mtsai., 2013), amely a korábban leírtak alapján a védelmi 

válaszok aktivációjához vezet. 

 

2.3.2. Abiotikus tényezők 

A környezet élettelen tényezői (pl.: magas fény, fagy, hő, szárazság, só, 

tápanyaghiány) ROS termelődést indítanak, melyek káros hatásaitól normál körülmények 

között az antioxidáns rendszer védi meg a növényeket. A stresszor akadályozhatja az 

antioxidánsok működését (Allan és Fluhr, 2007), valamint más jelátvivők, pl.: Ca2+, 

aktivációjához vezethet (Bressan és mtsai., 1998). A növényi hormonok közül az 

abszcizinsavnak (ABA) van nagyon fontos közvetítő szerepe az abiotikus stressz jelátviteli 

folyamatai során (Wasilewska és mtsai., 2008). Az abiotikus stresszorok mind transzkripciós, 

mind poszttranszkripciós szinten befolyásolják a sejtfunkciókat (Ciarmiello és mtsai., 2011). 

Munkánk során két olyan abiotikus tényező hatását vizsgáltuk kontrollált körülmények között 

tartott modell növényeken, melyekkel a szabadföldi növények gyakran szembesülnek. 

A magas dózisú UV-B (280-315 nm) sugárzás potenciálisan sejtkárosító hatású, mivel 

többek között ROS termelődéshez vezet és a sejtszervecskék működését közvetlenül képes 

károsítani (Jansen és mtsai., 1998). Ugyanakkor a környezetben releváns dózisban 

alkalmazott UV-B sugárzásról többször is leírták, hogy kevésbé káros a növények 

életfolyamataira, mint korábban hittük (összefoglaló tanulmány: Hideg és mtsai., 2013). 
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Alacsony dózisú UV-B sugárzásra a növények alkalmazkodási válaszokat adnak, ami 

magában foglalja az UVR8 fotoreceptor által irányított morfológiai és anyagcserét érintő 

változásokat is (Jenkins, 2014). Ugyan a folyamat nem minden részletében ismert, azt 

azonban már tudjuk az irodalomból, hogy az alacsony dózisban alkalmazott UV-B sugárzás 

megemelkedett enzimatikus és nem-enzimatikus antioxidáns aktivitáshoz (Czégény és mtsai., 

2016a), flavonoid bioszintézishez (Demkura és Ballaré, 2012) és fotoszintetikus 

hatékonysághoz (Davey és mtsai., 2012) vezet. Emellett egyre több adat utal arra, hogy az 

UV-B sugárzás hozzájárul a növényi hormonválaszok szabályozásához (összefoglaló 

tanulmány: Vanhaelewyn és mtsai., 2016). Általánosan fogalmazva az UV-B sugárzás 

serkenti a stressz hatására aktiválódó hormonok (ABA, JA, SA) és gátolja a 

fotomorfogenezishez kapcsolódó hormonok (auxin, gibberellin) termelődését. Másrészről a 

hormonok is befolyásolják az UV-B sugárzásra adott növényi válaszokat, pl.: ABA-

akkumuláció nagyobb UV-B toleranciához vezet (Tossi és mtsai., 2009). 

A vízhiány egyike azon abiotikus stresszoroknak, melyekkel a szabadföldi 

növényeknek gyakran szembesülniük kell. Szárazság hatására a legelső válasz a gyökérben az 

ABA akkumulációja (Davies és Zhang, 1991), amit a turgor, a sztóma konduktancia és 

fotoszintetikus ráta csökkenése (Lawlor és Cornic, 2002) követ. A vízhiány ROS 

termelődéshez vezet a kloroplasztiszban, a mitokondriumban és a peroxiszómában (Chaves és 

mtsai., 2003). A kiváltott hatás függ a szárazság mértékétől és időtartamától. Enyhén 

vízhiányos körülmények között az ABA által aktivált NADPH-oxidáz működése során H2O2 

keletkezik, ami egy többtagú jelátviteli kaszkád során antioxidáns enzimek aktivációjához 

vezet (Zhang és mtsai., 2007). Súlyosabb szárazság, illetve hosszabb ideig tartó mérsékelt 

vízhiány során az antioxidáns válaszok nem képesek szabályozni a keletkező ROS 

mennyiségét, ami a sejtalkotók károsodásához vezet. Emellett a súlyos vízhiány Ca2+ 

beáramlást idéz elő, ami a foszfolipid jelátvivő útvonal beindulásához vezet (Shelp és mtsai., 

1999). Egyre többen írnak le SA-, JA- és ET-akkumulációt szárazságstressz alatt lévő 

növényekben (összefoglaló tanulmány: Pospíšilová, 2003), ami arra enged következtetni, 

hogy a különböző típusú stresszorokra adott válaszok között sokkal nagyobb az átfedés, mint 

korábban gondoltuk. 

 

2.3.3. Több környezeti tényező együttes hatása 

A növényeknek természetes körülmények között egyszerre több tényezőhöz kell 

alkalmazkodniuk, illetve egyszerre több tényező is stresszor lehet a számukra. Azt már a 

korábbi fejezetekben láthattuk, hogy az egyes tényezők által kiváltott válaszfolyamatok 
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egymással átfedhetnek, aminek a növény szempontjából több kimenetele lehet. Az 

egyszerűség kedvéért vegyük azt az esetet, amikor két környezeti változó fejti ki egyszerre a 

hatását ugyanazon a növényen. Ha a két tényező együttes hatása megegyezik az egyedüli 

hatások matematikai összegével, additív hatásról beszélünk. Szinergia lép fel, ha két tényező 

együttes hatása nagyobb, mint az egyedüli hatások matematikai összege. A szinergikus válasz 

egyik speciális esete, amikor külön-külön a tényezők nem fejtenek ki hatást a növényre, de 

együttesen szignifikáns hatással rendelkeznek. Végül, ha a két tényző együttes hatása nem éri 

el az egyedüli hatások matematikai összegét, antagonizmus lép fel. Ebben az esetben a két 

tényező akár teljesen kiolthatja egymás hatását (Jansen és mtsai., 2019). 

 

 

2.3. ábra: Egy, illetve két környezeti tényezőre adott lehetséges válaszok sémája. 

Azok a négyzetek, melyekben 1.T és 2.T feliratok találhatóak két különböző környezeti tényezőt jelképeznek. A 

körök és négyzetek a két tényező által kiváltott védelmi jelátviteli utak komponenseit szimbolizálják. Az 

egyszerű nyilak a folyamatok irányát jelentik. A pajzsok a nyilakkal a növény sikeres vagy sikertelen védekező 

képességét mutatják az egyes tényezőkkel szemben (Jansen és mtsai., 2019 alapján). 

 

Egyetlen környezeti tényező hatásaival szemben a növény lehet rezisztens/ellenálló 

vagy szenzitív/érzékeny. Két tényezőhöz való alkalmazkodás során keresztellenállóság vagy 

keresztérzékenység jöhet létre (2.3. ábra). Keresztellenállóság alatt azt a jelenséget értjük, 

amikor egy tényezőhöz való alkalmazkodás során egy másik tényezővel szemben is tolerancia 

alakul ki. A keresztérzékenység ennek a jelenségnek az ellentéte. Indukált 

keresztellenállóságot úgy lehet elérni, hogy az egyik környezeti tényező aktivált állapotba 
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hozza a növény védelmi rendszerét, ezzel felkészítve a másik tényező megjelenésére. Ezt az 

elvet követve lehetőségünk van természetes vagy mesterséges faktorok alkalmazásával 

környezetbarát növényvédelmi eljárások kialakítására (Wargent és mtsai., 2011). 

A védekező rendszer előhangolása és a fent leírt módon indukált keresztellenállóság 

az angol nyelvű szakirodalomban „priming” -ként szerepel. Mivel egy magyar kifejezés sem 

írja le teljes mértékben a folyamatot, megfontolandó az angol szakkifejezés használata a 

magyar tudományos nyelvezetben is, hasonlóan az olyan szakkifejezésekhez, mint amilyen a 

molekuláris biológiában elfogadott „splicing”. Az egyik legkiterjedtebben kutatott vegyület, 

mely „priming” -hoz vezet, a β-aminovajsav (BABA) (Conrath és mtsai., 2006). A BABA 

egy, a fehérjék felépítésében részt nem vevő aminosav, amely számos biotikus és abiotikus 

stresszel szemben ellenállóságot vált ki (Ton és mtsai., 2005). Receptorához való 

sztereospecifikus kötődés (Luna és mtsai., 2014) után ABA, SA és JA felhalmozódásához 

vezető jelátviteli utak elindulását segíti, annak megfelelően, hogy milyen stresszor jelenik 

meg a későbbiekben (Ton és mtsai., 2005). Például a Pseudomonas syringae DC3000 biotróf 

patogén ellen a SA-függő (Zimmerli és mtsai., 2000), a Plasmopara viticola ellen a JA-függő 

(Hamiduzzaman és mtsai., 2005), míg a Plectosphaerella cucumerina és Alternaria 

brassicicola nekrotróf gombák ellen az ABA-függő (Ton és Mauch-Mani, 2004) védelem 

aktiválását figyelték meg. Mi a munkánk során a GLRaV-1 vírussal fertőzött szőlőket 

kezeltük BABA-val (Csikászné Krizsics és mtsai., 2014), előzetesen feltételezve, hogy az a 

SA-függő jelátvitel aktiválásához, és végső soron a betegségből való felépüléshez vezet. A 

BABA abiotikus stresszorokkal szembeni védő hatását is leírták; alkalmazása szárazság- és 

sótoleranciához vezetett ABA akkumuláción keresztül (Jakab és mtsai., 2005), míg a magas 

hőmérséklet eltűrését az ABA-függő jelátviteli útvonal részleges aktiválásával segítette elő 

(Zimmerli és mtsai., 2008). Nemrég írták le, hogy a BABA kis koncentrációban, de 

természetes módon jelen van a növényekben, azonban stresszor megjelenésekor mennyisége 

akár az öt-tízszeresére is nőhet (Thevenet és mtsai., 2017). Ez utóbbi felismerés hatására új 

nézőpontból kell értelmeznünk a BABA szerepét a környezeti tényezőkhöz való növényi 

alkalmazkodásban. Feltételezhető, hogy a BABA szignálmolekulaként működik a növényi 

stresszválaszokban (Bacceli és Mauch-Mani, 2017). Ezért mi azt vizsgáltuk, hogy mennyiben 

járul hozzá a BABA a környezetileg is releváns dózisú UV-B sugárzáshoz való 

alkalmazkodáshoz (Mátai és mtsai., 2019a). Valamint, hogy hasonló módon maga az UV-B 

sugárzás hozzájárul-e más környezeti tényezők változásához való alkalmazkodáshoz (Mátai 

és mtsai., 2019b). 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A növények sikeres alkalmazkodását az őket körülvevő változó környezeti körülményekhez 

az antioxidánsok és prooxidánsok közötti egyensúly határozza meg. A növényi 

stresszválaszok értékeléséhez mindkét csoport vizsgálatára szükség van. A természetes válasz 

megismerése után, a védelmi jelátviteli útvonalak átfedésének kihasználásával lehetőség 

nyílhat arra, hogy priming (az antioxidáns állapot egy előkezeléssel történő megváltoztatása) 

révén az azt követő stresszel szemben ellenállóbbá tegyük növényeinket. A fent vázolt 

összetett probléma megoldása túlmutat egy doktori disszertáció keretein, a jelen értekezésben 

bemutatott munkában a következő alapvető kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. A H2O2, mint stresszt jelző molekula. 

1.1. Gyors és költséghatékony spektrofotometriás módszer optimalizálása levélkivonatok 

H2O2 tartalmának meghatározásához. 

1.2. Milyen szerepe van a H2O2-nak a szőlő Bois noir fitoplazma betegségből való 

felépülésében? 

 

2. A β-aminovajsav, a hatékonyabb antioxidáns válasz indukálója. 

2.1. Felépül-e a szőlő β-aminovajsav kezelés hatására vírusos betegségből? 

2.2. Módosítja-e a β-aminovajsav kezelés a dohánylevelek UV-B sugárzásra adott 

válaszát? 

 

3. Az UV-B, a növényi stressztűrő képesség modulátora. 

3.1. Az UV-B kezelés javít-e a dohánylevelek szárazságtűrő képességén? 

3.2. Milyen hatása van az UV-B kezelésnek a fejlődő dohánylevelek szárazságtűrő 

képességére? 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Vizsgált növények 

4.1.1. Modell növények 

Az UV-B sugárzás hatását vizsgáló kísérleteinket növénynevelő kamrákban (Sanyo 

MLR-352H-PE, Panasonic Healthcare Co., Ltd., Oizumi, Japán) cserepekbe, általános 

kertészeti földbe ültetett Nicotiana fajokon végeztük el. A szárazságkezeléssel egybekötött 

UV-B hatás vizsgálatokhoz N. benthamiana L., míg a kombinált β-aminovajsav és UV-B 

mérésekhez N. tabacum L. növényeket használtunk. Az alkalmazott fajtól függetlenül a 

kamrákat hosszú nappalos időszak szerint állítottuk be, azaz a növények 16 órán keresztül 

kapjanak fényt (175 µmol/m2/s PAR) 25 °C-os hőmérséklet mellett és 8 órán keresztül 

maradjanak sötétben a hőmérsékletet lecsökkentve 20 °C-ra, mindezt állandó 70%-os relatív 

páratartalom mellett. Ezek a nevelési körülmények lehetővé tették, hogy vetéstől számított 4 

hetes növényeken akár 10 napos kezelést végezhessünk el még a virágzás megindulása előtt. 

 

4.1.2. Szőlő 

Szőlő levélsodródás vírus 1 (grapevine leafroll associated virus 1, GLRaV-1) fertőzött, 

a kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetből a részünkre bocsátott, Olasz rizling, 

Korai piros veltelíni és Leányka szőlőtőkékről (Vitis vinifera L.) származó kétrügyes fás 

dugványokat gyökereztettünk egyesével, 300 ml nedves perlitben üvegházi körülmények 

között. Korábbi tapasztalataink szerint a 4.1.1. pontban leírt kamrák nem képesek olyan 

intenzitású PAR-t biztosítani, ami a szőlődugványok egészséges fejlődéséhez szükséges, ezért 

választottuk a kevésbé kontrollálható, de magasabb PAR-t biztosító üvegházi nevelést. A 

növényeket 2-3 naponta öntöztük, illetve heti rendszereséggel kaptak tápoldatot a 

hiánybetegségek elkerülése érdekében. 

A fitoplazma fertőzés hatását egy Villány melletti magántulajdonban lévő Kékfrankos 

(Vitis vinifera L.) szőlő ültetvény egyedein vizsgáltuk. A tábla állományában természetes úton 

bekövetkezett fertőzöttséget 2014 őszén gyűjtött levélmintákból igazoltuk. Fő méréseinket 

2015 nyarán és őszén végeztük el ugyanazon a 8 tőkén. A mérések tervezett 2016-os 

ismétlését a tőkék spontán felépülése (’recovery’) miatt nem tudtuk elvégezni. A vizsgált 

egyedek fejlődését nem szabályoztuk, ugyanolyan környezeti hatásokban és ugyanolyan 

gondozásban részesültek az ültetvény tulajdonosától, mint a kísérletben részt nem vevő 

példányok. 
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4.2. Alkalmazott kezelések 

4.2.1. β-aminovajsav (BABA) 

A BABA (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) kezelésekhez 2,9 mM 

koncentrációjú vizes törzsoldatot juttattunk a nevelőközegre (föld vagy perlit). Ehhez a 

növényeket oly módon készítettük elő, hogy az öntözést a kezelést megelőző 24 órában 

felfüggesztettük. Ezáltal a nevelőközeg nedvességtartalma kellően lecsökkent a kezelőoldat 

felvételéhez, aminek végkoncentrációja egyenletes eloszlást feltételezve a cserépben 290 µM 

volt. 

A vírusfertőzött szőlőtőkékről származó fás dugványok BABA-kezelését az első 

levelek megjelenésekor kezdtük meg, amit hetente megismételtünk, és összesen 6 héten 

keresztül tartottuk fenn. Mindegyik növényről három eltérő korú levelet analizáltunk, egyet-

egyet a hajtás alsó (A), középső (K) illetve felső (F) szakaszáról (4.1. ábra). 

 

 

4.1. ábra: Vírusfertőzött szőlődugványok BABA kezelése. 

Szőlő levélsodródás vírus 1 (GLRaV-1) fertőzött Olasz rizling, Korai piros veltelíni és Leányka fajtájú szőlőkről 

(Vitis vinifera) származó fás dugványokat üvegházi körülmények között tartottunk és rendszeresen öntöztünk. A 

növényeket az első levelek megjelenésekor 2,9 mM koncentrációjú β-aminovajsav (BABA) törzsoldattal 

kezeltük. Ezt a kezelést minden héten megismételtük összesen 6 hétig (T). A kontroll növények a kezelési 

időpontokban a BABA oldattal megegyező térfogatú öntöző vizet kaptak (C). Az időskála fölött található A, K 

és F jelzésű nyilak azokat az időpontokat jelölik, amikor a vizsgált, a hajtás alsó, középső és felső részéről 

származó levelek megjelentek. 

 

Négy hetes N. tabacum növények kezelésekor a BABA oldat talajra juttatásától 

számított egy óra elteltével kezdtük meg a növények kezelését UV-B sugárzással (ld.: 4.2.3. 

pont). A BABA-előkezelést és a mintavételezést egy-egy alkalommal végeztük el (4.2. ábra). 
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4.2. ábra: N. tabacum növények β-aminovajsav és UV-B kezelése. 

A növények az egész kísérlet alatt 175 µmol/m2/s látható fényt (PAR) és rendszeres öntözést kaptak. A 

növényeket 2,9 mM koncentrációjú β-aminovajsav (BABA) törzsoldattal kezeltük, majd egy óra elteltével 

megkezdtük az UV-B kezelést (5,4 kJ/m2/d), amit 8 napig tartottunk fenn (BUV). A kontroll csoportok vagy 

csak BABA kezelésben (B) vagy csak UV-B kezelésben (UV) részesültek. A kezeletlen növények (C) számára a 

nevelési körülményeken nem változtattunk. Az időskála fölött található KL jelzésű nyíl azt az időpontot jelöli, 

amikor a vizsgált kifejlett levelek megjelentek. 

 

 

4.3. ábra: N. benthamiana növények szárazság és UV-B kezelése. 

A növények az egész kísérlet alatt 175 µmol/m2/s látható fényt (PAR) kaptak. A 6,9 kJ/m2/d dózisú UV-B 

sugárzást a 10 napos szárazságkezelés előtt (sUVD) vagy azzal párhuzamosan (pUVD) kapták. A kontroll 

csoportok vagy csak szárazságkezelésben (PARD) vagy csak a kétféle UV-B kezelés valamelyikében (sUVW, 

pUVW) részesültek. A kezeletlen növények (PARW) számára a nevelési körülményeken nem változtattunk. Az 

időskála fölött található KL és FL jelzésű nyilak azokat az időpontokat jelölik, amikor a vizsgált kifejlett és fiatal 

levelek megjelentek. 
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4.2.2. Szárazság 

A szárazság hatásának vizsgálatához négy hetes N. benthamiana növényeket a 

nevelési körülményekhez képest egy alacsonyabb, 50%-os relatív páratartalmú kamrába 

helyeztünk át (a többi paramétert nem változtattuk). Tömegüket a cserépben található föld 

maximális vízellátottsága mellett analitikai mérlegen megmértük (táraként egy üres cserepet 

használva), ezt tekintve 100%-os víztartalmú állapotnak, majd felhagytunk a növények 

öntözésével. A következő napokban a növények tömegének újbóli mérésével ellenőriztük a 

folyamatos vízvesztés mellett kialakuló szárazság mértékét, melyet egészen addig folytattunk, 

míg a kiindulási tömegük 60%-ára nem csökkentek. Ez a mértékű vízvesztés már elegendő 

volt ahhoz, hogy szabad szemmel is látható jeleit legyenek a kezelésnek, de még ne járjon a 

növények pusztulásával. Tömegük folyamatos monitorozásával és a szükséges víz pótlásával 

további néhány napon keresztül ezen az értéken tartottuk őket, így a szárazságkezelés az 

öntözés felfüggesztésétől számított 10 napon keresztül tartott. 

 

4.2.3. UV-B sugárzás 

UV-B forrásként Q-Panel UVB-313EL fénycsöveket (Q-Lab Ltd., Bolton, UK) 

használtunk, amelyeket cellulóz-diacetát filterrel (Courtaulds Chemicals, Derby, UK) vontunk 

be, hogy kizárjuk a fénycsőből esetlegesen származó a kívánttól eltérő (pl.: UV-C) 

hullámhossz tartományokat. A látható fény mellett (175 µmol/m2/s PAR) alkalmazott széles 

spektrumú UV-B emissziós maximuma 318 nm-nél volt, és 5,4 kJ/m2/d (BABA kezeléses 

kísérlet esetében) vagy 6,9 kJ/m2/d (szárazságkezeléses kísérlet esetében) biológiailag 

hatékony sugárzásnak felelt meg (számítás Flint és Caldwell 2003-as munkája alapján). 

β-aminovajsav kezeléssel egybekötött kísérletben UV-B sugárzást először a BABA 

törzsoldattal való kezelés (ld.: 4.2.1. pont) után egy órával, majd pedig további 8 napig 

naponta 4 órán át alkalmaztunk (kezelésazonosító: BUV). Kontrollként UV-B és/vagy 

BABA-kezelés nélküli növényeket használtunk: kezeletlen (C), csak BABA-kezelést kapott 

(B) és csak UV-B kezelést kapott (UV). Mindegyik kezelési csoportba 4 növény tartozott, a 

mérésekhez olyan kifejlett leveleket (KL) használtunk, melyek a kezelések megkezdésekor 

már teljesen kifejlődtek (4.2. ábra). 

Szárazsággal egybekötött kísérletben UV-B sugárzást két módon kaptak a növények: 4 

napon keresztül, mielőtt a szárazságkezelést (ld.: 4.2.1. pont) megkezdtük (szekvenciális 

kezelés, sUVD), illetve 10 napon keresztül a szárazsággal egyidejűleg (párhuzamos kezelés, 

pUVD). Kontrollként UV-B és/vagy szárazságkezelést nem kapott növényeket is használtunk: 

kezeletlen (PARW), csak látható fényt kapott és 10 napos szárazságnak kitett (PARD), 4 
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napos UV-B sugárzást követően rendszeresen öntözött (sUVW), és 10 napos UV-B sugárzás 

mellett rendszeresen öntözött (pUVW). Mindegyik kezelési csoportba 5 növény tartozott, 

melyekről két különböző korú levelet használtunk a mérésekhez (4.3. ábra). Az idősebb, 

kifejlett levél (KL) már teljesen kifejlődött a kezelések megkezdése előtt, míg a fiatalabb, 

fejlődő levél (FL) a 10 napos szárazság alatt bújt ki a rügyből, és a kísérletsorozat végéig még 

nem érte el a teljesen kifejlett állapotot. 

 

4.3. Fotoszintézis mérések 

4.3.1. Fotoszintézis mérése infravörös gáz analizátorral (IRGA) 

Levelek fotoszintézis állapotának vizsgálatára az egyik lehetőség a levél által felvett 

CO2 mennyiségének közvetlen mérése. A módszer alapját a CO2 infravörös tartománybeli 

abszorpciója adja, amiből a mérőműszer neve (infrared gas analyzers, IRGA) is ered. Az 

egyetlen, a levegőben természetes módon jelen lévő anyag, aminek abszorpciós spektruma 

átfed a CO2-éval, a vízgőz. Mivel a növények CO2 felvétel közben vízpárát is adnak le, az 

IRGA műszerek két infravörös hullámhosszt használnak a méréshez. A szabadföldi kísérletek 

során LCA-4 nyílt rendszerű gáz analizátort (ADC Bioscientific Ltd., Hoddesdon, UK) 

használtunk, ami a levelet körülvevő mérőkamrában található gázok koncentrációját a külső 

levegőben megtalálható gázokéhoz viszonyítja. A műszer ezen felül méri a levélfelszín 

hőmérsékletét, a mérőkamra hőmérsékletét, a PAR-t és a légköri nyomást. A növényeket 

fotoszintetikus aktivitás (A, µmol CO2/m
2/s), vízpára veszteség (E, mmol H2O/m2/s), sztóma 

konduktancia (gs, mol H2O/m2/s), intercelluláris CO2 koncentráció (Ci, µmol CO2/mol) és 

vízhasznosító képesség (WUE, µmol CO2/mmol H2O) alapján jellemeztük. Egy növényen 

három technikai ismétlést végeztünk. 

 

4.3.2. Fotoszintézis mérése változó klorofill fluoreszcencia alapján (PAM) 

A klorofill molekulák által elnyelt fotonok energiájának jelentős része optimális 

esetben fotokémiai reakciókban hasznosul. Azonban az az energia, amit a fotoszintetikus 

folyamatok már nem képesek feldolgozni, szabályozott és nem szabályozott nem fotokémiai 

kioltás, illetve fluoreszcencia formájában vezetődik el. Ezen az elven alapul az a módszer, 

mely során a klorofill fluoreszcencia mérésével határozzuk meg a fotoszintetikus 

elektrontranszport állapotát. A növényeket (a szabadföldi növények esetében egy-egy levelet, 

melynek a nyelét nedves papírba tekertük) 30 percig sötétben tartottuk, mielőtt az Imaging-

PAM (Pulse-Amplitude-Modulation) MAXI-verziójával (Heinz Walz GmbH, Effeltrich, 

Germany) a mérést elkezdtük. A sötétadaptáció után megértük a minimális fluoreszcencia 
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hozamot (yield) (F0) majd egy telítő fényimpulzus után a maximális fluoreszcencia hozamot 

(yield) (Fm). Ezt követően a modell növényeket 230 µmol/m2/s, míg a szabadföldi mintákat 

800 µmol/m2/s PAR-nak megfelelő kék fénnyel világítottuk meg 1 percen keresztül, és a 

megvilágítás végén egy újabb telítő fényimpulzus segítségével meghatároztuk az F 

(közvetlenül a telítő fényimpulzus előtti yield) és Fm’ (a megvilágított levél kettes fotokémiai 

rendszerének maximális yield-je) fluoreszcencia hozamokat. A II fotokémiai rendszer (PSII) 

sötét adaptálás után mérhető maximális kvantum hatásfokát (Fv/Fm; Fv=Fm-F0), a fényhez 

alkalmazkodott levelek PSII fotokémiai hatékonyságát (Y(II) = (Fm’-F) / Fm’), a szabályozott 

nem fotokémiai kioltást (Y(NPQ) = F/Fm’ - F/Fm) és a nem szabályozott nem fotokémiai 

kioltást (Y(NO) = F/Fm) Klughammer és Schreiber (2008) munkája alapján számoltuk ki. 

 

4.4. Levélpigment analízis 

A levelek klorofill és flavonoid tartalmának becslésére DUALEX® Scientific 

(FORCE-A, Centre Universitaire Paris-Sud, Orsay Cedex, France) nem invazív optikai 

műszert használtunk (Goulas és mtsai., 2004). A készülék a nevét a „dual excitation”, azaz 

kettős gerjesztés kifejezés után kapta. Flavonoid-tartalom méréséhez UV-A fényt (375 nm, 

mérőfény) és piros fényt (650 nm, referencia fény) használ. A levélben található klorofill 

molekulákat mindkét hullámhosszúságú fény gerjeszti, és fluoreszcenciát vált ki. A 

flavonoidok azonban az UV-A-t részben elnyelik, tehát a két fény hatására bekövetkező 

fluoreszcencia intenzitásban különbség lesz, ami egyenesen arányos a levél flavonoid 

tartalmával. Klorofilltartalom méréséhez két közeli infravörös hullámhosszúságú fényt 

alkalmaz a műszer. Az alacsonyabb hullámhosszúságút (705 nm) a klorofill molekulák 

részben elnyelik, a másikat (850 nm) viszont a levél nagyrészt átengedi. Így a kettő közötti 

abszorbanciakülönbség közvetlenül ad információt a levelek klorofill tartalmáról. A 

méréseket a levelek színi oldalán végeztük el. 

 

4.5. Hidrogén-peroxid tartalom meghatározás 

4.5.1. Színreakción alapuló módszerek összehasonlítása 

Ahogy a 2.1. pontban már említésre került, a hidrogén-peroxid (H2O2) az egyetlen 

olyan reaktív oxigén származék (ROS), amely elég stabil és elég mennyiségben van jelen a 

növényi szövetekben, hogy koncentrációja meghatározható legyen. Az irodalomban nagyon 

sok, különböző fizikai és kémiai elven alapuló (pl.: fluoreszcencia, kemilumineszcencia, 

elektrokémia) módszer található. Munkánk egyik célkitűzése ezek összehasonlítása volt. A 

legegyszerűbben kivitelezhető eljárások a spektrofotometriásan mérhető színreakciókat 
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alkalmazzák, melyek közül a kálium-jodid (KI), 3,3’-diaminobenzidin (DAB) és xylenol 

orange (XO) alapú módszereket hasonlítottuk össze. Az 1 M KI, 3,5 mM DAB illetve 125 µM 

XO oldatokat a korábban leírtaknak megfelelően készítettük el (Velikova és mtsai., 2000; 

Šnyrychová és mtsai., 2009; Sigma-Aldrich Technical Bulletin, 2013). Az abszorpciós 

tulajdonságok leírására, illetve a mérhető tartomány meghatározásához 1-100 nM H2O2 

koncentrációsort készítettünk 100 µL desztillált vízben, 100 mM kálium-foszfát pufferben, 

70% (v/v) etanolban vagy 6% (w/v) TCA-ban (triklórecetsav) oldva. Ehhez adtuk hozzá az 1 

mL KI, DAB vagy XO oldatot. A levélkivonatokban előforduló egyéb komponensek zavaró 

hatásának ellenőrzésére alacsony PAR mellett (90 µmol/m2/s) nevelt N. benthamiana (ld.: 

3.1.1. pont) növények leveléből 100 mg friss tömegű darabot desztillált vízben, 100 mM 

kálium-foszfát pufferben, 70% (v/v) etanolban vagy 6% (w/v) TCA-ban homogenizáltunk 

dörzsmozsárban. Ezután a kivonatokat 10 percig centrifugáltuk 4 °C-on 15.000 x g-n 

(Heraeus Fresco 17 Centrifuge, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), majd a 

felülúszókból 100 µL-t adtunk a kromofórt tartalmazó oldathoz. 

 

4.5.2. Levelek hidrogén-peroxid tartalmának meghatározása 

A módszerek összehasonlító elemzése alapján (Mátai és Hideg, 2017) saját mintáink 

H2O2 tartalmának megállapításához 0.8 mm átmérőjű dugófúróval megközelítőleg 100 mg 

friss tömegű korongokat (Nicotiana fajok esetében 3 db, szőlő esetében 5 db) vágtunk ki a 

vizsgált levelekből. Pontos tömegük meghatározása után az egy növényhez tartozó 

korongokat 1 mL 6% TCA-val dörzsmozsárban jégen eldörzsöltük. A kivonatokat azonnal 10 

percig 4 °C-on 15.000 x g-n centrifugáltuk (ld.: 4.5.1. pont). A felülúszókból 100 µL-t 

mértünk 1 mL XO oldatba, 30 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk, majd az abszorpciós 

maximumot 560 nm-en UV-1800 UV-Visible spektrofotométerrel (Shimadzu Scientific 

Instruments, Kiotó, Japán) mértük meg. Kontrollként két H2O2 koncentrációsort 

alkalmaztunk: az elsőben a H2O2-t 6% TCA-ban oldottuk fel (végtérfogat 100 µL) és 1 mL 

XO oldatot adtunk hozzá, a másodikban 100 µL kontroll csoporthoz tartozó növény leveléből 

készült kivonatot is adtunk az elegyhez. A második kalibrálósor végtérfogata a hozzáadott 

100 µL levélkivonat mennyiségével több lett az első kalibrálósorhoz képest, amit a 

koncentrációk számolásakor egy korrekciós lépés beiktatásával vettünk figyelembe. A minták 

H2O2 tartalmát 3 technikai ismétlésből, mg friss tömegre viszonyítva határoztuk meg. 
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4.6. Levélkivonatok készítése antioxidáns mérésekhez 

A vizsgált leveleket tömegük és felszínük (ImageJ szoftver használatával, Abràmoff és 

mtsai., 2004) lemérése után folyékony nitrogén hozzáadásával dörzsmozsárban porítottuk, 

majd 4 °C-os 0,3 mM EDTA-t tartalmazó kálium-foszfát pufferben (50 mM, pH 7,5) oldottuk 

fel. A N. benthamiana levelekhez 3-3 mL, a N. tabacum levelekhez 5-5 mL puffert adtunk. 

Ezután kétszer 20 percig centrifugáltuk 32.300 x g-n, 4 °C-on (Hitachi CR22GIII, Hitachi 

High-Technologies Corporation, Japan). A kivonatok teljes oldott fehérje tartalmának 

meghatározásához Bradford reagenst (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

desztillált vízzel ötszörösére hígítottunk. A minták és a Bradford reagens összemérésétől 

számított 5 perc után az abszorpciót 620 nm-en MultiskanTM FC Microplate Photometer-rel 

(Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) mértük meg (Bradford, 1976). A 

kalibrációhoz szarvasmarha szérum albumint használtunk, a kivonatokat több részletre 

osztottuk, és felhasználásig -20 °C-on tároltuk. 

 

4.7. UV abszorbeáló kapacitás mérése 

UV abszorbeáló kapacitás méréséhez a levélkivonatokat (ld.: 4.6. pont) húszszorosan 

hígítottuk sósavas etanolban (80/19/1 v/v/v etanol/víz/sósav). A 280 és 400 nm közötti 

abszorpciós spektrumokat spektrofotométer (ld.: 4.5.2. pont) segítségével vettük fel. A teljes 

UV abszorpciós kapacitás jellemzéséhez az átlagos moláris extinkciós koefficienst 

használtuk, melyhez az abszorpciós spektrumokat integráltuk majd elosztottuk a tartomány 

nagyságával (Csepregi és Hideg, 2018). 

 

4.8. Teljes antioxidáns kapacitás (TAC) mérések 

4.8.1. Trolox egyenérték antioxidáns kapacitás (TEAC) 

A 2,2’-azino-bisz-(3-etilbenzotiazolin-6-szulfonsav) kationgyök (ABTS+) redukcióján 

alapuló teljes antioxidáns kapacitás mérését a korábban leírtaknak megfelelően végeztük el 

(Majer és Hideg, 2012a). A reakcióhoz kálium-foszfát pufferben (50 mM, pH 6,0) oldott 0,1 

mM ABTS-t, 0,0125 mM HRP-t (torma peroxidáz) és 1 mM H2O2-t szobahőmérsékleten 

inkubáltunk 15 percig, amivel biztosítottuk az ABTS oxidációját ABTS+-ké. Az eredeti 

receptet kiegészítettük azzal, hogy ezt az enzim katalizált reakciót, vagyis a TEAC reagens 

kék színének kialakulását 25% (v/v) etanol hozzáadásával leállítottuk. Az antioxidáns 

kapacitás meghatározásához 3 percig hagytuk a kivonatot, hogy a reagens ABTS 

kationgyököt semlegesítse. Az abszorpciós változást 651 nm-en követtük nyomon plate 

reader-rel (ld.: 4.6 pont), az antioxidáns kapacitást 3 technikai ismétlésből, mg Trolox (6-
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hidroxi-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karboxilsav) egyenérték per mg oldott fehérje egységben 

adtuk meg. 

 

4.8.2. Vasredukáló képességen alapuló antioxidáns kapacitás (FRAP) 

A minták elektron átadáson alapuló teljes antioxidáns kapacitását vasredukáló 

képességük (FRAP, ferric reducing antioxidant power) alapján állapítottuk meg (Szőllősi és 

Szőllősi-Varga, 2002). Ehhez a reakcióhoz 2,5 mL 10 mM TPTZ (2,4,6-trisz(2-piridil)-s-

triazin) oldatot (40 mM sósavban oldva) és 2,5 mL 20 mM FeCl3-ot (desztillált vízben oldva) 

mértünk 25 mL nátrium-acetát pufferbe (300 mM, pH 3,6). A kivonat hozzáadása után az 

elegyet 30 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk, az abszorpciót 620 nm-en plate reader-rel 

(ld.: 4.6 pont) mértük. A kivonatok FRAP értékekét 3 technikai ismétlésből, mg aszkorbát 

egyenérték per mg oldott fehérje egységben adtuk meg. 

 

4.9. Specifikus antioxidáns kapacitás mérések 

4.9.1. Szinglet oxigén semlegesítő antioxidáns kapacitás 

Metilénkék vörös fénnyel való megvilágítása során szinglet oxigén (1O2) keletkezik, 

ami oxidálni képes a DPBF-t (2,5-difenil-3,4-benzofurán) (Majer és mtsai., 2014). 1 cm 

optikai úttal rendelkező 1 mL űrtartalmú küvettában 40/60% (v/v) metanol/víz közegben 20 

µM metilénkéket és 120 µM DPBF-t oldottunk fel, majd hozzáadtuk a kivonatot. A 

reakcióelegyet 1 percen keresztül világítottuk meg 50 µmol/m2/s vörös fénnyel (fényforrás: 

Schott KL 1500 LCD, DMP Ltd., Fehraltorf, Svájc; szűrő: KC13 D40x3 mm színes üveg), 

majd spektrofotométer (ld.: 4.5.2.) segítségével megmértük az abszorpciót 410 nm-en. A 1O2 

semlegesítő antioxidáns kapacitást 3 technikai ismétlésből, mM aszkorbát egyenérték per mg 

oldott fehérje egységben adtuk meg. 

 

4.9.2. Nem-enzimatikus hidrogén-peroxid semlegesítő antioxidáns kapacitás 

KI-ból a H2O2 hatására jód válik ki, amit H2O2 semlegesítő aktivitással rendelkező 

vegyületek gátolni képesek. A keletkező jód (I2) mennyiségét a 350-360 nm abszorpciós 

maximum helyett 405 nm-en meghatározva a levélminták polifenol tartalma kevésbé torzítja a 

mérést (Csepregi és Hideg, 2016). A levélkivonatokhoz kálium-foszfát pufferben (100 mM, 

pH 7,0) oldott 595 µM KI-t és 25 µM H2O2-t, illetve a mérést befolyásoló enzimek aktivitását 

megakadályozandó 20% (v/v) etanolt adtunk. Az abszorpciót kétszer, először közvetlenül a 

reakcióelegy összemérésekor, majd 3 perc inkubációs idő elteltével mértük meg 405 nm-en 

plate reader (ld.: 4.6. pont) használatával. Mintáink nem-enzimatikus H2O2 semlegesítő 
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antioxidáns kapacitását a két abszorpció különbségéből, 3 technikai ismétlésből, mM 

aszkorbát egyenérték per mg oldott fehérje egységben adtuk meg. 

 

4.9.3. Hidroxilgyök semlegesítő antioxidáns kapacitás 

A •OH a tereftálsavat (TPA, 1,4-benzéndikarboxilsav) fluoreszcens 2-hidroxi-

tereftaláttá (HTPA) oxidálja. Ezt a reakciót gátolják a •OH semlegesítő antioxidáns 

kapacitással rendelkező komponensek (Šnyrychová és Hideg, 2007). A levélkivonatokat 50 

mM foszfát pufferben 500 µM TPA-val elegyítettük, •OH forrásként 10 µM EDTA, 10 µM 

FeSO4, 100 µM AsA és 100 µM H2O2 tartalmú oldatot használtunk. A HTPA 315 nm-en való 

gerjesztés hatására bekövetkező fluoreszcencia intenzitás változását 420 nm-en követtük 

Hitachi F-7000 fluoriméterrel (Hitachi High-Technologies Corporation, Tokió, Japán). A •OH 

semlegesítő antioxidáns kapacitás jellemzéséhez azt a kivonatmennyiséget kerestük, ami 

50%-kal csökkentette a HTPA fluoreszcencia intenzitását, és µM etanol egyenérték per µg 

oldott fehérje egységben adtuk meg. 

 

4.10. Enzimatikus antioxidáns mérések 

4.10.1. Szuperoxid-dizmutáz (SOD) aktivitás 

SOD aktivitást a O2
•- és NBT (nitroblue tetrazolium) reakciójából származó formazán 

keletkezésének gátlásán keresztül mértük. Ehhez 12 µM NBT-t és 10 µM riboflavint 

tartalmazó kálium-foszfát pufferhez (50 mM, pH 7,5) adtunk a kivonatokból (Song és mtsai., 

2007). Az abszorpciót 540 nm-en közvetlenül az összeméréskor, és 5 perc 1000 µmol/m2/s 

fénnyel (LED Light Source SL 3500, Photon Systems Instruments, Drasov, Cseh 

Köztársaság) való megvilágítás után plate reader-rel (ld.: 4.6 pont) ellenőriztük. Standard 

SOD-t használtunk a kalibrációhoz, a minták enzimaktivitását 3 technikai ismétlésből, U 

enzim per µg oldott fehérje egységben adtuk meg. 

 

4.10.2. Peroxidáz (POD) aktivitás 

A minták peroxidáz aktivitásának elemzéséhez OPD-t (orto-feniléndiamin) (N. 

benthamiana) vagy ABTS-t (N. tabacum) használtunk, amelyek mesterséges szubsztrátként 

szolgálnak az enzimnek. Az enzim működése során OPD-vel narancsos-barnás (Fornera és 

Walde, 2010), míg ABTS-sel zöldeskék (Childs és Bardsley, 1975) színreakciót hoz létre. A 

méréshez 50 mM OPD-t vagy ABTS-t, valamint 360 µM H2O2-t oldottunk fel foszfát-citrát 

pufferben (50 mM, pH 5.0). Az abszorpciós növekedést 2 percen keresztül követtük 

spektrofotométerrel (ld.: 4.5.2. pont) 450 nm-en (OPD) vagy 735 nm-en (ABTS). Kalibráló 
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anyagnak torma peroxidázt (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) használtunk, a 

kivonatok peroxidáz aktivitását 3 technikai ismétlésből, unit enzim per µg oldott fehérje 

egységben adtuk meg. 

 

4.11. Nukleinsavak tisztítása 

4.11.1. DNS tisztítás 

Szőlőlevelek fitoplazma-fertőzöttségének igazolására a kórokozó DNS-ének 

kimutatásán alapuló módszert választottunk. A leveleket dörzsmozsárban folyékony nitrogén 

segítségével porítottuk. A szőlő természetes módon magas koncentrációban tartalmaz 

polifenolokat, illetve a fertőzés hatására ez tovább fokozódhat. Az ilyen típusú növényi 

anyagokból való DNS kivonást egy előmosási lépésnek kell megelőznie (Xu és mtsai., 2004). 

100 mg porított növényi anyaghoz 1 mL előmosó puffert (2% cetrimónium-bromid (CTAB), 

0,5% polivinil-pirrolidon (PVP), 350 mM glükóz, 100 mM pH 8,0 Tris-HCl, 25 mM pH 8,0 

EDTA, 8,2% NaCl) és 5 µL β-merkaptoetanol adtunk, majd 20 másodpercig alapos rázásnak 

tettük ki. 30 perc jégen való inkubálás után 10 percig 6000 rpm-en centrifugáltuk (ld.: 4.5.1.), 

a felülúszót leöntöttük, a további lépésekhez az üledéket használtuk. Mintáktól függően ezt az 

előmosási lépést még egyszer elvégeztük. Ezután 900 µL kivonó puffert (2% CTAB, 0,5% 

PVP, 100 mM pH 8,0 Tris-HCl, 25 mM pH 8,0 EDTA, 8,2% NaCl) adtunk a mintákhoz, 

alaposan összeráztuk, majd 65 °C-on inkubáltuk 1 órán keresztül. Az idő lejártával 800 µL 

kloroformot pipettáztunk az eppendorf csövekbe, homogenizálás után 5 percig 13.000 rpm-en 

centrifugáltuk, a felső fázisokat új csövekbe juttattuk. Ezt a tisztító lépést kétszer végeztük el. 

Az ismétlés után az eltérő térfogatú mintákhoz 0,5 tf (térfogat) 5 M NaCl oldatot és 0,6 tf 

izopropanolt adtunk. Összeforgatás után 10 percig centrifugáltuk 13.000 rpm-en, majd a 

felülúszót leöntöttük a csapadékról és 400 µL 70% etanolt hozzáadva újra 10 percig 

centrifugáltuk 13.000 rpm-en. A felülúszót óvatosan leszívtuk, a csapadékot 200 µL TE 

pufferben (50 mM Tris, 20 mM EDTA) pufferben feloldottuk. A mintákban lévő 

szennyezésként jelenlévő RNS-t 2 µL 10 mg/mL RNáz segítségével távolítottuk el. A reakciót 

20 percig hagytuk szobahőmérsékleten lejátszódni, majd 0,1 tf 10% SDS-t és 1 tf 7,5 M 

ammónium-acetátot adtunk hozzá. Alapos összerázás után az elegyet újabb 20 percig 

inkubáltuk szobahőmérsékleten. Centrifugálás után (10 perc, 13.000 rpm) a felülúszókat új 

eppendorf csövekbe pipettáztuk és 0,6 tf izopropanolt adtunk hozzájuk. Újabb centrifugálás 

(10 perc, 13.000 rpm) után óvatosan eltávolítottuk a felülúszót és 400 µL 70% etanolt adtunk 

a csapadékhoz. Az utolsó centrifugálást (10 perc, 13.000 rpm) követően a felülúszót 

eltávolítottuk, a kivont DNS-t 35 µL 3xH2O-ben (tridesztvíz) feloldottuk és egy éjszakán át 4 



32 
 

°C-on tartottuk. A DNS minőségét 1,2% agaróz gélen ellenőriztük (ld.: 4.15. pont), a mintákat 

további használatig -20 °C-on tároltuk. 

 

4.11.2. RNS tisztítás 

Génexpresszió elemzésre szánt leveleket a növényről való eltávolítás után azonnal 

lefagyasztottuk folyékony nitrogénben, majd dörzsmozsárban porítottuk. 100 mg porított 

növényi anyaghoz 1 mL 65 °C-os kivonó puffert (2% CTAB, 2% PVP, 100 mM pH 8,0 Tris-

HCl, 25 mM pH 8,0 EDTA, 2 M NaCl) adtunk (3,184 µM spermidin, 20 µL β-

merkaptoetanol melegített pufferhez frissen hozzáadva), 5 percig 65 °C-on inkubáltuk, majd 

jégen lehűtöttük. 1 tf kloroformmal összeráztuk, 13.000 rpm-mel (ld.: 4.5.1.) 5 percig 

centrifugáltuk. A felső fázishoz 0,5 mL kloroformot adtunk, és újra 13.000 rpm-mel 5 percig 

centrifugáltuk. A vizes fázishoz 1/3 tf LiCl-ot (8 M) adtunk, óvatosan összeforgattuk, egy 

éjszakán át 4 °C-on tároltuk. Másnap 4 °C-on 13.000 rpm-mel 20 percig centrifugáltuk. A 

csapadékhoz 300 µL 0,5% SDS (3xH2O + dietil-pirokarbonát (DEPC)) oldatban feloldottuk, 

és 1 tf kloroformot adtunk hozzá. Összerázás után 10 percig centrifugáltuk 13.000 rpm-mel. A 

felső fázishoz 0,1 tf 3 M pH 5,0 NaAc-ot és 3 tf etanolt adtunk, óvatosan összeráztuk, 

éjszakára -20 °C-ra raktuk. Ezután 4 °C-on 13.000 rpm-mel 20 percig centrifugáltuk, a 

csapadékot 70%-os etanollal mostuk. Újra centrifugáltuk 13.000 rpm-mel 5 percig. A 

csapadékról a felülúszót eltávolítottuk, majd jégen szárítottuk. A csapadékot 35 µL 3xH2O + 

DEPC –ben oldottuk fel. Az RNS minőségét 1,0 % agaróz gélen ellenőriztük (ld.: 4.15. pont), 

a mintákat további használatig -20 °C-on tároltuk. 

 

4.11.3. Maradék DNS nyomok eltávolítása 

Az RNS tisztítás végén maradt esetleges szennyező DNS-t DNáz kezeléssel 

távolítottuk el a mintákból. Ehhez 30 µL RNS-hez 6 µL 10xDNaseI puffert (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, USA), 3 µL DNaseI enzimet (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA) és 21 µL RNáz mentes vizet adtunk majd 30 percen keresztül 37 °C-on 

tartottunk. A reakcióelegyhez hozzáadtunk 6 µL 50 mM EDTA-t és további 10 percig 65 °C-

on inkubáltuk. A minták koncentrációját Jenway Genova Nano (Bibby Scientific Ltd., Stone, 

Staffs, UK) spektrométer segítségével ellenőriztük, majd egységesen 5 ng/µL koncentrációra 

hígítottuk őket. 
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4.12. Reverz transzkripció 

A DNS-től megszabadított és egyenlő koncentrációra hozott RNS mintákból 2 µL-t 

vettünk, és hozzáadtunk 0,5 µL génspecifikus reverz pimert vagy 1 µL Oligo(dT)18 primert 

(Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), majd RNáz mentes vízzel 13 µL-re 

egészítettük ki az oldatot. Összekevertük, 5 percre 65 °C-os termosztátba raktuk, majd jégen 

inkubáltuk. Hozzáadtunk 4 µL 5xRT Reaction Buffer-t (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA), 2 µL 10 mM dNTP-t (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, 

USA) és 1 µL Reverse Transcriptase-t (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). 

Az elegyet 1 órán át 42 °C-on inkubáltuk, majd az enzim inaktiválásához 10 percre 70 °C-on 

tartottuk. A szemikvantitatív PCR reakciókhoz ezt a törzs cDNS-t tízszeres hígításban 

alkalmaztuk. 

 

4.1. táblázat: Az alkalmazott primerek 5’-3’ irányú szekvenciái 

primernév forward reverz 

FD9 f1/r1 GAATAAGAACTGTTTGAAGACG TTTGCTTTCATATCTTGTATCG 

FD9 f3b/r2 TAATAAGGTAGTTTTATATGACAAG GACTAGTCCGGCCAAAAG 

STOL11 f2/r1 TATTTTCCTAAAATTGATTGCC TGTTTTTGCACCGTTAAAGC 

STOL11 f3/r2 ACGAGTTTTGATTATGTTCAC GATGAATGATAACTTCAACTG 

GLRaV-1 f/r CTAGCGTTATATCTCAAAATGA CCCATCACTTCAGCACATAAA 

actin f/r TGCTATCCTTCGTCTTGACCTTG GGACTTCTGGACAACGGAATCTC 

GST1 f/r CTGCCAAAGGGATCGAGT CCAATTACATCACAACAAGGC 

HSR1 f/r GCCTCCAATGATTCATCATCC AACCACAGCTGGTGGAAAC 

PR1 f/r ATGGGGTTGTGTAGGAGTCCATTA TTAATAAGGACGTTGTCCGAT 

PR4 f/r TTCTGGTCCTACTGGCCAAG GGGAGCAGTGGTTAATTCACC 

 

4.13. Polimeráz láncreakció (PCR) alapú mérések 

4.13.1. Fitoplazma fertőzöttség elemzése nested PCR-rel 

Fitoplazma fertőzöttség kimutatására az Európai és Mediterrán Növényvédelmi 

Egyesület javaslatára (EPPO, 2007) multiplex nested PCR-t alkalmaztunk. A nested PCR 

lényege, hogy két egymást követő PCR-t végzünk el úgy, hogy az első reakció terméke 

egyben a második reakció templátja, így nagyon alacsony kópiaszámban jelenlévő DNS is 

kimutatható. Mivel multiplex, egy reakció során lehet kimutatni a szőlő két leggyakoribb 

fitoplazmás betegségét, a Flavescence dorée-t és a Bois noir-t. Az első reakcióban 3 µL DNS-

t, 1-1 µL FD9f1/FD9r1 és STOL11f2/STOL11r1 primert (ld.: 4.1. táblázat), 2 µL 10xDream 

Taq Green Buffer-t (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), 0,5 µL 10 mM 
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dNTP mixet (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), 0,2 µL Dream Taq enzimet 

(Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) és 10,5 µL vizet mértünk össze, majd az 

alábbi programot futtattuk le: 1. 92 °C 90 sec, 2. 92 °C 40 sec, 3. 55 °C 40 sec, 4. 72 °C 70 

sec, 5. GO TO 2 29x, 7. END. A PCR termékeket 1000x-re hígítottuk. A második PCR 

reakcióelegyének összemérése az első reakcióéhoz hasonlóan történt, csak más primereket 

használtunk: FD9f3b/FD9r2 és STOL11f3/STOL11r2 (ld.: 4.1. táblázat). A PCR program is 

hasonló volt az első reakcióéhoz: 1. 92 °C 90sec, 2. 92 °C 40 sec, 3. 55 °C 40 sec, 4. 72 °C 70 

sec, 5. GO TO 2 34x, 6. 72 °C 120 sec, 7. END (EPPO, 2007). 

 

4.13.2. Vírusfertőzöttség elemzése szemikvantitatív PCR-rel 

GLRaV-1 vírussal való fertőzöttség kimutatásához a vírus köpenyfehérjét kódoló 

génre tervezett primereket használtunk (ld.: 4.1. táblázat). A szemikvantitatív PCR-hez az erre 

a génre tervezett primerpár reverz felével szintetizált cDNS-t használtunk. A cDNS tízszeres 

hígításából vettünk 5 µL-t, amihez 0,5-0,5 µL forward és reverz primert, 5 µL 10xDream Taq 

Green Buffer-t (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), 1 µL 10 mM dNTP 

mixet (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), 0.2 U Dream Taq (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) enzimet és 38 µL vizet adtunk. A következő PCR 

programot használtuk: 1. 94 °C 4 min, 2. 94 °C 30 sec, 3. 53 °C 45 sec, 4. 72 °C 1 min, 5. GO 

TO 2 29x, 6. 72 °C 5 min, 7. END (Engel és mtsai., 2010). 

 

4.13.3. Génexpresszió vizsgálatok szemikvantitatív PCR-rel 

A fertőzések hatására bekövetkező növényi védelmi válaszutak aktivitásának 

ellenőrzésére néhány jelzésértékű gént választottunk ki: GST1 (glutation-S-transzferáz), 

HSR1 (hiperszenzitív reakció), PR1 (patogenezishez köthető fehérje 1) és PR4 

(patogenezishez köthető fehérje 4) (ld.: 4.1. táblázat). Kontrollként egy, a β-aktin génre 

tervezett primert alkalmaztuk. Ezeknek a géneknek a vizsgálatához oligo dT primerrel 

(Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) szintetizált cDNS-t használtunk a 

szemikvantitatív PCR-hez. A cDNS tízszeres hígításából 5 µL-t, a primerekből 1-1 µL-t, 5 µL 

10xDream Taq Green Buffer-t (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), 1 µL 10 

mM dNTP mixet (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA), 0,2 U Dream Taq 

(Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) enzimet és 38 µL vizet mértünk össze. 

Mindegyik gén expressziójának elemzésekor az alábbi PCR programot alkalmaztuk: 1. 94 °C 

4 min, 2. 94 °C 30 sec, 3. 56 °C 45 sec, 4. 72 °C 1 min, 5. GO TO 2 34x, 6. 72 °C 5 min, 7. 

END (Zimmerli és mtsai., 2008). 
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4.14. Gélelektroforézis 

Az RNS minták minőségének ellenőrzésére 1,0% (m/v), míg a DNS minták és a PCR 

termékek elválasztására 1,2% (m/v) agaróz gélt használtunk, amelyet TBE pufferrel (89 mM 

Tris, 89 mM bórsav, 2 mM EDTA) készítettünk el és ECO Safe Nucleic Acid Staining 

Solution 20000x fluoreszcens festéket (Avegene Life Science, Taipei, Taiwan) adtunk hozzá. 

A minták mellett GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder-t (fragmenthosszok: 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1031, 1200, 1500, 2000, 3000 bp; a vastag betűvel jelzettek 

erősebben látszanak a gélen) is elválasztottunk (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, 

USA). Az RNS minták elválasztását 30 percig 100 V-on, a PCR termékek elválasztását 60 

percig 70 V-on végeztük el horizontális gél elválasztó kádban (MultiSUB Choice, Cleaver 

Scientific Ltd., Rugby, Warwickshire, UK). Ezt követően Dark Reader DR88X 

transzilluminátor (Clare Chemical Research Inc., Dolores, CO, USA) és MicroDOC Basic 

System (Cleaver Scientific Ltd., Rugby, Warwickshire, UK) fotodokumentációs rendszer 

segítségével értékeltük ki az eredményeket. 

 

4.15. Statisztikai elemzések 

A mért élettani és biokémiai paramétereket a különböző kezelési csoportokban n=3-5 

biológiai ismétlésben mértük (n pontos értékeit az egyes kísérletsorozatoknál jeleztük). A 

csoportátlagok páronkénti összehasonlítására Student-féle kétmintás t-próbát alkalmaztunk 

egyenlő és nem egyenlő varianciák esetében is, a megfelelő próba kiválasztásához a 

varianciákat előzetesen F-próbával vizsgálva. Különbözőnek két csoport átlagot a 

nullhipotézis p<0,05 valószínűsége esetén tekintettünk. 

A kétféle kezelés kombinált hatásának elemzéséhez kétutas ANOVA-t alkalmaztunk 

négy növénycsoport (1-1 faktor külön, a két faktor együttesen, és kezeletlen kontroll) átlagait 

összehasonlítva. Amennyiben a teszt nullhipotézise (minden csoportátlag egyenlő) p<0,05 

valószínűséggel elvetethető volt, post-hoc tesztként Tukey-próbát alkalmaztunk az egyes 

faktorok hatásainak, illetve a két faktor interakciójának igazolására, ezeket p<0,05 esetén 

tekintettük szignifikánsnak. 

A t-próba és F-próba kivitelezésére az MS Excel Analysis ToolPak (2007-es verzió, 

Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA), az ANOVA vizsgálatokhoz a PAST 3.20 

programot használtuk (Hammer és mtsai., 2001). A grafikonokat SigmaPlot (12.0-ás verzió, 

Systat Software Inc., San Jose, CA, USA) szoftver segítségéve készítettük. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 

5.1. A H2O2, mint stresszt jelző molekula 

5.1.1. H2O2-tartalom meghatározása speciális (spektrofotometriás) megközelítést igényel 

A spektrofotometriás eljárások alapját az képezi, hogy valamely kromofórt a H2O2 

oxidál, ezáltal egy színes termék keletkezik, melynek abszorpciójának mérésével 

következtetni lehet a minta H2O2 tartalmára. Az irodalomban leggyakrabban előforduló 

metodikákban KI-ot (Velikova és mtsai., 2000), DAB-t (Šnyrychová és mtsai., 2009) vagy 

XO-t (Cheeseman, 2006) használnak. Ezeket a módszereket az optimális eljárás kiválasztása 

érdekében egy háromlépcsős rostáló rendszerrel hasonlítottuk össze, vagyis mindegyik 

lépcsővel szűkítettük azoknak a kromofór és izoláló oldat kombinációknak a számát, melyek 

tényleg megfelelnek a levélkivonatok H2O2 tartalmának meghatározására (Mátai és Hideg, 

2017). A módszerek összehasonlítását három lépésben végeztük el. Először az oxidált 

kromofór abszorpciós tulajdonságait vizsgáltuk, másodszor a mérhető H2O2-koncentráció 

tartományát állapítottuk meg, harmadszor pedig azt elemeztük, hogy más anyagcseretermékek 

zavarják-e a mérést. Az utolsó lépésben a levélkivonatokhoz H2O2-ot adtunk, melynek a 

visszamérhetőségét kívántuk tesztelni. A H2O2-tartalom meghatározása fontos, de nem 

egyedüli eleme a levelek elemzésének, ezért – különösen nagy számú minta elemzésekor – a 

mintavétel többféle mérés céljait is szolgálja. Ennek érdekében a H2O2 mérő eljárások 

összehasonlító elemzését négy különböző izoláló oldattal végeztük: desztillált vízzel, kálium-

foszfát pufferrel, TCA-val és etanollal. Az első két izoláló oldat olyan mintavételi eljárást 

képvisel, melynek során a minta biológiai funkcióval rendelkező komponenseinek (pl.: 

enzimek) megőrzése a cél. Az így készült kivonatok más mérésekhez is felhasználhatók, 

viszont a H2O2-tartalmat befolyásoló komponensek is aktívak maradnak, ami befolyásolhatja 

az eredményt. Éppen ennek kiküszöbölésére alkalmasak az olyan denaturáló izoláló oldatok, 

mint a TCA vagy az etanol. Természetesen ezek a kivonatok nem alkalmazhatók olyan 

módszerekhez, melyek enzimműködés során keletkező színreakción alapulva határozzák meg 

a H2O2-koncentrációt. 

A levélkivonatokban számos UV és/vagy látható fényt elnyelő anyagcseretermék 

található, melyek azonos környezeti körülményekre más-más módon reagálhatnak. Ahhoz, 

hogy a H2O2 okozta változásokat ezektől a háttérfolyamatoktól meg lehessen különböztetni, 

az oxidált kromofórnak egy jól elkülöníthető abszorpciós csúccsal kell rendelkeznie (5.1. 

táblázat). A KI oldatban lévő jodid-ionokat a H2O2 elemi jóddá (I2) illetve trijodid-ionná (I3
−) 

oxidálja, melyek 352 nm-nél rendelkeznek abszorpciós maximummal. Ennek ellenére az 
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irodalomban általában a 390 nm-en (Velikova és mtsai., 2000) vagy 405 nm-en (Csepregi és 

Hideg 2016) mérhető abszorbanciát használják. A 352 nm-es csúcsot desztillált vízzel, 100 

mM kálium-foszfát pufferrel és 70% (v/v) etanollal készült oldatokban sikerült detektálni 

(5.1. táblázat, F1A ábra). Mivel a 6% (w/v) TCA-val készült oldatban az abszorpciós 

maximum nem volt jól mérhető, a KI alapú módszer további elemzésénél ezt az izoláló 

oldatot kizártuk. Desztillált vízben, 100 mM kálium-foszfát pufferben és 70% (v/v) etanolban 

oldott oxidált DAB abszorpciós maximuma 465 nm-nél, míg 6% (w/v) TCA-ban 455 nm-nél 

található (5.1. táblázat, F2A ábra). A XO már a nevében mutatja, hogy a narancssárgaként 

érzékelt 440 nm környéki hullámhossz-tartományban rendelkezik maximális fényelnyeléssel. 

A XO és H2O2 reakciójából származó színes termék viszont mindegyik vizsgált izoláló 

oldatban 590 nm-en rendelkezik abszorpciós maximummal, amely azonban csak magasabb 

H2O2 koncentráció (10-60 nM) esetén detektálható, helyette a gyártó által javasolt 560 nm-en 

mért abszorpció használható (5.1. táblázat, F3A ábra). Ez a hullámhossz optimális lehet 

levélkivonatok H2O2 tartalmának megállapításához, mivel ebben a tartományban a minták 

nem rendelkeznek nagy saját abszorpcióval. Ezzel szemben a trijodid-ion UV-hoz közeli, 

illetve az oxidált DAB kék tartományban lévő elnyelési maximumán mért értékeket könnyen 

befolyásolhatják más anyagcseretermékek (pl.: klorofillok, flavonoidok) jelenléte. 

 

5.1. táblázat: H2O2 tartalmat mérő spektrofotometriás módszerek összehasonlítása 

 Abszorpciós maximum Linearitás Visszamérhető H2O2 

KI 

d. víz 352 nm 1-20 nmol --- 

puffer 352 nm 1-20 nmol --- 

etanol 352 nm 1-60 nmol --- 

TCA --- --- --- 

DAB 

d. víz 465 nm 1-80 nmol --- 

puffer 465 nm 1-80 nmol --- 

etanol 465 nm 10-80 nmol --- 

TCA 455 nm --- --- 

XO 

d. víz 560 nm 1-10 nmol --- 

puffer 560 nm --- --- 

etanol 560 nm 1-10 nmol 1-20 nmol 

TCA 560 nm 1-10 nmol 1-10 nmol 

Jelmagyarázat: d. víz, desztillált víz; puffer, 100 mM kálium-foszfát pH 7.0; DAB, 3.5 mM 3,3’-

diaminobenzidin; etanol, 70% (v/v) etanol; KI, 1 M kálium-jodid; TCA, 6% (w/v) triklórecetsav; XO, 125 µM 

xylenol orange; ---, nem mérhető/nem volt mérve. Részletes adatok a Függelékben találhatók. 
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Megbízhatónak és egyszerűen használhatónak akkor tekinthetjük a módszert, ha a 

kromofór abszorpciójának növekedése lineáris kapcsolatot mutat a H2O2 koncentráció-

növekedésével (5.1. táblázat). Azokban az esetekben, ahol meg lehetett állapítani ilyen 

koncentráció-tartományt (F1B, F2B és F3B ábrák), ott általában 1 nmol volt az alsó mérési 

határ. A kromofórok közül a DAB esetében figyeltük meg a legszélesebb (1-80 nmol) H2O2 

mérési tartományt desztillált vízben és foszfát-pufferben. Az etanolban tapasztalt mérési 

tartomány eltolódása a magasabb H2O2 koncentrációk felé valószínűleg a reakcióhoz 

szükséges HRP aktivitásának etanol általi részleges gátlása az oka. A TCA-val kapott nem 

lineáris kalibrációt már valamelyest előjelezte az abszorpciós maximum elcsúszása a többi 

izoláló oldattal készült reakcióhoz képest. A vizsgált kromofórok közül a XO rendelkezett a 

legszűkebb (1-10 nmol) H2O2 mérési tartománnyal, mely valamivel még így is meghaladta a 

gyártó által leírt maximális koncentrációt (Sigma-Aldrich Technical Bulletin, 2013). 

Magasabb H2O2 tartalmú minta esetén hátrányt jelenthet, de ilyen esetben az 590 nm-es 

abszorpciós csúcs adatai használhatóak. Emellett azt is megfigyeltük, hogy a XO oldat 440 

nm környéki abszorpciós maximumának csökkenése nincs fordított arányosságban a H2O2 

koncentráció-növekedésével (azaz nem alkalmas alternatív mérési megközelítésre), valamint, 

hogy kálium-foszfát puffer által biztosított semleges pH nem megfelelő XO és H2O2 

reakciójának lejátszódásához. 

A harmadik kritériumunk az volt, hogy a levélkivonatokban található egyéb 

anyagcseretermékek ne módosítsák a kromofór és a H2O2 reakcióját. Ezt az analitikában 

elterjedt, ún. „spiking” eljárással lehet a legegyszerűbben vizsgálni. Az eljárás lényege, hogy 

a fent leírt izoláló oldatokkal készült kivonatokhoz különböző ismert koncentrációkban H2O2-

ot adunk, és megvizsgáljuk, hogy a különböző kromofórok (csak azokban a kombinációkban, 

amelyben az adott izoláló oldattal lineáris összefüggést találtunk, 5.1. táblázat 2. oszlop) 

milyen mértékben képesek azt pontosan detektálni, visszamérni. Amennyiben a fent leírt 

lineáris összefüggés megszűnik, úgy kivonatban található egyéb anyagok zavarják a reakciót, 

így az a kromofór és izoláló oldat kombináció nem alkalmas levélkivonatok H2O2 tartalmának 

mérésére. Azt tapasztaltuk, hogy a desztillált vízzel, illetve kálium-foszfát pufferrel készült 

kivonatok esetében nem marad meg a linearitás (F1C, F2C és F3C ábrák). Ez valószínűleg a 

levél természetes antioxidánsainak köszönhető, amelyek ezekben a kivonatokban megőrizték 

működőképességüket. Etanolos kivonat esetében sem a KI, sem a DAB nem tudta a külsőleg 

hozzáadott H2O2-ot mérni (F1C és F2C ábrák). Mindkettő esetben azért, mert maga a kivonat 

nagy abszorpcióval rendelkezik a kromofórok abszorpciós maximumai környékén, így 

elfedve a specifikus reakciókat. Ezzel szemben a XO etanolos és TCA-val készült 
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levélkivonatok esetében is képes volt a hozzáadott H2O2-t, megőrizve a korábban 

megállapított linearitást a koncentráció és az 560 nm-en mért abszorpció között (F3C ábra). 

 

 

5.1. ábra: Hozzáadott H2O2 visszamérhetőségének vizsgálata xylenol orange oldattal 6% 

(w/v) triklórecetsav és 70% (v/v) etanol alapú levélkivonatokban. 

A grafikonon szereplő (x és + jelek formájában feltűntetve) adatpontok három technikai ismétlés átlagát és 

szórását ábrázolják. A szaggatott vonal azt az esetet jelképezi, amikor a kivonathoz kívülről adott és a mérés 

során meghatározott H2O2 koncentráció megegyeznének egymással. A folytonos vonalak az egyes kivonatok 

esetében nyert adatokra illesztett regressziós egyenesek, melyek R2 = 0,998 (6% triklórecetsav) és R2 = 0,996 

(70% etanol) koefficiensekkel jellemezhetők. 

 

Az 5.1. ábrán látható, hogy a két izoláló oldattal készült levélkivonatokhoz adott és 

visszamért H2O2 koncentrációkra illesztett egyenesek ugyan lineárisak, de sem egymással, 

sem az egyenlőséget (a be- és visszamért H2O2 koncentrációja között) jelképező szaggatott 

vonallal nem párhuzamosak. Mindkét egyenes metszéspontja nagyobb volt nullánál, ami a 

kivonat természetes H2O2 tartalmát adja meg. Az, hogy a két izoláló oldattal készült 

kivonatban eltér ez az érték (TCA-val 1,0 nmol; etanollal 2,8 nmol) köszönhető például 

annak, hogy a mintafeldolgozás során eltérő mértékben fenolok és aszkorbát is került a 

kivonatba, melyek szerves izoláló oldatokban is reakcióba lépnek a H2O2-dal (Veljovic-

Jovanovic és mtsai., 2002). Mivel a külsőleg adott H2O2 mennyisége hozzáadódik a 

természetes tartalomhoz, ideális visszamérés esetén az illesztett egyenes az y tengely (mért 

koncnetráció) mentén elcsúszik, de meredeksége marad pontosan vagy közelítőleg 1,0. 

Eredményeink alapján azonban a XO 6% TCA-val készült kivonatban mért H2O2 

koncentrációkra illesztett egyenes meredeksége 1,24, míg 70% etanollal készült kivonatban 
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0,84. Ezek alapján elmondható, hogy a XO 6% TCA-val vagy 70% etanollal készült 

levélkivonatokban képes H2O2 tartalom meghatározásra, bár az izoláló oldattól függően azt 

valamennyire felül- vagy alulbecsli. Arra a kísérletünk nem terjedt ki, hogy ez fajspecifikus-e 

vagy a nevelési körülmények is befolyásolják. 

Elvégzett kísérleteink alapján a három kromofór közül a XO felel meg minden 

kitételnek és alkalmas H2O2 koncentráció mérésére, amennyiben a levélkivonat 6% TCA-val 

vagy 70% etanollal készült. Mivel azonban az egyik izoláló oldat felülbecsli, míg a másik 

alulbecsli a kivonat H2O2 tartalmát, méréskor nem elegendő egy, az adott izoláló oldatban 

felvett H2O2 koncentrációsor alapján elvégezni a kalibrálást. Mindenképpen javasolt egy 

olyan kalibrálósor elkészítése is, mely az adott izoláló oldatban felvett H2O2 koncentrációsor 

mellett 100 µL kivonatot is tartalmaz. A két kalibrálósor meredekségének eltéréséből 

megállapítható a mérés hibájának mértéke, melyet a számolás során figyelembe véve 

pontosan tudjuk mintáink H2O2 tartalmát megállapítani. Pontos koncentráció, illetve annak 

változásának ismeretében pedig egyszerűbbé válik a H2O2 adott fiziológiai folyamatban, pl.: 

biotikus stressz esetén betöltött szerepének vizsgálata. Az általunk optimalizált módszer ún. 

éles tesztelésére azok a szőlőminták adtak lehetőséget, melyek Bois noir fitoplazma 

fertőzöttségét (5.1.2. pont) laborunk vizsgálta. 

 

 

5.2. ábra: Fitoplazma-fertőzöttség teszt multiplex nested PCR segítségével 2014 őszén 

gyűjtött szőlőleveleken. 

MM: molekulasúly marker; Vak: templát DNS nélkül készült PCR termék (negatív kontroll); FD+: Flavescence 

dorée pozitív kontroll; STOL+: Bois noir pozitív kontroll; 5-14 oszlopok: vizsgált szőlő minták. 

 

5.1.2. Bois noir fitoplazma betegségből való felépülés mégsem igényel H2O2-ot 

Laborunkat 2014-ben felkereste egy Villányhoz közeli Kékfrankos (Vitis vinifera L.) 

szőlőültetvény tulajdonosa azzal a problémával, hogy néhány tőke fitoplazma-fertőzöttség 

tüneteit mutatja. Ennek ellenőrzéséhez ősszel gyűjtött levélmintákból DNS tisztítás után 
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multiplex nested PCR-t alkalmaztunk, melynek segítségével ’Candidatus Phytoplasma solani’ 

jelenlétét igazoltuk (5.2. ábra). A FD-t okozó karanténköteles ’Candidatus Phytoplasma vitis’ 

nem volt kimutatható a mintákból. A következő évben két alkalommal, júliusban és 

szeptemberben gyűjtöttünk levélmintákat ugyanazokról a tőkékről az ismételt fertőzöttség-

teszthez. A nyári mintavétel alkalmával vizsgáltuk a levelek fotoszintézisének jellemzésére 

általánosan használt gázcsere paramétereket és fotokémiai teljesítményt. Emellett megmértük 

a levelek H2O2 tartalmát is, hogy a biotikus stressz, illetve a betegségből való felépülés során 

betöltött szerepét elemezhessük. Ezeket a paramétereket tudomásunk szerint BN fertőzött 

Kékfrankos esetében mi vizsgáltuk először (Mátai és mtsai., elbírálás alatt). Nyáron egy 

(5.3.A ábra), míg ősszel három (5.3.B ábra) tőke esetében volt a BN-t okozó fitoplazma 

kimutatható. Mivel ezek a tőkék már korábbi évben is fertőzöttek voltak, ez az eredmény azt a 

gyakorlatot igazolja, hogy a DNS alapú detektálási módszerekhez legjobb ősszel gyűjtött 

mintákat használni, mivel a patogénszám akkor tetőzik. Nagy meglepetésünkre azonban 

néhány növényből, melyek 2014-ben fertőzöttek voltak, 2015-ben nem mutattuk ki a BN 

fitoplazmát, vagyis felépültek a betegségből (az angol szakkifejezéssel élve ’recovery’-n 

mentek keresztül) (5.3. ábra). Az egyéb mérések statisztikai elemzéséhez az őszi fertőzöttség 

alapján állítottuk fel a különböző csoportokat (5.2. táblázat). Ezzel kerülhettük el, hogy 

néhány egyedet felépültnek tekintsünk annak ellenére, hogy a fitoplazma jelen volt a 

növényben, csak a kimutathatósági határ alatti mértékben. 

 

5.2. táblázat: 2015 nyarán mért fotoszintézis paraméterek és H2O2 koncentráció. 

 Egészséges Felépült Fertőzött 

A 14,78 ± 1,34 a 11,62 ± 0,62 b 11,72 ± 0,96 b 

E 2,51 ± 0,29 a 1,92 ± 0,26 b 2,15 ± 0,21 b 

gs 0,31 ± 0,10 a 0,18 ± 0,04 b 0,19 ± 0,03 b 

Ci 237,2 ± 16,1 a 215,5 ± 9,3 b 214,4 ± 14,8 b 

WUE 5,92 ± 0,39 a 6,10 ± 0,55 a 5,49 ± 0,54 a 

Fv/Fm 0,821 ± 0,027 a 0,821 ± 0,024 a 0,756 ± 0,068 b 

Y(II) 0,285 ± 0,022 a 0,273 ± 0,018 a 0,257 ± 0,036 a 

Y(NPQ) 0,568 ± 0,024 a 0,570 ± 0,025 ab 0,596 ± 0,030 b 

Y(NO) 0,147 ± 0,005 a 0,158 ± 0,019 a 0,147 ± 0,010 a 

H2O2 97,4 ± 29,6 a 91,2 ± 18,7 a 190,8 ± 23,0 b 

Az eredményeket átlag ± szórás formában adtuk meg, az alábbi mértékegységekben: A (µmol CO2/m2/s), E 

(mmol H2O/m2/s), gs (mol H2O/m2/s), Ci (µmol CO2/mol), WUE (µmol CO2/mmol H2O), H2O2 (nmol/gfw). 

Szignifikánsan eltérő (p<0,05, Student-féle kétmintás t-próba) átlagokat (negészséges=3, nfelépült=2, nfertőzött=3, 

mintánként 3 technikai ismétlés) a csoportok között különböző betűvel jelöltük. 
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5.3. ábra: Összefüggés a fitoplazma-fertőzöttség és a levelek H2O2 tartalma között. 

A) 2015 júliusában gyűjtött levélminták fitoplazma-fertőzöttsége multiplex nested PCR alapján. B) 2015 

szeptemberében gyűjtött levélminták fitoplazma-fertőzöttsége multiplex nested PCR alapján. C) 2015 júliusában 

mért H2O2 koncentráció. Jelmagyarázat A) és B) részekhez: MM: molekulasúly marker; Vak: templát DNS 

nélkül készült PCR termék (negatív kontroll); FD+: Flavescence dorée pozitív kontroll; STOL+: Bois noir 

pozitív kontroll; 5-12 oszlopok: vizsgált szőlő minták. Jelmagyarázat C) részhez: a pontok a mért H2O2 

koncentrációk 3 technikai ismétlésből számított átlagait ábrázolják nmol/gfw mértékegységben; E: egészséges 

növény; Gy: fitoplazma-fertőzöttségből felépült, gyógyult növény; F: fitoplazma-fertőzött növény. 

 

A fertőzött egyedek jelentősen eltértek az egészséges növényektől (100%-nak 

tekintve) fotoszintetikus aktivitásban (79%), vízpára veszteségben (86%), sztóma 

konduktanciában (61%) és intercelluláris CO2 koncentrációban (90%) (4.2. táblázat). 

Vízhasznosító képességük nem változott, ami valamelyest ellentmond egy korábbi, BN 

fitoplazmával fertőzött Chardonnay (V. vinifera L.) szőlőtőkékkel végzett tanulmánynak 

(Endeshaw és mtsai., 2012). Az eltérő eredményeket magyarázhatja, hogy a Chardonnay fajta 

köztudomásúan érzékenyebb a fitoplazma fertőzésekre. A Kékfrankos fajta nagyobb 

ellenálló-képességét támasztja alá a változatlan fényhez alkalmazkodott fotokémiai konverzió 

és nem szabályozott nem fotokémiai kioltás is. A fertőzés hatására bekövetkező maximális 

kvantum hatásfokcsökkenés (92%) a megemelkedett szabályozott nem fotokémiai kioltással 

(105%) együtt azt mutatja, hogy a védelmi útvonalak sikeresen aktiválódtak. Az aktiválódott 

védelemi útvonalakat támasztja alá a H2O2 akkumulációja (közel kétszeres mennyiség az 
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egészségesekhez képest) a ’Candidatus Phytoplasma solani’ fertőzött egyedekben. A magas 

H2O2 koncentráció hozzájárulhatott az alacsony sztóma konduktanciához (Zhu és mtsai., 

2014), ami a másodlagos fertőzések, egyéb kórokozók sztómán keresztüli bejutása ellen 

nyújthat védelmet a növény számára. 

A fitoplazmák által okozott betegségekből való felépülés hátterében álló folyamatok 

még nem teljesen ismertek. Szőlő esetében leginkább a karanténköteles FD betegségből való 

felépülést kutatják, de az általunk vizsgált Kékfrankos tőkék spontán felépülése BN 

fertőzésből váratlan lehetőséget biztosított, hogy néhány aspektusára fény derüljön. A 

gyógyult egyedek a fertőzöttekkel azonos fotoszintetikus aktivitással (78%), vízpára 

veszteséggel (76%), sztóma konduktanciával (58%) és intercelluláris CO2 koncentrációval 

(91%), illetve az egészséges és fertőzött egyedek közötti átmeneti szabályozott nem 

fotokémiai kioltással rendelkeztek. Más mért paraméterben statisztikailag nem különböztek az 

egészséges tőkéktől. Mindez azt mutatja, hogy a felépülés nem jelenti az összes, a fertőzés 

során végbement élettani változás (pl.: maximális kvantum hatásfokban, H2O2 

koncentrációban) visszaállítását. Néhány szisztémás választ (pl.: fotoszintetikus aktivitás, 

sztóma konduktancia stb.) fenntart a növény, valószínűleg ezzel segítve egy jövőbeli fertőzés 

elleni hatékonyabb védekezést. Egy új tanulmány szerint BN fertőzésből felépült 

növényekben a jázmonsav által szabályozott védelmi válaszok aktívak maradnak (Paolacci és 

mtsai., 2017). Ezek egyúttal védelmet nyújtanak a fitoplazmák rovar vektorai ellen, 

megelőzve az újabb fertőzés kialakulását. 

Mivel a jázmonsav sztómazáródást idéz elő (Huang és mtsai., 2017), így 

hozzájárulhatott az általunk mért alacsony sztóma konduktanciához a felépült növények 

esetében. Ennek a feltételezésnek az igazolásához azonban további vizsgálatra van szükség. 

Más növényfajok fitoplazma betegsége esetében és FD fertőzésből felépült szőlőben 

nagymértékű H2O2 akkumulációt írtak le (Gambino és mtsai., 2013; Musetti és mtsai., 2005, 

2007), ezért az általunk vizsgált Kékfrankos tőkék esetében hasonló eredményre 

számítottunk. Azonban azt tapasztaltuk, hogy a BN fertőzésből felépült növények H2O2 

tartalma ugyanolyan volt, mint az egészséges társaiké (5.3. ábra és 5.2. táblázat). A magasabb 

H2O2 tartalom a fertőzött egyedek esetében is inkább annak a jele, hogy a növényben 

megtalálható a patogén (amit esetenként csak ősszel lehetett igazolni), semmint az adott levél 

aktuális fertőzöttségére adott válasz (5.3. ábra). Mindez azt mutatja, hogy a H2O2 a 

’Candidatus Phytoplasma solani’ fertőzött Kékfrankos szőlőfajta esetében valószínűleg a 

biotikus stresszor felismerése után keletkező jelmolekula (Apel és Hirt, 2004; Foyer és 

Noctor, 2005) és nem a felépülési folyamat elindítója. A 2016-os évre a vizsgált szőlőtőkék 
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mindegyike felépült a fitoplazma fertőzöttségből (5.4. ábra), ezért a felépülés folyamatát 

vizsgáló kutatásunkat nem tudtuk folytatni, ami alapja lehetne egy hatékony növényvédelmi 

eljárás kidolgozásának. 

 

 

5.4. ábra: Fitoplazma-fertőzöttség teszt multiplex nested PCR segítségével 2016 őszén 

gyűjtött szőlőleveleken. 

MM: molekulasúly marker; Vak: templát DNS nélkül készült PCR termék (negatív kontroll); FD+: Flavescence 

dorée pozitív kontroll; STOL+: Bois noir pozitív kontroll; 5-12 oszlopok: vizsgált szőlő minták. 

 

5.2. A β-aminovajsav, a hatékonyabb antioxidáns válasz indukálója 

5.2.1. A β-aminovajsav segítheti a szőlő vírusos betegségből való felépülését 

Vannak olyan betegségek, melyekből a növények természetes úton nem tudnak 

felépülni. Ilyenek például a szőlő (Vitis vinifera L.) vírusos megbetegedései is, melyek 

terjedésének akadályozására a gyakorlatban a rovarvektorok terjedésének gátlása és a 

szaporítóanyag patogénmentesítése a megoldás. A szaporítóanyag vírusmentesítését 

hőterápiával, szövettenyésztéssel és szomatikus embriogenezissel oldják meg. Ezek az 

eljárások azonban vírusonként eltérő a hatékonyságúak, ráadásul a növényi genom spontán 

mutációit nem küszöbölik ki. Márpedig ez különösen nagy problémát jelenthet egy olyan 

gazdasági növény esetében, amelyben a fajták genomjának megőrzésére nagy hangsúlyt 

fektetnek. Megoldást jelenthet, ha a vírusfertőzött növényben keresztellenállóságot váltunk ki 

a patogénnel szemben. Ehhez GLRaV-1 fertőzött Olasz rizling, Korai piros veltelíni és 

Leányka szőlőtőkékről származó kétrügyes fás dugványokat kezeltünk 2,9 mM 

koncentrációjú BABA törzsoldattal. A BABA-ról korábban leírták, hogy például a 

Pseudomonas syringae DC3000 biotróf patogén ellen a SA-függő (Zimmerli és mtsai., 2000), 

a Plasmopara viticola ellen a JA-függő (Hamiduzzaman és mtsai., 2005), míg a 

Plectosphaerella cucumerina és Alternaria brassicicola nekrotróf gombák ellen ABA-függő 

(Ton és Mauch-Mani, 2004) védelmet aktivál. Vírussal szembeni hatékonyságát eddig dohány 
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mozaik vírussal fertőzött N. tabacum növényeken vizsgálták, mely esetben sikeresen 

aktiválódott a SA-függő védelmi útvonal (Siegrist és mtsai., 2000). 

A fás dugványok BABA kezelését az első levelek megjelenésekor (még rügy 

állapotban) kezdtük meg, amit 6 héten keresztül hetente megismételtünk (4.1. ábra). 

Mindegyik növényről három eltérő korú levelet analizáltunk, egyet-egyet a hajtás alsó (A), 

középső (K) illetve felső (F) szakaszáról. Ennyi idő alatt a vizsgált levelek, főleg a hajtás felső 

szakaszáról származók, nagyon kicsik maradtak. Ezért meg kellett fontolnunk, hogy milyen 

típusú mérésekhez használjuk fel a mintákat. Mivel a vírus jelenlétét RNS izolálás után PCR-

rel kívántuk kimutatni, egyúttal az egyes védelmi útvonalakra jellemző markergének 

expresszióját (a szintetizált mRNS relatív mennyiségét) tudtuk elemezni. Belső expressziós 

referenciának a β-aktint választottuk. 

A kezeletlen kontroll növények mintáit (5.5. ábra) vizsgálva a GLRaV-1 

köpenyfehérje gén expressziója alapján látható, hogy a vírus nem minden esetben volt 

kimutatható a legfiatalabb (F) levelekben. A biotikus stressz ROS (elsősorban H2O2) 

keletkezést indít el (Apel és Hirt, 2004), ami végső soron hiperszenzitív válaszhoz (HSR, 

hyper sensitive response) vezet. Ezt a folyamatot a HSR1 markergén expressziójának 

vizsgálatával elemeztük. Emellett az antioxidáns enzimek közül egy GST-re tervezett primert 

használtunk, mivel a GST-ről korábban leírták, hogy hidroperoxid semlegesítésben, így a 

biotikus stresszválasz szabályozásában van jelentősége (Dixon és mtsai., 2010). Egy, a teljes 

növényt érintő stresszor elleni védelmi választ akkor tekinthetünk hatásosnak, ha az 

szisztémásan van jelen. Tehát az adott választ akkor tekintettük aktívnak, ha a markergén az 

adott növény mindegyik vizsgált levelében (A, K, F) expresszálódott. Általánosan az 

figyelhető meg, hogy a HSR marker aktív, míg a GST alig expresszálódik, ami inkább a ROS 

termelődés irányába eltolódott folyamatokra utal. A biotikus stresszválaszokban jelentős SA- 

illetve JA-függő jelátviteli útvonalak aktivitásának vizsgálatához egy-egy patogenezishez 

köthető (PR, pathogenesis related) fehérje génjének expresszióját vettük alapul. Ismert, hogy 

a PR-1 a SA-függő védelmi válaszokhoz tartozik, míg a PR-4 a JA-függő jelátvitel részét 

képezi (Hamiduzzaman és mtsai., 2005). Azokban az esetekben tapasztaltuk mindkét útvonal 

aktivációját valamennyi levélszinten, ahol egyben a vírus jelenlétét nem tudtuk kimutatni a 

hajtás fiatalabb részében. Ez látszólag ellentmond a klasszikus SA és JA antagonizmus 

modellnek, és inkább azokkal a frissebb kutatási erdményekkel áll összhangban, melyek 

szerint a hormonháztartás ennél bonyolultabb, mivel egyrészt függ pl.: a vizsgált fajtól, az 

egyed életkorától, másrészt biotróf patogén által kiváltott JA/ET aktivációt és nekrotróf általi 

SA-függő jelátvitelt is megfigyeltek már (Zhang és Sonnewald, 2017). 
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5.5. ábra: Kezeletlen GLRaV-1 fertőzött szőlő fás dugványok génexpressziós mintázata. 

Felső sorban a betűk a fás dugvány fajtáját jelölik (O: Olasz rizling; K: Korai piros veltelíni; L: Leányka), míg a 

számok az egyedi azonosítók. Növényenként a hajtás alsó (A), középső (K) és felső (F) szakaszáról származó 

levélből vontunk teljes RNS tartalmat. A kép jobb oldalán a szemikvantitatív PCR-hez használt primer 

(szekvenciák: 4.1. táblázat) nevét tüntettük fel. 

 

 

5.6. ábra: BABA kezelt GLRaV-1 fertőzött szőlő fás dugványok génexpressziós 

mintázata. 

Felső sorban a betűk a fás dugvány fajtáját jelölik (O: Olasz rizling; K: Korai piros veltelíni; L: Leányka), míg a 

számok az egyedi azonosítók. Növényenként a hajtás alsó (A), középső (K) és felső (F) szakaszáról származó 

levélből vontunk teljes RNS tartalmat. A kép jobb oldalán a szemikvantitatív PCR-hez használt primer 

(szekvenciák: 4.1. táblázat) nevét tüntettük fel. 

 

BABA kezelésben részesült növényeket vizsgálva (5.6. ábra) azt találtuk, hogy nem 

szűnt meg a GLRaV-1 fertőzöttség, a patogén továbbra is jelen volt a levelekben. Hasonlóan a 

kezeletlen növényekhez, az oxidatív stresszhez köthető markergének expressziója alapján az 

egyensúly inkább a ROS termelődés irányába tolódott el. A PR fehérjék kifejeződését 

elemezve enyhe fajtától való függést találunk. A kezelt Olasz rizling és Korai piros veltelíni 

növényekben a mintázat hasonló, mint a kontrollokban, és vírus titer csökkenés ott figyelhető 

meg, ahol mindkét gén aktív. Ezzel szemben a Leányka fajtájú növények leveleiben ezen 
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fehérjék génjei kevésbé aktívak, ráadásul vírus titer csökkenés olyan növényben is 

megfigyelhető, amelyikben egyik vizsgált PR gén sem expresszálódott. Mindezek alapján 

egyrészt tovább erősödik az a felvetés, ami a kontroll növények eredményeiből látszott, hogy 

a GLRaV-1 fertőzöttséggel szemben mind a SA-függő, mind a JA-függő védelmi útvonalra 

szükség van. Másrészről a BABA nem ezeknek a jelátviteli útvonalaknak az aktiválásával 

járul hozzá a fertőzöttség csökkenéséhez. Érdemes hangsúlyozni, hogy ez az ellentét az 

irodalomban található adatokkal (Zimmerli és mtsai., 2000; Hamiduzzaman és mtsai., 2005) 

nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy mi a BABA kezelést a stresszor megjelenése 

után, vagyis eleve fertőzött növényeken végeztük el. Természetesen ezen hipotézisek 

igazolásához további vizsgálatokra van szükség, beleértve több fajta, több koncentráció, több 

kezelési idő és más, nem génexpresszión alapuló antioxidáns aktivitás mérési eljárások 

használatát. 

 

5.2.2. A β-aminovajsav módosítja az UV-B sugárzásra adott antioxidáns válaszokat 

A BABA nem csak biotikus stresszorral szemben vált ki nagyobb ellenállóságot, 

hanem abiotikus tényezők esetén is. Szárazság- és sóstressznek kitett Arabidopsis növények 

stressztűrését ABA akkumuláción keresztül segítette (Jakab és mtsai., 2005), míg a hőtűrő 

képesség növeléséhez csak részben aktiválja az ABA jelátviteli rendszert (Zimmerli és mtsai., 

2008). Nemrégiben felfedezték, hogy a BABA természetes módon van jelen a növényekben, 

alacsony koncentrációja abiotikus vagy biotikus stresszor megjelenésekor akár a tízszeresére 

is növekedhet (Thevenet és mtsai., 2017). Ennek fényében érdemes megvizsgálni, hogy a 

BABA milyen hatással lehet a növények nem-enzimatikus antioxidáns rendszerére és hogyan 

módosítja a stresszre adott antioxidáns válaszokat. Az UV-B sugárzás esetében különösen 

érdekes lehet ez az interakció, mivel az UV-B szintén serkenti az ABA, JA és SA szintézist 

(Vanhaelewyn és mtsai., 2016), vagyis a két tényező hatásmechanizmusa átfedhet egymással. 

Ennek vizsgálatához dohány (N. tabacum) növényeket BABA oldattal kezeltünk és ezt 

követően több napos, alacsony dózisú UV-B kezelést alkalmaztunk. Ezután a fotokémiai 

folyamatokra, pigment- és H2O2-tartalomra, UV abszorbeáló kapacitásra, teljes antioxidáns 

kapacitásokra, valamint a nem-enzimatikus H2O2 és •OH semlegesítő képességekre gyakorolt 

hatást elemeztük (Mátai és mtsai., 2019a). Háromféle szempontot vizsgáltunk: (1) milyen 

hatása van az UV-B kezelésnek? (2) módosítja-e a BABA-előkezelés az UV-B-re adott 

választ? (3) van-e a BABA-kezelésnek önmagában 9 nap után is mérhető hatása az 

antioxidáns rendszerre? 
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5.3. táblázat: Az alkalmazott β-aminovajsav (BABA) és UV-B kezelések hatása. 

 

C B UV BUV 

Kétutas ANOVA 

BABA 

hatás? 

UV-B 

hatás? 
Interakció? 

Levélfelszín 108,3±20,9 85,23±10,90 99,49±13,20 70,36±6,76 
negatív 

p = 3x10-3 
  

Teljes tömeg 18,32±0,42 13,91±2,17 17,35±3,25 12,78±0,66 
negatív 

p = 5x10-4 
  

Levéltömeg 4,05±0,27 3,02±0,69 3,86±0,66 2,56±0,10 
negatív 

p = 7x10-4 
  

Y(II) 0,570±0,019 0,560±0,015 0,566±0,016 0,568±0,013    

NPQ 0,924±0,047 1,034±0,184 0,958±0,039 0,816±0,073    

Klorofill 18,75±1,66 18,28±0,64 20,68±1,02 21,85±1,01  
pozitív 

p = 4x10-4 
 

Flavonoid 0,058±0,010 0,063±0,005 0,393±0,040 0,425±0,081  
pozitív 

p < 10-4 
 

UV abszorpció 0,132±0,018 0,135±0,030 0,362±0,045 0,338±0,018  
pozitív 

p < 10-4 
 

H2O2 63,74±0,62 44,81±2,26 80,84±3,96 57,17±3,27 
negatív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

nem 

p = 0,127 

TEAC 0,034±0,004 0,041±0,002 0,064±0,006 0,077±0,008 
pozitív 

p = 0,003 

pozitív 

p < 10-4 

nem 

p = 0,277 

FRAP 0,013±0,000 0,015±0,001 0,024±0,002 0,028±0,000 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

nem 

p = 0,135 

H2O2 kioltás 0,74±0,08 1,19±0,14 1,01±0,08 0,56±0,10  
pozitív 

p = 0,003 
 

OH kioltás 17,65±1,87 12,60±1,63 44,96±3,63 35,07±2,18 
negatív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

nem 

p = 0,072 

A paramétereket a következő mértékegységekben adtuk meg: Levélfelszín (cm2) Teljes tömeg (g), Levéltömeg 

(g), H2O2 (nmol/gfw), TEAC (mg Trolox egyenérték/mg oldott fehérje), FRAP (mg AsA egyenérték/mg oldott 

fehérje), H2O2 kioltás (mM AsA egyenérték/mg oldott fehérje), OH kioltás (µM etanol egyenérték/µg oldott 

fehérje). Az egyes kezelések rövidítései: kezeletlen (C), csak BABA-kezelést kapott (B), csak UV-B kezelést 

kapott (UV), BABA- és UV-B kezelést is kapott (BUV). Az eredményeket átlag ± szórás formában adtuk meg, 

n=4. A kétutas ANOVA elemzéssel kapott p értékeket csak azokban az esetekben tűntettük fel, ahol a 

szignifikáns hatást a post-hoc teszt igazolta. Interakció vizsgálatot csak azokban az esetekben végeztünk, ahol 

mindkét tényező hatása szignifikáns volt. 
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5.7. ábra: A növények kezelésekre adott válaszainak áttekintése. 

A pontok az átlagokat jelölik (n=4) a kezeletlen (C) átlagának (100%, szaggatott fekete vonal) %-ában. A BABA 

kezelést (B) zöld, az UV-B kezelést (UV) kék, az egymást követő BABA és UV-B kezeléseket (BUV) piros 

színnel jelöltük. (A) és (B): a kezeletlentől (C) való szignifikáns (p<0,05, Student-féle kétmintás t-próba) eltérést 

csillag mutatja. (C) és (D): a kezeletlentől (C) való szignifikáns (p<0,05, kétutas ANOVA) BABA hatást a 

kombinált kezelésekben csillaggal, míg szignifikáns (p<0,05, kétutas ANOVA) UV-B hatást a kombinált 

kezelésekben kettős kereszttel jelöltük. A mért paraméterek teljes megnevezése a dolgozat elején, a 

rövidítésjegyzékben szerepelnek. 

 

A szakirodalom alapján az UV-B sugárzás módosítja a növény morfológiáját (Jansen, 

2002), ám ez a hatás nem érvényesült az általunk alkalmazott alacsony dózis esetében (5.3. 

táblázat). Ezzel szemben a BABA gátolta a növény teljes és levéltömegének valamint a levél 

felszínének növekedését. Ugyanez a BABA-hatás érvényesült a kettős kezelést kapott (BUV) 

növények esetében (5.3. táblázat, 5.7. ábra/A, C). Ez a növekedést gátló hatás egyezik a 

korábban, magasabb BABA koncentrációval végzett kísérletek eredményével (Wu és mtsai., 

2010). Sem az UV-B, sem a BABA-kezelés nem befolyásolta a levelekben az 

elektrontranszport fotokémiai hatékonyságát (Y(II), 5.7. ábra/A), ami arra utal, hogy képesek 

voltak alkalmazkodni a kezelésekhez. Ezt támasztja alá a nem-fotokémiai kioltás (NPQ) 

változatlansága is (5.3. táblázat, 5.7. ábra/A), ami egy érzékenyebb stressz indikátor (Hideg és 
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mtsai., 2008; Klughammer és Schreiber, 2008). Meg kell jegyeznünk, hogy az általunk leírt 

eredmények a BABA-kezelés hosszú távú hatásait írja le, mivel a mintavétel 8 nappal a 

kezelés után történt, ami elegendő lehetett a rövid távú válaszok eltűnéséhez. 

A levelek klorofill tartalma kis mértékben változott a BABA-kezelést követő UV-B 

sugárzás hatására (5.3. táblázat, 5.7. ábra/C), tovább erősítve azt a megfigyelést, hogy a 

növények alkalmazkodtak a kísérleti körülményekhez. Az UV-B sugárzás jelentős flavonoid 

akkumulációt idézett elő (5.7. ábra/B), ami egy jól ismert UV-B válasz (Demkura és Ballaré, 

2012). Mivel minden fenolos vegyület erős UV abszorbeáló (Burchard és mtsai., 2000), a 

minták teljes (280-400 nm) UV abszorbeáló kapacitása is megemelkedett (5.7. ábra/B). A 

BABA-kezelés nem változtatott sem a flavonoid-tartalmon, sem az UV abszorbeáló 

kapacitáson, bár korábban szőlő mintákban HPLC-vel bizonyították a BABA flavonoid-

akkumulációt elősegítő hatását (Slaughter és mtsai., 2008). A levelek színi oldalának 

flavonoid szintjének megállapításához a felső epidermisz 375 nm hullámhosszon való 

abszorpciójára van szükség (Goulas és mtsai., 2004). Ebben a paraméterben nagyobb mértékű 

változást figyeltünk meg UV-B hatására, mint a teljes levélből készült kivonat UV 

abszorpciós kapacitásában. Mindebből feltételezhetjük, hogy nem általános, hanem 

specifikusan a levélfelszíni UV-fényt elnyelő képességgel rendelkező vegyületek 

szintézisének növekedése történt. 

A levelek H2O2-tartalmát jelentősen befolyásolta mind az UV-B sugárzás, mind a 

BABA kezelés, azonban egymással ellentétes irányban: a BABA csökkentette, az UV-B 

növelte (5.3. táblázat, 5.7. ábra/B). Magas intenzitású UV-B már 1 perc után képes növelni az 

levelek H2O2 koncentrációját Arabidopsisban (Czégény és mtsai., 2014). Rendszeres alacsony 

dózisú UV-B (PAR mellett alkalmazva) is képes Arabidopsis thaliana (He és mtsai., 2013), 

Vicia faba (He és mtsai., 2005), Hordeum vulgare (Zhao és mtsai., 2015) és Oryza sativa (Dai 

és mtsai., 1997) leveleiben megemelni a H2O2-tartalmat. A mi eredményeink egyrészt 

igazolják a fenti tanulmányokat, másrészt azt bizonyítják, hogy a korábban alkalmazottnál is 

alacsonyabb (amennyire a tanulmányokban használt UV fényforrásokat össze lehet 

hasonlítani) dózisú UV-B sugárzás is H2O2-akkumulációt vált ki (5.7. ábra/B). Mivel a 

kombinált kezelésben mindkét hatás szignifikáns maradt, és a statisztikai elemzés nem 

mutatott interakciót a két tényező között, valószínűsíthetjük, hogy a BABA nagyobb 

mértékben hat a H2O2 semlegesítő folyamatokra, mint amennyire az UV-B az azt termelőkre. 

A hipotézis első fele egyetértésben van Dubreuil-Maurizi és mtsai. 2010-es tanulmányával – 

melyben szőlő sejtkultúrát vizsgáltak – miszerint a BABA még magas koncentrációban sem 
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rendelkezik ROS termelő, mérgező hatással. A második felét az alábbi eredményeink 

támasztják alá. 

Mind a BABA, mind az UV-B kezelés növelte a teljes nem-enzimatikus antioxidáns 

kapacitásokat, habár az UV-B nagyobb mértékben (5.3. táblázat). A két tényező hatása a 

kombinált kezelésben összeadódott (5.7. ábra/D). Az alacsony dózisú UV-B sugárzás pozitív 

hatását a levelek teljes antioxidáns kapacitásaira már leírták Arabidopsis (Csepregi és mtsai., 

2017), szőlő (Majer és Hideg, 2012a) és dohány (Majer és Hideg, 2012b) levelek esetében. 

Az összeadódó hatás vagy annak köszönhető, hogy a BABA és az UV-B különböző 

vegyületcsoportok szintézisét stimulálja, vagy pedig ugyanazon vegyületek mennyiségét 

növelik, de a szabályozó folyamatok eltérő pontjain hatnak. A flavonoid index és az UV 

abszorbeáló kapacitás inkább az előbbi feltételezést támogatja. Azonban a BABA és az UV-B 

hatására bekövetkező ROS-specifikus antioxidáns válaszok között fellépő kölcsönhatás egy 

bonyolultabb mechanizmusra utalnak. Külön-külön mindkét tényező ugyanis pozitív hatással 

rendelkezett, viszont a kettősen kezelt levelek már nem különböztek a kezeletlenektől H2O2 

semlegesítő képességben (5.7. ábra/D). Ennek magyarázatára az alábbi hipotézist állítottuk 

fel: mivel a BABA csökkenti a H2O2-koncentrációt (5.7. ábra/B), ezért a BABA-kezelt 

levelekben kevésbé szükséges a magas nem-enzimatikus H2O2 semlegesítő antioxidánsok 

mennyiségének emelkedése az UV-B sugárzáshoz történő sikeres alkalmazkodáshoz. 

Következésképpen a BABA-kezelt növények kevésbé vannak kitéve a H2O2-ból keletkező 

•OH (Czégény és mtsai., 2014) károsító hatásának, így ezek a minták alacsonyabb •OH 

semlegesítő képességgel rendelkeznek (5.7. ábra/B). Ez a kölcsönhatás a BABA-kezelés és az 

UV-B sugárzásra adott alkalmazkodási folyamatok között eltér a más abiotikus tényezőkkel 

szemben leírtaktól (Jakab és mtsai., 2005; Thevenet és mtsai., 2017; Zimmerli és mtsai., 

2008). A fent vázolt hipotézis mögötti mechanizmus megismeréséhez további vizsgálatokra 

van szükség. 

 

5.3. Az UV-B, a növényi stressztűrő képesség modulátora 

5.3.1. Az UV-B kezelés javít a levelek szárazságtűrő képességén 

Az alacsony dózisú UV-B sugárzásra adott alkalmazkodási válasz nem csak a nem-

enzimatikus antioxidáns hatással rendelkező vegyületek magasabb koncentrációját foglalja 

magában, hanem a megemelkedett enzimatikus antioxidáns aktivitást is (Czégény és mtsai., 

2016a). Ezek a folyamatok átfednek számos más, potenciális stresszor megjelenésére adott 

válasszal, ami felveti a kérdést, hogy az UV-B sugárzás keltette antioxidánsok segíthetik-e a 

növények alkalmazkodását más stresszkörülményekhez. Már korábban felvetődött, hogy az 
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UV-B sugárzás elősegíti a szárazságtoleranciát, mivel hatására a növény néhány morfológiai 

jegye megváltozik (Gitz és Liu-Gitz, 2003), elősegíti flavonoidok és fenoloidok 

akkumulációját a levélben (Ren és mtsai., 2007), illetve csökkenti a sztóma konduktanciát és 

növeli a prolin szintézisét (Poulson és mtsai., 2006). Mivel mind az UV-B, mind a szárazság 

stimulálja az antioxidáns enzimek aktivitását, valószínűsíthető, hogy a jelátviteli útvonalak 

átfednek egymással. A két tényező kombinált hatására adott válaszok viszont nagymértékben 

függhetnek a vizsgált növény genotípusától, fejlettségi állapotától, az alkalmazott UV-B 

dózistól és a szárazság mértékétől (Ren és mtsai., 2007; He és mtsai., 2011; Martínez-Lüscher 

és mtsai., 2015; Robson és mtsai., 2015;). 

 

5.4. táblázat: A kifejlett levelek válaszai az egyes kezelésekre. 

 PARW PARD sUVW pUVW 

Teljes tömeg 28,47±6,14 16,91±2,44* 32,23±5,01 27,73±6,95 

Levéltömeg 2,85±0,24 1,62±0,15* 3,04±0,72 2,20±0,24* 

Klorofill 25,38±1,38 28,73±0,84* 26,78±2,64 28,02±5,18 

Fv/Fm 0,858±0,021 0,874±0,005 0,880±0,003 0,810±0,025* 

Y(II) 0,337±0,017 0,290±0,028* 0,341±0,038 0,315±0,008* 

Y(NPQ) 0,214±0,027 0,356±0,026* 0,185±0,020 0,265±0,026* 

Y(NO) 0,449±0,026 0,354±0,006* 0,506±0,026 0,420±0,024 

Flavonoid 0,14±0,01 0,20±0,03* 0,25±0,03* 0,48±0,04* 

TEAC 4,88±0,65 8,41±0,88* 6,12±0,92* 17,68±0,25* 

FRAP 0,36±0,04 0,50±0,07* 0,49±0,02* 1,04±0,05* 

SOD 8,60±2,28 10,42±0,60 9,57±0,47 13,54±1,61* 

Peroxidáz 0,39±0,09 0,59±0,08* 0,45±0,06 0,63±0,07* 

H2O2 kioltás 10,95±1,32 40,99±4,08* 9,41±0,58 7,59±1,03* 

1O2 kioltás 0,44±0,09 0,95±0,06* 0,52±0,09 0,66±0,04* 

OH kioltás 0,23±0,03 0,27±0,03 0,27±0,02 0,37±0,03* 

A paramétereket a következő mértékegységekben adtuk meg: Teljes tömeg (g), Levéltömeg (g), TEAC (mg 

Trolox egyenérték/mg oldott fehérje), FRAP (mg AsA egyenérték/mg oldott fehérje), SOD (U/µg oldott fehérje), 

Peroxidáz (U/µg oldott fehérje), H2O2 kioltás (mM AsA egyenérték/mg oldott fehérje), 1O2 kioltás (mM AsA 

egyenérték/mg oldott fehérje), OH kioltás (µM etanol egyenérték/µg oldott fehérje). Az egyes kezelések 

rövidítései: kezeletlen (PARW), szárazságkezelést kapott (PARD), 4 napos UV-B előkezelést kapott (sUVW), 

10 napos UV-B kezelést kapott (pUVW). Az eredményeket átlag ± szórás formában adtuk meg, n=5. A 

kezeletlentől (PARW) szignifikánsan (p<0,05, Student-féle kétmintás t-próba) különböző átlagokat csillaggal 

jelöltük. 
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5.8. ábra: A kifejlett levelek kezelésekre adott válaszainak áttekintése. 

A pontok az átlagokat jelölik (n=5) a kezeletlen PARW átlagának (100%, szaggatott fekete vonal) %-ában. A 

szárazságot (PARD) zöld, a négy napos UV-B előkezelést (sUV) kék, a tíz napos UV-B kezelést (pUV) piros 

színnel jelöltük mind normál vízellátottság (W) mind szárazságkezelés (D) esetén. (A) és (B): a kezeletlentől 

(PARW) való szignifikáns (p<0,05, Student-féle kétmintás t-próba) eltérést csillag mutatja. (C) és (D): a 

kezeletlentől (PARW) való szignifikáns (p<0,05, kétutas ANOVA) szárazság hatást a kombinált kezelésekben 

csillaggal, míg szignifikáns (p<0,05, kétutas ANOVA) UV-B hatást a kombinált kezelésekben kettős kereszttel 

jelöltük. A mért paraméterek teljes megnevezése a dolgozat elején, a rövidítésjegyzékben szerepelnek. 

 

Munkánk során dohány (N. benthamiana) növények vízmegvonással elért szárazság és 

alacsony dózisú, akklimatív UV-B hatására bekövetkező antioxidáns válaszait elemeztük 

(Mátai és mtsai., 2019b). Először azt kívántuk megvizsgálni, hogy egy UV-B előkezelés 

befolyásolja-e a szárazságra adott növényi válaszokat. Ezzel nem csak azt tudhattuk meg, 

hogy a növény mennyi ideig tarthatja meg az UV-B által előidézett antioxidáns válaszokat, de 

annak a lehetőségét is, hogy ilyen módon javítható-e gazdasági növények szállíthatósága a 

termelési és felhasználási hely között (Wargent és mtsai., 2011). Másodszor az enzimatikus és 

nem-enzimatikus ROS-specifikus antioxidánsok hozzájárulását vizsgáltuk az egyes 

tényezőkkel szemben, illetve azok egymás utáni és párhuzamos alkalmazása esetén (4.3. 

ábra). 
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A kezeletlen (PARW) és hosszú UV-B sugárzásnak kitett (pUVW) növények 

összehasonlításával látható, hogy a tíznapos UV-B kezelés csak kis mértékben (4-7%) 

csökkentette a levelek Fv/Fm és Y(II) fotokémiai hozamait. Ez azonban inkább az elnyelt 

fotonok hasznosításának újra-rendeződéséből ered, mint a PSII károsodásából, amit a 

jelentősen megemelkedett (25%) Y(NPQ) jelez (5.4. táblázat, 5.8. ábra/A). A pUVW 

növények olyan, az irodalomban megtalálható UV-B sugárzáshoz való alkalmazkodási 

válaszokat mutattak, mint csökkent levéltömeg, megemelkedett flavonoid tartalom és 

magasabb antioxidáns aktivitás (Jansen és mtsai., 1998). A megemelkedett flavonoid tartalmat 

és a teljes antioxidáns kapacitást a rövidebb ideig, 4 napon át UV-B kezelt (sUVW) 

növényekben is megfigyeltük még 10 nappal a kezelés befejezése után is. A vizsgált 

enzimatikus antioxidánsok, a SOD és a peroxidázok egyformán aktiválódtak, ami ellentmond 

egy korábbi, N. tabacum levelek vizsgálatával kapott eredményünknek, amikor azt 

tapasztaltuk, hogy UV-B sugárzás hatására a peroxidázok aktivitása nagyobb mértékben nő, 

mint a SOD aktivitás (Czégény és mtsai., 2016b). Ugyanakkor, az általunk vizsgált N. 

benthamiana levelekben kisebb mértékben növekedett a peroxidázok aktivitása 

(kezeletlenekhez viszonyítva 160%, 5.5. és 5.6. táblázat) UV-B sugárzás hatására, mint egy 

korábbi kísérletben N. tabacum levelekben (900%, Czégény és mtsai., 2016a). A két faj 

válasza közötti különbséget magyarázhatja az alacsonyabb alkalmazott UV-B dózis is. A 

nem-enzimatikus antioxidáns kapacitások kb. háromszorosukra emelkedtek a pUVW 

növényekben a PARW kontrollokhoz képest (5.4. táblázat, 5.8. ábra/B). A ROS specifikus 

antioxidáns kapacitások közül hatékonyabb •OH semlegesítő képességet mértünk, ami 

megegyezik korábbi tapasztalatainkkal (Majer és mtsai., 2014; Czégény és mtsai., 2016a). Az 

alacsony dózisú UV-B kezelés (pUVW) során megemelkedő 1O2 semlegesítő képességet mi 

írtuk le először (5.8. ábra/B). A flavonoidok jó H2O2 semlegesítő kapacitással rendelkező 

komponenesek (Csepregi és Hideg, 2018), ezért meglepő, hogy ez nem jelenik meg a 

hosszabb UV-B kezelést kapott pUVW mintákban, a magas flavonoid tartalom ellenére (5.8. 

ábra/B). A sUVW növényekben nem tapasztaltunk növekedést sem az enzimatikus, sem a 

nem-enzimatikus ROS specifikus antioxidánsok aktivitásában 10 nappal az UV-B kezelés 

után. Feltételezhetjük, hogy ezek olyan rövid távú hatások, melyek fenntartására a növénynek 

nincs szüksége, ha már nincs UV-B sugárzásnak kitéve, ám ezt a hipotézist még kísérletesen 

igazolni kell. 
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5.5. táblázat: A kifejlett levelek válaszai az UV-B előkezeléssel alkalmazott szárazságra. 

 

PARW PARD sUVW sUVD 

Kétutas ANOVA 

 
Szárazság 

hatás? 

UV-B 

hatás? 
Interakció? 

Teljes tömeg 28,47±6,14 16,91±2,44 32,23±5,01 20,01±3,16 
negatív 

p < 10-4 
  

Levéltömeg 2,85±0,24 1,62±0,15 3,04±0,72 1,87±0,36 
negatív 

p < 10-4 
  

Klorofill 25,38±1,38 28,73±0,84 26,78±2,64 24,72±3,12    

Fv/Fm 0,858±0,021 0,874±0,005 0,880±0,003 0,849±0,012    

Y(II) 0,337±0,017 0,290±0,028 0,341±0,038 0,318±0,030    

Y(NPQ) 0,214±0,027 0,356±0,026 0,185±0,020 0,219±0,018 
pozitív 

p < 10-4 

negatív 

p < 10-4 

igen 

p < 10-4 

Y(NO) 0,449±0,026 0,354±0,006 0,506±0,026 0,471±0,018 
negatív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

igen 

p = 7,7x10-4 

Flavonoid 0,14±0,01 0,20±0,03 0,25±0,03 0,33±0,02 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

nem 

p = 0,149 

TEAC 4,88±0,65 8,41±0,88 6,12±0,92 7,50±0,75 
pozitív 

p < 10-4 
  

FRAP 0,36±0,04 0,50±0,07 0,49±0,02 0,57±0,03 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

nem 

p = 0,053 

SOD 8,60±2,28 10,42±0,60 9,57±0,47 12,11±2,37    

Peroxidáz 0,39±0,09 0,59±0,08 0,45±0,06 0,53±0,11    

H2O2 kioltás 10,95±1,32 40,99±4,08 9,41±0,58 13,41±2,56 
pozitív 

p < 10-4 
  

1O2 kioltás 0,44±0,09 0,95±0,06 0,52±0,09 0,58±0,06    

OH kioltás 0,23±0,03 0,27±0,03 0,27±0,02 1,22±0,09    

Az egyes kezelések rövidítései: kezeletlen (PARW), csak szárazságkezelést kapott (PARD), csak 4 napos UV-B 

előkezelést kapott (sUVW), 4 napos UV-B előkezelést és szárazságkezelést is kapott (sUVD). A mértékegységek 

megegyeznek az 5.4. táblázatéval. A kétutas ANOVA elemzéssel kapott p értékeket csak azokban az esetekben 

tűntettük fel, melyeket a post-hoc teszt igazolt. Interakció vizsgálatot csak azokban az esetekben végeztünk, ahol 

mindkét tényező szignifikáns volt. 

 

A tíznapos vízmegvonásnak kitett (PARD) N. benthamiana növények föld feletti 

tömege alulmaradt a jó vízellátottságú kontroll (PARW) növényekéhez képest (5.8. ábra/A). 

A vizsgált fotokémiai paraméterek alapján az alkalmazott vízmegvonás inkább 

alkalmazkodási-, mint stresszválaszt váltott ki a PARD növényekben. Az Fv/Fm hozamot 

nem módosította, viszont a Y(II) 14%-kal csökkent a PARD levelekben a PARW 

kontrollokban mért értékekhez képest. Hasonlóan az UV-B kezeléshez, a szárazság hatására is 
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megnőtt a szabályozott nem-fotokémiai kioltás Y(NPQ) (5.8. ábra/A). Különbség volt 

azonban a szárazság és az UV-B kezelésre adott válaszok között, mivel az előbbire az Y(NO) 

csökkent. Ugyan a magasabb Y(NPQ) fokozott fényvédelmet jelez, valószínűleg a PSII 

működéséből eredő ROS keletkezés ellen (Schreiber és Klughammer, 2008), a PARD 

növények jelentősen nagyobb 1O2 kioltó képességgel rendelkeztek, mint a kezeletlen 

növények (5.8. ábra/B). Mind az enzimatikus, mind a nem-enzimatikus H2O2 elleni védelem 

megemelkedett a szárazság hatására, bár a H2O2-szintet potenciálisan emelő SOD-aktivitás 

nem változott. A szárazságnak kitett PARD növények magasabb flavonoid-tartalommal és 

nem-enzimatikus teljes antioxidáns kapacitással rendelkeztek a PARW kontrollokhoz képest, 

bár az emelkedés kisebb mértékű volt, mint az UV-B sugárzásnak kitett pUVW növények 

esetében (5.8. ábra/B). 

A vízmegvonás fent leírt hatásának ismeretében könnyebben értelmezhetjük az UV-B 

előkezelést is kapott növények válaszait. Az UV-B előkezelést is kapott növények (sUVD) 

leveleiben nagyobb mértékű flavonoid akkumulációt és FRAP növekedést figyeltünk meg, 

mint a csak vízmegvonásban részesült (PARD) növények esetében (5.5. táblázat, 5.8. ábra/D). 

Az UV-B előkezelés nem módosított a 10 napos szárazság végén mérhető TEAC-aktivitás 

növekedésen. A szárazságkezelés hatására megemelkedett specifikus ROS semlegesítő 

kapacitások közül (5.4. táblázat, 5.8. ábra/B) egyedül a nem-enzimatikus H2O2 kioltó 

képességet figyeltük meg a kettős kezelést (sUVD) kapott növényekben (5.5. táblázat, 5.8. 

ábra/D). Az UV-B előkezelés miatt a szárazság nem tudta kifejteni negatív hatását a levelek 

fotokémiai folyamataira: míg a vízmegvonás növelte a Y(NPQ)-t és csökkentette a Y(NO)-t, 

addig a sUVD növények csökkent a Y(NPQ) és megemelkedett Y(NO) hozamokkal 

rendelkeztek (5.5. táblázat). Azonban a szárazság levél- és föld feletti tömeget csökkentő 

hatását nem befolyásolta az UV-B előkezelés (5.5. táblázat, 5.8. ábra/C). 

A szárazság és az UV-B párhuzamos alkalmazása (pUVD) esetén több interaktív 

hatást figyeltünk meg, mint a szekvenciálisan kezelt növényeknél. Annak ellenére, hogy 

mindkét tényező külön-külön a fotokémiai hozamok csökkenéséhez vezetett, együttes 

jelenlétük nem volt hatással a Y(II)-re (5.6. táblázat, 5.8. ábra/C). A nem-fotokémiai kioltó 

folyamatokra csak a szárazság Y(NO) csökkentő és Y(NPQ) növelő hatását figyeltük meg 

(5.6. táblázat, 5.8. ábra/C). Hasonlóan a szekvenciális kezeléshez, a párhuzamos UV-B 

kezelés sem módosította a szárazság levél- és föld feletti tömeget csökkentő hatását. A 

párhuzamos UV-B és szárazságkezelést kapott növények rendelkeztek a legmagasabb 

flavonoid indexszel, TEAC és FRAP aktivitással, valamint 1O2 kioltó képességgel (5.6. 

táblázat). A vizsgált ROS semlegesítő enzimek aktivitására az UV-B jelenléte volt nagyobb 
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hatással. A fent leírt nem-enzimatikus H2O2 semlegesítő képesség UV-B kezelés okozta 

csökkenését az ezzel párhuzamosan alkalmazott vízmegvonás felülírta (5.6. táblázat, 5.8. 

ábra/D). 

 

5.6. táblázat: A kifejlett levelek válaszai a párhuzamos UV-B és szárazságkezelésre. 

 

PARW PARD pUVW pUVD 

Kétutas ANOVA 

 
Szárazság 

hatás? 

UV-B 

hatás? 
Interakció? 

Teljes tömeg 28,47±6,14 16,91±2,44 27,73±6,95 16,83±3,05 
negatív 

p < 10-4 
  

Levéltömeg 2,85±0,24 1,62±0,15 2,20±0,24 1,57±0,35 
negatív 

p < 10-4 
  

Klorofill 25,38±1,38 28,73±0,84 28,02±5,18 30,68±1,90    

Fv/Fm 0,858±0,021 0,874±0,005 0,810±0,025 0,864±0,009    

Y(II) 0,337±0,017 0,290±0,028 0,315±0,008 0,316±0,030    

Y(NPQ) 0,214±0,027 0,356±0,026 0,265±0,026 0,336±0,035 
pozitív 

p < 10-4 
  

Y(NO) 0,449±0,026 0,354±0,006 0,420±0,024 0,348±0,022 
negatív 

p < 10-4 
  

Flavonoid 0,14±0,01 0,20±0,03 0,48±0,04 0,70±0,01 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

igen 

p = 0,039 

TEAC 4,88±0,65 8,41±0,88 17,68±0,25 22,28±1,25 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

igen 

p = 0,045 

FRAP 0,36±0,04 0,50±0,07 1,04±0,05 1,21±0,16 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

nem 

p = 0,576 

SOD 8,60±2,28 10,42±0,60 13,54±1,61 29,33±8,32  
pozitív 

p < 10-4 
 

Peroxidáz 0,39±0,09 0,59±0,08 0,63±0,07 0,73±0,17  
pozitív 

p < 10-4 
 

H2O2 kioltás 10,95±1,32 40,99±4,08 7,59±1,03 39,64±1,02 
pozitív 

p < 10-4 
  

1O2 kioltás 0,44±0,09 0,95±0,06 0,66±0,04 1,06±0,09 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

igen 

p = 0,024 

OH kioltás 0,23±0,03 0,27±0,03 0,37±0,03 0,55±0,034  
pozitív 

p < 10-4 
 

Az egyes kezelések rövidítései: kezeletlen (PARW), csak szárazságkezelést kapott (PARD), csak 10 napos UV-

B kezelést kapott (pUVW), 10 napos UV-B kezelést és szárazságkezelést is kapott (pUVD). A mértékegységek 

megegyeznek az 5.4. táblázatéval. A kétutas ANOVA elemzéssel kapott p értékeket csak azokban az esetekben 

tűntettük fel, melyeket a post-hoc teszt igazolt. Interakció vizsgálatot csak azokban az esetekben végeztünk, ahol 

mindkét tényező szignifikáns volt. 

 

A fent leírtak alapján elmondható, hogy a vizsgált antioxidáns paraméterek 

mindegyike legalább az egyik kezelés hatására emelkedett. Közülük volt olyan, amelyik vagy 
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csak az UV-B sugárzás (SOD aktivitás, •OH semlegesítő képesség) vagy csak a szárazság 

(nem-enzimatikus H2O2 semlegesítés) hatására emelkedett meg külön-külön alkalmazásuk 

során, és ezek a válaszok szignifikánsak maradtak a kettős kezelések esetében is. A H2O2 egy 

jelátvivő molekula a növényekben (Mittler, 2002), és minden olyan esetben, ahol az UV-B 

sugárzás, mint tényező felmerül, a H2O2 semlegesítő folyamatok változásai külön 

jelentősséggel bírnak (Czégény és mtsai., 2016b). Öt paraméter (peroxidáz aktivitás, 

flavonoid index, TEAC, FRAP és 1O2 kioltó képesség) mind szárazság, mind UV-B kezelésre 

emelkedett. Amikor azonban mindkét tényezővel kezeltük a növényeket, a peroxidáz 

aktivitásra csak az UV-B sugárzás volt hatással. A további négy paraméterre mind a 

szárazság, mind az UV-B szignifikáns hatást fejtett ki a kettősen kezelt növények esetében. 

TEAC és FRAP esetében a két tényező hatása összeadódott, míg a flavonoid indexre 

szinergikus hatást figyeltünk meg. TEAC esetében a szárazság +72 ± 18%, az UV-B +262 ± 

14% változáshoz vezetett, melyek matematikai összege (+334 ± 23%) szinte azonos a kettős 

kezelés hatására bekövetkező 356 ± 18%-os növekedéssel. Hasonló számolást elvégezve 

FRAP esetében a matematikai összeg +227 ± 23%, a kettős kezelés hatása pedig +235 ± 24%. 

Flavonoid index esetében viszont a kettős kezelés hatása +397 ± 7% volt, ami jóval felülmúlta 

a +284 ± 22% matematikai összeget. Habár számos flavonoid rendelkezik magas antioxidáns 

kapacitással (Csepregi és mtsai., 2016), ilyen típusú növényen belüli funkciójuk még további 

vizsgálatra szorul. Az, hogy a mi kísérletünk során a teljes antioxidáns kapacitások (TEAC és 

FRAP) hasonló változást mutattak, mint a flavonoid index, ezt a növényen belüli funkciót 

látszik alátámasztani. Arról azonban megoszlanak az irodalomban a vélemények, hogy a 

flavonoid indexként mért epidermális UV-A abszorbeáló komponensek milyen arányban 

reprezentálják a teljes flavonoid tartalmat (Agati és mtsai., 2002; Goulas és mtsai., 2004; 

Bilger és mtsai., 2007). Érdemes megjegyezni, hogy a nem-enzimatikus H2O2 semlegesítő és 

1O2 kioltó képességek nem mutattak olyan additivitást, mint a flavonoid index, pedig a 

flavonoidok magas reaktivitást mutatnak mindkét ROS-sal szemben (Csepregi és Hideg, 

2018). Ebből arra következtethetünk, hogy más vegyületcsoportba tartozó antioxidánsok (pl.: 

AsA, GSH, tokoferol) is nagy valószínűséggel aktiválódtak a kezelések hatására. Figyelemre 

méltó az az eredmény, hogy a rövid UV-B előkezelésnek tartós hatása volt a flavonoid 

indexre és a FRAP-ra, bár ezek a paraméterek nem mutattak olyan összeadhatóságot, mint a 

párhuzamos kezelés esetében. Az egyes tényezők hatására bekövetkező változások 

matematikai összege +119 ± 20%, míg a kettős kezelés (UV-B előkezelés és szárazság) hatása 

+136 ± 14% volt. FRAP esetében ezek az értékek +76 ± 22% és +57 ± 10% voltak. Korábban 

felvetődött, Lactuca sativa növényekkel végzett tanulmány során, hogy a korai fejlődési 
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stádium alatt kapott UV-B sugárzás erősíti a fényvédelmet (Wargent és mtsai., 2011). A fent 

ismertetett eredmények alapján az UV-B előkezelés képes fokozni a szárazság elleni védelmet 

a flavonoid-tartalom és a levelek teljes antioxidáns kapacitásának növelésével. Azonban az itt 

leírt összefüggések természetes körülmények közötti jelentőségének igazolásához további, 

szabadföldi vizsgálatok lesznek szükségesek. 

A növénynevelő kamrákban végzett modell kísérleteket sokszor éri az a bírálat, hogy a 

stresszmentesen fejlődő növényeket hirtelen éri a változás, a tanulmányozott potenciális 

stresszor. A gyorsan fejlődő Nicotiana fajokkal végzett modell kísérletek lehetővé tették, 

hogy olyan levelek alkalmazkodási válaszait is megfigyeljük, melyeket az UV-B kezelés, 

illetve a vízmegvonás megkezdésekor még levélrügy állapotban voltak, és a kezelések alatt 

indultak növekedésnek. Ezek a fiatal levelek (FL) másképpen reagáltak mind az egy faktoros, 

mind a kombinált kezelésekre. Az alábbiakban ezeket a válaszokat elemezzük. 

 

5.3.2. A fiatal levelek természetes módon ellenállóbbak a szárazsággal szemben 

Mivel a növények életük során folyamatosan növekednek, adott időpontban különböző 

korú és fejlettségi állapotú levelek is előfordulnak. A fejlődésbeli különbség befolyásolja a 

stresszre adott antioxidáns válaszokat is, melyet szőlő, lúdfű és N. tabacum esetében már 

megfigyeltek (Majer és Hideg, 2012a; Csepregi és mtsai., 2017; Rácz és mtsai., 2018). 

Munkánk során ugyanazon N. benthamiana növények még fejlődésben lévő leveleit (FL, 4.3. 

ábra) vizsgáltuk, mint amelyek kifejlett leveleinek (KL) elemzését az 5.3.1. pont részletezi. 

Ezt megelőzően összehasonlítottuk a kezeletlen fiatal és kifejlett leveleket a vizsgálati 

szempontok szerint (5.7. táblázat első két oszlopa). A kezeletlen növények (PARW) fejlődő 

levelei tömegben és klorofilltartalomban alulmaradtak a kifejlett levelekhez képest, de 

flavonoid tartalmuk megegyezett (5.7. táblázat). A FL kb. 10%-kal alacsonyabb Fv/Fm 

értékkel rendelkeztek, mint a KL, de se Y(II)-ben, se Y(NPQ)-ban, se Y(NO)-ban nem 

különböztek egymástól. A FL sokkal alacsonyabb teljes antioxidáns kapacitásokkal, 

peroxidáz aktivitással és kevesebb 1O2 és •OH semlegesítő komponensekkel rendelkeztek a 

KL-hez képest, viszont SOD aktivitásban és a nem-enzimatikus H2O2 semlegesítő 

komponensek mennyiségében felülmúlták azokat (5.7. táblázat). 

A FL válaszai az önmagában, egyfaktoros kezelésként alkalmazott tíz napos UV-B 

sugárzásra (pUVW) több pontban is eltért a KL esetében tapasztaltaktól. Az UV-B egyedül 

nem csökkentette a levelek tömegét, és nem volt hatása a fotokémiai folyamatokra (5.7. 

táblázat, 5.9. ábra/A). Másrészről viszont segítette a flavonoidszint növekedését, a teljes 

antioxidáns kapacitások (TEAC és FRAP), a 1O2 és a •OH kioltó képességek emelkedését 



60 
 

(5.7. táblázat, 5.9. ábra/B). Érdekes módon sem a H2O2-t termelő, sem az azt semlegesítő 

folyamatok nem aktiválódtak (5.7. táblázat, 5.9. ábra/B). Azok a fiatal levelek, melyek a 

szekvenciális kezelés során a szárazságkezelés ideje (10 nap) alatt kezdtek el fejlődni, nem 

érzékelték közvetlenül a négy napos UV-B előkezelést (sUVW). Mivel ezek a levelek egyedül 

•OH kioltásban mutattak eltérést a kontrollokhoz képest (5.7. táblázat, 5.9. ábra/B), 

feltételezhetjük, hogy az UV-B nem indukál hosszú távú szisztémás válaszokat a növényben. 

A szárazság nem befolyásolta a FL (PARD) antioxidáns válaszait, ugyanakkor a KL-hez 

hasonlóan csökkentette a levéltömeget, viszont növelte a klorofill tartalmat (5.7. táblázat, 5.9. 

ábra/B). További eltérő válasz, hogy a fiatal levelekben az Fv/Fm növekedett, míg a Y(II) 

változatlan maradt a szárazság hatására. A nem-fotokémiai kioltó folyamatok viszont azonos 

módon változtak az eltérő korú levelekben (5.7. táblázat, 5.9. ábra/A). 

 

5.7. táblázat: Kifejlett kezeletlen (PARW KL) és a fiatal (FL) levelek válaszai az egyes 

kezelésekre. 

 PARW KL PARW FL PARD FL sUVW FL pUVW FL 

Levéltömeg 2,85±0,24 1,15±0,22* 0,81±0,20* 1,27±0,23 0,96±0,18 

Klorofill 25,38±1,38 20,44±0,89* 28,74±2,88* 22,42±1,80 21,50±4,31 

Fv/Fm 0,858±0,021 0,765±0,045* 0,868±0,007* 0,783±0,011 0,754±0,031 

Y(II) 0,337±0,017 0,321±0,016 0,334±0,012 0,312±0,004 0,309±0,015 

Y(NPQ) 0,214±0,027 0,241±0,018 0,308±0,032* 0,236±0,017 0,268±0,040 

Y(NO) 0,449±0,026 0,438±0,006 0,358±0,032* 0,467±0,036 0,423±0,028 

Flavonoid 0,14±0,01 0,16±0,03 0,27±0,02* 0,15±0,01 0,69±0,03* 

TEAC 4,88±0,65 0,83±0,10* 0,74±0,11 0,79±0,09 1,68±0,24* 

FRAP 0,36±0,04 0,09±0,02* 0,08±0,01 0,09±0,01 0,23±0,01* 

SOD 8,60±2,28 5,93±1,01 7,31±1,09 4,64±0,12 6,32±0,68 

Peroxidáz 0,39±0,09 0,10±0,02* 0,13±0,03 0,10±0,01 0,12±0,03 

H2O2 kioltás 10,95±1,32 13,21±1,24 10,59±1,32 15,72±3,59 13,78±1,32 

1O2 kioltás 0,44±0,09 0,12±0,03* 0,16±0,03 0,15±0,04 0,18±0,04* 

OH kioltás 0,23±0,03 0,026±0,006* 0,028±0,003 0,013±0,003* 0,082±0,006* 

A paramétereket a következő mértékegységekben adtuk meg: Levéltömeg (g), TEAC (mg Trolox egyenérték/mg 

oldott fehérje), FRAP (mg AsA egyenérték/mg oldott fehérje), SOD (U/µg oldott fehérje), Peroxidáz (U/µg 

oldott fehérje), H2O2 kioltás (mM AsA egyenérték/mg oldott fehérje), 1O2 kioltás (mM AsA egyenérték/mg 

oldott fehérje), OH kioltás (µM etanol egyenérték/µg oldott fehérje). Az egyes kezelések rövidítései 

megegyeznek az 5.4. táblázatéval. Az eredményeket átlag ± szórás formában adtuk meg, n=5. PARW FL-t 

PARW KL-hez, a többi FL csoportot PARW FL-hez viszonyítottuk, a szignifikánsan (p<0,05, Student-féle 

kétmintás t-próba) különböző átlagokat csillaggal jelöltük. 
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5.9. ábra: A fiatal levelek (FL) kezelésekre adott válaszainak áttekintése. 

A pontok az átlagokat jelölik (n=5) a kezeletlen PARW átlagának (100%, szaggatott fekete vonal) %-ában. A 

szárazságot (PARD) zöld, a négy napos UV-B előkezelést (sUV) kék, a tíz napos UV-B kezelést (pUV) piros 

színnel jelöltük mind normál vízellátottság (W) mind szárazságkezelés (D) esetén. (A) és (B): a kezeletlentől 

(PARW) való szignifikáns (p<0,05, Student-féle kétmintás t-próba) eltérést csillag mutatja. (C) és (D): a 

kezeletlentől (PARW) való szignifikáns (p<0,05, kétutas ANOVA) szárazság hatást a kombinált kezelésekben 

csillaggal, míg szignifikáns (p<0,05, kétutas ANOVA) UV-B hatást a kombinált kezelésekben kettős kereszttel 

jelöltük. A mért paraméterek teljes megnevezése a dolgozat elején, a rövidítésjegyzékben szerepelnek. 

 

Az UV-B előkezelést követő szárazságkezelés végén az sUVD növényekről származó 

FL válaszait az egyfaktoros kezelésekre adottakkal (sUVW és sPARD) összevetve azt 

tapasztaltuk, hogy egy paraméter kivételével a szárazság volt a meghatározó tényező. Ezen 

levelek tömege kisebb volt, mint a kezeletleneké, valamint alacsonyabb Y(NO) és magasabb 

flavanoid-tartalommal rendelkeztek. Ugyanakkor a klorofilltartalom, az Fv/Fm, a Y(II) és a 

Y(NPQ) (melyek a PARD mintákban emelkedtek) már nem voltak szignifikánsan 

különbözőek a kontrollokhoz viszonyítva (5.8. táblázat). A párhuzamosan alkalmazott 

kezelések (pUVD) hatására a FL-ben ugyanolyan flavonoid akkumulációt figyeltünk meg, 

mint a KL-ben. Ezekben a levelekben a szárazságra jellemző levéltömeg, Fv/Fm és Y(II) 
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csökkenés nem következett be, de a nem-fotokémiai kioltások (Y(NPQ) és Y(NO)) ugyanúgy 

változtak (5.9. táblázat, 5.9. ábra/C). A mért antioxidánsok közül a TEAC, a FRAP, a 1O2 és a 

•OH kioltó képességek UV-B általi növekedését figyeltük meg, a szárazság nem volt hatással 

egyik antioxidánsra sem a pUVD mintákban (5.9. táblázat, 5.9. ábra/D). 

 

5.8. táblázat: Fiatal levelek (FL) válaszai az UV-B előkezeléssel alkalmazott szárazságra. 

 

PARW PARD sUVW sUVD 

Kétutas ANOVA 

 
Szárazság 

hatás? 

UV-B 

hatás? 
Interakció? 

Levéltömeg 1,15±0,22 0,81±0,20 1,27±0,23 0,86±0,13 
negatív 

p < 10-4 
  

Klorofill 20,44±0,89 28,74±2,88 22,42±1,80 24,49±1,33    

Fv/Fm 0,765±0,045 0,868±0,007 0,783±0,011 0,793±0,001    

Y(II) 0,321±0,016 0,334±0,012 0,312±0,004 0,363±0,007    

Y(NPQ) 0,241±0,018 0,308±0,032 0,236±0,017 0,216±0,002    

Y(NO) 0,438±0,006 0,358±0,032 0,467±0,036 0,416±0,013 
negatív 

p < 10-4 
  

Flavonoid 0,16±0,03 0,27±0,02 0,15±0,01 0,24±0,03 
pozitív 

p < 10-4 
  

TEAC 0,83±0,10 0,74±0,11 0,79±0,09 0,95±0,13    

FRAP 0,09±0,02 0,08±0,01 0,09±0,01 0,11±0,02    

SOD 5,93±1,01 7,31±1,09 4,64±0,12 6,08±0,65    

Peroxidáz 0,10±0,02 0,13±0,03 0,10±0,01 0,12±0,02    

H2O2 kioltás 13,21±1,24 10,59±1,32 15,72±3,59 12,73±3,53    

1O2 kioltás 0,12±0,03 0,16±0,03 0,15±0,04 0,24±0,04    

OH kioltás 0,026±0,006 0,028±0,003 0,013±0,003 0,026±0,001    

Az egyes kezelések rövidítései: kezeletlen (PARW), csak szárazságkezelést kapott (PARD), csak 4 napos UV-B 

előkezelést kapott (sUVW), 4 napos UV-B előkezelést és szárazságkezelést is kapott (sUVD). A mértékegységek 

megegyeznek az 5.7. táblázatéval. A kétutas ANOVA elemzéssel kapott p értékeket csak azokban az esetekben 

tűntettük fel, melyeket a post-hoc teszt igazolt. Interakció vizsgálatot csak azokban az esetekben végeztünk, ahol 

mindkét tényező szignifikáns volt. 
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5.9. táblázat: Fiatal levelek (FL) válaszai a párhuzamos UV-B és szárazságkezelésre. 

 

PARW PARD pUVW pUVD 

Kétutas ANOVA 

 
Szárazság 

hatás? 

UV-B 

hatás? 
Interakció? 

Teljes tömeg 1,15±0,22 0,81±0,20 0,96±0,18 0,76±0,21    

Levéltömeg 20,44±0,89 28,74±2,88 21,50±4,31 30,62±1,61 
pozitív 

p < 10-4 
  

Klorofill 0,765±0,045 0,868±0,007 0,754±0,031 0,861±0,011    

Fv/Fm 0,321±0,016 0,334±0,012 0,309±0,015 0,331±0,022    

Y(II) 0,241±0,018 0,308±0,032 0,268±0,040 0,317±0,023 
pozitív 

p < 3,8 10-4 
  

Y(NPQ) 0,438±0,006 0,358±0,032 0,423±0,028 0,353±0,033 
negatív 

p < 10-4 
  

Y(NO) 0,16±0,03 0,27±0,02 0,69±0,03 0,93±0,04 
pozitív 

p < 10-4 

pozitív 

p < 10-4 

igen 

p = 0,042 

Flavonoid 0,83±0,10 0,74±0,11 1,68±0,24 2,40±0,28  
pozitív 

p < 10-4 
 

TEAC 0,09±0,02 0,08±0,01 0,23±0,01 0,27±0,02  
pozitív 

p < 10-4 
 

FRAP 5,93±1,01 7,31±1,09 6,32±0,68 12,30±2,83    

SOD 0,10±0,02 0,13±0,03 0,12±0,03 0,15±0,03    

Peroxidáz 13,21±1,24 10,59±1,32 13,78±1,32 19,27±2,83    

H2O2 kioltás 0,12±0,03 0,16±0,03 0,18±0,04 0,22±0,03  
pozitív 

p = 2,92 10-4 
 

1O2 kioltás 0,026±0,006 0,028±0,003 0,082±0,006 0,104±0,001  
pozitív 

p < 10-4 
 

OH kioltás 1,15±0,22 0,81±0,20 0,96±0,18 0,76±0,21    

Az egyes kezelések rövidítései: kezeletlen (PARW), csak szárazságkezelést kapott (PARD), csak 10 napos UV-

B kezelést kapott (pUVW), 10 napos UV-B kezelést és szárazságkezelést is kapott (pUVD). A mértékegységek 

megegyeznek az 5.7. táblázatéval. A kétutas ANOVA elemzéssel kapott p értékeket csak azokban az esetekben 

tűntettük fel, melyeket a post-hoc teszt igazolt. Interakció vizsgálatot csak azokban az esetekben végeztünk, ahol 

mindkét tényező szignifikáns volt. 

 

A fent leírtak alapján látható, hogy a még fejlődésben lévő levelek nem minden 

esetben adtak ugyanolyan választ, mint a kifejlett levelek. Például a szárazság csökkentette 

mindkét korú levél friss tömegét, viszont az UV-B tömegcsökkentő hatása (Jansen és mtsai., 

1998) csak KL-nél volt megfigyelhető. Még a tíznapos UV-B kezelésnek sem volt hatása a FL 

tömegére, ami egy teljes növényre kiterjedő összetett UV-B választ feltételez. A fotokémiai 

paramétereket figyelembe véve a FL is, hasonlóan a KL-hez inkább alkalmazkodási, mint 
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stresszválaszt mutatott a kezelések hatására. Chaves és mtsai. 2003-as tanulmánya alapján a 

fiatal levelek természetes módon ellenállóbbak a szárazsággal szemben, ami az eltérő 

ozmoregulációnak köszönhető. Ezzel összhangban, a kísérleteinkben a szárazságkezelés (sem 

önmagában, sem UV-B kezeléssel együtt) nem váltott ki antioxidáns választ a FL-ben. 

Ugyanakkor az UV-B kezelésre is csak a nem-enzimatikus antioxidánsok (TEAC, FRAP, 1O2 

és •OH kioltás) aktivitása emelkedett, az enzimeké nem. Az egyetlen tulajdonság, melyben a 

szárazság és az UV-B sugárzás (csak párhuzamos kezelés során) hatása összeadódott a FL-

ben, a flavonoidszint növekedése volt. A párhuzamos kezelés hatására bekövetkező +482 ± 

22% változás meghaladta a két tényező hatásának matematikai összeadásával kapott +402 ± 

22%-ot. Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a fiatal levelek esetében a flavonoidok nem 

magas antioxidáns aktivitásukkal járulnak hozzá a szárazságtűréshez, pontos szerepük 

megállapítása azonban túlmutat jelenlegi kísérletünkön. Összességében azt tapasztaltuk, hogy 

a fiatal levelek természetes módon ellenállóbbak a szárazsággal szemben, valamint, hogy az 

UV-B sugárzásnak csak közvetlenül van hatása, ami a nem-enzimatikus antioxidánsok 

aktivitásának emelkedésében mérhető. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A növények enzimatikus és nem-enzimatikus antioxidánsokból álló összetett 

hálózattal rendelkeznek az oxidatív károsodás megelőzésére, illetve mérséklésére. A 

növények válaszait, a környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás sikerét az antioxidánsok és a 

prooxidánsok egyensúlya határozza meg. Utóbbiak közül kiemelt szereppel bír a H2O2, mely 

alacsony szöveti koncentrációban jelátviteli molekulaként is funkcionál. A levelek H2O2 

tartalmát meghatározó irodalmi módszereket összehasonlítva optimalizáltunk egy xylenol 

orange kromofóron alapuló technikát (Mátai és Hideg, 2017). Ez az új módszer tette lehetővé, 

hogy egy biotikus stressz, a szőlő ’Candidatus Phytoplasma solani’ által okozott „Bois noir” 

fertőzését vizsgálva megállapítsuk, hogy ebben a növény-patogén kölcsönhatásban a H2O2 a 

biotikus stresszor jelenlétének indikátora. Ugyanakkor megfigyeléseink nem igazolták a ROS 

szerepét a szőlőnövény e betegségből történő felépülésben (Mátai és mtsai., elbírálás alatt). 

A különböző környezeti hatások, mint potenciális stresszorok aktiválhatnak hasonló 

antioxidáns válaszokat, vagyis az egyes tényezők befolyásolhatják a növények válaszát egy 

másikkal szemben. Ezt a kölcsönhatást a magunk javára fordítva képesek lehetünk megvédeni 

gazdasági növényeinket a különböző biotikus és abiotikus stresszhatásokkal szemben a 

természetben is jelenlévő anyagok használatával, a környezetre káros vegyszerek alkalmazása 

nélkül. Munkánk során β-aminovajsavat (BABA) használtunk GLRaV-1 fertőzött szőlő 

növényeken és azt tapasztaltuk, hogy a BABA képes segíteni a felépülést a vírusfertőzésből 

(Csikászné Krizsics és mtsai., 2014). A pontos kezelési terv azonban a fertőzöttség 

mértékétől, a gazdasági haszonnövény élettani állapotától függ, ezért felállításához a 

gyakorlati alkalmazás során további kísérletekre lesz szükség. A BABA kezelés lehetséges 

stresszválaszt módosító hatásait UV-B sugárzásnak kitett Nicotiana tabacum modell 

növényeken is vizsgáltuk. Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy az egyszeri kezelésnek is 

hosszútávú hatása van. A BABA előkezelés segíti az UV-B sugárzáshoz való alkalmazkodást 

az antioxidáns kapacitás serkentése által (Mátai és mtsai., 2019a). A BABA „priming” 

szerepe korábban már ismert volt, azonban tudomásunk szerint mi vizsgáltuk először a 

levelek teljes antioxidáns kapacitására gyakorolt hatását. 

Az UV-B sugárzás kölcsönhatásait a BABA mellett más, természetes környezeti 

hatásokkal is megvizsgáltuk. Mivel az alacsony dózisú UV-B a növényi növekedés és fejlődés 

szabályozójaként más tényezőkkel átfedő jelátviteli útvonalakat is aktivál, módosíthatja az 

ezekre a tényezőkre adott stresszválaszokat (Jansen és mtsai., 2019). Ennek vizsgálatához 

Nicotiana benthamiana növényeket tettünk ki UV-B és szárazságkezelésnek, ezeket egymást 
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követően, illetve egyidejűleg alkalmazva. A levelek teljes antioxidáns kapacitására és a 

szinglett oxigén kioltó képességére gyakorolt egyfaktoros hatásuk összeadódott a két faktort 

párhuzamosan alkalmazva, illetve a flavonoid tartalom esetében szinergia lépett fel. 

Megállapítottuk továbbá, hogy az UV-B előkezelés hosszútávú hatásaként a közvetlenül 

besugárzott levelekben a teljes antioxidáns kapacitás és a flavonoid-tartalom növelésével 

mérsékelte az azt követő szárazságkezelés kedvezőtlen hatásait (Mátai és mtsai., 2019b). Ez 

felveti annak a lehetőségét, hogy UV-B kezeléssel segítsük elő a mesterséges környezetben 

előnevelt gazdasági növények alkalmazkodását a szabadföldi kiültetés során fellépő hirtelen 

környezeti változások okozta stressz hatásokhoz. Az UV-B antioxidáns védelmet indukáló 

hatása csak a közvetlenül UV-B kezelt levelekben érvényesült, a fiatal, az UV-B előkezelés 

befejezése után kifejlődő levelekben nem volt megfigyelhető. Ez az eredmény arra utal, hogy 

az UV-B előkezelés stressz mérséklő hatása levelenként közvetlenül és nem teljes növény 

szinten érvényesül. 
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7. SUMMARY 

 

Plants have developed a complex system of enzymatic and non-enzymatic antioxidants 

in order to adapt to an everchanging environment and to minimise damage by oxidative stress. 

Their response to a potential stressor depends on the equilibrium of antioxidants and pro-

oxidants. Hydrogen peroxide is one of the most studied pro-oxidants because of its dual role 

as a damaging agent and signal molecule in plant tissues. In a comparative study of 

colorimetric assays we optimised a xylenol orange based method to assess H2O2 content of 

leaf extracts (Mátai and Hideg, 2017). We used this method to analyse the role of H2O2 in the 

recovery of grapevine plants from Bois noir disease caused by a phytoplasma, ’Candidatus 

Phytoplasma solani’. Our results suggest that in this plant-pathogen interaction elevated H2O2 

concentration is a signal for the activation of biotic stress related defense responses but not for 

the recovery process (Mátai et al., under review). 

Environmental factors as potential stressors may activate similar antioxidant 

responses. Consequently, these factors may influence each other’s effect on plant defense 

system. This cross-talk could be exploited in order to prime antioxidant responses protecting 

crop plants against biotic and abiotic stress without the use of ecologically dangerous toxins. 

This protective role can be achieved by the use of known priming agents such as β-

aminobutyric acid (BABA). When we treated GLRaV-1 infected grapevine plants with 

BABA we found that it induces biotic stress related responses of the plants and can help them 

to recover from virus infection (Csikászné Krizsics et al., 2014). However, the effectiveness 

of the treatment depends on the infecting virus, the diseased plant cultivar and the severity of 

symptoms; therefore more studies are needed to optimise the treatments for practical use. To 

analyse BABA-priming further, Nicotiana tabacum plants were treated with a single dose of 

BABA before UV-B irradiation. We found that BABA had long lasting effect on plant 

antioxidants which promoted acclimation to UV-B (Mátai et al., 2019a). According to our 

best knowledge, our study is the first one exploring the BABA-priming of plant total 

antioxidant capacities. 

In another set of experiments, low, environmentally relevant UV-B doses were applied 

as priming agent, exploiting the potential cross-talk between UV-B and other abiotic stress 

responses (Jansen et al., 2019). Drought is one of the environmental factors, which are most 

likely co-occur with UV-B radiation outdoors. To study the relation between these factors, 

Nicotiana benthamiana plants were exposed to limited watering and UV-B radiation either as 

a sequential or a parallel treatment. Single-factor effects on total antioxidant capcities and 
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singlet oxygen neutralising antioxidant capacity were additive in the parallel two-factor 

experiment, while these effects were synergistic in the case of flavonoid content. In the 

sequential treatment, UV-B had a long lasting effect on total antioxidant capacities and 

flavonoid content of leaves directly exposed to UV-B radiation, which alleviated the negative 

effects of subsequent drought (Mátai et al., 2019b). These findings raise the possibilty of 

agricultural use. Several crop seedlings are cultivated indoors before being transported to 

open air cultivation sites, and the a dramatic change in environment may easily lead to 

oxidative stress. This stress could be avoided with UV-B priming, a few days acclimation to 

supplementary UV-B indoors, such as we used it in our study. In addition to identifying this 

potential agronomic use, we found that UV-B-induced antioxidant responses were observed in 

the leaves directly exposed to UV-B radiation, but not in those ones developed after the 

treatment ended. This suggests that the stress mitigating effect of UV-B pre-treatment is a 

local, rather than a systemic response (Mátai et al., 2019b). 
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F1A ábra: KI tartalmú reakcióelegyek spektrumai. 

1 M KI-ot és különböző koncentrációban H2O2-ot tartalmazó desztillált víz (víz), 100 mM pH 7,0 

kálium-foszfát puffer (puffer), 70% etanol vagy 6% TCA alapú reakcióelegyek spektrumai. A piros 

nyilak a 352 nm-nél található abszorpciós maximumot jelölik. Az ezen a hullámhosszon mért 

abszorpciós értékek alapján készült az F1B ábra. 

 



ii 
 

 

F1B ábra: A KI 352 nm-en mért abszorpciójának H2O2-függése. 

A reakcióelegyek 1 M KI-ot és különböző koncentrációban H2O2-ot tartalmaztak desztillált vízben 

(víz), 100 mM pH 7,0 kálium-foszfát pufferben (puffer), 70% etanolban vagy 6% TCA-ban. Az adatok 

az F1A ábrán található abszorpciós spektrumokból származnak. 
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F1C ábra: A KI H2O2-detektáló képessége levélkivonatokban. 

A kivonatok 100 mg friss tömegű levélszövet desztillált vízben (víz), 100 mM pH 7,0 kálium-foszfát 

pufferben (puffer) vagy 70% etanolban való eldörzsölésével készültek. Az összevethetőség miatt 

mindegyik izoláló oldat esetében feltűntetésre kerültek azok a spektrumok az F1A ábráról, amelyek az 

F1B ábra alapján a lineáris mérési tartományba esnek. 
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F2A ábra: DAB tartalmú reakcióelegyek spektrumai. 

3,5 mM DAB-ot és különböző koncentrációban H2O2-ot tartalmazó desztillált víz (víz), 100 mM pH 

7,0 kálium-foszfát puffer (puffer), 70% etanol vagy 6% TCA alapú reakcióelegyek spektrumai. A 

piros nyilak a 465 nm-nél található abszorpciós maximumot jelölik a víz, puffer és 70% etanol 

tartalmú elegyekben, míg a kék nyíl a 6% TCA esetében a 450 nm-nél található eltolódott abszorpciós 

maximumot jelöli. Az ezeken a hullámhosszokon mért abszorpciós értékek alapján készült az F2B 

ábra. 
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F2B ábra: A DAB 465 és 450 nm-en mért abszorpciójának H2O2-függése. 

A reakcióelegyek 3,5 mM DAB-ot és különböző koncentrációban H2O2-ot tartalmaztak desztillált 

vízben (víz), 100 mM pH 7,0 kálium-foszfát pufferben (puffer), 70% etanolban vagy 6% TCA-ban. Az 

adatok az F2A ábrán található abszorpciós spektrumokból származnak. 
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F2C ábra: A DAB H2O2-detektáló képessége levélkivonatokban. 

A kivonatok 100 mg friss tömegű levélszövet desztillált vízben (víz), 100 mM pH 7,0 kálium-foszfát 

pufferben (puffer) vagy 70% etanolban való eldörzsölésével készültek. Az összevethetőség miatt 

mindegyik izoláló oldat esetében feltűntetésre kerültek azok a spektrumok az F2A ábráról, amelyek az 

F2B ábra alapján a lineáris mérési tartományba esnek. 
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F3A ábra: XO tartalmú reakcióelegyek spektrumai. 

125 µM XO-ot és különböző koncentrációban H2O2-ot tartalmazó desztillált víz (víz), 100 mM pH 7,0 

kálium-foszfát puffer (puffer), 70% etanol vagy 6% TCA alapú reakcióelegyek spektrumai. A piros 

nyilak az 560 nm-nél található, a gyártó által javasolt specifikus abszorpciós értéket jelölik. Az ezen a 

hullámhosszon mért abszorpciós értékek alapján készült az F3B ábra. A kék nyilak az 590 nm-nél 

található abszorpciós maximumot jelölik, amely azonban csak magasabb H2O2 koncentráció mellett 

mérhető. A narancssárga nyilak a H2O2-dal még nem reagált XO 440 nm környékén található 

abszorpciós maximumát jelölik, amelynek csökenése nincs fordított arányosságban a H2O2 

koncentráció-növekedésével. 
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F3B ábra: A XO 560 nm-en mért abszorpciójának H2O2-függése. 

A reakcióelegyek 125 µM XO-ot és különböző koncentrációban H2O2-ot tartalmaztak desztillált 

vízben (víz), 100 mM pH 7,0 kálium-foszfát pufferben (puffer), 70% etanolban vagy 6% TCA-ban. Az 

adatok az F3A ábrán található abszorpciós spektrumokból származnak. 
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F3C ábra: A XO H2O2-detektáló képessége levélkivonatokban. 

A kivonatok 100 mg friss tömegű levélszövet desztillált vízben (víz), 6% TCA-ban vagy 70% 

etanolban való eldörzsölésével készültek. Az összevethetőség miatt mindegyik izoláló oldat esetében 

feltűntetésre kerültek azok a spektrumok az F3A ábráról, amelyek az F3B ábra alapján a lineáris 

mérési tartományba esnek. 

 

 



 

Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről 

 

 

Alulírott 

név: Mátai Anikó 

születési név: Mátai Anikó 

anyja neve: Szabó Mária 

születési hely, idő: Nagyatád, 1989.07.04. 

 

Az antioxidáns válaszok előhangolása (priming) megváltoztatja a növények abiotikus és 

biotikus stresszreakcióit 

 

című doktori értekezésemet a mai napon benyújtom a Pécsi Tudományegyetem Biológiai és 

Sportbiológiai Doktori Iskolája számára. 

 

Témavezetők neve: Dr. Hideg Éva és Dr. Jakab Gábor. 

 

Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet 

– korábban más doktori iskolában (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be, 

– fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el, 

– az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelen doktori eljárásom, 

– öt éven belül doktori fokozatom visszautasítására nem került sor, 

– értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását sajátomként nem mutattam be, az 

irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy 

hamisított adatokat nem használtam. 

 

Dátum: Pécs, 2019.04.10. 

 

        doktorjelölt aláírása 

 


