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Rövidítésjegyzék 

BN-PAGE  Blue-native poliakrilamid gélelektroforézis 

BSA Marha szérum albumin 

CA „Connecting antenna” - külső vagy kapcsoló antenna 

Cyt b6f Citokróm b6f komplex 

DTT Ditiotreitol 

EDTA Etiléndiamin-tetraecetsav 

ETR Elektrontranszport ráta 

Fd Ferredoxin 

FNR Ferredoxin-NADPH reduktáz 

Fv/Fm  PSII reakciócentrumok maximális kvantumhatékonysága 

HEPES 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánszulfonsav 

Kl    Klorofill 

Klxxx  Klorofill komplex, melynek fluoreszcencia emissziós maximuma 

xxx nm-nél helyezkedik el 

Klid    Klorofillid 

Klidxxx Klorofillid komplex, melynek fluoreszcencia emissziós 

maximuma xxx nm-nél helyezkedik el 

LHCI  Fénygyűjtő komplex I 

LHCII  Fénygyűjtő komplex II 

Lhca Fénygyűjtő komplex I-t felépítő protein 

Lhcb Fénygyűjtő komplex II-t felépítő protein 

NPQ  Nem fotokémiai kioltó mechanizmusok 

PAM Pulzus amplitúdó modulációs fluorometria 

PC Plasztocianin 

Pet A citokróm b6f komplexet felépítő protein 

PFD    Foton flux denzitás 

Pfr „Phytochrome far red” - fitokróm izomer, mely távoli vörös fényt 

nyel el 

PIP  „Plasmamembrane intrinsic protein” - plazmamembránon belüli 

fehérje 

Pkl    Protoklorofill 

Pklid    Protoklorofillid 
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Pklidxxx  Protoklorofillid komplex, melynek fluoreszcencia emissziós 

maximuma xxx nm-nél helyezkedik el 

PLB    Prolamelláris test   

POR   Fényfüggő NADPH:protoklorofillid oxidoreduktáz enzim  

(EC 1.3.1.33) 

PQ pool  Plasztokinon pool 

Pr „Phytochrome red” – fitokróm izomer, mely vörös fényt nyel el 

PSI Fotoszisztéma I 

PSII  Fotoszisztéma II 

Psa Fotoszisztéma I-t felépítő protein 

Psb Fotoszisztéma II-t felépítő protein 

PT    Protilakoid 

RC  Reakciócentrum 

ROS  Reaktív oxigén formák 

RUBISCO  Ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz-oxigenáz enzim (EC 4.1.1.39) 

SDS Nátrium-dodecil-szulfát 

SDS-PAGE  Denaturáló gélelektroforézis nátrium-dodecil-szulfáttal 

TEMED Tetrametil-etilén-diamin 

Y(II)  A PSII kvantum hozamának részesedése az elnyelt fényenergia 

allokációjában 

Y(NO)  A szabályozatlan nem fotokémiai kioltó mechanizmusok 

részesedése az elnyelt fényenergia allokációjában 

Y(NPQ)  A szabályozott nem fotokémiai kioltó mechanizmusok 

részesedése az elnyelt fényenergia allokációjában 

ΦNF  A nem működőképes PSII reakciócentrumok kioltásának aránya 

az elnyelt fényenergia allokációjában  

 

Mintavételi régiók rövidítései: 

L  Levél 

TF    Talajfelszín feletti hipokotil régió 

TA-1    Talajfelszín alatti hipokotil régió 0 és 2 cm között 

TA-2    Talajfelszín alatti hipokotil régió 2 és 4 cm között 

TA-3    Talajfelszín alatti hipokotil régió 4 és 6 cm között 
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Bevezetés 

A mérsékelt éghajlati övben az évszakok változása a klorofill szezonális lebomlását 

és újratermelését eredményezi. A vegetációs életszakaszban a klorofilloknak szabályos 

diurnális koncentrációváltozása is van, mivel a fotoszintézis szabályos működése esetén 

is nagymértékű a pigmentek lebomlása és újraszintetizálása. A klorofill bioszintézis 

folyamatának pontos, részletekbe menő ismerete és tanulmányozása a fentiek miatt a 

növényi biokémia egyik alapvető kutatási témája. Az eddigi kutatások során elsősorban 

laboratóriumi növényeket használtak, melyeket sötétben, többnyire vízkultúrában 

neveltek vagy a fejlődés későbbi szakaszában sötétbe helyeztek át. Sötétben ugyanis a 

zárvatermők klorofill bioszintézise megáll a protoklorofillid szintjén. Az így 

„szinkronizálódott” rendszerek alkalmasak az etioplasztiszok ultrastruktúrájának és a 

zöldülés kezdeti folyamatainak részletes vizsgálatára, de felmerült a kérdés, hogy vajon 

ezek az eredmények milyen mértékben általánosíthatóak a természetes körülmények 

között fejlődő növényekre. A kutatások során kiderült, hogy ezekben a növényekben is 

differenciálódhatnak fénytől elzárt, „árnyékolt” sejtek vagy (pro)klorenchima 

szövetrégiók a réteges felépítésű szervekben és a növények talajfelszín alatti hajtás-

eredetű szerveiben is. Ha ez az árnyékolás részleges, érdekes átmeneti állapotok 

jelenhetnek meg. Több talajszint feletti szervről részletes adatokat publikáltak, a 

talajszint alatti hajtásrészekről viszont csak szórványeredmények jelentek meg. 

Munkánkat erre a témakörre fókuszáltuk. A talajban is fényintenzitás gradiens alakulhat 

ki, illetve a legmélyebb régiókba már egyáltalán nem jut le a fény. Emellett felmerült 

annak a lehetősége is, hogy a fénynek kitett hajtásrészek fényvezetés révén fotonokat 

juttatnak azokba a szövetekbe is, amelyeket a talaj teljesen leárnyékol. Mivel a 

természetes fényviszonyokon és talajban nevelt növények hosszú ideig fejlődnek, a 

talajban található hajtásrészekben sajátos felépítésű és feladatú plasztiszok 

differenciálódását feltételeztük. 

Munkánk során talajban, természetes fényviszonyok mellett bab növényeket 

neveltünk. Bizonyos időközönként sötétszobában mintákat vettünk a talajfelszín alatti 

hajtásrészekből, melyeken pigment analitikai, spektroszkópiai, strukturális és 

funkcionális vizsgálatokat végeztünk. A fényvezetés méréséhez egy spektrofluorométer 

mintatartóját alakítottuk át, ami lehetővé tette a hajtáson átjutó fény intenzitásának és 

spektrális összetételének a megmérését is. 
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1. Irodalmi áttekintés 

A szárazföldi növények esetében olyan általános nézet alakult ki, hogy a talajfelszín 

feletti szervek fényben gazdag környezetben fejlődnek, klorofill (Kl) tartalmuknak 

köszönhetően zöld színűek és fotoautotrófok, míg a talajfelszín alatti szövetek sötétben 

helyezkednek el és Kl hiányában sárgás-fehér színt mutatnak. Fennmaradásuk az 

autotróf szervekből származó fotoszintetikumoktól függ. Ez azonban nem teljesen így 

van, mivel etioláltság természetes körülmények között is kialakulhat (Solymosi és 

Schoefs 2010 - összefoglaló) és a takarásban lévő talajfelszín feletti szövetekben is 

kimutathatók átmeneti etio-kloroplasztiszok és kloroplasztiszok (Cran és Possingham 

1973).   

Természetes körülmények között sokféle árnyékoló hatás éri a talajfelszín közelében 

lévő magokat, csíranövényeket, illetve a már kifejlett növényeket is. Árnyékoló hatást 

adhat a vegetációs periódusban a lombozat, a lehullt lomblevelek (avar) vagy egy több 

cm vastagságú talajréteg is. A gyökérnyak feletti hajtásrészek a talaj takarásában 

fejlődnek, e hajtásrészek hossza növényfajtól, illetve a vetési mélységtől függően 

változó hosszúságú lehet. A talaj szerkezete nyilvánvalóan befolyásolja azt, hogy 

mennyi fény éri a talajszint alatti szerveket, ami érdekes átmeneti állapotokat alakíthat 

ki a teljes sötétben és a fényen történő fejlődés között. A szakirodalomban e talajszint 

alatti hajtásrészekről csak szórványadatok vannak, érdemes tehát áttekintenünk, hogy 

milyen megvilágítottságban fejlődhetnek ezek a szervek. 

1.1 Fényviszonyok a talajban 

A talajba bejutó fény mennyisége és minősége hatással van a magok csírázására, 

viszont a fény spektruma összefüggő növénytakaró esetén már azelőtt megváltozik, 

mielőtt elérné a talajfelszínt. A csírázás - a nyugalmi periódus vége - akkor következik 

be több növényfaj esetében, ha a magokat fény éri. Ezekben a növényekben a vörös és 

távoli vörös fény arányának érzékelése a fitokróm receptorok segítségével történik 

(Chen és mtsai 2004 - összefoglaló, Chen és Chory 2011 - összefoglaló). Természetes 

fény esetében a vörös/távoli vörös fény aránya 1.2 körüli (1a. ábra, A spektrum), viszont 

a lombozat ezt nagymértékben befolyásolja; az arány 0.2-re csökken (1a. ábra, B 

spektrum) (Pons 2000). A talaj felszínét tehát zárt lombkorona alatt távoli vörösben 

(730 nm) gazdag, vörösben (660 nm) pedig szegény fény éri el. 
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A talajszemcsék optikai szűrőként funkcionálnak, méretük és színük, illetve a talaj 

általános szerkezeti tulajdonságai befolyásolják, hogy milyen mélyre hatol le a fény a 

talajban. A talajtípusok fényáteresztő képességét és ennek hatását fényérzékeny 

magvakra spektroreflektométerrel (Woolley és Stoller 1978), spektroradiométerrel 

(Bliss és Smith 1985) és spektrofotométerrel (Benvenuti 1995) is vizsgálták, és hasonló 

következtetésre jutottak: 2 mm-es mélységbe csak a fény 1%-a hatol le, 4 mm-es 

mélységben pedig a transzmittancia 0.01% alá esik bármilyen típusú talaj esetén. A 

fényáteresztés a hosszabb hullámhosszok esetében mindig magasabb, tehát a vörös és 

távoli vörös fény nagyobb mennyiségben van jelen a talaj legfelső rétegében (1b. ábra, 

Bliss és Smith 1985).  

 

1. ábra: „a”: a talajfelszínt elérő fény spektrális összetétele közvetlen napfény (A) és a lombkoronán át 

szűrődő fény (B) esetében (Pons 2000). „b”: 3 mm vastagságú nedves homokon az áteresztett fény 

transzmittancia értéke (Bliss és Smith 1985 nyomán). 

Általános megfigyelés, hogy a világos színű, homokos talajok fényáteresztése magasabb 

(Kasperbauer és Hunt 1988), valamint a nedves talaj is megnöveli a transzmittanciát 

(Woolley és Stoller 1978), de ezekben az esetekben is csak legfeljebb 10 mm-es 

mélységig jut le a fény 0.005%-a. Természetesen ezek az eredmények erősen függenek 

a talaj mechanikai (szemcseméret, kapilláris szerkezet), kémiai (a talaj színét alkotó 

komplexek jelenléte) és optikai tulajdonságaitól (ami a két előző tulajdonság 

kombinációjában alakul ki). Több fontos élelmiszernövény esetében előírják az 

optimális vetési mélységet: ez például borsó és bab esetében 4-5 cm. Mivel ilyen 

mélységbe már nem jut le fény, várható, hogy teljes árnyékolás alakul ki, közvetlenül a 

talaj felszíne alatt kis fényintenzitás értékek, illetve a talaj felszínéig meredek 

fényintenzitás gradiens mérhető. 
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1.2 A klorofill bioszintézis sötétben; etioláltsági tünetek 

Az etioláltsági tüneteket mesterségesen sötétben tartott növényeken kezdték el 

vizsgálni és ezzel egy szinte önálló tudományág jött létre. Ennek oka az, hogy 

természetes környezetben, a folyamatosan változó fényviszonyok miatt bonyolultabb a 

megfigyelés és a mintabegyűjtés. Sötétben a Kl bioszintézis zárvatermőkben és néhány 

nyitvatermőben nem játszódik le teljesen, így vizsgálhatóvá válnak a bioszintézis 

kezdeti termékei, majd különböző megvilágítási beállításokat alkalmazva vizsgálhatjuk 

ezen anyagok további átalakulását. 

Fény hiányában a zárvatermő növények szervei megnyúltak és sárgás színűek 

lesznek. Ennek oka az, hogy a Kl termelés leáll a protoklorofillid (Pklid) szintjén, és 

mivel a Pklid gátolja a δ-amino levulinsav szintézisét (Fluhr és mtsai 1975, Tanaka és 

Tanaka 2007 – összefoglaló), a negatív visszacsatolás révén csak kis mennyiségben van 

jelen. A karotinoidok sárgás színe viszont előtérbe kerül. A Kl bioszintézis fény által 

szabályozott lépése a Pklid átalakulása klorofilliddé (Klid), melyet zárvatermőkben a 

fényre aktiválódó, azaz fénytől függő NADPH-protoklorofillid oxidoreduktáz (POR, 

EC 1.3.1.33) enzim végez (Griffiths 1978). Az enzimreakció a 3. pirrol gyűrűn a 17. és 

18. C-atom közötti kettőskötés telítése, amelyhez az egyik proton a NADPH-ról, a 

másik pedig az enzim tirozin oldalláncából származik. Részletesen tanulmányozták a 

POR enzim aktív központjának felépítését (2. ábra, Wilks és Timko 1995) és az 

enzimreakció kinetikáját in vitro enzimrendszerekben (Griffiths 1975). 

 

2. ábra: a fényfüggő NADPH:protoklorofillid oxidoreduktáz enzim (POR) katalízisének modellje (Wilks 

és Timko 1995). 

Különböző spektroszkópiai módszerekkel, valamint a megvilágított minták 

hőmérsékletének változtatásával a reakciót részleteiben is vizsgálták, és a POR 
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különleges natív tulajdonságait írták le. Az enzimreakció ps, sőt fs időtartományba eső 

megvilágítás hatására is beindul és különböző fotofizikai vagy fotokémiai intermedierek 

alakulnak ki (Griffiths és mtsai 1996, Heyes és mtsai 2003, 2007). Sajátos az 

enzimreakció hőmérsékletfüggése is, akár -73ºC-on is végbe megy (Heyes és mtsai 

2002). A rendkívül gyors és alacsony hőmérsékleten végbemenő reakciókban, vagyis a 

Pklid-Klid átalakulása során olyan fotofizikai intermedierek mutathatók ki, amelyek 

között fluoreszcencia kioltó vegyület is létrejön (Heyes és mtsai 2002); erről azt 

feltételezik, hogy a kettőskötés félig telített állapota (Raskin és Schwartz 2002). 

Mindezek az eredmények azt bizonyítják, hogy az enzim működésének megértéséhez 

meg kell érteni annak natív makrodomén elrendeződését is. 

A Pklid-Klid átalakulás folyamatának megismerését tovább bonyolítja, hogy a POR 

enzimnek több növényben is 3 izoformája ismert; ezek előfordulása fajonként változó. 

Arabidopsisban mindhárom izoformában az apoprotein NADPH-val és Pklid-del 

hármas komplexet képez (Griffiths 1978, Reinbothe és mtsai 2003), de míg a POR-A 

mennyisége megvilágítás után drasztikusan csökken, addig a POR-B fényen és sötétben 

is expresszálódik és működik (Holtorf és mtsai 1995). A POR-C mRNS mennyisége 

megvilágításkor emelkedik, vagyis szintézisének szabályozása a POR-A-val ellentétes 

tulajdonságot mutat (Su és mtsai 2001). Az enzimkomplex stabilitását, regenerációját és 

aktivitását sok tényező befolyásolja, ezek közül a NADPH (Griffiths 1975, Oliver és 

Griffiths 1982, Ryberg és Sundqvist 1982a) és az ATP (Horton és Leech 1975, 

Wiktorsson és mtsai 1996, Kovacheva és mtsai 2000) szerepe emelkedik ki.  

A Pklid natív állapotban különféle „formákat”, azaz különböző makrodoménekbe 

rendeződött komplexeket képez, amelyek spektrális tulajdonságaikban és fotokémiai 

aktivitásukban különböznek egymástól. A spektrális formákat először Shibata (1957) 

írta le etiolált levelek abszorpciós spektrumának vizsgálata során. Megfigyelte, hogy a 

Pklid in vivo spektrális összetettséget mutat: két formát azonosított, melyek abszorpciós 

maximuma 636 és 650 nm-nél volt. Ezek közül a 650 nm-es forma megvilágítás 

hatására átalakult Klid-dé, míg a rövidebb hullámhosszú Pklid nem mutatott 

fotoaktivitást. 

 Ekkor még nem volt egyértelmű, hogy mi okozhatja a formák különbözőségét. Az 

abszorpciós és fluoreszcencia spektrumok részletes vizsgálata során négy univerzális 

Pklid formát írtak le etiolált levelekben, melyek fluoreszcencia emissziós maximumuk 

alapján a következők: Pklid633, Pklid645, Pklid657 és Pklid670 (Böddi és mtsai 1992). A 

Pklid és észterezett formája, a protoklorofill (Pkl) között a spektroszkópiai mérések 
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során nem tesznek különbséget, mivel a fitol oldallánc csak pár nm eltolódást okoz a 

spektrumokon, ugyanis jelenléte vagy hiánya csak minimálisan befolyásolja a porfirin 

gyűrű elektronrendszerét (Mysliwa-Kurdziel és mtsai 2013). 

A Pklid-Klid átalakulás lezajlása után az enzim sorsa nem egészen tisztázott. A 

fényérzékeny POR-A Klid-del képzett komplexét egy proteáz enzim bontja le, 

ugyanakkor NADPH és Pklid hozzáadása megvédi a fehérjét a degradációtól 

(Reinbothe és mtsai 1995a, 1995b). A szakirodalomban sokan megkérdőjelezik ezt az 

eredményt, mivel ez a következtetés speciális modelleken végzett kísérleteken alapul. 

Fotooxidációs és azt követően sötétben végzett regenerációs vizsgálatok során a 

fotoaktív Pklid forma gyors megjelenése viszont azt támasztja alá, hogy az enzim 

szerkezete nem vagy csak kevésbé sérül.  

Ezt olyan kísérletek bizonyítják, amelyekben etiolált borsó epikotiljában nagy 

intenzitású fénnyel a pigmentek teljes kifakulását idézték elő, majd ezt követően sötétbe 

helyezték a mintákat. A sötétben regenerált mintákban először a 655 nm-en emittáló 

oligomer komplex jelent meg. Mivel a POR mennyisége a kifakított mintában csupán a 

felére csökkent és 4 óra múlva pedig elérte a kiindulási, sötét minta értékét, arra 

következtettek, hogy a POR apoprotein komplexek nem bomlottak le, hanem a 

kifakított mintában az újonnan szintetizált Pklid molekulákat közvetlenül be tudták 

építeni (Szenzenstein és mtsai 2008). 

Fényfelvillanásos (flash) megvilágítás után is a fotoaktív komplex gyorsan, néhány 

másodperc alatt tud regenerálódni, ez idő alatt az aktív központba az onnan kilépő Klid 

helyére egy újabb Pklid lép be, és a NADP
+
 is visszaredukálódik vagy NADPH-ra 

cserélődik ki. Az így képződött komplex ismét flash-fotoaktív (3. ábra, Franck és mtsai 

1999, Schoefs és Franck 2008).  

A Klid-ből észterezést követően Kl-a vagy Pklid-b-n keresztül Kl-b keletkezhet a Kl-

szintáz enzim aktivitásával (Tanaka és Tanaka 2007 - összefoglaló). A Pklid észterezése 

is lehetséges, mely során Pkl keletkezik. Ez a továbbiakban már nem képes részt venni a 

Kl bioszintézisben és raktározott pigmentnek tekinthető (Griffiths 1980). A fenti 

reakcióséma még bonyolultabb, mivel kimutatták, hogy párhuzamosan két fotoaktív 

Pklid forma reakciói is végbemennek. A Pklid638-650 forma mellett létezik egy Pklid636-

644 forma is, amely a Pklid és Klid mikrociklusokban vesz részt (Böddi és Franck 1997). 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85
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3. ábra: a protoklorofillid (Pklid) (I) és a klorofillid (Klid) (II) ciklus sötétben nevelt bab növények 

leveleiben rövid megvilágítás hatására. A komplexek mellett a 77 K abszorpciós és emissziós 

maximumok vannak feltüntetve. A folyamatos vonalak a komplexek átalakulását, a szaggatott vonalak a 

komplex egyes tagjainak cseréjét jelölik. I – rövid életidejű intermedier, mely fluoreszcencia jellel nem 

rendelkezik, így nem detektálható (Schoefs és Franck 2008 nyomán). 

 

A Pklid in vivo megfigyelt spektrális sokféleségének tanulmányozására különböző 

modellrendszereket hoztak létre, amelyekben fehérjementes, spektroszkópiailag tiszta 

Pklid vagy Pkl aggregációját váltották ki, és különböző anyagszerkezeti vizsgálati 

módszerekkel tanulmányozták a kialakult komplexek szerkezetét. Megállapították, hogy 

a spektrális sokféleség mögött pigmentek egymás közötti kölcsönhatása áll (Seliskar és 

Bacon 1968, Kahn és mtsai 1970, Mathis és Sauer 1972), de in vivo a fehérjével való 

kölcsönhatás is alapvetően fontos: például a fehérjék a hozzájuk kötött pigment 

molekulákat tartják össze olyan közel, hogy kialakulhasson a pigmentek delokalizált 

elektronfelhőinek kölcsönhatása, azaz a pigmentek aggregációja. 

A plasztiszok belső membránrendszerének izolálása és összetevőire való 

szétválasztása lehetővé tette a Pklid komplexek részletesebb megismerését (Ryberg and 

Sundqvist 1982a, 1982b). Fény hiányában a proplasztiszból etioplasztisz alakul ki, mely 

jellegzetes struktúrájú prolamelláris testeket (PLB) és azokból kiágazó protilakoidokat 

(PT) tartalmaz. A PLB-k lipidben gazdag kristályszerű struktúrák, melyek tubuláris 

membránok hálózatából épülnek fel és nagy mennyiségben tartalmaznak POR 

fehérjéket (Ryberg és Dehesh 1986). Mivel a PLB-k az etioplasztiszok mellett 

kloroplasztiszokban is kialakulnak az éjszakai sötét következtében, így fő alkotójuk 
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több más fehérje mellett a fényre érzékeny POR-A és a fénytől függetlenül termelődő 

POR-B enzim (Blomqvist és mtsai 2008). 

Klein és Schiff (1972) sötétben nevelt bab levelek etioplasztiszaiban megfigyelte, hogy 

a PLB képződéssel párhuzamosan nő a fotoaktív Pklid650 mennyisége. A PLB-n kívül a 

PT-ben is jelen van kevés fotoaktív Pklid (Ryberg és Sundqvist 1982b), de főleg Pkl 

jelenléte jellemző rá (Ryberg és Sundqvist 1982a). A PLB natív szerveződésének 

kialakításában és fenntartásában a NADPH-nak fontos szerepe van (Ryberg és 

Sundqvist 1988), feltehetően a POR hármas komplexei – POR-Pklid-NADPH (Griffiths 

1978) közötti kölcsönhatások kialakításához, azaz makrodoménekbe történő 

szerveződéséhez szükséges.  

CD spektroszkópiai mérések igazolták, hogy a PLB-ben lévő Pklid többsége 

dimernél nagyobb aggregátumot képez (Böddi és mtsai 1989). Ennek, valamint a 

különböző spektroszkópiai mérések és a kémiai keresztkötések kialakításával kapott 

eredmények (Wiktorsson és mtsai 1993) ismeretében készült egy olyan modell, mely 

nem csak a pigmentek elhelyezkedését, hanem a POR alegységek kölcsönhatásait is 

ábrázolja: a Pklid633 enzim nélküli monomer, a Pklid636 POR-ral és NADPH-val 

monomer, a Pklid644 dimer, a Pklid655 pedig oligomer komplexet képez. Utóbbi kettő 

több Pklid molekulát is tartalmaz, melyek olyan közel helyezkednek el egymáshoz, 

hogy elektronfelhőik átfedésbe kerülnek és exciton kölcsönhatás alakul ki (4. ábra, 

Böddi és mtsai 1989). 

Szár eredetű szervekben a Pklid különböző módon szerveződik. Elsősorban borsó 

epikotil (Böddi és mtsai 1994) vizsgálata során a már megismert formák mellett a 

Pklid629 általános megjelenését írták le, mely megvilágításra oxidálódik (Erdei és mtsai 

2005) és/vagy fotooxidációs reakciósorozatot indít el.  Emellett kimutattak egy 636 nm-

es fluoreszcencia emissziós maximummal rendelkező monomer (Böddi és mtsai 1998) 

Pklid formát is, amelynek egy része rövid idejű (néhány ms-os) megvilágítás hatására 

Klid-dé alakulhat át (Kósa és mtsai 2005). A fent említett Pklid formák az etioplasztisz 

belső membránrendszerében meghatározott helyen fordulnak elő (4. ábra): a Pklid655 a 

PLB-k belsejében, a Pklid644 a PLB-k perifériás részén, a Pklid636 és Pklid629 pedig a 

PT-k felületén lokalizált (Böddi 1994 - összefoglaló). 

Szár eredetű szervekben kimutatott Pklid formák átalakulásait mutatja be az 5. ábra 

(Kósa és mtsai 2005). Rövid megvilágítás hatására különböző Klid formák jelennek 

meg, melyek közül a Klid678 monomer, a Klid684 dimer, a Klid692 oligomer állapotú.  A 
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megvilágításra nem reagáló Pklid629 a fotoaktív komplexek regenerációjában játszik 

szerepet (vagy fotooxidációs folyamatokat indíthat el). 

 

 

4. ábra: a fényfüggő protoklorofillid:NADPH oxidoreduktáz enzim (POR) protoklorofilliddel (Pklid) 

képzett aggregációs állapotai és azok elhelyezkedése egy etioplasztisz belső membránrendszerében (az 

etioplasztisz transzmissziós elektronmikroszkópos ábrájának forrása Ryberg és Sundqvist (1991)). A 

számok a komplexek fluoreszcencia emissziós maximumait jelentik (Böddi 1994 - összefoglaló nyomán). 

 

Etiolált bab csíranövények hipokotilját részletesen tanulmányozta McEwen és mtsai 

(1994): ebben a szervben a 633 nm-es fluoreszcencia emissziós maximummal 

rendelkező Pklid forma jellemző; mellette Pklid642 és Pklid657 is kimutatható. A 

hipokotil mentén gradiens alakul ki: a Pklid633 relatív mennyisége a hipokotil kampótól 

számítva lefelé nő, ezzel szemben a Pklid657 aránya csökken. A hipokotil tehát a Pklid 

formák tekintetében hasonlít az etiolált levelekre, de a formák arányai eltérőek; a 

hipokotilban inkább a rövidebb hullámhosszú formák dominálnak.  

A plasztiszok felépítésében szintén különbség tapasztalható a szár és a levelek 

között. Borsó epikotilban a plasztiszok kis hányada tartalmaz PLB-ket, melyek kisebb 

méretűek és lazább szerkezetűek (Böddi és mtsai 1994). Bab hipokotil felső 

szegmensében a levelekhez hasonló felépítésű, PLB-ket tartalmazó plasztiszokat írtak 

le, melyek a gyökérzet felé haladva egyre inkább proplasztiszhoz hasonlítanak 

(McEwen és mtsai 1994). 
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5. ábra: sötétben nevelt borsó csíranövény epikotiljában található protoklorofillid (Pklid) 

komplexek egymásba való átalakulási lehetőségei (szaggatott vonalak) és fotokémiai átalakulásaik 

klorofilliddé (Klid) (folytonos vonalak).  A számok a fluoreszcencia emissziós maximumokat 

jelentik. Jelölések: C – Klid, FLASH – felvillanásos megvilágítás (Kósa és mtsai 2005 nyomán). 

 

A sötétben nevelt növények csak addig maradnak életben, amíg fel tudják használni a 

mag tápszöveteiben (a sziklevelekben, az endospermiumban vagy a perispermiumban) 

felhalmozott tartalék tápanyagokat. Ezek kimerülését követően a növekedés megáll, 

öregedési folyamatok indulnak el, végül a növények elpusztulnak. A sötétben nevelt 

növények élettartama a mag, illetve a mag tápszövetének méretétől függ, vagyis fajra 

jellemző tulajdonság. Az etioplasztiszok öregedési folyamatait elsősorban egyszikű 

növények levelein vizsgálva megállapították, hogy a bazális merisztéma működése 

miatt egy levélben különböző korú szöveteket lehet megfigyelni. A bazális részen a 

fiatal szövetekben főleg proplasztiszok, a levél középső részén az általános leírásokban 

található szabályos szerkezetű, csúcsi részén viszont szeneszcens etioplasztiszok 

vannak. A szeneszcens etioplasztiszok fő jellegzetessége, hogy a belső 

membránrendszer degradációjával párhuzamosan a plasztoglobulusok száma megnő és 

a Pklid és Pkl tartalom is fokozatosan csökken (Lütz 1981, Rascio és mtsai 1986). 

Mivel a levelekben és a szárakban felhalmozódó Pklid formák és plasztiszok 

különbözőek, így valószínűsíthető, hogy e szervek szeneszcens állapotukban is 

különböznek. A szakirodalomban nem találtunk adatokat a sötétben nevelt 

csíranövények szár-eredetű szerveiben található etioplasztiszok korfüggésére. Sötétben 
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hajtatott ágak pigment tartalmáról és spektrális formáiról jelentek meg adatok 

(Skribanek és mtsai 2000), de azok nem hasonlíthatók össze a csíranövények adataival a 

raktározó szöveteik közötti eltérések miatt. Egyes fajok sötétben fejlődött oldalhajtásai 

30-32 nap után sem mutattak öregedési tüneteket (Skribanek és mtsai 2000). 

1.3 Etioláltság természetes körülmények között 

Az etioláltság előfordulásának lehetőségét a természetben már Lancer és mtsai 

(1976) is felvetették, de konkrét kísérletes bizonyítékaik nem voltak. Később azonban, 

elsősorban levél eredetű szervek vizsgálata során kiderült, hogy bizonyos esetekben 

átmeneti etioláltság jöhet létre. 

Zárt rügyekben, illetve a rügyfakadást követően a belső levélkezdeményekben 

Pklid633, Pklid643 és Pklid655 mutatható ki (Solymosi és Böddi 2006; Solymosi és mtsai 

2006, 2012). A külsőbb, de a rügypikkelyek által takart levélkezdeményekben vagy 

levelekben a rövid hullámhosszú Pklid formák mellett megjelenik egy Kl forma is, 

melynek emissziós maximuma 680 nm környékén helyezkedik el. Ez egy raktározott 

pigment formának tekinthető, azonosítása még nem történt meg. A legkülső levelekben 

már a zöld levelekhez hasonló Kl-protein komplexek fordulnak elő 685,695 és 740 nm-

es maximumokkal. A plasztiszok különböző átmeneti állapotainak vizsgálatára 

különösen alkalmasnak bizonyult a fejes káposzta, ami módosult rügy. Belső 

levélkezdeményeiben vagy leveleiben a proplasztiszok nagyobb mennyiségben Pklid629-

t és Pklid636-t tartalmaznak, valamint Pklid644 és Pklid654 is kimutatható, mely 

megvilágítás hatására átalakul Klid-dé, vagyis fotoaktív. A belső levelektől a fej 

felszíne felé haladva - hasonlóan a rügyekhez - átmeneti állapotok figyelhetők meg, 

ahol a Pklid és Pkl (Solymosi és mtsai 2004; Kruk 2005) mellett már Kl formák is 

megjelennek és gránumos szerkezetű kloroplasztiszok alakulnak ki (Solymosi és mtsai 

2004). A fejes káposzta, mint kísérleti objektum felhasználásánál azonban figyelni kell 

a minta eredetére is, mert az akár több hónapig, változó hőmérsékleti viszonyok között 

tárolt növényekben olyan pigmentek is megjelenhetnek, amelyek lebomlási folyamatok 

eredményeként alakulnak ki. Így például leírták a Klid-b jelenlétét is (Kruk 2005). 

A rügyek és a fejes káposzta átmeneti leveleihez hasonló állapotot írtak le olyan 

szervekben, melyek teljesen vagy részben árnyékoltak más szövetek, szervek által. 

Napraforgó csírázása során gyakran a kaszattermés perikarpium rétege nem dobódik le, 

hanem rajta marad a szikleveleken és összetartja azokat. A sziklevelek egyes részei 

ennek következtében a talajszint fölé emelkedve is a perikarpium takarásában 
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maradnak. A termésfal takarásában fejlődött sejtekben Pklid633-t és Pklid655-t 

azonosítottak (Solymosi és mtsai 2007). Más termések esetében is megfigyelték a 

perikarpium fényszűrő vagy árnyékoló hatását. Az avokádó sötétzöld perikarpiuma alatt 

a mezokarpium parenchima sejteiben PLB-vel rendelkező etioplasztiszokat 

azonosítottak, melyek a nagy mennyiségű raktározott tápanyagok miatt sokáig 

fennmaradnak (Cran és Possingham 1973). Az avokádó mezokarpiumának pigmentjeit 

és pigmentformáit ez idáig nem tanulmányozták. Speciális fejlődési irányt mutatnak a 

tök maghéjában kimutatott plasztiszok (Sundqvist és Ryberg 1979). A Pklid tartalmú 

etioplasztiszok az érési folyamatok során fokozatosan átalakulnak: pár hét alatt a PLB-k 

eltűnnek és a belső membránok mennyisége lecsökken (Sundqvist és Ryberg 1979). 

Ezzel párhuzamosan a Pklid észterek mennyisége emelkedik (Shioi és Sasa 1982) és 

egyes Cucurbitaceae fajok esetében – Luffa cylindrica (Sundqvist és Ryberg 1983), 

Cyclanthera explodens (Sundqvist és mtsai 1980) – ez a folyamat Pkl kristályok 

kialakulásához vezet a maghéjban (Ryberg és mtsai 1980). 

A talaj is teljes árnyékolást adhat, ami etioláltsági tünetek kialakulását 

eredményezheti a növények talajfelszín alatti hajtásrégióiban (Vitányi és mtsai 2013). 

Talajban, természetes fényviszonyok mellett nevelt borsó növények epikotiljában 

etioplasztiszokat és Pklid formákat azonosítottak 3 cm-es mélységben. A talaj 

takarásában fejlődő szárrészek és a mindvégig sötétben, vízkultúrában nevelt növények 

spektrális tulajdonságai között nem volt különbség (Vitányi és mtsai 2013). Ez igazolja, 

hogy az etiolált növények jó modellek a Kl bioszintézis kezdeti szakaszának 

tanulmányozásában.    

A természetes fényen fejlődő szervekben viszont gyakran lehet megfigyelni 

„átmeneti” rétegeket, amelyekben a Pklid és Pkl mellett Kl-ok is megjelennek, és a Kl-

protein komplexeknek a zöld levelekre jellemző fluoreszcencia emissziós sávjai 

mutathatók ki. E szövetek sejtjeiben etio-kloroplasztiszok differenciálódnak (Solymosi 

és mtsai 2006, 2007), melyek fő jellegzetessége, hogy a PLB-k és PT-k mellett már 

alacsony gránumok is kialakulnak. Ezek etioplasztiszból vagy proplasztiszból is 

létrejöhetnek fény hatására. Azok a levelek, amelyek fényről sötétbe kerülnek át, 

szintén tartalmazhatnak etio-kloroplasztiszokat, ha eredetileg etiolált leveleket pár 

perces vagy pár órás megvilágítás után helyezünk vissza sötétbe (Minkov és mtsai 1988, 

1993). A plasztiszok fő típusait és azok átalakulási lehetőségeit mutatja be a 6. ábra. 
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6. ábra: teljes vagy részleges sötétben fejlődött plasztisztípusok és átalakulási lehetőségeik (Solymosi 

és Schoefs 2010 – összefoglaló nyomán). 

 

1.4 A zöldülés folyamata: a protoklorofillid formák átalakulása 

A Pklid formák fotokémiai aktivitásának részleteit főleg mesterséges megvilágítással 

tanulmányozzák. Általában rövid idejű (fs-ns-ms-s) fényfelvillanást alkalmaznak, 

ilyenkor ugyanis csak az a Pklid molekula redukálódik Klid-dé, ami a POR aktív 

központjában ül. A fentiekben már ismertetett sémák (3. és 5. ábra) bemutatják, hogy a 

ms-s időtartamú felvillanások esetén párhuzamosan több Pklid forma alakul át, 

következésképpen több Klid forma keletkezik. Ha a mintát a megvilágítás után pár 

másodpercen belül lefagyasztjuk, az újonnan keletkezett Klid ugyanabban a 

makrodomén szerkezetben lesz, amiben a fotoaktív Pklid volt. A Klid mikrociklus (3. 

ábra) végén a Klid kiszabadul a POR aktív központjából és monomerként jelenik meg. 

Ez a spektrális tulajdonságok megváltozásával jár: az abszorpciós maximum 684 nm-ről 

672 nm-re tolódik el; a folyamatot Shibata féle eltolódásnak nevezzük (Shibata 1957). 

A fluoreszcencia emissziós maximum 686 vagy 684 nm-ről 680 nm-re tolódik el 

néhány köztes terméken keresztül (Schoefs 2000 – összefoglaló).  

A Klid monomer a Kl szintáz enzimre adódik át, ami fitollal észteresíti a Klid-et. A 

reakció mechanizmusa nem teljesen tisztázott, ugyanis a megvilágítást követő néhány 

másodperc után is kimutatható Kl a levelekben (Rüdiger és mtsai 1980). A folyamatot 

bonyolítja, hogy ELIP fehérjék is részt vesznek a zöldülésben (Adamska és Kloppstech 

1991, Adamska és mtsai 1992). A Kl molekulák ezt követően fehérjékhez kapcsolódnak 

pigment-protein komplexeket alkotva. Ezek a szárazföldi növények fotoszintetikus 

apparátusának alkotóelemei, melyek a tilakoid membránokba ágyazódnak. 

Mindeközben megtörténik az etioplasztisz átalakulása kloroplasztisszá, mely során a 
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PLB szerkezete felbomlik és a tilakoid membránok felépítésére fordítódik (Kowalewska 

és mtsai 2016). 

1.5 A fotoszintetikus pigment-protein komplexek 

A fotoszintetikus pigment-protein komplexek a tilakoid membránokban találhatók. A 

tilakoidok rendeződhetnek egyesével vagy kettesével, ezek az ún. sztrómatilakoidok, 

illetve egymásra is rétegeződhetnek gránumtilakoidokat kialakítva. A fotokémiai 

rendszerek közül a fotoszisztéma II (PSII) és a hozzá kapcsolódó fénygyűjtő komplex 

(LHCII) a gránumtilakoidokban helyezkedik el, a fotoszisztéma I (PSI) és fénygyűjtő 

antennája (LHCI) pedig a sztrómatilakoidokra jellemző (7. ábra, Allen és mtsai 2011 - 

összefoglaló). A két fotorendszer között az ún. plasztokinon (PQ) pool, a citokróm b6f 

(Cyt b6f) komplex és a plasztocianin (PC) teremt kapcsolatot (7. ábra). A tilakoidok 

belső ürege a lumen, melybe fény hatására folyamatos a protonok beáramlása. A 

kialakult pH gradiens a lumen két oldala között ATP képzésére fordítódik az ATP-

szintáz enzim segítségével, mely a sztrómatilakoidokban helyezkedik el.  

 

7. ábra: magasabbrendű növények fotoszintetikus apparátusának főbb proteinjei és protein 

komplexei. Az elektrontranszport (e.t.) lehetséges útvonalait folytonos vonal jelöli, a lumenből az ATP-

szintázon keresztül a sztrómába visszajutó protonok útja szaggatott vonallal van jelölve.  A komplexek 

egyes alegységeinek egybetűs elnevezése van, a zöld színnel jelöltek a plasztisz genomban, a sárgával 

jelöltek a sejtmagban kódoltak. A komplexek mögötti zárójelben a fehérjéket kódoló gén van feltüntetve. 

Rövidítések: PSII – fotoszisztéma II, PQ - plasztokinon pool, Cyt b6f - citokróm b6f, PC – plasztocianin, 

PSI - fotoszisztéma I, Fd – ferredoxin, FNR - ferredoxin-NADPH reduktáz (Allen és mtsai 2011 – 

összefoglaló nyomán). 
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Az elektronok átadása több útvonalon is történhet. A lineáris elektrontranszport (7. 

ábra, lineáris e.t.) során mindkét fotorendszer bekapcsolódik az elektronok 

transzportjába. A folyamatban az elektron ferredoxinra (Fd) kerül, majd a ferredoxin-

NADPH reduktáz (FNR) enzim segítségével NADPH képződik, mely az ATP-vel 

együtt a Calvin ciklusba kerül. A ciklikus elektrontranszport (7. ábra, ciklikus e.t.) 

működésében csak a PSI vesz részt a sztróma lamellákban. A folyamat lényege, hogy a 

protonok pumpálása a lumen felé folyamatos és így az ATP szintézise biztosított. 

A fotokémiai rendszerek reakciócentrumait (RC) és az azokhoz szorosan kapcsolódó 

belső antennákat kizárólag Kl-a pigmentet kötő proteinek építik fel (7. ábra, zöld 

színnel jelzett alegységek), melyek a plasztisz genomban kódoltak. A lazábban 

kapcsolódó külső antennák és az LHC-k Kl-a-t és Kl-b-t is tartalmaznak, fehérjéiket a 

sejtmag kódolja (7. ábra, sárga színnel jelzett alegységek) (Jansson 1994 - összefoglaló, 

Green és Durnford 1996 - összefoglaló, Nelson és Yocum 2006 - összefoglaló). A 

komplexeket felépítő főbb fehérjéket az 1. táblázat foglalja össze.  

A PSII feladata a fény abszorpciója, a PQ pool redukálása, illetve a víz bontása. 

Felépítésében több fehérje is részt vesz, melyek közül a RC-ban elhelyezkedő D1 és D2 

fehérjéből álló heterodimert és a belső antennát alkotó CP47 és CP43 fehérjét emelném 

ki. A központi heterodimer az elektrontranszporthoz szükséges kofaktorokat 

tartalmazza. A CP47 és CP43 fehérjékhez több Kl-a és karotinoid pigmentek is 

kapcsolódnak, tehát ezek szerepe az elnyelt fényenergia továbbítása a RC felé. A PSII 

felépítésében egyéb Psb fehérjék is részt vesznek, melyek pigmenteket nem kötnek, 

viszont esszenciális szerepük van a fotorendszer megfelelő működésében (például a víz 

bontásában, nem fotokémiai kioltó mechanizmusokban (NPQ) és a komplex 

stabilizálásában). A RC-t és a belső antennát együttesen „core” komplexnek is nevezik. 

Ehhez lazábban kötődik az ún. külső vagy kapcsoló antenna („connecting antenna - 

CA”), melynek fő alkotóeleme a CP29, a CP26 és a CP24 Kl-a/b protein (7. ábra) (Liu 

és mtsai 2004). Az Lhcb fehérjék feladata szintén az energia továbbítása a Kl és 

karotinoid pigmentek segítségével (Ballottari és mtsai 2012). A 3 nagyobb fehérje 

mellett kisebb méretű Lhcb proteineket is azonosítottak, azonban ezek pontos pigment 

tartalma és elhelyezkedése nem ismert (Klimmek és mtsai 2006). 
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1. táblázat: a magasabbrendű növényekben előforduló főbb klorofill-protein komplexek. Rövidítések: Kl 

– klorofill, PSII – fotoszisztéma II, D1 és D2 – a PSII reakciócentrumát (RC) alkotó heterodimer, CP47 

és CP43 – a PSII belső antennáját alkotó proteinek, CP29, CP26 és CP24 – a PSII külső antennáját alkotó 

fehérjék, LHCII – fénygyűjtő komplex II, Lhcb -  fénygyűjtő komplex protein az LHCII-ben, PSI - 

fotoszisztéma I, LHCI – fénygyűjtő komplex I, Lhca – fénygyűjtő komplex protein az LHCI-ben, n.i. - 

pontosan nem ismert (Jansson 1999 - összefoglaló, Crimi és mtsai 2001, Croce és mtsai 2002, Klimmek 

és mtsai 2006, Jensen és mtsai 2007 - összefoglaló, Wientjes és Croce 2011, Ballottari és mtsai 2012 

nyomán).  

Protein Gén 
Kódolás 

helye 

Tömeg 

(kDa) 
Kl-a/b Feladat 

PSII RC         

fotokémiai reakció, 

vízbontás, energia 

továbbítása és disszipációja 

D1 PsbA plasztisz 38 - 

D2 PsbD plasztisz 39 - 

PSII belső antenna     

CP47 PsbB plasztisz 56 - 

CP43 PsbC plasztisz 50 - 

PSII külső antenna         

energia továbbítása és 

disszipációja 

CP29 Lhcb4 sejtmag 29 3.0 

CP26 Lhcb5 sejtmag 26 2.2 

CP24 Lhcb6 sejtmag 24 1.0 

Lhcb7 Lhcb7 sejtmag n.i. n.i. 

Lhcb8 Lhcb8 sejtmag n.i. n.i. 

LHCII         

energia továbbítása és 

disszipációja 

Lhcb1 Lhcb1 sejtmag 25 1.3 

Lhcb2 Lhcb2 sejtmag 25   

Lhcb3 Lhcb3 sejtmag 24   

PSI RC         

fotokémiai reakció PSI-A PsaA plasztisz 83 - 

PSI-B PsaB plasztisz 82 - 

LHCI         

energia továbbítása és 

disszipációja 

Lhca1 Lhca1 sejtmag 22 4.0 

Lhca2 Lhca2 sejtmag 23 1.9 

Lhca3 Lhca3 sejtmag 25 5.9 

Lhca4 Lhca4 sejtmag 22 2.4 

Lhca5 Lhca5 sejtmag 24 2.6 

Lhca6 Lhca6 sejtmag n.i. n.i. 

 

Az LHCII a PSII fénygyűjtő komplexe. A komplexet felépítő 3 fehérje, az Lhcb1-2-3 

trimert alkot. A Kl-a-n és Kl-b-n kívül karotinoid pigmenteket is kötnek (Liu és mtsai 

2004). Natív állapotban az LHCII szuperkomplexet képez a PSII-vel (van Amerongen 
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és Croce 2013 - összefoglaló), azonban képes arról leválni és a PSI-hez kapcsolódni az 

NPQ részeként (Rochaix 2014 - összefoglaló). A szuperkomplexekben a PSII dimert 

képez és ehhez általában 2-4 LHCII trimer kapcsolódik (Kouřil és mtsai 2012 - 

összefoglaló). A szuperkomplex felépítését részletesen is vizsgálták, melynek során 12 

Å felbontású modellt alkottak (Caffarri és mtsai 2009). 

A PSI RC-ban a PsaA és PsaB proteinek heterodimert képeznek, feladatuk a töltés 

szeparáció és az elektrontranszporthoz szükséges kofaktorok kötése. A fotorendszer 

felépítésében több Psa fehérje is részt vesz, melyek a komplex stabilizálásában, az 

LHCII és LHCI komplexek kötésében és az elektrontranszport megfelelő működésében 

játszanak szerepet (Green és Durnford 1996 - összefoglaló, Nelson és Yocum 2006 - 

összefoglaló).  

A PSI fénygyűjtő antennája az LHCI, mely Lhca fehérjékből épül fel (Croce és van 

Amerongen 2013 - összefoglaló). Ezekben a Kl-a/b arány magasabb, mint az Lhcb 

proteinekben (Croce és mtsai 2002, Jensen és mtsai 2007 - összefoglaló). Az Lhca1 az 

Lhca4-gyel, az Lhca2 az Lhca3-mal képez heterodimert (Wientjes és Croce 2011). A 

két komplex fluoreszcencia emissziós maximuma alapján elkülöníthető egymástól: az 

Lhca1-4 maximuma 730 nm-nél jelenik meg a spektrumon, míg az Lhca2-3 emissziós 

csúcsa 680 nm-nél detektálható (Karapetyan és mtsai 2006). Az Lhca5 és Lhca6 

fehérjék stabilizáló funkcióval rendelkeznek, valamint a többi Lhca fehérjéhez 

hasonlóan a fénygyűjtésben is szerepük van (Ganeteg és mtsai 2004, Peng és mtsai 

2009). A PSI natív állapotban szuperkomplexet alkot az LHCI-gyel (7. ábra). 

1.6 A fotoszintetikus apparátus alkalmazkodása különböző fényviszonyokhoz 

A természetben a növények folyamatosan változó körülményeknek vannak kitéve 

nem csak napi, hanem szezonális ritmus szerint is. Ezek közül a Kl bioszintézise és a 

fotoszintetikus apparátus működése szempontjából kiemelkedő szerepe van a fénynek. 

A fotoakklimáció a növények különböző fényviszonyokhoz való alkalmazkodása. Ez 

azt jelenti, hogy a növényeknek olyan mechanizmusokat kell kialakítaniuk, melyekkel 

védekezni tudnak a magas fényintenzitás fotooxidatív károsodása ellen, másrészt 

alacsony fényintenzitás mellett is fenn kell tartaniuk a fotoszintézist. Ezek a 

mechanizmusok a pigment-protein komplexek strukturális változásait eredményezik: 

megváltozik a komplexek mennyisége - kiváltképp a fénygyűjtő antennák mérete - és 

egymáshoz viszonyított aránya, valamint a tilakoid membránban való elhelyezkedésük 

is. A szabályozásban a PQ pool redox állapota fontos szerepet játszik: magas 
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fényintenzitás esetén a redukáltság megnő, mely szignálként funkcionál és gátolja az 

Lhc gének átíródását a sejtmagban (Walters és mtsai 1999, Pfannschmidt 2003 - 

összefoglaló). Emellett a retrográd szignalizációban reaktív oxigén formák (ROS), 

különösen H2O2 is részt vesz (Maruta és mtsai 2012), mely a magas fényintenzitás 

következtében a fotorendszerekben képződik (Asada 2006 - összefoglaló).  

Fotoakklimációs különbségek nem csak fajok között (fény- és árnyéknövények), 

hanem az egyed szintjén, az egyes levelek között is megfigyelhetők (fény- és 

árnyéklevelek). Ezek a levelek különböznek egymástól méretükben, anatómiájukban, 

kloroplasztiszaik és fotoszintetikus apparátusuk felépítésében és működésében is 

(Lichtenthaler és mtsai 1981, 1982).  

Alacsony fényintenzitás hatására a kloroplasztiszokban a tilakoidok kapcsoltsága nő, 

a gránumok magasabbak és szélesebbek lesznek, megnő a PSII és a hozzá kapcsolódó 

LHCII relatív mennyisége; ennek következtében a Kl-a/b arány lecsökken 2.4-2.6 

körüli értékre (Lichtenthaler és mtsai 2007, Leong és Anderson 1984, Walters és Horton 

1994). Az LHCII-nek kiemelkedő szerepe van a tilakoid membránok közötti kapcsolat 

kialakításában (Anderson 1986 - összefoglaló); ezzel magyarázható a magas gránumok 

jelenléte. A szuperkomplex felépítésében szintén megfigyelhetők változások: a 

PSII/LHCII arány csökken, vagyis kevesebb a PSII, viszont az egyes komplexekhez 

nagyobb antenna kapcsolódik. Az újonnan szintetizált Lhc proteinek miatt a szerkezet 

kompaktabbá válik és a szorosabb kapcsolódás lehetővé teszi a hatékony 

energiatranszfert (Kouřil és mtsai 2013). Olyan környezetben, ahol a növények 

árnyékban fejlődnek, például erdők lombozata alatt, a növényeket elérő fény távoli 

vörösben gazdag (Pons 2000), melyet a PSI hatékonyabban tud elnyelni, mint a PSII. 

Az árnyéklevelekben a PSII/PSI arány növekedésének hátterében tehát az áll, hogy a 

PSI megnövekedett elektron igényét a PSII-nek pótolnia kell annak érdekében, hogy a 

fotoszintézis hatékonyan tudjon működni (Walters 2005 - összefoglaló).  

Magas fényintenzitáson alacsony gránumok, keményítőszemcsék és 

plasztoglobulusok töltik ki a sztrómát (Lichtenthaler és mtsai 1984). Ahogy az Lhc 

proteinek transzkripciója gátlódik, megnő a Kl-a/b arány, melynek átlagos értéke 

fénylevelekben 3.2-3.4 (Lichtenthaler és mtsai 2007). A változás nem csak a Kl-protein 

komplexeket érinti, hanem nő a Cyt b6f, az ATP-szintáz és a Calvin-ciklus enzimeinek 

mennyisége is. Mindez mutatja, hogy magas fényintenzitás esetén az O2 termelés és 

CO2 fixáció mértéke megemelkedik (Bailey és mtsai 2001). A magas fényintenzitáshoz 

alkalmazkodott növényekben a PSII szuperkomplex szerkezet megváltozik: a 
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PSII/LHCII aránya nő, mivel az LHCII-t felépítő Lhcb proteinek mennyisége csökken 

(Anderson és mtsai 1988 - összefoglaló, Ballottari és mtsai 2007). A PSII/PSI aránya 

csökken, hogy a két komplex közötti egyensúly megmaradjon és az elnyelt fény 

megfelelően hasznosuljon (Walters 2005 - összefoglaló). 

Magas fényintenzitás esetén a PQ pool redukált állapotba kerül. Ezt egy protein 

kináz érzékeli (Bellafiore és mtsai 2005), mely az LHCII antennák egy részét 

foszforilálja (Bennett 1979). A foszforilált antennák leválnak a PSII-ről és a PSI-hez 

kapcsolódnak, így osztva meg az energiát a két PS között. A PSI-hez való kapcsolódás 

kialakításában Psa fehérjék vesznek részt (Lunde és mtsai 2000). Ezt a folyamatot 

nevezik „state transition”-nek, azaz állapot átmenetnek, mely az NPQ részét képezi. A 

folyamat kétirányú, vagyis a magas fényintenzitás megszűnése és PQ pool oxidációja 

esetén az LHCII defoszforilálódik (Pribil és mtsai 2010) és visszakapcsolódik a PSII-

höz.  

A lumen pH-jának csökkenésével párhuzamosan nő a xantofill ciklusban résztvevő 

zeaxantin mennyisége (Yamamoto és mtsai 1962), melynek feladata a felesleges energia 

disszipációja (Demmig és mtsai 1987). A folyamat szabályozásában fontos szerepet 

játszik a PSII egyik alagysége, a PsbS (7. ábra, Li és mtsai 2004, Kiss és mtsai 2008). 

Amennyiben a kioltási mechanizmusok nem bizonyulnak elegendőnek, a fényfelesleg 

hatására károsodás következik be a fotorendszerekben és ROS keletkezik (Asada 2006 - 

összefoglaló). A PSII RC-ban elsősorban a D1 protein károsodik, ezáltal a PSII inaktív 

állapotba kerül. A javítómechanizmus során a komplex a gránumból a sztrómatilakoid 

felé mozog, ahol megtörténik a degradálódott D1 protein helyére az új fehérje beépülése 

(Bailey és mtsai 2002, Aro és mtsai 2005 – összefoglaló).  

A növényekben a fotoszintetikus aktivitás nem csak a levelekhez, hanem a szárhoz is 

köthető folyamat, így a fotoakklimáció során bekövetkező változások a szár eredetű 

szerveket is érintik. A szakirodalomban lényegesen kevesebb munka foglalkozik a 

szárak fotoszintézisével (Aschan és Pfanz 2003 - összefoglaló), mint a levelekével, a 

szárak fotoakklimációs mechanizmusáról pedig nem találtunk információt. 

1.7 A növényi szövetek fényvezetése 

A növényi szövetek fényvezető képessége régóta kutatott terület, hiszen a bejutó 

fény nagyban befolyásolja a sejtek fiziológiai működését. Mandoli és Briggs (1982a) 

sötétben nevelt zab növények vizsgálata során azt figyelte meg, hogy a sötétszobában 

alkalmazott zöld fény hatására a mezokotil növekedése megállt. A hajtás tehát úgy 
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viselkedett, minta vörös fény érte volna. A mezokotil csak sötétben nő, vörös fény 

hatására a növekedése megáll és a koleoptil, illetve a hajtás megnyúlása következik be. 

A vörös és távoli vörös fény arányát érzékelik a fitokrómok, melyeknek két formáját 

különböztetjük meg: a „phytochrome-red” (Pr), mely sötétben halmozódik fel és vörös 

(660 nm-es) fény elnyelésére képes; a „phytochrome-far-red” (Pfr), mely fényen lévő 

szövetekben figyelhető meg és feladata a távoli vörös (730 nm-es) fény elnyelése 

(Sharrock 2008 - összefoglaló). Ez a két forma dinamikusan átalakul egymásba, mivel 

egymás cisz-transz izomerei; tehát a Pr-ből vörös fény hatására Pfr keletkezik, majd a 

Pfr-ből távoli vörös fény elnyelését követően Pr. A fent említett kísérleti eredmény 

magyarázata az, hogy a Pr-nek a zöld fénytartományban is van elnyelése (Shinomura és 

mtsai 1996). A mezokotil és a koleoptil határán található egy nódusz, melynek 

környékén van a legtöbb fitokróm receptor. A kísérlet további részében azt próbálták 

kideríteni, hogy a hajtás mentén pontosan honnan érkezik a legnagyobb válasz 

megvilágítás hatására. A várakozásokkal ellentétben ez nem a fitokrómban gazdag 

területről érkezett, hanem attól távolabbi megvilágítás adta a legnagyobb választ. Emiatt 

merült fel a fényvezetés lehetősége, hiszen a fénynek valahogy el kellett jutnia a 

mezokotil és a hajtás közötti nódusz közelébe (Mandoli és Briggs 1982a). 

Mandoli és Briggs ezt követően kiterjedt vizsgálatokat végzett etiolált növényi 

szöveteken és több növényfajt is tanulmányoztak. Eredményeik alapján elmondható, 

hogy az egyes sejtsorokon keresztül bejutó fény mennyisége és minősége függ attól, 

hogy a növényt milyen szögben éri a napfény, illetve befolyásolják a szövet geometriai 

tulajdonságai is (Mandoli és Briggs 1982b, Vogelmann és Björn 1984). Minél 

vastagabb a szövet, annál jobban csökken a vörös és távoli vörös tartományba tartozó 

sugarak aránya nemcsak etiolált (Mandoli és Briggs 1982a), hanem zöldülő szövetek 

esetében is (Mandoli és Briggs 1984). Utóbbiaknál a kék és vörös fény abszorpciójának 

aránya is megváltozik; ez a Kl pigmentek elnyelése miatt lehetséges. 

Mivel a zöldülés során jelentős szövettani, sőt morfológiai változások következnek 

be, a zöld növényi részek optikai tulajdonságainak vizsgálata még közelebb visz minket 

a természetben lejátszódó fényvezetési folyamatok megismeréséhez. Fás- és lágyszárú 

hajtások fényvezető képességét vizsgálva azt állapították meg, hogy leghatékonyabban 

a szállító szövetrendszer elemei vesznek részt a fény továbbításában, azok közül is a 

tracheák, tracheidák és a rostok szerepe emelhető ki (Sun és mtsai 2003, 2005). A 

leghatékonyabban a távoli vörös és infravörös sugarak továbbítódnak. A vizsgálatot 
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fásszárú növények esetében 20 cm-es, lágyszárú egyedeknél 5-10 cm-es szárdarabokon 

végezték. A mérés kivitelezését a 8. ábra mutatja be.  

 

8. ábra: a fényvezetés méréséhez összeállított készülék felépítése. A növényi mintát bizonyos szögben 

megvilágították, majd az azon keresztül beérkező fény mennyiségét egy távoli vörös fényre érzékeny 

kamerával detektálták. A leképezésből származó képeket számítógép segítségével dolgozták fel (Sun és 

mtsai 2003 nyomán). 

 

A mintát úgy rögzítették egy sötétdobozba, hogy annak felső része kiállt és így 

szabadon megvilágíthatóvá vált. Fényforrásként monokromatikus fényt alkalmaztak; a 

mérést 410 nm-től egészen 950 nm-ig végezték 10-20 nm-es intervallumokon. A 

megvilágítás során a szárdarab másik végére átvezetett fény mennyiségét egy távoli 

vörös fényre érzékeny kamera detektálta. Számítógép segítségével ebből egy képet 

készítettek, melyet összevetettek a szárdarabból készült mikroszkópos metszettel. Így 

tudták azonosítani a fényvezetésben résztvevő szövetrégiókat (9. ábra). A lágyszárú 

növények esetében a fajok között nagy különbségeket tapasztaltak, több esetben a 

szállítószöveteken kívül a bél parenchimasejtjei is vezették a fényt (Sun és mtsai 2005), 

tehát a növény anatómiai felépítése lényegesen meghatározza a fényvezetési képességet. 

Ha a sejtszintű struktúrák fényvezető képességét megvizsgáljuk, azt mondhatjuk el, 

hogy a fény a tracheák, tracheidák üregében, a rostoknál pedig a másodlagos sejtfalon 

keresztül vezetődik. A tracheák és tracheidák esetében fontos lehet az a tény, hogy a 

sejtek lumenét víz tölti ki. A rostoknál viszont a sejtfal vastagsága számít, minél 

vastagabb a sejtfal, annál inkább alkalmas száloptikaként való működésre. Ez az alapja 

a fásszárú növények esetében a tavaszi és őszi pásztában mért fényvezetési 

különbségnek (10. ábra). Szezonális különbséget a vezetett fény minőségében is 
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tapasztaltak: a téli és tavaszi időszak során a 825 nm feletti tartományban megnőtt a 

vezetett fény intenzitása, majd a nyári-őszi periódus során a 825 és 920 nm-nél 

tapasztalt maximumok eltűntek (Sun és mtsai 2004). A szerzők ezt a felépítő 

folyamatokban termelt anyagcseretermékek jelenlétével magyarázták, de valószínűleg a 

növény víztartalmának változása is befolyásolhatja a vezetett fény spektrumát. 

 

 

9. ábra: a fény továbbításában szerepet játszó szövetekről készült felvételek megvilágított 

szárdarabok esetében. „a”: vörös here (Trifolium pratense), „b”: japán keserűfű (Fallopia japonica 

var. uzensis). Jelölések: co – kortex, vb – szállítónyalábok, pi – bél.  A lépték 1 cm-t jelöl (Sun és 

mtsai 2005). 

 

 

10. ábra: a japán erdeifenyő (Pinus densiflora) fatest keresztmetszetének egy részlete. A világos területek 

azok, melyek több fényt engednek át. Jelölések: ew – tavaszi pászta, lw – őszi pászta. A lépték 115 µm-t 

jelöl (Sun és mtsai 2004). 

 

A fény nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan (a másodlagos bőrszöveten 

keresztül) is elérheti a belső növényi szöveteket. A növényben lejátszódó fotoszintetikus 

aktivitás tehát nem csak a levelekhez, hanem a szárakhoz is köthető. Számos faj 

esetében a többéves ágak belsejében jelentős mennyiségű Kl-t és kloroplasztiszokat 
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detektáltak (Dima és mtsai 2006). A kloroplasztiszokban mért alacsony Kl-a/b arány 

(Aschan és mtsai 2001) arra utal, hogy ezek az árnyéknövények plasztiszaihoz 

hasonlatosak. A Kl eloszlása egyes fajoknál csökkenő gradienst mutatott a kortextől a 

bélszövet felé haladva, azonban más növényeknél ennek ellenkezőjét is megfigyelték 

(11a. ábra). Ennek lehetséges oka az, hogy a vertikális fényvezetés jelentősebb volt, 

mint a horizontális. A detektált kloroplasztiszok (11b. ábra) funkcionális vizsgálata 

során kimutatták a fotoszintetikus pigment-protein komplexek és a ribulóz-1,5-

biszfoszfát-karboxiláz-oxigenáz enzim (RUBISCO) jelenlétét is (Larcher és mtsai 1988, 

Buns és mtsai 1993, van Cleve és mtsai 1993). A fás szövetek fotoszintetikus aktivitását 

olyan kísérletben is vizsgálták, melynek során a fatörzseket fóliával takarták be. A 

takarás következtében a rügyek biomasszája jelentősen csökkent (Saveyn és mtsai 

2010). Fák esetében a kortextől a bélszövet felé haladva a PSII maximális kvantum 

hatékonysága (Fv/Fm) és az elektrontranszport ráta (ETR) drasztikusan csökken 

(Wittmann és Pfanz 2016). A fatörzsben lezajló fotoszintetikus aktivitás kor- és 

hőmérsékletfüggő folyamat: minél vastagabb a másodlagos, illetve harmadlagos 

bőrszövet, annál kevesebb fény jut el a belső parenchima sejtekhez (Aschan és mtsai 

2001); a mérsékelt övi növények leveleihez hasonlóan a szárban is 10-30°C közötti 

hőmérsékleten alakul ki egyensúly a fotoszintézis és a légzés folyamatai között 

(Wittmann és Pfanz 2007).  

 

11. ábra: epifluoreszcencia mikroszkóppal készült felvételek az anatóliai kutyatej (Euphorbia 

acanthothamnos) ág keresztmetszetéről. Az „a” ábrarész a hajtás bél és másodlagos xilém részletét, 

a „b” ábrarész pedig a bélszövet sejteiben a kloroplasztiszok elhelyezkedését mutatja. A piros szín a 

klorofill pigmentek autofluoreszcenciájából származik (Dima és mtsai 2006). 
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2. Célkitűzések 

Kutatásunk során alapvetően 4 témakör vizsgálatát tűztük ki célul: 

 a bab üreges hajtásán keresztül történhet-e fényvezetés; 

 ha igen, akkor a talajfelszín alá levezetett fény milyen változásokat okoz a Kl 

bioszintézisben; 

 kialakulhat-e fotoszintetikus aktivitás a talajfelszín alatti hajtásrégióban; 

 milyen időbeli változások történnek a talajfelszín alatti alsó hajtásrészekben, 

amelyeket soha nem ér közvetlen napfény. 

Ezen kérdések megválaszolásához az alábbi vizsgálatokat terveztük (2. táblázat): 

 új mérési módszer kidolgozása a hajtáson keresztül beérkező fény 

detektálásához egy spektrofluorométer mintatartójának átalakításával; 

 a talajfelszín alá levezetett fény hatására bekövetkező változások követése fény- 

és fluoreszcencia mikroszkópos, elektronmikroszkópos, fluoreszcencia 

spektroszkópiai és pigment analitikai mérésekkel; 

 a talajfelszín alatti szövetekben a Kl-protein komplexek azonosítása és a 

fotoszintetikus aktivitás mérése Kl-a fluoreszcencia indukción alapuló 

módszerekkel; 

 öregedés során bekövetkező változások követése pigment analízissel, 

fluoreszcencia spektroszkópos és elektronmikroszkópos mérésekkel. 

2. táblázat: a tervezett vizsgálatokhoz alkalmazott módszerek összefoglalása. 

Vizsgálat tárgya Módszer 

hajtás fényvezetése új módszer kidolgozása átalakított spektrofluorométerrel 

fény hatására bekövetkező 

változások a talajfelszín 

alatti szövetekben 

fény- és fluoreszcencia mikroszkópia  

elektronmikroszkópia  

fluoreszcencia spektroszkópia 

pigment analízis 

fotoszintézis a talajfelszín 

alatt 

protein analízis: tilakoid kivonás, gélelektroforézis, western-

blot, tömegspektrometria 

Kl-a fluoreszcencia indukciós mérések különböző PAM 

berendezéssekkel 

a talajfelszín alatti 

hajtásrész öregedése 

pigment analízis 

fluoreszcencia spektroszkópia 

elektronmikroszkópia 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1 A növények nevelése és fejlődése; mintavétel 

A bokorbab (Phaseolus vulgaris L. cv. Magnum, Rédei Kertimag Zrt., Réde, 

Magyarország) magokat 2 óráig áztattuk folyó csapvízben, majd 3 napig sötétben 

csíráztattuk nedves szűrőpapíron zsugorfóliával letakart Petri-csészében. A 

szobahőmérsékleten (23°C) előcsíráztatott növények körülbelül 2 cm hosszúságú 

gyököcskével rendelkeztek. Ezt követően a csíranövényeket 4 cm mélyre vetettük 

általános virágföldbe (Biovital, pH 6.6-6.8; Szentendre, Magyarország; ASB-

Greenworld, pH 5.0-6.5, Zár, Csehország), 10 cm-es átmérőjű műanyag 

virágcserepekbe gyenge zöld fény mellett. Előzetes vizsgálatokkal kimutattuk, hogy ez 

a fény nem váltja ki a Pklid fototranszformációját.  

A növények természetes fény-sötét periódus mellett nevelődtek szobahőmérsékleten 

(23°C) a laboratórium ablakában, ahol a maximális foton flux denzitás (PFD) 100 és 

700 µmol foton m
-2

 s
-1

 között változott. A fényintenzitást Delta Ohm HD 2102.1 foto-

radiométerrel (Delta Ohm, Padova, Olaszország) mértük. A foto-radiométer szenzorát a 

talajszintre helyeztük és a PFD érték regisztrálását minden nap 11:00 órakor végeztük el 

60 napon keresztül. A növényeket alulról öntöztük minden második nap, így a hajtások 

körül a talajszerkezet megőrizte eredeti állapotát. A megfelelő fejlődési állapotot elérő 

növényeket (12. ábra) a talajszintnél megjelöltük, majd a cserepeket sötétszobába vittük 

át. A növényeket a talajból óvatosan kiemeltük és a talajfelszín alatti hajtásrészeket 

folyó csapvízzel leöblítettük. A mintavétel gyenge zöld fényben történt. A növények 

korát az ültetéstől számítottuk.  

A gyökérnyak helyzete a fejlődés során változott: a 4 cm mélyre vetett magból 

kifejlődő csíranövény gyökérnyaki régiója 4 napos korban átlagosan 5-6 cm mélyen 

helyezkedett el, 7 napos vagy annál idősebb növények esetében pedig 7-8 cm mélyen. 

Emiatt a 4 napos növények hipokotil kampóját megközelítően 2 cm-es vastagságú 

talajréteg takarta be. A mintavétel 3 hipokotil szegmensből történt: a hipokotil kampó 

alatti 1 cm-es szakaszból (TA-1), a hipokotil középső, szintén 1 cm-es részéből (TA-2), 

illetve a gyökérnyak feletti 1 cm-es régióból (TA-3). 
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12. ábra: a bab növény fejlődési stádiumait bemutató sematikus rajz (internetes forrás: 

http://etc.usf.edu/clipart/49400/49471/49471_seed_stages.htm). A növények korát az ültetéstől 

számítottuk. A: 1 napos; B: 4 napos; C: 5 napos; D: 6 napos; E: 7 napos növények. 

 

A csíranövények a 4-5. nap elteltével törték át a talajfelszínt. 7 napos fejlődést 

követően a növények talajfelszín alatti hipokotil régiója 7-8 cm hosszúságú volt, ami a 

továbbiakban nem változott, a talajfelszín feletti hajtásrész pedig folyamatosan 

növekedett: a 7 napos növények 7-8 cm-es magasságot értek el (ebből a hipokotil 4-5 

cm volt); a 14 napos növények 12-15 cm-es, 35 napos korban 20-25 cm-es és 60 napos 

korban maximum 35 cm-es magassággal rendelkeztek. Utóbbiak esetében már 

virágzatok és termések is megjelentek. A 7, 14, 35 és 60 napos növények esetében 4 

hipokotil régióból történt a mintavétel: a talajfelszín feletti, zöld hajtásrészből (TF), a 

talajfelszín alatti 2 cm-es szakaszból (TA-1), a 2 és 4 cm-es mélység között 

elhelyezkedő régióból (TA-2) és a 4-6 cm (TA-3) közötti szegmensből. A 14 napos 

növények esetében a levelekből (L) is vettünk mintát az élettani vizsgálatok 

elvégzéséhez. 

3.2 A hajtás optikai tulajdonságainak meghatározása 

A hajtás fényvezető képességét Fluoromax-3 (Jobin Yvon-Horiba, Párizs, 

Franciaország) spektrofluorométerrel teszteltük, melynek mintatartó részét a 

következőképpen alakítottuk át: a küvettatartó helyére egy kartonlapra rögzített konkáv 

tükröt helyeztünk, mely a hajtáson keresztül érkező fényt az emissziós ablak felé 

vetítette (13. ábra). A gerjesztő fényt kitakartuk. A 7 napos növényeket megjelöltük a 

talajfelszín magasságában, majd kiemeltük őket a talajból. A gyökérzet eltávolítása után 

http://etc.usf.edu/clipart/49400/49471/49471_seed_stages.htm
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a hajtást átvezettük a mintatartó fedelén keresztül egészen addig, amíg el nem értük a 

talajfelszín magasságát. Rögzítéshez fekete fóliát használtunk, ami optikailag izolálta a 

talajfelszín feletti és a mintatartó belsejébe belógó, földalatti hajtásrészt. A 

megvilágításhoz használt lámpa 10 cm-re helyezkedett el a növénytől, a beesési szög 

60° volt, a megvilágító fény intenzitása pedig 50 µmol foton m
-2

 s
-1

. Minden mérés 2 

perces időintervallumon belül történt, hogy a lámpa melegítő hatása ne érvényesüljön. 

Miután az intakt növények spektrumát felvettük, eltávolítottuk a talajfelszín feletti 

hajtásrészt, hogy megmérjük kizárólag a talajfelszín alatti hipokotil fényvezető 

képességét. Más kísérletekben a fényvezetés hatékonyságát mértük meg úgy, hogy az 

intakt, leveles hajtás földalatti részét fokozatosan rövidítettük és felvettük a különböző 

hosszúságú hipokotilhoz tartozó spektrumokat. A lámpa spektrumának mérése a 

mintatartó fogantyújának nyílásán keresztül történt. Az emissziós spektrumokat 380 és 

780 nm között regisztráltuk 1 nm-es mintavételi frekvenciával. Az áteresztett fény 

spektrumát (T%) az alábbi képlettel számoltuk ki: 

T% = (b/a)*100, 

ahol a a lámpa intenzitás értéke adott hullámhossznál; b a növényen keresztül bejutó 

fény intenzitás értéke adott hullámhossznál. 

 

 

13. ábra: Fluoromax-3 (Jobin Yvon-Horiba, Párizs, Franciaország) spektrofluorométer átalakított 

mintatartója a fényvezetés mérése során. A gerjesztő fényt a mérést megelőzően kitakartuk. A bab 

hajtását a mintatartó fedelén keresztül rögzítettük; ehhez fekete fóliát használtunk, mely optikailag 

izolálta a talajfelszín feletti és alatti hajtásrészt. A növényt egy volfrám lámpával világítottuk meg, mely 

10 cm-es távolságban helyezkedett el; a fény beesési szöge 60° volt (PFD: 50 µmol foton m
-2

 s
-1

). A 

hajtáson keresztül beérkező fényt egy konkáv tükör az emissziós ablakba fókuszálta. 
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A fényvezetést más kísérlettel is ellenőriztük. A spektrofluorométerbe 10
-4

 M 

rodamin b vizes oldatát tartalmazó küvettát helyeztünk. Először megmértük az oldat 

abszorpciós, majd fluoreszcencia emissziós spektrumát; a gerjesztési hullámhossz 554 

nm volt. Ezt követően a bab növényt a fentebb leírt módon rögzítettük a mintatartóba 

úgy, hogy a gyökérnyak feletti része a rodamin b oldatba érjen. Ezt követően a hajtást 

megvilágítottuk zöld, 522 nm-es fényt emittáló LED fénnyel és megmértük a 

fluoreszcencia emissziós spektrumot. Amennyiben a hajtáson keresztül fény érte az 

oldatot, úgy a gerjesztés következtében a spektrumon meg kellett jelennie a rodamin b 

emissziós maximumának. 

3.3 Fény- és fluoreszcencia mikroszkópia 

A 4, 7 és 14 napos növények hipokotiljaiból kézi metszéssel készítettünk mintákat. A 

metszetek készítése gyenge zöld fény mellett történt sötétszobában. A minták 

kifakulásának elkerülése érdekében a metszeteket 0.05 M foszfát pufferbe (pH 7.2) 

helyeztük, mely 0.5 M
 
aszkorbinsavat tartalmazott. A szövettani vizsgálatokat Olympus 

BH2 mikroszkóppal (Olympus, Tokió, Japán) végeztük. 

A hajtás fényvezető képességét mikroszkópos kísérletben is ellenőriztük (14. ábra). 

 

14. ábra: a hajtás fényvezetésének ellenőrzéséhez használt mikroszkópos beállítás. A 7 napos bab 

növényt elmetszettük a talajfelszínnel megegyező magasságban, valamint a gyökérnyak feletti régióban. 

A talajszintnél készült vágási felület a fényforrás irányába, a gyökérnyaki felület pedig az objektív 

irányába nézett. 
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A bab 7 cm-es hipokotilját a talajszintnél, illetve a gyökérnyak feletti régióban 

elmetszettük. A hajtásdarabot úgy rögzítettük a mikroszkópba gyurma segítségével, 

hogy a talajszintnél készült vágási felület állt a fényforrás (a mikroszkóp volfrám 

lámpája) irányába, a mikroszkóp objektívje pedig a gyökérnyaknál készült vágási 

felületnél volt. Ebben a beállításban felvételt készítettünk a hajtáson átvezetett fényről. 

A hajtás belső felszínének vizsgálatához a hipokotilt hosszában félbe vágtuk, majd 

sztereomikroszkóp alá helyeztük. 

3.4 Elektronmikroszkópia 

A transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatokhoz a 4, 7, 14 és 60 napos 

növények földalatti hipokotil szegmenseiből vékony, 1-1.5 mm vastagságú metszeteket 

készítettünk, melyeket tovább metszve 2%-os glutáraldehidben fixáltuk sötétben 3 órán 

át. Pufferként 70 mM-os Na-K foszfátot (pH 7.2) alkalmaztunk. Pufferes öblítést 

követően a fixálást 1%-os ozmium-tetroxiddal folytattuk 3 órán keresztül. Növekvő 

koncentrációjú alkoholba helyezve víztelenítettük a mintákat és Durcupan ACM 

gyantába (Fluka Chemie AG, Buchs, Svájc) ágyaztuk őket. Az ultravékony metszeteket 

(70 nm) Reichert Jung Ultracut E mikrotómmal (Reichert-Jung AG, Bécs, Ausztria) 

készítettük. A metszeteket 5%-os uranil-acetáttal (6 perc), majd ólom-citrát oldattal (4 

perc) kontrasztosítottuk (Reynolds 1963). 

A mintákat Hitachi 7100 transzmissziós elektronmikroszkóppal (Hitachi, Tokió, Japán) 

vizsgáltuk 75 kV-os gyorsító feszültség mellett. Legalább 50-60 plasztisz vizsgálatára 

került sor mintánként és az adott régióra leginkább jellemző plasztisz típusok kerültek 

bemutatásra. 

A 14 napos intakt növények felszínéről pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) 

felvételek készültek Hitachi S-2360N (Hitachi, Tokió, Japán) készülék segítségével, 15 

kV-os gyorsító feszültség mellett.  

3.5 Fluoreszcencia spektroszkópia 

3.5.1 Mérés és spektrum analitika 

A 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumok mérése Fluoromax-3 (Jobin Yvon-

Horiba, Párizs, Franciaország) spektrofluorométerrel történt. A gerjesztési hullámhossz 

440 és/vagy 460 nm volt; 0.1 s integrációs időt és 2 nm-es gerjesztési, valamint 5 nm-es 

emissziós optikai rést használtunk. Minden spektrumot a műszer háromszor regisztrált 

és automatikusan ezek átlagát számította ki. A spektrumok analíziséhez az SPSERV 
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V3.14 programot (©Bagyinka Csaba, MTA Biológiai Kutató Központ, Biofizikai 

Intézet, Szeged, Magyarország) alkalmaztuk: a spektrumokon 5 pontos lineáris simítást 

hajtottunk végre. Ez a módszer nem változtatta meg a spektrumok szerkezetét, csak az 

elektronikus és a folyékony nitrogén forrásából származó zajokat tüntette el. Alapvonal 

korrekciót végeztünk a fényszórásból adódó torzulás korrekciójára. A spektrumokat egy 

gyári korrekciós függvény segítségével korrigáltuk a fluorométer hullámhossztól függő 

érzékenység-változására is. A spektrumok Gauss komponensekre bontását hullámszám 

funkcióban végzetük el, az eredményeket a biológiai szakirodalomban jobban 

elfogadott hullámhossz függvényére számoltuk vissza és ábrázoltuk. 

Mivel a növények talajban, természetes fényviszonyok mellett fejlődtek, az egyes 

régiók spektrumai között nagy biológiai variabilitás mutatkozott. A 4, 7, 14 napos 

növények esetében az adott szegmensre leginkább jellemző spektrumok kerültek 

bemutatásra, a 35 és 60 napos növények esetében pedig 10 növényi minta spektrumának 

átlagát mutattuk be.   

3.5.2 A fotoaktivitás vizsgálata: megvilágítási körülmények  

A 35 és 60 napos növények talajfelszín alatti hipokotilját különböző megvilágításnak 

tettük ki, hogy teszteljük a bennük lévő Pklid komplexek fotoaktivitását. A 

hipokotilokat hosszában elfeleztük sötétszobában, gyenge zöld fény alatt. A minta egyik 

felét közvetlenül lefagyasztottuk folyékony nitrogénben, hogy azonosítani tudjuk a 

pigment formák natív eloszlását. A minta másik felén kétféle megvilágítást 

alkalmaztunk: (i) 10 mp-en át megvilágítottuk volfrám lámpával (PFD: 60 µmol foton 

m
-2

 s
-1

) és ezt követően lefagyasztottuk vagy (ii) nedves szűrőpapírra raktuk, majd 

kihelyeztük a laboratórium ablakába, ahol folyamatos napfény érte 6 órán keresztül, 

melynek PFD értéke maximum 40 µmol foton m
-2

 s
-1 

körül volt. Ezeket a mintákat is 

folyékony nitrogénben lefagyasztottuk, majd 77 K fluoreszcencia spektroszkópiával 

azonosítottuk a pigment formákat. 

3.6 Pigment összetétel meghatározás 

A hipokotil szegmensek tömegét gyenge zöld fényben lemértük, majd 80%-os (v/v) 

acetonban (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) eldörzsöltük és a mintákat 

hűtőszekrényben, sötétben tároltuk 2 órán át. Ezután a mintákat leszűrtük, majd 

megmértük fluoreszcencia emissziós spektrumukat 430 és 460 nm-es gerjesztéssel. A 

430 nm-es gerjesztés során a Pklid és/vagy Pkl emissziós sáv 630 nm-nél, a Klid-a és 
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Kl-a sáv pedig 680 nm-nél jelenik meg; a Kl-b 460 nm-es gerjesztés esetén 650 nm-nél 

ad maximumot. A fitolizált és fitol nélküli pigmenteket fázis elválasztásos módszerrel 

különítettük el egymástól: a mintákhoz petrolétert (forráspont 60-80°C, Molar 

Chemicals Kft., Budapest, Magyarország), majd vizet adtunk. A fázisok szétválását 

(amit gyakran NaCl hozzáadásával gyorsítottunk) követően a petroléteres fázis 

fluoreszcencia emissziós spektrumait is megmértük (a 430 nm-es gerjesztés esetén a 

630 nm-nél megjelenő emissziós maximumot már csak a Pkl adja, a Kl-a sávja 680 nm-

nél jelenik meg). A szétválás hatékonyságát ismételt fáziselválasztással és az ezt követő 

fluoreszcencia mérésekkel ellenőriztük. A koncentrációk meghatározásához kalibrációs 

görbéket használtunk. A kalibrációs görbe elkészítéséhez töményebb Pklid, Kl-a és Kl-

b tartalmú oldatok abszorpciós spektrumát Pharmacia LKB Ultrospec Plus (Stockholm, 

Svédország) spektrofotométerrel mértük meg, majd a koncentrációkat a Pklid moláris 

extinkciós koefficiense (30400 dm
3
 mol

-1
 cm

-1
) alapján számítottuk ki (Brouers és 

Michel-Wolwertz 1983). A Kl-a és Kl-b mennyiségének számítását kéthullámhossz 

módszerrel végeztük Porra és mtsai (1989) leírása alapján. Az ismert pigment 

koncentrációjú oldatokból hígítási sort készítettünk, majd megmértük ezek 

fluoreszcencia spektrumait. A mért abszorpciós mérésekből származó 

koncentrációértékek és a hozzájuk tartozó emissziós sávintenzitásokból rajzoltuk meg a 

kalibrációs görbéket. 

A proteomikai vizsgálatok során az acetonos kivonatokat 6 percig 10000g-vel 

centrifugáltuk, majd ezt követően a Kl tartalom meghatározása egy UV-2101PC 

(Shimadzu, Japán) UV-VIS spektrofotométerrel történt. A koncentrációkat Porra és 

mtsai (1989) munkája alapján számítottuk. A fényszórás kiküszöbölése érdekében a 

méréskor a spektrofotométert 800 nm-nél nulláztuk, és a 800 és 730 nm közötti 

abszorpció-emelkedés mértéke alapján korrekciót végeztünk.  

3.7 Fotoszintetikus pigment-protein komplexek kimutatása 

3.7.1 A plasztiszok és tilakoid membránok izolálása 

A munkamenet során mindvégig alacsony hőmérsékleten tartottuk a mintákat 

(<4°C). A bab leveleket és hipokotil darabokat izoláló pufferben [50 mM 4-(2-

hidroxietil)-1-piperazinetánszulfonsav (HEPES)-KOH (pH 7.5), 330 mM szorbitol, 2 

mM etiléndiamin-tetraecetsav (EDTA), 2 mM MgCl2, 0.1% marha szérum albumin 

(BSA) és 0.1% Na-aszkorbát] 3-szor 5 s-ig elhomogenizáltuk (Waring Blendor). A 

homogenátumot 4 réteg gézen és 2 réteg Miracloth
TM

-on (Calbiochem-Novabiochem, 
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USA) szűrtük, majd centrifugáltuk (7 perc, 1000g - levelek és a talajfelszín feletti 

hipokotil szegmensek esetében; 7 perc, 3000g - a talajfelszín alatti hipokotil régiók 

esetében), így a plasztiszok a csapadékba kerültek. A plasztisz csapadékot egyszer 

mostuk a fent leírt pufferrel (de BSA és Na-aszkorbát nélkül). A burkolómembránok 

eltávolítására ozmotikus sokkot alkalmaztunk (10 mM Na4P2O7, pH 7.5), és a 

tilakoidokat centrifugálással (7 perc, 5000g) ülepítettük ki. A kloroplasztisz ATP-

szintáz CF1 alegységének eltávolítása céljából a tilakoidokat 5 mM Tricin-(CH3)4 NOH 

(pH 7.5) és 0.1 M szorbitol elegyével mostuk. A mosott tilakoidokat centrifugálással 

(10 perc, 10000g) ülepítettük ki és 40% glicerint tartalmazó 2 mM Trisz-maleát (pH 

7.0) pufferben, folyékony nitrogénben (77 K) tároltunk. 

3.7.2 A tilakoid komplexek elválasztása natív gélelektroforézissel 

A tárolt tilakoidokat centrifugálással kiülepítettük (10 perc, 10000g), majd pufferrel 

[50 mM Bisz-Trisz-HCl (pH 7.0), 330 mM szorbitol, 250 µg ml
-1

 Pefabloc (szerin 

proteáz gátló, Fluka Chemie AG, Buch, Svájc)] átmostuk (10 perc, 10000g). Ezt követte 

egy 30 percig tartó szolubilizálás 0°C-on (0.25 mg Kl ml
-1

), 50 mM Bisz-Trisz-HCl (pH 

7.0), 750 mM aminokapronsav, 250 µg ml
-1

 Pefabloc, 0.5 mM EDTA, 1% (m/v) n-

dodecil- β-D-maltozid pufferben. A nem szolubilizálódott membránokat kiülepítettük 

(15 perc, 18000g), majd a mintákhoz 1/5 térfogatnyi 750 mM aminokapronsav és 5%-os 

Serva Blue G elegyét adtuk. 

A komplexeket ezt követően Blue-native poliakrilamid gélelektroforézissel (BN-

PAGE) választottuk szét Kügler és mtsai (1997) leírása alapján, melyhez 5-12%-os 

akrilamid grádiens géleket és Mini-Protean gélelektroforézis készüléket (Bio-Rad, 

Hercules, USA) használtunk. A mintahelyekre 10-20 µl szolubilizált tilakoidot vittünk 

fel. A tömörítő gél 4% akrilamidot, 0.125% biszakrilamidot, 500 mM 

aminokapronsavat tartalmazó 50 mM Bisz-Trisz-HCl (pH 7.0) puffert, valamint 10% 

glicerint tartalmazott és a polimerizáció 0.1% (v/v) tetrametil-etilén-diaminnal 

(TEMED) és 0.1% (m/v) ammónium-perszulfáttal történt. A szeparáló gél 5-12% 

akrilamid, 0.165-0.375% biszakrilamid és 5-15% szacharóz gradienst, 500 mM 

aminokapronsavat tartalmazó 50 mM Bisz-Trisz-HCl (pH 7.0) puffert, valamint 10% 

glicerint tartalmazott. A polimerizációhoz 0.045-0.030% TEMED és 0.045-0.030% 

ammónium-perszulfát gradienst használtunk. Alsó tartálypufferként 50 mM Bisz-Trisz-

HCl-t (pH 7.0), felső tartálypufferként pedig 0.02% Serva Blue G-t tartalmazó 15 mM 

Bisz-Trisz – 50 mM Tricin (pH 7.0) puffert használtunk. Az elektroforézist 6°C-on 
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5mA/gél áramerősség mellett 15 percig 40V állandó feszültséggel kezdtük, majd a 

feszültséget 150V-ra növelve megközelítőleg 6 órán keresztül folytattuk. Kb. 1 órás 

futás után, amikor a front elérte a szeparáló gél 2/3-át, a kék katód puffert Serva Blue 

G-t nem tartalmazó pufferre cseréltük. 

A géleket szkennelést (Epson Perfection V750 PRO, Suwa, Japán) követően a 

Phoretix 4.1 (Phoretix International, Newcastle-upon-Tyne, Egyesült Királyság) 

programmal értékeltük ki. A denzitogrammok pixelsűrűsége arányos a Kl tartalommal. 

A jobb összehasonlíthatóság érdekében a komplexek mennyiségét úgy számoltuk ki, 

hogy az egyes sávok pixelintenzitását azonos Kl tartalomra vonatkoztattuk. A komplex 

PSI és PSII dimer sáv esetében a PSII dimer mennyiségének meghatározása a 2. 

dimenziós gélkép segítségével történt: összehasonlítottuk a CP47 apoprotein pixel 

denzitását a komplex és a PSII monomer sávban, és ezek arányában számoltuk a PSII 

dimer denzitását a komplex sávban. A komplexek azonosítása proteintérképük alapján, 

irodalmi adatok segítségével történt (Suh és mtsai 2000, Aro és mtsai 2005 - 

összefoglaló, Nelson és Yocum 2006 - összefoglaló, Basa és mtsai 2014).  

3.7.3 A polipeptidek elválasztása denaturáló gélelektroforézissel 

Az apoprotein-összetétel vizsgálatához a BN sávok fehérjéit denaturáló körülmények 

között választottuk el (SDS-PAGE) Laemmli (1970) alapján annyi különbséggel, hogy 

10-18% lineáris gradiens géleket használtunk és mind a tömörítő, mind a szeparáló 

gélhez 10% glicerint adtunk. A tömörítő gél összetétele 5% akrilamid, 0.133% 

biszakrilamid, 125 mM Trisz-HCl (pH 6.8), 0.1% (m/v) nátrium-dodecil-szulfát (SDS), 

0.056% (v/v) TEMED és 0.112% (m/v) ammónium-perszulfát volt. A szeparáló gél 10-

18% lineáris akrilamid, 0.27-0.48% biszakrilamid, 5-15% szaharóz gradienst, 375 mM 

Trisz-HCl (pH 8.8) puffert, 0.1% SDS-t, 0.013-0.017% (v/v) TEMED gradienst és 

0.04% (m/v) ammónium-perszulfátot tartalmazott. A BN sávokat tartalmazó 

géldarabokat kivágtuk, a denaturáló gél tetejére helyeztük, majd 1% agarózt tartalmazó 

melegített szolubilizáló oldattal [5 mM Trisz-HCl (pH 6.8), 2% Na-dodecil-szulfát, 2% 

ditiotreitol (DTT), 10% glicerin, 0.001% brómfenolkék] a gél tetejéhez rögzítettük. Az 

elektródpuffer 25 mM Triszt és 192 mM glicint (pH 8.3), valamint 0.1% (m/v) SDS-t 

tartalmazott. Az elektroforézis (kb. 2 óra) 20 mA/gél állandó áramerősségen (300V 

maximum feszültséget állítva) történt. A géleket Coomassie Blue G-250 festékkel 

festettük (Candiano és mtsai 2004). A fixálást [50% (v/v) metanol és 2% (v/v) 

foszforsav] követően egy éjszakán át festettük a géleket 10% (v/v) foszforsav, 10% 
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(w/v) (NH4)2 SO4, 0.12% (m/v) Coomassie G250 és 20% (v/v) metanol elegyében. A 

felesleges festéket desztillált vizes mosással távolítottuk el. Mivel a Coomassie G250 a 

fehérjékhez mennyiségi alapon kötődik, alkalmas a kvantitatív kimutatásra. A gélek 

kiértékelése szkennelést követően szintén a Phoretix 4.1 programmal történt. 

A szövetek és tilakoidok teljes fehérje összetételének meghatározása SDS-PAGE 

módszerrel történt. A fehérjék kivonásához a mintákat 90°C-on, szolubilizáló pufferben 

[62.5 mM Trisz–HCl (pH 6.8), 4% SDS, 2% DTT, 10% glicerin és 250 μg ml
−1

 

Pefablock] homogenizáltuk/vettük fel. A szolubilizást ezt követően még 45 percig 

folytattuk szobahőmérsékleten, majd a nem szolubilizálódott anyagokat 

szobahőmérsékleten kiülepítettük (10 perc, 15000g). A felülúszókhoz 0.001% (m/v) 

brómfenolkéket adtunk, majd a fehérjéket SDS-PAGE módszerrel választottuk el. A 

mintahelyekre 50 μg fehérjét vittünk fel. A fehérjetartalom meghatározáshoz az SDS 

gélen futtatott minták denzitását egy ismert mennyiségű standard proteinkeveréket 

tartalmazó minta (Fermentas International Inc., Burlington, Kanada) denzitásával 

összehasonlítva határoztuk meg a Phoretix 4.1 program segítségével. 

3.7.4 Egyes fehérjék azonosítása western-blottal 

A western-blot eljárás során az SDS-gélek fehérjéit Hybound
TM

-C Extra (Amesham-

Pharmacia, USA) nitrocellulóz membránra blottoltuk 25 mM Trisz és 192 mM glicin 

(pH 8.3) puffer, 20% (v/v) metanol és 0.02% (m/v) SDS elegyében, 4°C-on, 90 V 

állandó feszültséget (<0.4 A) alkalmazva 3 órán keresztül. Ezután a membránokat 

nyúlból származó poliklonális apoLHCII és D1 antitestekkel dekoráltuk. Az antitesteket 

20 mM Trisz-HCl (pH 7.5), 0.15 M NaCl és 1% zselatin elegyében oldottuk fel. A 

sávok detektálásához torma peroxidázzal konjugált kecske-anti-nyúl IgG-t (Bio-Rad, 

USA) használtunk, követve a gyártói instrukciókat.  

3.7.5 Egyes fehérjék meghatározása tömegspektrometriával 

A 2. dimenziós SDS gélben megjelent egy fehérje, mely kizárólag a talajfelszín alatti 

hipokotil mintákra volt jellemző. A gélfoltot kivágtuk, majd DTT-s redukálás és 

jódacetamidos alkilálás után tripszinnel emésztettük (4 óra, 37°C). Extrakció után az 

emésztett mintát beszárítottuk, majd 15 µl 1%-os hangyasavban vettük fel. A mintát 

folyadékkromatográffal (nanoAcquity UPLC, Waters, USA) kapcsolt 

tömegspektrométerrel (LCQ-Fleet, Thermo Scientific, USA) vizsgáltuk (LC-MS/MS). 

A nyers adatokból Proteome Discoverer 1.4 (Thermo Scientific, USA) programmal 
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készítettünk csúcslistákat, amiket a Protein Prospector adatbázis-lekereső szerveren 

kerestünk le. A keresést Uniprot adatbázisban (UniProtKB.2015.4.16) végeztük, 

valamint Phaseolus fajokra is korlátoztuk. A fragmens ionok tömegpontosságát 1 Da, a 

peptidek tömegpontosságát 0.6 Da határon belül tekintettük elfogadhatónak; legfeljebb 

egy kihagyott hasítóhelyet engedélyeztünk a lekeresés folyamán. A fehérjék fix 

módosításaként a ciszteinek karbamidometilezését (Carbamidomethyl (C)), lehetséges 

módosításokként a fehérjék N-terminálisának acetilálódását (Acetyl (N-term)), a 

metionin oxidációját (Oxidation (M)) és a triptikus peptidek N-terminális végén lévő 

glutamin gyűrűvé záródását (Gln->pyro-Glu (N-term Q)) vettük figyelembe (lásd 

Függelék, 10.1 fejezet).  

3.8 Fotoszintetikus aktivitás mérése 

A fotoszintetikus elektrontranszport és a nem fotokémiai energia eloszlás mértékének 

meghatározása Kl-a fluoreszcencia indukciós módszerrel történt 14 napos növényeken. 

A változó Kl-a fluoreszcencia paraméterek meghatározásához pulzus amplitúdó 

modulációs (PAM) fluorometriát alkalmaztunk. A paraméterek számítása kétféleképpen 

történt: átlagos hozam (PAM 101-102-103, Heinz Waltz, Effeltrich, Németország) és 

fluoreszcencia leképezés (Imaging-PAM MAXI-fejjel felszerelve, Heinz Waltz, 

Effeltrich, Németország). Utóbbi mérések során a növényeket 10 percig sötétben 

tartottuk, majd gyenge zöld fény mellett kiemeltük őket a talajból és leöblítettük a 

földalatti hajtásrészeket. A felső, leveles hajtásrészt levágtuk, majd a megmaradó hajtást 

a detektor alá helyeztük. A minimum (F0) és maximum (Fm) fluoreszcencia értékek 

regisztrálása először a sötét-adaptált mintákon történt, a telítő fény felvillanása előtt és 

után. Ezt követően a mintát 10 µmol foton m
-2

 s
-1

 intenzitású kék fénnyel világítottuk 

meg 3 percen keresztül. A fény-adaptált minimum (F’) és maximum (F’m) 

paramétereket a telítő fény felvillanását követően regisztráltuk. A mérést megismételtük 

55 µmol foton m
-2

 s
-1

 alkalmazásával is. A PSII kvantum hozamának [Y(II)], a 

szabályozatlan [Y(NO)] és a szabályozott nem fotokémiai kioltó mechanizmusok 

[Y(NPQ)] részesedését az elnyelt fényenergia allokációjában Klughammer és Schreiber 

(2008) leírása alapján a következő képletekkel számítottuk ki: 

Y(II) = (F’m – F’)/F’m; 

Y(NO) = F’/Fm; 

Y(NPQ) = F’/F’m – Y(NO). 
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Az egyes mintavételi régiókhoz tartozó átlag értékeket az Imaging PAM szoftverrel 

(ImagingWin v2.46i, Heinz Waltz, Effeltrich, Németország) számoltuk. A méréseket 3 

növényen végeztük el. 

Más növényeket az inaktiválódott PSII RC-k arányának meghatározásához 

használtunk fel (PAM 101-102-103, Heinz Waltz, Effeltrich, Németország). A két 

mérés közötti különbség, hogy a kioltási vizsgálatokhoz magasabb fényintenzitást (80 

µmol foton m
-2

 s
-1

) alkalmaztunk. A leveleket levélkamrában 5 percig sötéthez 

adaptáltuk; a hipokotil szegmensek vizsgálatához erre nem volt szükség. Az F0 értékek 

meghatározása a mérőfény (PFD<1 µmol foton m
-2

 s
-1

, modulációs frekvencia: 1.6 kHz) 

bekapcsolása után történt, az Fm értékeket egy 0.7 s-ig tartó felvillanást (3500 µmol 

foton m
-2

 s
-1

) követően olvastuk le. A PSII maximális kvantum hatékonyságát a 

következő képlettel számoltuk: 

Fv/Fm = (Fm-F0)/Fm. 

Az elnyelt fényenergia allokációjának vizsgálatát Hendrickson és mtsai (2005) leírása 

alapján végeztük, mely számításokat Solti és mtsai (2009) módosították: a növények 

leveleinek átlag Fv/Fm értékeit vettük standardnak, mint inhibíciót nem szenvedett PSII 

hatékonyságokat (FvM/FmM). Az inaktiválódott PSII RC-k kioltásának aránya az elnyelt 

fényenergia allokációjában: 

ΦNF = 1-[(Fv/Fm)/(FvM/FmM)]. 

3.9 Statisztika 

A pigment analízis 7 növényi minta átlagát mutatja be, az átlagtól való átlagos eltérés 

(AVEDEV) értékeket Microsoft Office Excel programmal számoltuk ki. A proteomikai 

és fotoszintetikus aktivitás vizsgálatoknál szórás értékeket számoltunk, párosítatlan T-

próbát és egyutas variancianalízist (ANOVA) végeztünk Tukey-Kramer post-hoc 

teszttel az InStat v3.00 (GraphPad) szoftverrel. A szignifikánsan eltérő eredményeket 

csillaggal (*) jelöltük (P<0.05). 
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4. Eredmények 

4.1 A bab hajtásának fényvezetése  

A bab hajtástengelye már 7 napos fejlődést követően üregessé vált. Amennyiben a 

fény lejut a szöveteken keresztül a talajfelszín alatti hipokotilhoz, több cm-es 

mélységben indukálhatja a Pklid-Klid átalakulást, valamint a kloroplasztisz kialakulást. 

A fényvezetés méréséhez a spektrofluorométer speciális beállítását használtuk (lásd 

Anyagok és módszerek, 3.2 fejezet). A 7 napos intakt növény hajtásának talajfelszín 

feletti részét megvilágítva azt tapasztaltuk, hogy a beeső fény 10%-a (5 µmol foton m
-2

 

s
-1

) továbbítódott a gyökérnyak felé a 430-780 nm-es hullámhossz tartományban (15. 

ábra, A spektrum). Amikor a talajfelszín feletti leveles hajtásrészt eltávolítottuk és csak 

a talaj alatti üreges hipokotilt világítottuk meg, akkor a detektorba érkező fény 

intenzitása lényegesen megemelkedett: a transzmisszió 40%-ra nőtt a 430-600 nm-es 

régióban, 60%-ot ért el 600 és 680 nm között, illetve 100% volt 730 nm feletti 

tartományban (15. ábra, B spektrum).  

 

15. ábra: a teljes, intakt hajtáson (A), valamint a talaj alatti hipokotil régión (B) keresztül beérkező 

(transzmittált) fény spektruma 7 napos bab növény esetében. A transzmittált fény spektrumát (T%) a 

következő képlettel számoltuk ki: T% = (b/a)*100, amelyben a adott hullámhossznál a lámpafény 

intenzitás értéke, b adott hullámhossznál a növényi szöveten át beérkező fény intenzitás értéke. 

 

A hipokotilon belüli transzmittancia gradiensét úgy vizsgáltuk, hogy az intakt 

hajtásnál, aminek 7 cm hosszúságú talajfelszín alatti hipokotilja volt, a 600 nm-nél mért 
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értéket vettük 1-nek (15. ábra). Ezt követően a talaj alatti hipokotil szakaszt fokozatosan 

lerövidítettük (2 cm-es darabokat vágtunk le a gyökérnyak felőli alsó részből) és 

minden esetben megmértük a transzmissziós spektrumot és 600 nm-nél leolvastuk az 

értéket. A fényt úgy irányítottuk a homorú tükör középpontjára, hogy a megrövidített 

hipokotilhoz egy alumínium fóliával kibélelt csövet illesztettünk. A 600 nm-nél 

leolvasott értékeket viszonyítottuk az intakt hajtáséhoz. Ahogy rövidült a talaj alatti 

hipokotil, úgy nőtt a transzmisszió relatív mértéke (16. ábra).  

 

16. ábra: a fényvezetés relatív hatékonysága 7 napos bab növény hajtásában. A teljes, 7 cm hosszúságú 

talajfelszín alatti hipokotilon át beérkező fény mennyiségét vettük 1-nek 600 nm-nél, majd a talaj alatti 

hipokotilt fokozatosan rövidítettük 2 cm-es szakaszokkal (5, 3 és 1 cm) és az így felvett spektrumok 600 

nm-nél leolvasott értékét viszonyítottuk a teljes hipokotilon át beérkező fény mennyiségéhez. 

A fényvezetés tényét kontroll kísérlettel ellenőriztük. A spektrofluorométerbe 

rodamin b-t tartalmazó küvettát helyeztünk. Az oldat fluoreszcencia emissziós 

spektrumát a 17a. ábra mutatja be. Ezt követően a bab növényt úgy illesztettük a 

mintatartóba, hogy a gyökérnyak feletti része a rodaminba érjen és a hajtást 

megvilágítottuk. A mért emissziós spektrumban megjelent a rodamin fluoreszcencia 

emissziós maximuma 578 nm környékén (17b. ábra), ami bizonyítja, hogy a hajtáson 

keresztül fény érte az oldatot.  

Egy másik kísérletben a bab 7 cm-es hipokotilját mikroszkópban rögzítettük úgy, 

hogy a talajszintnél készült vágási felület állt a fényforrás (a mikroszkóp volfrám 

lámpája) irányába. A mikroszkóp objektívje a gyökérnyaknál készült vágási felületnél 
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volt. Az így készített fényképen zöldessárga fény jelent meg a hipokotil üregében (18. 

ábra). 

 
17. ábra: a rodamin b fluoreszcencia emissziós spektruma zöld fénnyel (522 nm) történő gerjesztést 

követően („a” ábrarész) és a bab hajtáson keresztül beérkező fénnyel gerjesztett rodamin b emissziós 

spektruma („b” ábrarész).   

 

 
 
18. ábra: a bab hipokotil 7cm hosszúságú talajfelszín alatti szegmense által vezetett fény mikroszkópban. 

A fénykép a hipokotil gyökérnyak feletti metszési felületét mutatja. A mikroszkóp lámpája a hipokotil 

talajszintnél készített metszési felületét világította meg. A lépték 1 mm-t jelöl. (A hipokotil körüli színes, 

pettyezett anyag az optikai elzáráshoz használt fekete gyurma.) 
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Az üreg belső felületét sztereomikroszkóppal vizsgáltuk meg. A bélszövet 

parenchima sejtjeinek degradációját követően apró, csillogó szőrök keletkeztek a 

talajfelszín alatti hipokotil teljes hosszában (19. ábra).  

 

19. ábra: 7 napos bab növény talajfelszín alatti hipokotil régiójának belső felületéről készült felvétel. A 

talaj szintjét a vékony fekete csík jelzi a hipokotil jobb alsó felületén. A lépték 2 mm-t jelöl. 

 

4.2 A hajtás fényvezetésének hatása a talajfelszín alatti szövetekre  

Mivel a hajtáson keresztül a talajfelszín alá levezetett fény mennyisége elegendő a 

Pklid-Klid átalakuláshoz, vizsgálatokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy ez milyen 

szövettani változásokat eredményez. A kísérletek során 7 és 14 napos növényeket 

hasonlítottunk össze. 

4.2.1 Makro- és mikromorfológia 

A 7 napos bab növények talajfelszín fölé emelkedő hajtásrésze (hipokotil és szár) 5-8 

cm hosszúságú, a talajfelszín alatti hipokotil hossza 7-8 cm volt. A fénymikroszkópos 

felvételek igazolták, hogy a 7 napos növények esetében a hipokotil belső szövetrégiói 

degradálódtak. A kialakult üreg a hipokotil teljes hosszában végighúzódott. A 

fluoreszcencia mikroszkópos vizsgálatok egy fejlett klorenchimaszerű szövet 

kialakulását mutatták: a Kl pigmentek autofluoreszcenciája a központi szövethenger 

parenchima sejtjeiben és a kortexben volt magas a TA-1 régió esetében (20a. ábra). A 

TA-2 szegmensnél fluoreszcenciát csak a nyalábok körüli parenchima sejtekben 

detektáltunk (20b. ábra), a TA-3 régióban az alacsony pigment tartalom (3. táblázat) 

miatt csak nagyon halvány fluoreszcencia jelet kaptunk. Az ábrákon a jobb láthatóság 

érdekében a klorofill pigmentek vörös fluoreszcencia jeleit átkonvertáltuk feketére és 

ezt fehér háttérre helyeztük. 

A 14 napos növények 30-35 cm hosszúságú talajfelszín feletti hajtásrégióval 

rendelkeztek, a talaj alatti hipokotil hosszúsága változatlanul 7-8 cm volt. A 

klorenchima mérete megnőtt: a TA-1 régióban a fluoreszkáló sejtek gyűrűbe 
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rendeződtek (20c. ábra). A TA-2 szakaszban szintén nagyobb területen detektáltunk 

fluoreszcencia jelet: amíg a 7 napos növények e régiójában csak a nyaláb parenchima 

sejtek tartalmaztak Kl pigmenteket, addig a 14 napos növényeknél egy összefüggő 

fluoreszkáló gyűrű jelent meg a központi szövethengerben (20d. ábra). 14 napos korra a 

talaj alatti hipokotil járulékos gyökereket fejlesztett (20d. ábra, nyíl). A TA-3 régióban 

továbbra sem tudtunk fluoreszcencia jelet detektálni. 

 

 

20. ábra: fluoreszcencia mikroszkópos felvételek a bab hipokotil talaj alatti régióiról. A felvételeket 

módosítottuk a jobb láthatóság érdekében: a klorofill pigmentek vörös fluoreszcencia jeleit átkonvertáltuk 

feketére és ezt fehér háttérre helyeztük. „a”: 7 napos növény talajfelszín alatti felső hipokotil régiója 

(TA-1); „b”: 7 napos növény talaj alatti középső hipokotil régiója (TA-2); „c”: 14 napos növény talaj 

alatti felső hipokotil szegmense (TA-1); „d”: 14 napos növény talajfelszín alatti középső hipokotil 

szakasza (TA-2); a nyíl egy fejlődő oldalgyökér hosszmetszetét mutatja. Lépték: 1 mm. 

 

A fejlett klorechimaszerű szövet jelenléte felvetette a fotoszintézis lehetőségét a 14 

napos növények esetében. Az O2 és CO2 cseréjét biztosító sztómák jelenlétét SEM 

vizsgálattal ellenőriztük és összehasonlítottuk a TF és TA-1 régiót. A TF szakaszról 

készült felvételek paracitikus sztóma komplexek jelenlétét mutatták a megnyúlt 
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epidermisz fedősejtek között (21a. és 21an. ábra). A TA-1 szegmens esetében a 

fedősejtek formája különbözött, rövidek és trapéz alakúak voltak, valamint kevesebb 

sztómát figyeltünk meg. A melléksejtek és zárósejtek formában különböztek a TF régió 

sztómáitól: hosszanti irányban erősen megnyúltak (21b. és 21bn. ábra).   

 

21. ábra: 14 napos növény hipokotiljáról készült pásztázó elektronmikroszkópos felvételek. „a”: 

talajfelszín feletti hipokotil régió (TF); „an”: „a” nagyított részlete gázcserenyílással; „b”: a talajfelszín 

alatti felső hipokotil régió epidermisze (TA-1); „bn”: „b” nagyított részlete sztóma komplexszel. 

 

4.2.2 Elektronmikroszkópos vizsgálatok 

7 napos fejlődést követően a mikroszkópos vizsgálatok alapján kloroplasztiszok 

jelenlétére számítottunk a TA-1 régióban. Az elektronmikroszkópos felvételeken a 

plasztiszok 30%-a kloroplasztisz volt fejletlen gránumokkal (22a. ábra) és keményítőt 

halmoztak fel. A plasztiszok 30%-ban fitoferritint és plasztoglobulusokat tartalmaztak. 

A perifériás retikulum fejlett volt. A TA-2 és TA-3 szegmens esetében a plasztiszok 

keményítő tartalma csökkent, a TA-3 régióban az amiloplasztiszok aránya 6% volt. A 

proplasztiszok 20%-ában fitoferritint figyeltünk meg (22b. ábra). 

A 14 napos növények TA-1 régiójában a szállítószöveti parenchima sejtek csak 

kisméretű kloroplasztiszokat tartalmaztak, melyek átlagos hosszúság/szélesség aránya 2 

± 0.9 volt. Ezek alacsony gránumokkal és keményítő szemcsékkel rendelkeztek; 
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ugyanakkor esetenként megfigyeltünk magas, kompaktabb felépítésű tilakoidokat 

tartalmazó plasztiszokat is (22c. ábra). A TA-2 és TA-3 régióban a plasztiszok mérete 

tovább csökkent (1.6 ± 0.4), illetve a belső membránok mennyisége is kevesebb volt. 

Ezekben a plasztiszokban keményítő, fitoferritin és plasztoglobulus volt detektálható, 

illetve esetenként PLB-szerű membrán aggregátumot is megfigyeltünk (22d. ábra). 

 

 

22. ábra: bab növény talajfelszín alatti hipokotil régióiból kimutatott plasztiszok. „a”: kloroplasztisz a 

talajfelszín alatti felső régióból (TA-1) 7 napos növény hipokotiljában. „b”: fitoferritin és plasztoglobulus 

tartalmú plasztisz a talajfelszín alatti alsó szegmensből (TA-3) 7 napos növény esetében. „c”: magas 

gránumos plasztisz xilém parenchimában 14 napos növényben. „d”: keményítő tartalmú plasztisz 14 

napos növény talajfelszín alatti középső (TA-2) régiójában prolamelláris test (PLB)-szerű membrán 

aggregátummal. Lépték: 1 µm. Jelölések: fekete nyíl – gránum; fekete nyílhegy – fitoferritin; fehér 

nyílhegy – PLB-szerű membrán aggregátum; SF – sejtfal; V – vakuolum; K – keményítőszemcse. 

 

4.2.3 Pigment formák és pigment tartalom 

A 7 napos növények fluoreszcencia emissziós spektrumai a TA-1 szakasz esetén a 

zöld levelekre jellemző sávokat mutattak, melyek maximum értékei 685, 695 és 736nm-

nél helyezkedtek el (23. ábra, TA-1 spektrum). E maximumok intenzitás értékei 
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lecsökkentek a TA-2 régió spektruma esetében és kissé eltolódtak, 682 és 732 nm-nél 

jelentek meg, a 694 nm-es sáv pedig vállként volt megfigyelhető. A 625-660 nm-es 

tartományban nagyon kis intenzitású sávok jelentek meg, melyek Pklid/Pkl jelenlétére 

utaltak (23. ábra, TA-2 spektrum). A TA-3 régióban a hosszú hullámhosszú Kl sávok 

nem voltak jelentősek vagy teljes mértékben átfedtek a 682 nm-nél elhelyezkedő Kl 

forma vibrációs alsávjával (23. ábra, TA-3 spektrum). Pklid/Pkl formákat csak a TA-2 

és TA-3 szegmensekben detektáltunk: a TA-2 régióban 2 sáv jelent meg 632 és 652 nm-

nél, amikor a spektrum intenzitásértékeit 200-szorosra emeltük; a TA-3 szakasz 

esetében 100-szoros nagyítást követően egy Pklid/Pkl sáv volt azonosítható 632 nm-nél 

(23. ábra, belső ábrarész). 

 

 

23. ábra: 7 napos bab növény talajfelszín alatti hipokotil szegmenseiről mért 77 K fluoreszcencia 

emissziós spektrumok. TA-1: a talajfelszín alatti 2 cm-es szakasz, talaj alatti felső régió.  TA-2: talaj alatti 

középső hipokotil szegmens 2-4 cm-es mélységben; a spektrumot 5-szörös értékre nagyítottuk. TA-3: 

talaj alatti alsó hipokotil szegmens 4-6 cm-es mélységben; a spektrumot 15-szörös értékre nagyítottuk. A 

belső ábrarész a TA-2 és a TA-3 spektrum felnagyított részleteit mutatja. Gerjesztési hullámhossz: 440 

nm. 

 

A 7 napos növények TA-1 régiója csak Kl pigmenteket tartalmazott; a Kl(a+b) 

mennyisége 16 µmol g
-1

 volt friss tömegre vonatkoztatva. A szövetek nem tartalmaztak 

detektálható mennyiségben Pklid-et és Pkl-t. A TA-2 szegmensben a Kl tartalom 
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csökkent, mindössze a TA-1 régióban talált mennyiségnek a 2%-át érte el; kis 

mennyiségben Pklid-et és Pkl-t is kimutattunk. A TA-3 hipokotil szegmens szintén Kl-t, 

valamint Pklid-et és Pkl-t halmozott fel (3. táblázat). 

A 14 napos növények esetében a TA-1 és TA-2 régiókról készült 77 K spektrumok 

hasonlítottak a 7 napos növények spektrumaihoz (24. ábra, TA-1 és TA-2 spektrum). 

Azonban a TA-3 szegmens esetében Kl-protein komplexekre jellemző sávok nem 

jelentek meg, csak 632 és 654 nm-nél detektáltunk maximum értékeket (24. ábra, TA-3 

spektrum). A 14 napos növények talajfelszín alatti hipokotiljában a Kl tartalom 

lényegesen emelkedett a 7 napos növényekhez viszonyítva. A legmagasabb értéket a 

TA-1 régióban detektáltuk, ami megközelítőleg 36 µmol g
-1

 volt friss tömegre 

vonatkoztatva. Ebben a szövetrégióban Pklid-et és Pkl-t nem tudtunk kimutatni. A TA-2 

és TA-3 szegmensekben a Kl tartalom fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan 

megjelent Pklid és Pkl is. A Pklid/Pkl arány a gyökérzet felé haladva csökkent (3. 

táblázat).  

 

 

24. ábra: 14 napos bab növény talaj alatti hipokotiljáról mért 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumok. 

TA-1: talaj alatti felső hipokotil régió. TA-2: talaj alatti középső hipokotil régió, mely 2-4 cm-es 

mélységben helyezkedett el; a spektrumot 5-szörös értékre nagyítottuk. TA-3: talaj alatti alsó hipokotil 

régió 4-6 cm-es mélységben; a spektrumot 15-szörös értékre nagyítottuk. Gerjesztési hullámhossz: 440 

nm. 
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3. táblázat: a 7 és 14 napos növények különböző mélységben elhelyezkedő, talajfelszín alatti hipokotil 

szegmenseinek pigment tartalmai. A klorofill (Kl)-a és Kl-b [Kl(a+b)], a protoklorofillid (Pklid) és 

protoklorofill (Pkl) mennyisége a következő régiókban került meghatározásra: TA-1 - a talajfelszín alatti 

2 cm-es régió; TA-2 - talaj alatti hipokotil szegmens 2-4 cm-es mélységben; TA-3 - talajfelszín alatti 

legalsó szakasz 4-6 cm-es mélységben. 7 különböző növényen végzett mérések átlag eredményeit 

mutatjuk be µmol g
-1

 mértékegységben megadva, friss tömegre vonatkoztatva. A zárójelben feltüntetett 

érték az átlagtól való átlagos eltérés abszolút értéke (AVEDEV). n.d. – nem detektálható 

Kor  Régió Kl(a+b) Pklid Pkl Pklid/Pkl 

(nap)  (µmol g
-1

 friss tömeg)  

7 

TA-1 16.24  (2.32) n.d. n.d.   

TA-2 0.33 (0.23) 0.004 (0.005) 0.002 (0.003) 1.8 

TA-3 0.02 (0.02) 0.008 (0.002) 0.008 (0.002) 1 

14 

TA-1 36.19 (18.38) n.d. n.d.   

TA-2 2.34 (2.08) 0.007 (0.008) 0.004 (0.007) 1.5 

TA-3 0.05 (0.03) 0.010 (0.008) 0.012 (0.006) 0.9 

 

4.3 A fotoszintetikus apparátus 14 napos növények hipokotiljában 

4.3.1 A klorofill-protein komplexek vizsgálata 

A 14 napos növények talajfelszín alatti hajtásrészének magas Kl tartalma, valamint a 

fejlett klorenchima kialakulása miatt felmerült a kérdés, hogy vajon ezek a szövetek 

fotoszintetikusan aktívak-e. Ennek megválaszolásához további strukturális és élettani 

vizsgálatokat végeztünk. Mivel klorenchima főleg a TA-1 régióban volt megfigyelhető, 

így a kísérletek során erre a hipokotil szakaszra fókuszáltunk, illetve 

összehasonlításként a levelekből és a talajfelszín feletti hipokotil régióból is vettünk 

mintát. 

A pigment-protein komplexek azonosításához izoláltuk a tilakoidokat, valamint 

meghatároztuk a mintákban található Kl mennyiségét. A kloroplasztiszok alacsony 

tilakoid tartalma egyben a Kl mennyiségének csökkenését is eredményezte a talajfelszín 

alatti hipokotilban a levelekhez és a TF régióhoz viszonyítva (4. táblázat). Kevés Kl a 

TA-2 szegmensben is kimutatható volt, de ez a TA-1 régióban detektált mennyiség 
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10%-át érte csak el. A Kl-a/b arány a levelektől a gyökérzet felé haladva fokozatosan 

csökkent és 1.2 volt a TA-2 régióban (4. táblázat). 

  

4. táblázat: 14 napos bab növények leveleinek (L) és különböző hipokotil régióinak tilakoidjaiban mért 

klorofill (Kl) tartalom és a Kl-a/b arányok. TF: talajfelszín feletti hipokotil szakasz; TA-1: talajfelszín 

alatti felső hipokotil régió 0-2 cm-es mélységben; TA-2: talajfelszín alatti középső hipokotil szegmens 2-

4 cm-es mélységben. Az átlag és szórás értékek 5 különböző növény méréséből származnak. A különböző 

régiók összehasonlításához ANOVA Tukey-Kramer post hoc tesztet végeztünk (P<0.05).  

 

Régió Kl(a+b)  Kl-a/b 

 (µmol g
-1

 friss tömeg)  

L 2057.61 ± 311.62
a
 2.89 ± 0.09

a
 

TF 89.81 ± 9.66
b
 2.73 ± 0.07

a
 

TA-1 10.21 ± 6.79
c
 1.84 ± 0.3

b
 

TA-2 1.47 ± 0.57
d
 1.19 ± 0.31

c
 

 

A Kl-protein kompozíció vizsgálatához izoláltuk a tilakoidokat a TF, TA-1 és TA-2 

hipokotil szegmensekből, valamint mintát vettünk a levelekből (L) is. A Kl-protein 

komplexek elválasztása BN-PAGE (25a. ábra) és SDS-PAGE (25b. és 25c. ábra) 

módszerrel történt és a vizsgálat során hasonló eloszlást kaptunk a levelekben, valamint 

a TF és TA-1 régiókban.  

Az első 6, alacsony elektroforetikus mobilitással bíró sáv közül az 1. és 6. PSI 

szuperkomplexnek bizonyult, habár ezek polipeptid mintázata nem volt azonosítható a 

kevés mennyiség miatt (25b. ábra).  A 2-5. sávokat PSII core komplexek (PsbB, PsbC) 

alkották trimer LHCII komplexekkel és kapcsoló antennákkal együtt, vagyis PSII 

szuperkomplexként azonosíthatók. A 7. sáv PSI monomerből (PSI alegységek, Lhca-k) 

és ezzel együtt futó PSII dimer komplexekből állt. A 8. sávban PSI core komplexet 

azonosítottunk. A monomer PSII a 9. sávban helyezkedett el. A 11-13. sávokat Lhc 

szuperkomplexekként (LHCII-t, Lhcb-k), LHCII trimerként (LHCII-t, Lhcb1,2) és LHC 

monomerként azonosítottuk. A Kl-protein komplexek mellett Cyt b6f komplexet is 

detektáltunk dimer (PetA-D) és monomer (PetA, PetB, PetD) formában is, melyek a 10. 

és 12. sávban jelentek meg. 



53 

 

25. ábra: 14 napos bab növények leveleiből és hipokotil régióiból izolált tilakoid komplexek első 

dimenziós Blue-native (BN-PAGE), valamint második dimenziós nátrium-dodecil-szulfát 

gélelektroforézist (SDS-PAGE) követő gélképe. „a”: levélből (L), talajfelszín feletti hipokotil régióból 

(TF), valamint a talajfelszín alatti felső hipokotil szakaszból (TA-1) izolált klorofill (Kl)-protein 

komplexek első dimenziós BN-PAGE képe. A sávokat megszámoztuk és irodalmi adatok alapján 

azonosítottuk a komplexeket. Rövidítések: Cyt b6f – citokróm b6f komplex; LHC/Lhc – fénygyűjtő 

komplex; PS – fotoszisztéma; Psb – PSII-t felépítő protein; Lhc – LHC-t felépítő protein; Pet – Cyt b6f –t 

felépítő protein; s – szuperkomplex; t – trimer; d – dimer, m – monomer. „b”: levélből izolált 

fotoszintetikus komplexek polipeptid mintázata második dimenziós SDS-PAGE módszerrel. „c”: a TA-1 

régióból izolált Kl-protein komplexek polipeptid mintázata SDS-PAGE módszerrel. A felhasznált 

standard (St) proteinek: marha szérum albumin (66 kDa); ovalbumin (45 kDa); glicerinaldehid-3-foszfát-

dehidrogenáz (36 kDa); szénsav-anhidráz (29 kDa); tripszinogén (24 kDa); tripszin inhibitor (20 kDa); -

laktalbumin (14 kDa). A talajfelszín alatti hipokotil minták esetében megjelent egy folt a második 

dimenziós gélképeken („c” – bekarikázott és nyíllal jelölt folt), melyet kivágtunk és tömegspektrometriás 

vizsgálattal azonosítottuk. 

 

A Kl-protein komplexek mintázata hasonló volt a levelekben és a zöld színű TF 

hipokotil régiókban (25a. ábra), viszont a TA-1 szegmensben bizonyos PSII és LHC 

szuperkomplexek nem voltak detektálhatók (25c. ábra). A TA-2 régió tilakoid mintázata 

lényegesen különbözött a többi vizsgált szegmenstől: csak az LHCII trimer és monomer 

sávot tudtuk azonosítani, a többi komplex nem egyezett meg egyéb Kl-protein 

komplexekkel (26. ábra).  

A komplexek polipeptid mintázata, elhelyezkedése a levelek, a TF és TA-1 hipokotil 

régiók esetében azonos volt, viszont a sávok denzitása különbözött. Amikor a denzitás 

értékeket azonos Kl tartalomra normáltuk, a PSI mennyisége a levelekben és a TF 

szegmensekben hasonló volt, a TA-1 régióban viszont kis mértékben csökkent. A PSII 

mennyisége fokozatosan csökkent a levelektől a TA-1 szegmens felé haladva és ezzel 
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párhuzamosan az LHC mennyisége nőtt (5. táblázat). Ezek az eredmények összhangban 

álltak az egyes régiókban mért Kl-a/b arányokkal (4. táblázat). 

 

26. ábra: 14 napos bab növények leveleiből és hipokotil régióiból izolált tilakoid komplexek első 

dimenziós Blue-native (BN-PAGE), valamint második dimenziós nátrium-dodecil-szulfát 

gélelektroforézist (SDS-PAGE) követő gélképe. „a”: levélből (L), a talajfelszín alatti felső hipokotil 

szakaszból (TA-1), valamint talajfelszín alatti középső hipokotil régióból (TA-2) izolált klorofill (Kl)-

protein komplexek BN-PAGE képe. A sávokat megszámoztuk és irodalmi adatok alapján azonosítottuk a 

komplexeket. Rövidítések: Cyt b6f – citokróm b6f komplex; LHC/Lhc – fénygyűjtő komplex; PS – 

fotoszisztéma; s – szuperkomplex; t – trimer; d – dimer, m – monomer. „b”: TA-2 régióból izolált 

fotoszintetikus komplexek polipeptid mintázata SDS-PAGE módszerrel. A felhasznált standard (St) 

proteinek: marha szérum albumin (66 kDa); ovalbumin (45 kDa); glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz 

(36 kDa); szénsav-anhidráz (29 kDa); tripszinogén (24 kDa); tripszin inhibitor (20 kDa); -laktalbumin 

(14 kDa). 

 

5. táblázat: bab növények különböző régióiból izolált tilakoidok klorofill (Kl)-protein komplexeinek 

mennyiségei. Az értékek a pixel sűrűséget mutatják, melyeket azonos Kl tartalomra normáltunk. 

Rövidítések: L – levél; TF – talajfelszín feletti hipokotil régió, TA-1 – talajfelszín alatti felső hipokotil 

szegmens 0-2 cm-es mélységben; PS –fotoszisztéma; LHC – fénygyűjtő komplex. Az átlag és szórás 

értékek 5 különböző növény méréséből származnak. Az egyes régiók összehasonlításához ANOVA 

Tukey-Kramer post hoc tesztet végeztünk (P<0.05).   

 

 

Az elektrontranszportban résztvevő komplexek aránya az egyes tilakoid frakciókban 

hasonló volt, a PSI/PSII és a PSII/Cyt b6f arányok nem változtak (27. ábra). A LHCII 

oligomer és monomer komplexek aránya szintén nem mutatott lényeges változást; 

 L TF TA-1 

PSI 24430 ± 1898
a
 24575 ± 716

a
 22670 ± 3241

a
 

PSII 31028 ± 1200
a
 27848 ± 1030

b
 24034 ± 1055

c
 

LHCII 42081 ± 2656
a
 45198 ± 4329

ab
 50021 ± 4347

b
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ugyanakkor, az LHCII/PSII aránya megnőtt a hipokotilban, különösen a TA-1 régióban. 

A PSII szuperkomplexek aránya növekedett a TF és TA-1 szegmensekben egyaránt, 

mindemellett a TA-1 szakaszban a PSII monomerek és dimerek mennyisége lecsökkent 

(27. ábra, belső ábrarész). 

 

 

27. ábra: tilakoid komplexek arányai bab levelekben (L), a talajfelszín feletti hipokotil szakaszban (TF) 

és a talajfelszín alatti felső hipokotil régióban (TA-1). Rövidítések: Cyt b6f – citokróm b6f komplex; LHC 

– fénygyűjtő komplex; PS – fotoszisztéma; o – oligomer; m – monomer. Belső ábrarész: különböző 

méretű PSII komplexek eloszlása az egyes régiókban: s - szuperkomplex; d - dimer; m - monomer. Az 

egyes régiók összehasonlításához ANOVA Tukey-Kramer post hoc tesztet végeztünk (P<0.05). 

  

A TF és TA szegmensek tilakoid protein mintázata nagy hasonlóságot mutatott. 

Ennek ellenére egy specifikus fehérjét figyeltünk meg a második dimenziós BN-/SDS-

PAGE gél képeken, mely kizárólag a TA régiókra volt jellemző (25c. ábra, bekarikázott 

és nyíllal jelölt folt). A fehérje azonosítása tömegspektrometriás méréssel történt a 

Szegedi Biológiai Központ Proteomikai Kutatócsoport laboratóriumában. Az 

adatbázisokban történő keresés alapján a mintából kivont protein 4 fehérjével mutatott 

átfedést. A legnagyobb egyezőség (10.7%) egy plazmamembránon belüli (PIP)-típusú 

aquaporinnal volt, 4.9%-os átfedés jelentkezett szintén egy PIP-típusú fehérje és egy 

prolaktin által indukálható protein esetében, valamint egy ismeretlen fehérjével 4.2 %-

os átfedés mutatkozott (lásd Függelék, 10.1 fejezet).  

A fotoszintetikus apparátus működését a TA-1 régióban a teljes fehérje és a tilakoid 

fehérje mintázatok (28a. ábra), valamint western-blot vizsgálatok is alátámasztják (28. 
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ábra). D1 proteint csak a TF és TA-1 régiókból kivont tilakoidokban mutattunk ki (28b. 

ábra). Az ApoLhc fehérje minden hipokotil szegmensben azonosítható volt, de a TA-2 

régióban degradálódott (28c. ábra).    

 

28. ábra: polipeptid mintázatok az egyes bab hipokotil régiókban. „a”: a talajfelszín feletti (TF), a 

talajfelszín alatti felső (TA-1) és középső (TA-2) hipokotil régióból kimutatott polipeptid mintázat a teljes 

szövetmintából és az izolált tilakoidokból, SDS-PAGE módszerrel. Az azonosításhoz használt standardok 

10-180 kDa tömegű elő-festett Fermentas standardok (St) voltak. „b”: D1 (PsbA) protein kimutatása 

western-blottal. „c”: apoLHCII protein kimutatása western-blottal. 

 

4.3.1 A fotoszintetikus aktivitás vizsgálata 

A talajfelszín feletti, zöld és a talajban elhelyezkedő sárgás-fehéres hajtásrészben 

hasonló volt a tilakoidok pigment-protein komplexeinek mintázata; ez felvetette a 

talajfelszín alatti hipokotil fotoszintetikus aktivitásának lehetőségét. Ezt Kl-a 

fluoreszcencia indukciós berendezésekkel vizsgáltuk meg, melynek eredményeit az 29. 

ábra foglalja össze. A vizsgált hajtásrégiókat egy infravörös módban készült felvételen 

jelöltük meg (29a. ábra); a Y(II) színkódolású ábrákon látható különböző 

fényintenzitások mellett (29b. és 29c. ábra). A talajfelszínhez közeli, TA-1 régióban 

kimutatható volt fotoszintetikus aktivitás alacsony és magas fényintenzitás alkalmazása 

esetén is (10 és 55 µmol foton m
-2

 s
-1

). A TA-2 szegmensben, vagyis 2.5-3 cm-es 

mélység alatti hipokotil régióban már nem tapasztaltunk fotoszintetikus aktivitást. 

Ahogy a fényintenzitást megemeltük, a TF és a TA-1 régiókban is csökkent a Y(II) 
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értéke. Az elnyelt fényenergia eloszlását a fotokémiai és nem fotokémiai reakciók 

között 3 növény hipokotilján mértük meg, ezek átlag és szórás értékeit a 6. táblázatban 

tüntettük fel.  

 
29. ábra: 14 napos bab növény talajfelszín alatti hipokotiljának fotoszintetikus aktivitása a PSII 

fluoreszcencia hozama [Y(II)] alapján, Imaging-PAM készülékkel mérve. „a”: infravörös felvétel (a jobb 

szemléltethetőség érdekében a képen fekete-fehér színbeállítást alkalmaztunk) a hajtásról a vizsgált 

régiók megjelölésével; TF – talajfelszín feletti hipokotil szegmens, TA-1 – talajfelszín alatti felső 

hipokotil régió 0-2 cm-es mélységben, TA-2 – talajfelszín alatti középső hipokotil szakasz 2-4 cm-es 

mélységben. „b” és „c”: a Y(II) színkóddal jelölve 10, illetve 55 µmol foton m
-2

 s
-1

 kék fény alkalmazása 

mellett (PFD – foton flux denzitás). 

 

Az alacsony fényintenzitás (10 µmol foton m
-2

 s
-1

) nem indukálta az Y(NPQ) 

növekedését, az elnyelt energia a Y(II) és a Y(NO) között oszlott meg. A TF régióban 

magasabb volt a fotokémiai aktivitás, mint a TA-1 szegmensben és ez a különbség 

magasabb fényintenzitás, 55 µmol foton m
-2

 s
-1

alkalmazása mellett is jól látható maradt 

(29. ábra). Magasabb fényintenzitás esetén már a Y(NPQ) értéke növekedett a TF és a 

TA-1 régióban is, de utóbbinál nagyobb arányban (6. táblázat).  

Amikor alacsony fényintenzitást alkalmaztunk, a TF és TA-1 régiók között nem volt 

lényeges különbség a Y(NO) értékeket tekintve. Az Y(NPQ) értékkel ellentétben, 

melynek hátterében a xantofillok energiai disszipációs folyamatai állnak, a Y(NO) 

biológiai értelmezése összetett és számos különböző folyamat eredménye, melyek 

között a ROS képződése is szerepel (Demmig és mtsai 1987). A Y(NO) részletesebb 
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vizsgálata során a nem működőképes PSII RC-k arányát (ΦNF) is tanulmányoztuk. A 

ΦNF értéke a TF régióban 0.07 ± 0.01 volt, a TA-1 szegmens esetében viszont 0.22 ± 

0.13 értéket mutatott. 

6. táblázat: a fotokémiai [Y(II)], szabályozott nem fotokémiai [Y(NPQ)] és szabályozatlan nem 

fotokémiai [Y(NO)] mechanizmusok részesedése az elnyelt fényenergia allokációjában a különböző 

hipokotil régiókban 14 napos bab növények esetén, 10 és 55 µmol foton m
-2

 s
-1

 fényintenzitást 

alkalmazva (PFD – foton flux denzitás). Rövidítések: TF – talajfelszín feletti hipokotil szegmens, TA-1 – 

talajfelszín alatti felső hipokotil régió 0-2 cm-es mélységben. Az adatok átlag és szórás értékeket 

mutatnak, n=3. A csillaggal (*) jelölt értékek az egymástól szignifikánsan eltérő mintákat mutatják (T-

próba, P<0.05). 

 TF TA-1 

10 PFD 
  

   Y(II) 0.75 ± 0.02 0.66 ± 0.05* 

   Y(NPQ) 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.01 

   Y(NO) 0.24 ± 0.03 0.32 ± 0.05 

55 PFD 
  

   Y(II) 0.58 ± 0.04 0.36 ± 0.10* 

   Y(NPQ) 0.07 ± 0.02 0.19 ± 0.02* 

   Y(NO)  0.35 ± 0.02 0.46 ± 0.08 

 

4.4. A talajfelszín alatti hipokotil öregedési folyamatai 

A fiatal csíranövények a talaj teljes takarásában fejlődtek. 4 napos korban a 

sziklevelek, az első lomblevelek és a hipokotil kampó halványsárga színű, míg a 

hipokotil alsóbb szakasza fehér volt (30a. ábra). A fejlődés során a talajfelszín alatti 

hipokotil lényegesen megváltozott: 60 nap elteltével járulékos gyökereket fejlesztett, 

barnássá vált, a talajfelszínhez közeli régió viszont zöld színű maradt (30b. ábra).  

 

30. ábra: bab növények talajfelszín alatti hajtásai. A növényeket óvatosan kiemeltük a talajból és 

leöblítettük. „a”: 4 napos csíranövény, mely 2-3 cm vastagságú talajréteg alatt helyezkedett el; „b”: 60 

napos növény talajfelszín alatti hipokotil régiója.  
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4.4.1 Változások a pigment tartalmakban 

A Kl bioszintézis időbeli változásainak vizsgálatához meghatároztuk az egyes régiók 

pigment tartalmát különböző korú növények esetében, a TA-1 és TA-3 szegmensekre 

koncentrálva.  

A 4 napos növények TA-1 régiójában csak Pklid-et [0.138 (0.062) µmol g
-1

] és Pkl-t 

[0.055 (0.03) µmol g
-1

] azonosítottunk, a két pigment aránya 2.5 volt - a zárójelben 

feltüntetett értékek az átlagtól való átlagos eltérés abszolút értékét jelentik. Kl-t csak 

nyomokban tudtunk detektálni. Miután a növények áttörték a talaj felszínét, a TA-1 

szegmensben a Pklid/Pkl pigmentek eltűntek. Csak Kl volt kimutatható, melynek 

mennysége nem változott jelentős mértékben a 14 napos növényekhez viszonyítva: a 35 

napos korban a Kl(a+b) értéke 36.41 (6.8) µmol g
-1

, a 60 napos növényekben pedig 

30.00 (5.59) µmol g
-1

 volt; 1.2-1.3 Kl-a/b arány mellett. 

A TA-3 régió esetében a 4 napos növények megközelítően azonos mennyiségben 

halmoztak fel Pklid-et és Pkl-t (7. táblázat). 35 napos korra mindkét pigment 

mennyisége emelkedett, a növény 6-szor annyi Pkl-t tartalmazott, mint 4 napos korban. 

A 60 napos növényekben tovább emelkedett a felhalmozott pigmentek mennyisége és a 

Pkl tartalom 10-szeresére nőtt. Az aránytalan akkumuláció miatt a Pkl/Pklid arány is 

változott, 60 napos növényekben 3.3 értéket ért el (7. táblázat). Kl-t csak nyomokban 

detektáltunk a TA-3 régióban minden növény esetében. 

7. táblázat: Protoklorofillid (Pklid) és protoklorofill (Pkl) tartalmak 4, 35 és 60 napos bab növények 

talajfelszín alatti alsó hipokotil régiójában (TA-3). Az értékek µmol g
-1 mértékegységben vannak 

megadva friss tömegre vonatkoztatva; 10 növényből vett minta átlagát mutatjuk be és zárójelben az 

átlagtól való átlagos eltérés abszolút értéke (AVEDEV) van feltüntetve.  

Kor Pklid Pkl Pkl/Pklid 

(nap) (µmol g
-1

 friss tömeg)  

4 0.008 (0.004) 0.008 (0.002) 1.0 

35 0.020 (0.013) 0.049 (0.032) 2.5 

60 0.026 (0.014) 0.086 (0.053) 3.3 

4.4.2 A pigment formák eloszlásai 

Mivel a fiatal, 4 napos csíranövényeket több cm vastagságú talajréteg borította, így a 

teljes növény etiolált volt: a 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumok minden 

szegmens esetében 2 maximumot mutattak 633 és 653.5-655 nm-nél (31. ábra). A 

Pklid655 intenzitása a TA-1 régióban volt a legmagasabb, majd a gyökérzet irányába 
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haladva fokozatosan csökkent az értéke. A Kl-protein komplexekre jellemző sávok a 

680-750 nm-es régióban hiányoztak, csak a Pklid formák vibrációs alsávjai jelentek 

meg (31. ábra).  

 

 

31. ábra: 4 napos, talajban elhelyezkedő bab csíranövény hipokotil szegmenseiről mért 77 K 

fluoreszcencia emissziós spektrumok. TA-1: hipokotil kampó alatti 1 cm-es szakasz, talaj alatti felső 

régió; TA-2: talaj alatti középső hipokotil szegmens; TA-3: 1 cm-es szakasz közvetlenül a gyökérzet 

felett, talaj alatti alsó régió. Gerjesztési hullámhossz: 440 nm. 

 

Hasonlóan a pigment tartalomhoz, a 35 és 60 napos növények TA-1 régiójáról 

készült spektrumok nem mutattak különbséget a 14 napos növényekhez viszonyítva. A 

spektrumokon Kl-protein komplexekre jellemző sávokat detektáltunk 685, 695 és 

736nm-nél. 

A TA-3 régió esetében a 4 napos növények spektrumát (31. ábra, TA-3 spektrum és 

32a. ábra, A spektrum) Gauss-komponensekre bontottuk és 3 komponenst azonosítottuk 

631.5 (14.7), 644.0 (15.8) és 654.5 (12.5) nm-nél – zárójelben a félérték szélesség van 

feltüntetve. A 35 napos növények TA-3 régiója spektroszkópiailag nem különbözött a 4 

napos növényekétől, de a 653.5 nm-es maximum intenzitásértéke csökkent (32a. ábra, B 

spektrum). A Gauss-komponensek szintén megegyeztek. A 60 napos növények esetében 

a maximum hely eltolódott, 631 nm-nél jelent meg és a 653 nm-es sáv eltűnt (32a. ábra, 

C spektrum). Az eltolódás a Gauss-komponensek értékeiben is megjelent: 629.8 (15.8), 

641.0 (14.5) and 653.5 (15.5) nm-nél azonosítottuk őket.  
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Amikor a gerjesztési hullámhossz 460 nm volt, a 4 és 35 napos növényekben a 653-654 

nm-es maximum továbbra is detektálható volt (32b. ábra, A és B spektrum). A 60 napos 

növények TA-3 régiójáról készült spektrumon egy új sáv jelent meg 641 nm-nél és a 

Pklid653-654 eltűnt (32b. ábra, C spektrum). Ez a maximum érték összhangban állt a 440 

nm-es gerjesztési hullámhossz mellett regisztrált emissziós spektrum Gauss bontásának 

eredményével. 

 

  

32. ábra: 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumok a talajfelszín alatti legalsó hipokotil régiókról (TA-

3) 4 napos (A), 35 napos (B) és 60 napos (C) növények esetében. A gerjesztési hullámhossz 440 nm („a” 

ábrarész) és 460 nm („b” ábrarész) volt. Mindegyik spektrumot a maximum értékére normáltuk; 10 

biológiai ismétlés átlagspektrumát mutatjuk be. 
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A 641 nm-es sáv esetében meg kellett határoznunk, hogy Pkl(id) által emittált 

fluoreszcenciáról vagy Kl bomlástermékről van-e szó. Ehhez összehasonlítottuk a minta 

acetonos és petroléteres oldatait. Az acetonos kivonat esetében két emissziós maximum 

jelent meg 630 és 670 nm-nél (33. ábra, A spektrum), a petroléteres fázisban ugyanezen 

csúcsokat detektáltuk 629 és 669 nm-nél (33. ábra, B spektrum), amikor 430 nm-es 

gerjesztési hullámhosszt használtunk. A spektrumok lefutása nem változott, amikor 460 

nm-re változtattuk a gerjesztést, ami arra utal, hogy Pklid vagy Pkl forma áll a 641 nm-

es maximum hátterében. 

Ezt követően megvilágításos kísérleteket végeztünk, hogy ennek a formának a 

fotoaktivitását teszteljük. 10 s-ig tartó megvilágítás (60 µmol foton m
-2

 s
-1

) nem váltotta 

ki a Pklid-Klid átalakulást; a 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumban nem történt 

változás. A Kl-protein komplexekre jellemző hosszú hullámhosszú sávok nem jelentek 

meg akkor sem, amikor 6 órán keresztül világítottuk meg a mintákat szűrt napfénnyel 

(40 µmol foton m
-2

 s
-1

); a natív állapothoz képest a pigmentek eltűntek, vagyis a minta 

kifakult. 

 

33. ábra: 60 napos bab növény talajfelszín alatti alsó hipokotil régiójából (TA-3) kivont pigmentek 

acetonos (A) és petroléteres (B) oldatáról mért fluoreszcencia emissziós spektrumok. A gerjesztési 

hullámhossz 430 nm volt. A spektrumokat a maximum értékeikre normáltuk. 

 

4.4.3 A plasztiszok ultrastrukturális változásai 

A 4 napos növények a pigment analízis és a fluoreszcencia emissziós spektrumok 

alapján teljes mértékben etioláltak voltak. Ezzel összhangban álltak az 
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elektronmikroszkópos felvételek is. A TA-1 szegmensben a plasztiszok nagy arányban 

tartalmaztak keményítőt (70%), esetenként PLB-szerű membrán aggregátumot 

figyeltünk meg (34a. ábra). Gyakori volt a fitoferritin felhalmozás (34b. ábra) és a 

perifériás vezikulumok jelenléte. A 60 napos növények TA-1 hipokotil régiójában a 

keményítő tartalom a 4 napos növényekéhez hasonlóan 70% volt. A belső membránok 

mennyisége, a gránumok kapcsoltsága csökkent; tilakoidokat a plasztiszok 25%-ában 

figyeltünk meg (34c. ábra). A plasztoglobulusok mellett esetenként PLB-szerű 

membrán aggregátum is előfordult (34d. ábra). 

 

34. ábra: elektronmikroszkópos felvételek 4 napos („a” és „b”) és 60 napos („c” és „d”) növények 

talajfelszín alatti felső hipokotil szakaszáról (TA-1). „a”: etioplasztisz prolamelláris test (PLB)-szerű 

membrán aggregátummal. „b”: keményítő és fitoferritin tartalmú proplasztisz. „c”: amiloplasztisz 

keményítőszemcsékkel. „d”: membrán aggregátumot és plasztoglobulusokat tartalmazó plasztisz. A 

lépték 1 µm-t jelöl. Jelölések: K – keményítő, SF – sejtfal, fehér nyílhegy – PLB, fekete nyílhegy – 

fitoferritin. 

Mivel a TA-3 régiót közvetlen napfény a fejlődés során nem érte, ezért arra 

számítottunk, hogy a plasztiszokban sajátos felépítés és funkció alakult ki. A 4 napos 

csíranövények plasztiszai nagy mennyiségben tartalmaztak keményítőt (96%) és 

esetenként fitoferritint (35a. ábra). A belső membránok fejletlenek voltak, de perifériás 
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vezikulumokat és a burkolómembrán betűrődéseit meg tudtuk figyelni. PLB-szerű 

membrán aggregátum csak 1-2 esetben fordult elő (35b. ábra). 60 napos fejlődést 

követően a plasztiszok belső membrán tartalma lecsökkent (35c. ábra). A keményítő 

mennyisége szintén csökkent a 4 napos állapothoz képest, de még mindig 30%-os 

arányban amiloplasztiszokat tudtunk megfigyelni (35d. ábra). A plasztiszok esetenként 

fitoferritint és plasztoglobulusokat is tartalmaztak.   

 
 

35. ábra: elektronmikroszkópos felvételek 4 napos („a” és „b”) és 60 napos („c” és „d”) növények 

talajfelszín alatti alsó hipokotil szakaszáról (TA-3). „a”: amiloplasztisz fitoferritin tartalommal; „b”: 

etioplasztisz prolamelláris test (PLB)-szerű membrán aggregátummal; „c”: proplasztisz belső 

membránrendszer nélkül; „d”: amiloplasztisz keményítőszemcsékkel. A lépték 1 µm-t jelöl. Jelölések: K 

– keményítő, SF – sejtfal, fehér nyílhegy – PLB, fekete nyílhegy – fitoferritin. 
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5. Az eredmények megvitatása 

Mivel a magok többsége a talaj különböző mélységeiben kezd csírázni, így a 

kialakuló hajtás egy része a talajban marad. A szakirodalomban kevés információ áll 

rendelkezésre ennek a hajtásrésznek a fiziológiájáról, különös tekintettel a 

fotoszintetikus apparátus működésére. A borsó epikotil talajfelszín alatti régiója 1 cm-es 

mélység alatt már teljes etioláltságot mutat (Vitányi és mtsai 2013). Ezekben a 

szövetekben a rövid hullámhosszú Pklid formák dominálnak csakúgy, mint a teljes 

sötétben nevelt etiolált epikotilban, amelyről kimutatták, hogy megvilágítás hatására 

olyan fotodestruktív folyamatok indulnak el, melyek a növény hervadásához és 

szövetkárosodáshoz vezetnek (Erdei és mtsai 2005, Hideg és mtsai 2010). Így indokolt 

azt feltételezni, hogy a talajfelszín alatti hajtások, mint amilyen az itt tanulmányozott 

bab hipokotil alsóbb régiói, amelyekben szintén a rövid hullámhosszú Pklid és Pkl 

dominál, fényérzékenyek. A Kl tartalmú hajtások ezzel ellentétben védve vannak a fény 

károsító hatásától, mivel a Kl molekulák pigment-protein komplexekbe épülnek, majd 

fotoszintetikus apparátust hoznak létre. Ezáltal a gerjesztési energia jelentős része a 

fotoszintézis fotokémiai folyamataira fordítódik (Ogawa és mtsai 1966). Mivel a 

természetben a talaj általi borítás könnyen megváltozik - például szárazság hatására 

törések keletkeznek vagy mechanikus hatás következtében talajrétegek mozdulnak el, a 

korábban etiolált szöveteket közvetlen fény érheti. Emiatt fontos információt jelenthet, 

hogy az etioláltság milyen mértékben általánosítható jelenség a talajfelszín alatti 

hajtások esetében, illetve hogy a talajfelszín feletti hajtás anatómiai és optikai 

tulajdonságai befolyásolják-e a talajfelszín alatti szegmensek differenciálódását. Szintén 

kevés információt találtunk a szakirodalomban arra vonatkozóan, hogy az idős, 

árnyékolt szövetekben milyen sejttani és szövettani változások következnek be a 

fejlődés során. A kevés adat feltehetően a mintavétel nehézségével magyarázható: ha a 

talajban fejlődött szervek eredeti állapotát szeretnénk tanulmányozni, a mintát sötétben 

kell begyűjteni. Ez a feltétel szabadföldi kísérletekben meglehetősen nehézkes. 

Munkánk során talajban, cserepekben nevelt növényeket használtunk, mivel ezeket 

könnyen át tudtuk helyezni egy sötétszobába, ahol a cserépből kifordított növény 

földbeli szervei könnyen elérhetővé váltak. A mintavétel minden esetben gyenge zöld 

fény mellett történt, így lehetőségünk volt a natív állapot megfigyelésére.  

A hajtás fényvezető képességének és a bab hipokotilon átvezetett fény spektrális 

összetételének mérése a saját laboratóriumunk fejlesztése volt: a fluorométer 
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mintatartóján rögzített homorú tükör az emissziós ablakra vetítette a hipokotil által 

bevezetett fényt, a bab növényt pedig a mintatartó ház fedelébe tudtuk rögzíteni úgy, 

hogy a hipokotil bazális metszete a homorú tükör középpontja felett legyen. 

Természetesen a spektrofluorométer gerjesztő fényét le kellett takarni ebben az 

alkalmazásban.  Ez a kísérleti összeállítás a spektrofluorométer egy új alkalmazási 

lehetőségét jelenti. A hajtás fényvezető képességét a spektrofluorométer speciális 

alkalmazásával tudtuk tanulmányozni.  

5.1 A bab üreges hajtásán keresztül fényvezetés valósul meg  

A gyökér és a hajtás fényvezető képességét korábban Sun és mtsai (2003, 2005) is 

tanulmányozták, azonban ők rövid szervdarabokat használtak és ezek vágott felületeit 

közvetlenül világították meg. Ezekben a munkákban főleg sejttani szintű ismereteket 

közöltek: az egyes sejttípusok optikai tulajdonságait mikroszkópos berendezéssel 

határozták meg (Sun és mtsai 2003). Ezzel szemben kísérleteinkben a teljes, leveles 

hajtást világítottuk meg és a hajtáson keresztül beérkező fény mennyiségét és spektrális 

összetételét is detektáltuk. Mivel a hajtáson átjutott fény spektrumát elosztottuk a lámpa 

spektrumával, majd a teljes spektrumot 100-al megszoroztuk, az eredményekben 

bemutatott spektrumok transzmissziós spektrumok (15. ábra). A teljes hajtás 

transzmissziós spektruma (15. ábra, A spektrum) azt mutatja, hogy a 380-420 nm-es 

régióban magas (40-70%) volt az áteresztett fény mennyisége, majd ez fokozatosan 

10%-ra csökkent a látható és infravörös fénytartományban. A talajfelszín alatti 

hajtásrész önmagában több fényt eresztett át a központi üregen keresztül: a spektrum 

(15. ábra, B spektrum) lefutása hasonló volt, mint az intakt növény esetében, de a 

transzmisszió mértéke alapvetően megemelkedett. További emelkedést figyeltünk meg 

630 nm felett; 680 nm-nél egy enyhe csökkenés mutatkozott, amit valószínűleg a Kl 

pigmentek elnyelése okozott. A 100% feletti értékek a fényszórásból adódhattak vagy a 

Kl pigmentek fluoreszcenciája miatt jelentkeztek. A két spektrum intenzitásértékei 

közötti különbséget a levelek árnyékoló hatása válthatta ki. A lombkoronán át szűrődő 

fény spektrális összetétele (1. ábra, Pons 2000) megegyezik a hajtásdarabon keresztül 

transzmittált fény összetételével (15. ábra).  

A 600 nm-en mért transzmittancia érték a hipokotil talajfelszín alatti 1-3 cm közötti 

hossza mentén alig változott, viszont ennél hosszabb hipokotil esetében jelentősen 

csökkent (16. ábra). Ez azt mutatja, hogy a hipokotil belső üregének fényvezető 

képessége nem hasonlítható a fizikai száloptikához. Mivel a biológiai minta felülete 
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egyenetlen (19. és 20. ábra), az üreg belső fala inkább fényszórással, mint tükrözéssel 

vezeti a fényt. 

Annak bizonyítására, hogy ténylegesen a hipokotil üregén átjutó fényt figyeltük meg, 

a rodamin b hajtáson keresztül történt gerjesztésével mértünk emissziós spektrumot. Az 

522 nm-es zöld gerjesztő fény azért volt alkalmas ebben a kísérletben, mert ezen a 

hullámhosszon a Kl fényelnyelése kicsi, viszont a rodamin b hatékonyan gerjeszthető. A 

közvetlenül az 522 nm-es, valamint a hajtáson keresztül átjutó fénnyel gerjesztett 

rodamin b emissziós spektruma nagyon hasonló volt (17 ábra). A transzmittált zöld 

fényt mikroszkóp segítségével is megfigyeltük (18. ábra). 

A fényvezetést befolyásolhatja a hajtás anatómiai felépítése, a szövetek alaki 

tulajdonságai (Vogelmann 1993 – összefoglaló). A borsó epikotil tömött szerkezetű 

(Hideg és mtsai 2010), így a talajban nevelt növények esetében csak 1 cm-es mélységig 

mutattak ki Kl-t a talajfelszín alatti szövetekben (Vitányi és mtsai 2013). Ezzel szemben 

a bab üreges hajtása több cm-es mélységig levezeti a fényt, így nagyobb mértékű Kl 

felhalmozódásra számítottunk a talajfelszín alatti hipokotil régiókban. Különböző 

hajtástengelyű növényekre kiterjesztve a vizsgálatokat (például a hajtás belső 

felszínének detektálása) információt szerezhetünk arra vonatkozóan, hogy mennyire 

általános jelenségről van szó a növénybiológiában, illetve hogy milyen összefüggés van 

a fényvezetés és a hajtásszerkezet között. 

5.2 A fényvezetés hatására klorenchima alakul ki a talajfelszín alatt 

A 7 és 14 napos növények talajfelszín feletti hajtásrésze levezette a fényt a talaj alá, 

ezáltal Kl akkumulációt (3. táblázat) és klorenchima kialakulását (20. ábra) 

eredményezte a TA-1 és TA-2 régiókban. A 77 K fluoreszcencia spektroszkópiai, a 

pigment analitikai, az elektron- és fluoreszcencia mikroszkópos vizsgálatok 

összhangban álltak a fényvezetési mérésekkel.  

A TA-1 szegmensek zöld színűek voltak, a fluoreszcencia emissziós maximumok 

685, 695 és 730-740 nm-nél jelentek meg (23. és 24. ábra). Ezek az értékek olyan 

szövetekre jellemzők, melyekben működőképes PSII és PSI található. Ez utal arra, hogy 

bizonyos mértékű fotoszintetikus aktivitással rendelkezhetnek a talajfelszín alatti 

hajtásrégiók. A TA-1 hipokotil szakaszok csak Kl-t tartalmaztak, Pklid és Pkl nem volt 

detektálható (3. táblázat). A Kl(a+b) tartalom a növény korával párhuzamosan 

fokozatosan nőtt, 14 napos növényekben több mint duplájára emelkedett az értéke a 7 

napos állapothoz viszonyítva. A magas biológiai variabilitás arra utal, hogy nem csak a 
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fényvezetés, illetve a bevezetett fény által kiváltott Pklid-Klid-Kl átalakulás 

befolyásolja a Kl tartalmat, hanem a talaj optikai és mechanikai tulajdonságainak 

változásai is, hiszen ezek a természetben a különböző környezeti tényezők hatására 

gyorsan megváltozhatnak.  

A xilém, floém és bélszövet parenchima sejtjeiben is kloroplasztiszok helyezkedtek el 

mind a 7, mind a 14 napos növények TA-1 régiója esetén (22. ábra), de utóbbinál 

gyakoribbak voltak. Ezek a levelek plasztiszaitól eltérő tulajdonságokkal rendelkeztek. 

A fénynövények leveleiben jellemző az alacsony gránumok és keményítő szemcsék 

jelenléte (Lichtenthaler és mtsai 1981, 1982), az alacsony fényintenzitáshoz 

alkalmazkodott plasztiszok viszont ritkán tartalmaznak keményítőt, a tilakoidok 

kapcsoltsága megnő és magas gránumok alakulnak ki (Lichtenthaler és mtsai 1984). A 

TA-1 régió plasztiszai a fentiektől eltérő tulajdonságokat mutattak: nagyméretű 

keményítő szemcséket detektáltunk és a gránumok általában kevesebb, mint 10 tilakoid 

kapcsoltságából álltak, viszont szélesek voltak. Ezek a „vegyes” jellemzők a sejtek 

kettős táplálásából adódhatnak, mivel a talajfelszín alatti hipokotil a talajfelszín feletti 

hajtásrész tápanyagain kívül minden valószínűség szerint saját fotoszintetikus termékeit 

is felhasználja. 

A fluoreszcencia mikroszkópos felvételek azt mutatták, hogy az üreges hipokotil 

elegendő fényt juttatott le a talajfelszín alá klorenchimaszerű szövetek kialakulásához a 

TA-1 régióban. A hipokotilban lefelé csökkenő fény gradienst és ezzel párhuzamosan a 

Kl tartalom csökkenő gradiensét mértük (16. ábra, 3. táblázat). Sun és mtsai (2003, 

2005) korábbi vizsgálatai kimutatták, hogy a nem üreges szerkezetű szárakban 

leghatékonyabban a szállítónyalábok vezetik a fényt. Ezzel összhangban álltak a 

fluoreszcencia mikroszkópos vizsgálataink, a hipokotil keresztmetszetekben mi is a 

szállítónyalábok környékén figyeltünk meg erősebben fluoreszkáló részleteket (20. 

ábra). A TA-1 régió epidermiszéről készült felvételeken jól láthatók a sztóma 

apparátusok (21. ábra), melyek elvileg lehetővé tehetik a fotoszintézishez szükséges 

CO2 felvételt. A SEM kép alapján viszont nem állapítható meg, hogy ezek a sztómák 

működnek-e. Ha működnek, szabályozásuk különbözhet a felszín feletti és alatti 

szervek esetében, mivel utóbbiakat talajszemcsék és talajoldat veszik körül, amelyben a 

CO2 inkább HCO3
-
 formájában van jelen és a sejtek ozmotikus viszonyai is eltérőek 

lehetnek a talajfelszín feletti epidermiszétől. A melléksejtek formája különböző volt a 

két régió (TF, TA-1) esetében (21. ábra), ami szintén eltérő működésre utal.  
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A TA-2 régióban a Kl-protein komplexek domináltak, de Pklid formák is 

megjelentek kis intenzitású fluoreszcencia emissziós sávokat mutatva 632 és 652-654 

nm környékén (23. és 24. ábra). Pklid és Pkl formák jelenlétét korábban leírták olyan 

bab levelekben, amelyeket alacsony intenzitású fény ért (Schoefs és mtsai 2000), illetve 

a Pklid, Pkl és Kl együttes felhalmozódása jellemző leárnyékolt szövetekben is 

(Solymosi és mtsai 2007). A Pklid652-654 relatív alacsony mennyisége azzal 

magyarázható, hogy a levezetett fény indukálja a fototranszformációt és a Klid 

képződését. A Pklid formák emissziós maximum értékei rövid hullámhossz felé 

tolódtak el és alacsony intenzitásuk hátterében a szövetrégió alacsony pigment tartalma 

áll (3. táblázat). Az a jelenség, hogy az általánosan elfogadott Pklid655 sávja 652-654 

nm-re tolódott el, kapcsolatban lehet azzal is, hogy ebben a régióban a plasztiszok belső 

membránrendszere (22. ábra) eltérő az etiolált csíranövények leveleiben található 

etioplasztiszokétól; a fejletlen membránrendszer nem kedvező. A Pklid 655-657 nm-nél 

emittáló formája ugyanis olyan etioplasztiszokban domináns, amelyek PLB-jének 

membránrendszere fejlett, szabályos félkristályszerű (Ryberg és Sundqvist 1982a, 

1988). A borsó epikotilban viszont, ahol az etioplasztiszok PLB rendszere kevésbé 

rendezett, ez a forma kék felé tolódott és nagyobb félértékszélességű sávot ad (Vitányi 

és mtsai 2013). A TA-1 régióhoz hasonlóan a TA-2 szegmens Kl tartalma is 

megemelkedett 14 napos növények esetében is: a Kl(a+b) tartalom hétszeresére nőtt (3. 

táblázat).  

A plasztiszok felépítése a 7 és 14 napos növények TA-2 régiójában nem mutatott 

lényeges különbséget (22. ábra). A TA-1 régióhoz képest csökkent a tilakoidok 

mennyisége, kloroplasztiszokat nem tudtunk megfigyelni és a keményítő mennyisége is 

kevesebb volt. A lejutó fénymennyiség tehát ahhoz volt elegendő, hogy Kl halmozódjon 

fel, viszont a Kl valószínűleg nem épült be pigment-protein komplexekbe. A szabad 

pigmentek fényérzékenységük következtében alkalmi megvilágítás esetén 

fotodestruktív folyamatokat indíthatnak el (Erdei és mtsai 2005).  

A pigmentek a nyalábok körüli sejtekben halmozódtak fel (20. ábra), de mivel a 

központi üreg fejlődésével egyre több fény jutott le 2-4 cm-es mélységbe, a klorenchima 

egyre fejlettebbé vált a 14 napos növényekben (20. ábra). A borsó epikotil és a bab 

hipokotil talajfelszín alatti hajtásai különböző mértékben halmoztak fel Kl pigmenteket: 

az epikotil esetén csak 1 cm-es mélységig volt kimutatható Kl, a bab esetében viszont 4 

cm-es mélységben is detektáltunk fluoreszcenciát; a hipokotil lényegesen több Kl-t 

tartalmazott, mint az epikotil (Vitányi és mtsai 2013). Ezek az eredmények bizonyítják, 
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hogy a bab hipokotil esetében a központi üreg hatékony fényvezető, tehát a különbség 

alapja a két hajtás eltérő anatómiája: a bab üreges hipokotilja hatékonyan vezeti a fényt 

(15. ábra), ellenben az epikotil tömör szövetével (Hideg és mtsai 2010), amelyben csak 

a szállítónyalábok általi, illetve sejttani szintű fényvezetés érvényesülhet (Sun és mtsai 

2005). 

A 7 napos növények TA-3 régiójában csak egy Kl sáv jelent meg a 77 K spektrumokon 

682 nm-nél (23. ábra). A Kl682 valószínűleg egy raktározott Kl forma, de eddig nem 

bizonyított sem a szerkezete, sem élettani szerepe; gyakran megfigyelhető rügyekben 

(Solymosi és mtsai 2004, 2006, 2012), de a jelenlétét leírták napraforgó sziklevélben is 

(Solymosi és mtsai 2007).  Ez a Kl forma a 14 napos növények TA-3 régiójában már 

nem jelent meg (24. ábra), csak alacsony intenzitású fluoreszcencia emissziós sávokat 

adó Pklid és Pkl formákat detektáltunk; a Pklid632 és Pklid654 aránya 1:1 volt. A TA-3 

szegmens pigment tartalma nagyon alacsony volt mind a Kl, mind a Pklid és a Pkl 

tekintetében (3. táblázat). A TA-3 régióban a 7 és 14 napos növényeknél is a Pklid/Pkl 

arány 1-hez közelített. Ennek hátterében a plasztisz speciális differenciálódási 

folyamatai állhatnak. A talajfelszín alatti hajtások vizsgálata során figyelembe kell 

venni az etilén jelenlétét. A növényi sejtek (Abeles és mtsai 1992, Reid 1987) és a talaj 

egyes mikroorganizmusai (Lynch 1972, Primrose és Dilworth 1976, Arshad és 

Frankenberger 1988) etilént termelnek, mely nagyban befolyásolja a növényi szövetek 

fejlődését, mint például az öregedési (Davies és Grierson 1989) és zöldülési folyamatok 

(Zhong és mtsai 2010).  

Mivel a TA-3 régiót közvetlen napfény nem éri és fényvezetés révén is csak nagyon 

kevés mennyiségű foton jut le 4-6 cm-es mélységbe a szállítónyalábokon, illetve a 

sejttani fényvezetés révén (Sun és mtsai 2005), a detektált Kl valószínűleg inkább az 

embrionális szövetekből származik (Böddi és mtsai 1999). A sötétben nevelt 

csíranövények is gyakran tartalmaznak Kl-t a protopigmenteken kívül. Egyes embriók 

korai fejlődési stádiumában fejlett kloroplasztiszok mutathatók ki (Öpik 1968). A 

csírázás során lejátszódó sejtosztódásokkal a kloroplasztiszok átadódhatnak a sötétben 

fejlődő szövetekbe is. A jelenséget részletesen analizálták borsó epikotiljában: csak 

azokban az epikotilokban mutattak ki Kl pigmenteket, amelyek zöld színű magokból 

fejlődtek ki etiolált körülmények között, és Kl az epikotilnak csak az alsó néhány mm-

es régiójában jelent meg (Böddi és mtsai 1999). 
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5.3 Fotoszintetikusan aktív szövetrégiók jelennek meg 0-2 cm-es mélységben 

A talajfelszín alatti hipokotil egy átmeneti régió, ami összeköti a talajfelszín feletti 

fotoszintetizáló és a talajfelszín alatti nem fotoszintetizáló szöveteket. Az embrió 

részeként fejlődik, a hosszúságát alapvetően a vetési mélység határozza meg. Amikor a 

csíranövényt több cm-es talajréteg takarja be (a fejlődés 3-4. napja), a szövetek teljes 

mértékben etioláltak (Vitányi és mtsai 2013).  A talajfelszín áttörésével a felszínre 

kerülő részek bezöldülnek. A fényvezetésnek köszönhetően a talajfelszín alatti 

szöveteket is már ebben a stádiumban fény éri. A levezetett fény intenzitása fokozatosan 

csökken, viszont még 2-4 cm-es mélységben is elegendő a Kl kialakulásához. Felmerül 

a kérdés, hogy a keletkezett Kl beépül-e pigment-protein komplexekbe és kialakul-e 

aktív fotoszintetikus apparátus. Amennyiben igen, akkor ez hatással lehet a talajfelszín 

alatti szövetek metabolizmusára: a talaj alatti szövetek nemcsak a talajfelszín feletti 

szervek fotoszintetikumaitől függnek, hanem képesek saját tápanyagaik egy részét 

előállítani. 

A TF és TA-1 régióban csak Kl-t tudtunk kimutatni a tilakoidokból (4. táblázat). Ez 

arra utal, hogy folyamatos a Pklid fototranszformációja. A távoli vörös és infravörös 

fényt képesek vezetni a növényi szövetek (Kasperbauer 1971, Mandoli és Briggs 1984), 

illetve a legtöbb talajtípus is hatékonyan átereszti ezeket a sugarakat (Bliss és Smith 

1985). Ennek következtében, a transzmittált fény a fitokróm rendszeren keresztül 

szabályozhatja a hipokotil fejlődését a talajban (von Arnim és Deng 1996 - 

összefoglaló). 

Annak ellenére, hogy a TF és TA-1 régiók között a Kl tartalmat tekintve nagy 

különbségek mutatkoztak (4. táblázat), a Kl-protein komplexek arányai hasonlóak 

voltak e két mintavételi szegmensben (25. ábra). A levelekben és a TF szakaszban mért 

Kl-a/b arányok között csak kis különbség adódott (4. táblázat). A PSII relatív 

mennyisége magasabb volt szuperkomplexek formájában a TA-1 régióban, mint a TF-

ben és a levelekben (27. ábra). Ez a felépítés fontos a hatékony energiatranszfer 

megvalósításában alacsony fényintenzitású környezetben (Kouřil és mtsai 2013). A 

távoli vörös sugarakat elsősorban a PSI tudja elnyelni, ezért a magas LHCII/PSII arány 

az alacsony Kl-a/b értékkel együtt annak következtében alakul ki, hogy a PSI elektron 

igényét kielégítse alacsony fényintenzitású környezet esetén (Walters és Horton 1994, 

Walters 2005 - összefoglaló). Hasonló tulajdonságok figyelhetők meg az árnyékadaptált 

növények fotoszintetikus apparátusában (Walters és Horton 1994, Solymosi és Böddi 
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2006, Wittmann és Pfanz 2016). A TA-1 régió Kl-protein kompozíciója hasonló volt a 

zöldülő gyökerekben megfigyeltekhez (Kobayashi és mtsai 2013), de a fénygyűjtő 

antenna felépítése a bab hipokotilban a levelekhez hasonlatos volt a fluoreszcencia 

emissziós spektrumok alapján (24. ábra). A tilakoid komplexek reorganizációjának, 

mint például a magas PSII szuperkomplex aránynak a TA-1 régióban szerepe lehet a 

felesleges fényenergia eloszlásában, ha a növényt esetenként magasabb fényintenzitás 

éri (Bailey és mtsai 2001). Ez a védekezési mechanizmus azonban etiolált szárakban 

nem hatékony. Etiolált borsó epikotilokban közvetlen napfény hatására fotodegradációs 

folyamatok következnek be, melyek a növény hervadásához, pusztulásához vezetnek 

(Erdei és mtsai 2005, Hideg és mtsai 2010), amit ROS képződés indukál (Standfuss és 

mtsai 2005, Li és mtsai 2009 - összefoglaló). 

A talajfelszín alatti szegmensek érdekes tulajdonsága volt egy 66 kD-os protein 

jelenléte a tilakoidokban (25c. ábra). A protein a legnagyobb átfedést egy PIP-típusú 

aquaporinnal mutatta. Aquaporinokat korábban izoláltak Nicotiana levél 

kloroplasztiszok tilakoid frakciójában (Ferro és mtsai 2010), de a funkciójuk továbbra is 

kérdéses (Beebo és mtsai 2013). Az aquaporinok nem csak a vízmolekulák 

transzportjában vesznek részt, hanem CO2 (Terashima és Ono 2002, Uehlein és mtsai 

2003, 2008) és H2O2 (Bienert és Chaumont 2014) szállításában is. A fényérzékeny 

hipokotil régiókban a H2O2 transzportja fontos lehet a redox állapot szabályozásán 

keresztül a tilakoid membránok védelmében, illetve az oxidatív stressz során szignál 

molekulaként is funkcionálhat (Maruta és mtsai 2012).   

A Kl-a fluoreszcencia indukciós vizsgálatok azt mutatták, hogy a TF és TA-1 régió 

között megfigyelt strukturális hasonlóságok a PSII fotokémiai folyamataiban is 

megmutatkoznak (29. ábra). A hipokotil talajfelszínhez közeli szakaszai alacsony 

fényintenzitáshoz alkalmazkodtak, de hatékony elektrontranszportot valósítottak meg, 

amikor a növényeket a talajból kiemeltük és laboratóriumi körülmények között 

világítottuk meg. A két régió közötti különbségek akkor mutatkoztak meg, amikor 

magasabb fényintenzitást alkalmaztunk (29. ábra, 6. táblázat). A TA-1 régióban még 

ebben az esetben is aránylag magas volt a PSII fotokémiai hatékonysága. Ezzel 

ellentétben, Mahmudov és mtsai (2005) azt figyelték meg etiolált búza levelek 

zöldülésének vizsgálata során, hogy magasabb fényintenzitás esetén megemelkedett a 

PSII RC-k inaktivációja. A Y(NPQ) értéke magas fényintenzitás hatására emelkedett a 

TA-1 szegmensben, ami arra utal, hogy a fotoszintetikus apparátus képes volt 

akklimációra és xantofill ciklus alapú fotokémiai kioltásra. A Y(NPQ) emelkedését a 
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zöldülés késői stádiumában is megfigyelték búza levelek esetében (Huner és mtsai 

2008). Mind a TF, mind a TA-1 régió esetén a Y(NO) értékek azonos arányban 

emelkedtek magasabb fényintenzitás alkalmazása során (6. táblázat). 

Amikor a PSII akceptor oldalán fénygátlás történik - a PQ pool redukált állapotba kerül, 

a RC kioltási folyamatai nagyon fontos szerepet kapnak (Huner és mtsai 2008). 

Vizsgálataink során a RC-k több mint 20%-a inaktivált állapotba került és a felesleges 

energia hő és fluoreszcencia formájában távozott.  Ez az energiatöbblet ROS 

képződéshez is vezethet, amennyiben az antioxidánsok nem semlegesítik őket például a 

víz-víz ciklus során (Mehler-Asada útvonal, Asada 1999 – összefoglaló). Ezek közül a 

H2O2 transzportja a fentebb említett, talajfelszín alatti szövetekben kimutatott 

aquaporinokon keresztül is lehetséges. 

Eredményeink arra utalnak, hogy az az általános felfogás, miszerint a talajfelszín 

feletti szervek ellátják a heterotróf talajfelszín alatti szöveteket, módosításra szorul. A 

talajfelszín alatti hajtás és gyökérzet a floémen keresztül tápanyagokat kap a zöld, 

fotoszintetizáló régiók irányából, azonban a fényvezetésnek köszönhetően (ami a bab 

növények esetében az üreges hipokotilon keresztül hatékonyan valósul meg) a 

talajfelszín alatti hajtásban egy alacsony fényintenzitáshoz alkalmazkodott 

fotoszintetikus apparátus alakul ki. További vizsgálatok alapját képezheti, ha hasonlóan 

alacsony fényintenzitáson nevelt növények leveleiben meghatározzuk a Kl-protein 

komplexek arányait és a tilakoid membránok felépítését, majd ezeket összevetjük a 

talajfelszín alatti hipokotil adataival. A CO2 felvétele a talajszemcsék között 

megvalósulhat a sztómákon keresztül, de elképzelhető, hogy nedves környezetben 

HCO3
-
 formájában jutnak hozzá a növények a CO2-hoz.   

5.4 A fénytől elzárt, legalsó hajtásrészben speciális plasztiszok jelennek meg 

  PLB-t és PT-t tartalmazó etioplasztiszokat már korábban is megfigyeltek 

természetes fényviszonyok mellett fejlődő növényi szervekben. A részlegesen vagy 

teljesen árnyékolt szövetek (Cran és Possingham 1973, Solymosi és mtsai 2007), a 

réteges felépítésű szervek (Solymosi és Böddi 2006, Solymosi és mtsai 2004, 2006, 

2012), illetve a talajfelszín alatti hajtások (Vitányi és mtsai 2013) esetében a plasztiszok 

Pklid-et és Pkl-t halmoznak fel. Ráadásul, a pigment formák spektrális 

tulajdonságaikban is megegyeznek a teljes sötétben nevelt növények pigment formáival 

(Vitányi és mtsai 2013), ami tovább igazolja, hogy az etioplasztisz egy olyan átmeneti 
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plasztisztípus, mely nem csak mesterséges körülmények között, hanem a természetben 

is megjelenik (Solymosi és Schoefs 2010 – összefoglaló). 

A természetes fényviszonyok mellett fejlődő növények talajfelszín alatti szöveteiben 

ezek a plasztiszok sokáig fennmaradnak, viszont fény csak kis mértékben (TA-1) vagy 

egyáltalán nem (TA-3) éri őket. Ezek a körülmények speciális fejlődést 

eredményezhetnek. Mivel a hipokotil összeköti a hajtást és a gyökérzetet, így a teljes 

vegetációs periódus alatt biztosított a megfelelő tápanyag ellátása. Mindemellett, 

jellemző rá a járulékos gyökerek képzése (20d. és 30b. ábra), ami a víz- és ásványi 

anyag felvételben betöltött szerepére utal. A hipokotil sejtek metabolikus változáson 

mennek keresztül abból a szempontból, hogy a fejlődés kezdetén a sziklevelek 

biztosítják számukra a tápanyagokat, majd a lomblevelek kialakulásával 

fotoszintetikumokat kapnak. Ebből következik, hogy a 60 napos növények 

plasztiszaiban megfigyelt keményítőszemcsék fotoszintetikus eredetűek (34. ábra). A 

fotoszintetikus aktivitási mérések arra utalnak (29. ábra), hogy a tápanyag ellátáshoz 

bizonyos mértékben a talajfelszín alatti szövetek is hozzájárulnak, nem csak a 

talajfelszín felettiek. 

A fiatal csíranövények teljes mértékben a talaj takarásában fejlődtek és mivel fény 

nem jut le ilyen talajmélységbe (Woolley és Stoller 1978), a pigment tartalmat, a 

spektrális pigment formákat (31. ábra) és a plasztisz felépítést (34. és 35. ábra) tekintve 

hasonlóak voltak a mesterségesen sötétben nevelt növényekhez (McEwen és mtsai 

1994). Hasonló jelenséget írtak le talajban nevelt borsó epikotiljában (Vitányi és mtsai 

2013).  

Az etiolált bab hipokotil azonban teljesen más morfológiával rendelkezik, mint a 

talajban, fényen nevelt növények: a 7 napos, mesterségesen sötétben nevelt 

laboratóriumi növények hipokotiljai 24 cm-es hosszúságot értek el, a talajban és 

természetes fény-sötét ciklus mellett fejlődött növények talajfelszín alatti hipokotilja 7-8 

cm hosszú volt. (A magokat eredetileg 4 cm-es mélységbe vetettük, azonban a hipokotil 

megnyúlása következtében a gyökérnyaki régió egyre mélyebbre került.) A pigment 

tartalmak tekintetében szintén különbség mutatkozott a kétféle körülmény között nevelt 

növényekben: amíg a legalsó etiolált hipokotil régió 0.004 nmol Pkl(id)-et tartalmazott 

friss tömegre vonatkoztatva (McEwen és mtsai 1994), addig a talajban nevelt növény 

ugyanezen szegmensében ennek többszörösét detektáltunk. A különbség hátterében az 

etiolált növény jelentős megnyúlása (és ennek következtében a pigment tartalom 

„felhígulása”) állhat. A Pklid633 dominanciája nem volt annyira jelentős, mint a 
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laboratóriumi, etiolált bab növények esetében (McEwen és mtsai 1994). Ezt a 

különbséget okozhatja a bab fajták közötti variancia vagy a sötétben nevelt 

laboratóriumi és a fényen nevelt növények szövetei közötti korkülönbség is. 

A 4 napos csíranövények 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumai (31. ábra) tehát 

hasonlóságot mutattak az etiolált növényekével (McEwen és mtsai 1994), azonban a 

Gauss-komponensek között különbség adódott: a 642 nm-es sáv (McEwen és mtsai 

1994) helyett 644 nm-nél azonosítottunk egy komponenst, ami etiolált levelekre 

jellemző (Böddi és mtsai 1992); ezen kívül 0.5 nm eltolódást tapasztaltunk a 631 és 656 

nm-es komponens esetében. Ezek a különbségek visszavezethetők a fentebb már 

említett, eltérő pigment tartalmakra, valamint a bab fajták közötti Pklid formák 

variabilitására (McEwen és mtsai 1994). 

Ahogy a növények áttörték a talajfelszínt, a TA-1 régióban folyamatossá vált a Pklid-

Klid átalakulás. Ennek következtében a fejlődés további szakaszában ebben a 

szegmensben csak Kl-t és a zöld levelekre jellemző Kl-protein komplexeket tudtunk 

kimutatni (3. táblázat). A Kl tartalom 7-ről 14 napos korra emelkedett jelentősen, de ezt 

követően megközelítőleg állandó volt az értéke. A régióban etioplasztisz-kloroplasztisz 

átalakulás ment végbe a fejlődés első szakaszában. A 60 napos növények plasztiszaiban 

a tilakoidok mennyisége csökkent (34. ábra), azonban nem figyeltünk meg ezzel 

párhuzamosan plasztoglobulus képződést, ami a gerontoplasztiszok jellegzetes 

tulajdonsága (Lichtenthaler és Sprey 1966).  A keményítő tartalom mindvégig 70% 

körül volt, tehát a kloroplasztiszok főleg raktározó amiloplasztiszokká alakultak át. 

A TA-3 régióban a pigment formák időbeli változását figyeltük meg. 35 napos 

fejlődést követően a fotoaktív Pklid655 intenzitása fokozatosan csökkent és 60 nap 

elteltével már egyáltalán nem volt detektálható (32a. ábra). A 440 nm-es gerjesztés 

mellett 460 nm-rel is gerjesztettük a mintákat. Erre a 640 nm feletti emisszióval 

rendelkező Pkl(id) formák azonosítása miatt volt szükség, mivel kis mennyiség vagy 

vibrációs alsáv átfedés esetén a 440 nm-es gerjesztés mellett ezek nem mindig 

látszódnak (Böddi és mtsai 1994). A 60 napos növények spektrumában egy új emissziós 

maximum jelent meg 641 nm-nél (32b. ábra). A 655 nm-hez képest ez túl nagy 

eltolódást jelentene, amit kizárólag az öregedés váltana ki, ráadásul a pigment tartalom 

jelentősen emelkedett a 35 napos állapothoz képest (7. táblázat). Ez a forma teljesen 

inaktív volt megvilágításkor, sem a rövid idejű fényfelvillanás, sem pedig a folytonos 

fény nem váltott ki Klid és/vagy Kl szintézist. 
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Az idős levelekben detektált plasztiszok sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek: a 

plasztoglobulusok száma jelentősen megnő nem csak a gerontoplasztiszokban 

(Lichtenthaler és Sprey 1966), hanem szeneszcens etioplasztiszokban (Lütz 1981, 

Rascio és mtsai 1986, 1988) és visszazöldített gerontoplasztiszokban is (Zavaleta-

Mancera és mtsai 1999). A szeneszcens etioplasztiszokban a belső membránrendszer 

átalakulásával párhuzamosan megfigyelték a Pklid és Pkl tartalom csökkenését (Lütz 

1981, Rascio és mtsai 1986). A talajban nevelt bab hipokotiljában azonosított 

plasztiszok szintén kevés belső membránnal rendelkeztek (35. ábra), de a pigment 

tartalmak, kiváltképp a Pkl szintje jelentősen emelkedett. A fluoreszcencia emissziós 

spektrumok (33. ábra) szintén arra utalnak, hogy nem keletkeztek pigment 

bomlástermékek. 

Pkl akkumuláció, a Kl bioszintézis képességének elvesztése és az etioplasztisz belső 

membránrendszerének eltűnése jellemző a tökmag héj plasztiszaira (Sundqvist és 

Ryberg 1979). Pkl-t felhalmozó plasztiszokat a Cucurbitaceae család több tagjánál is 

leírtak, esetenként a pigmentek kristályszerű struktúrát hoznak létre (Sundqvist és 

Ryberg 1983, Sundqvist és mtsai 1980). A bab hipokotil alsó régiójában detektált 

plasztiszok szintén magas Pkl tartalommal rendelkeztek (7. táblázat). Hasonlóan magas 

Pklid észter tartalom jellemző a gyökerekre is (McEwen és mtsai 1991, McEwen és 

Lindsten 1992), mely arra utal, hogy ez egy általános jellemzője a nem fotoszintetizáló 

szöveteknek. A gyökér plasztiszok általában nem tartalmaznak belső membránokat 

(Whatley 1983 - összefoglaló, Tobin és Yamaya 2001). A járulékos gyökérképzés arra 

is utal, hogy a talajfelszín alatti hipokotil elsődleges funkciója a víz és ásványi anyagok 

felvétele, tehát a földalatti hipokotil inkább a gyökerekre jellemző tulajdonságokat 

alakít ki a differenciálódása során. 

Eredményeink alapján az általános plasztisz átalakulási séma (Solymosi és Schoefs 

2010 - összefoglaló) kiegészíthető egy új plasztisz típussal. Az öregedő bab 

hipokotilban az amiloplasztiszok és/vagy etioplasztiszok folyamatos sötétben fejlődtek 

60 napon keresztül és elveszítették a zöldülési képességüket. A plasztiszok 

metabolizmusa azonban rendkívül komplex: a bab plasztom térképe (Guo és mtsai 

2007) a háztartási géneken kívül fotoszintetikus és másodlagos anyagcseréhez 

szükséges géneket is tartalmaz – például izoflavonoid (Durango és mtsai 2014) és/vagy 

terpenoid bioszintézis (Singh és Sharma 2015 - összefoglaló). A gyökér, illetve más 

nem fotoszintetikus szövetek plasztiszaiban keményítő, fehérje és zsírsav szintézis is 

folyik (Neuhaus és Emes 2000 – összefoglaló). Ezek alapján a talajfelszín alatti 
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hipokotil öregedő plasztiszai is minden bizonnyal fontos szerepet tölthetnek be a 

sejtszintű anyagcserében. A Pkl jelentős felhalmozása azonban nem teljesen tisztázott. 

A monomer Pklid és Pkl fényérzékeny, a megvilágítás ROS képződéshez, illetve a 

pigmentek kifakulásához vezethet (Erdei és mtsai 2005) – utóbbit munkánk során is 

megfigyeltük. Bizonyos ROS formák (H2O2) komplex szabályozási funkcióval 

rendelkeznek, részt vesznek például az organogenezisben (Cheeseman 2007 – 

összefoglaló) és a retrográd szignalizációban is (Maruta és mtsai 2012). 
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6. Összefoglalás 

Sok növény magja a talajban csírázik és a fejlődő növény hajtásának alsó része 

mindvégig a talaj takarásában marad. Mivel a szakirodalomban kevés információ áll 

rendelkezésre ennek a hajtásrégiónak a klorofill (Kl) bioszintéziséről, munkánkat erre 

fókuszáltuk. Kísérleteinkben talajban, természetes fény-sötét ciklus mellett nevelt bab 

növényeket használtunk. Megvizsgáltuk a hajtás fényvezető képességét, valamint ennek 

hatását a talajfelszín alatti hajtás fejlődésére pigment analitikai, spektroszkópiai és 

mikroszkópos módszerekkel. A talajfelszín alatti hajtás fotoszintetikus képességét 

proteomikai és fluoreszcencia indukciós mérésekkel ellenőriztük. 

A spektrofluorométer mintatartójának átalakításával sikerült detektálni az intakt 

növényi hajtáson keresztül beérkező fény transzmissziós spektrumát. Fotonok 4-6 cm-es 

mélységbe is lejuthatnak a növényi szöveteken keresztül. A fény gradiens hatására a 

talajfelszín alatti hajtás különböző mértékű etioláltsági tüneteket mutatott. A 

talajfelszínhez közeli régió csak Kl-t tartalmazott; kloroplasztiszokat és összefüggő 

klorenchimát figyeltünk meg. Ebben a szegmensben a zöld levelekre jellemző Kl-

protein komplexeket mutattunk ki; a fotoszintetikus aktivitás mértéke megegyezett a 

közvetlenül a talajfelszín feletti 1 cm-es régióban mérttel. Magasabb fényintenzitás 

alkalmazásakor a reakciócentrumok inaktiválódtak és a kioltó mechanizmusok kerültek 

előtérbe. A 2-4 cm-es mélységben elhelyezkedő hipokotil régió átmeneti jellegű volt, 

Kl-t, protoklorofillidet (Pklid) és protoklorofillt (Pkl) tartalmazott. A legalsó hipokotil 

szegmens fénytől elzártan fejlődött, Pklid-et és Pkl-t tartalmazott, utóbbi mennyisége az 

idő előrehaladtával fokozatosan emelkedett. A plasztiszok 60 nap elteltével is 

megmaradtak, belső membránrendszerük lecsökkent vagy teljesen eltűnt, 

plasztoglobulusokat és fitoferritint tartalmaztak. Megvilágítás hatására a pigmentek 

kifakulását tudtuk megfigyelni, Kl szintézist nem. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a növények képesek levezetni a fényt a talajfelszín 

alatti szövetek irányába. A hajtás morfológiai tulajdonságaitól függően akár több cm-es 

mélységben is kialakulhat egy alacsony fényintenzitáshoz alkalmazkodott 

fotoszintetikus apparátus. Ezáltal a talajfelszín alatti szövetek saját tápanyagaikat is elő 

tudják állítani és nem kizárólag a felszín feletti szervek fotoszintetikumait használják. 

Az alsó hipokotil régióban speciális plasztiszok alakulnak ki, melyek pigment (főleg 

Pkl) tartalma megnő és elveszítik a Kl bioszintézis képességét; valószínűleg másodlagos 

anyagcsere folyamatokban vesznek részt.  
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7. Summary 

Most seeds germinate in the soil and the under-soil part of the developing shoot 

remains in the shade of soil particles during the whole life span. As only a few works 

were found about the chlorophyll (Chl) biosynthesis of the under-soil shoots our study 

focused on this shoot segment. We used bean plants cultivated in soil and grown under 

natural light-dark cycles. The light piping properties of the hollow shoot and its effects 

on the under-soil regions were examined using pigment analysis, spectroscopic and 

microscopic methods. The photosynthetic ability of the under-soil hypocotyl was tested 

with proteomics and fluorescence induction studies.  

We could measure the spectrum of the transmitted light of the intact plant using a 

spectrofluorometer the sample compartment of which was modified. Photons were 

piped into 4-6 cm depths through the plant tissues. Due to the light gradient, the under-

soil shoot regions showed different etiolation symptoms. The segment close to the soil 

surface contained only Chl; chloroplasts and extensive chlorenchyma were observed. 

The 77 K spectra of this region showed Chl-protein complexes typical for green leaves; 

the photosynthetic activity was similar to that of the lowest, 1 cm above-soil hypocotyl 

segment. Using higher light intensity the reaction centers became inactivated and 

photochemical quenching processes took place. The hypocotyl segment in 2-4 cm soil 

depths showed transient features, it contained Chl, protochlorophyllide (Pchlide) and 

protochlorophyll (Pchl). The lowermost hypocotyl section developed in full darkness; it 

contained Pchlide and Pchl, the amount of the latter gradually increased by age. After 

60 days of development plastids were still present in this region but their inner 

membrane content decreased or disappeared, plastoglobules and phytoferritin were 

observed. After flash or continuous illumination only bleaching of the pigments was 

detected, no Chl biosynthesis appeared. 

Our results show that plants can pipe light downwards to the under-soil tissues. 

Based on the morphological features of the shoot, a low light adapted photosynthetic 

apparatus can differentiate in a few cm soil depths. Therefore, the under-soil shoot is 

capable of contributing to its own carbon supply and it does not depend only on the 

photosynthetic compounds transported from the above-soil shoot. In the lowermost 

hypocotyl segments special plastids differentiate the pigment content of which increases 

(particularly the amount of Pchl) but they lose the ability to greening; they most 

probably take part in the processes of secondary metabolism.  
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10. Függelék 

10.1 Jelentés tömegspektrometriás fehérjeazonosításról 

10.1.1 Az analízis menete:  

A mintát DTT-s redukálás és jódacetamidos alkilálás után tripszinnel emésztettük (4 

óra, 37˚C). Extrakció után az emésztményeket beszárítottuk, majd 15 μl 1% 

hangyasavban vettük fel. A mintát LC-MS/MS analízisnek vetettük alá. A nyers 

adatokból csúcslistát készítettünk a ProteomeDiscoverer (Thermo) program 

segítségével, amit a Protein Prospector adatbázis lekereső szerverünkön kerestünk le a 

következő paraméterek mellett: 

Database:   UniProtKB.2015.4.16 (32818/47262724 entries searched) 

Szűkített adatbázis: Phaseolus 

Type of search:   MS/MS Ion Search 

Enzym:   Trypsin 

Fixed modifications:     Carbamidomethyl (C) 

Variable modifications: Acetyl (Protein N-term), Gln->pyro-Glu (N-term Q), 

Oxidation (M) 

Peptide Mass Tolerance:  ± 0.6 Da 

Fragment Mass Tolerance:  ± 1 Da 

Max Missed Cleavages:  1 

Instrument type:   ESI-TRAP low resolution 

10.1.2 A mintából azonosított fehérjék: 

1 Acc. #: T2DMN2 Uniprot ID: T2DMN2_PHAVU Species: PHAVU Name: Aquaporin PIP-type 7a-like protein 

Organism: Phaseolus vulgaris Existence: Evidence at transcript level Version: 1 

Protein MW: 30724.0 Protein pI: 9.0 Protein Length: 289 

Num Unique  % Cov  Best Disc Score  Best Expect Val  

2 10.7 3.65 2.9e-5 

 

m/z  z  Da  Peptide  RT  Start  End  Score  Expect  # in DB  

782.3400 2 -0.030 (-)Acetyl-M(Oxidation)EGKEQDVSLGANK(Y) 33.083 1 14 37.5 3.3e-5 10 

842.8000 2 0.37 (R)FGALNGGANFVAPGYTK(G) 44.900 162 178 46.8 2.9e-5 4 

 

http://www.uniprot.org/uniprot/T2DMN2
http://www.pir.uniprot.org/cgi-bin/upEntry?id=T2DMN2_PHAVU
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2 Acc. #: V5N991 Uniprot ID: V5N991_PHAVU Species: PHAVU Name: Prolactin-inducible protein 

Organism: Phaseolus vulgaris Existence: Evidence at transcript level Version: 1 

Protein MW: 30566.6 Protein pI: 7.6 Protein Length: 285 

Num Unique  % Cov  Best Disc Score  Best Expect Val  

1 4.9 4.47 1.5e-6 

 

m/z  z  Da  Peptide  RT  Start  End  Score  Expect  # in DB  

686.7616 2 -0.048 (R)YGGGANSVADGYNK(G) 32.200 154 167 50.2 1.5e-6 2 

 
3 Acc. #: V5NAJ5 Uniprot ID: V5NAJ5_PHAVU Species: PHAVU Name: Plasma membrane integral protein 

ZmPIP2-7 

Organism: Phaseolus vulgaris Existence: Evidence at transcript level Version: 1 

Protein MW: 30756.6 Protein pI: 6.5 Protein Length: 287 

Num Unique  % Cov  Best Disc Score  Best Expect Val  

1 4.9 2.66 4.5e-5 

 

m/z  z  Da  Peptide  RT  Start  End  Score  Expect  # in DB  

701.7180 2 -0.097 (R)YGGGANTVSDGYNK(G) 31.600 156 169 37.7 4.5e-5 3 

 
4 Acc. #: V7D0R0 Uniprot ID: V7D0R0_PHAVU Species: PHAVU Name: Uncharacterized protein 

Organism: Phaseolus vulgaris Gene: PHAVU_001G177000g Existence: Inferred from homology Version: 1 

Protein MW: 30796.0 Protein pI: 9.0 Protein Length: 286 

Num Unique  % Cov  Best Disc Score  Best Expect Val  

1 4.2 1.01 0.0038 

 

m/z  z  Da  Peptide  RT  Start  End  Score  Expect  # in DB  

644.2473 2 -0.11 (R)SLGPAVIFNNQK(A) 43.650 231 242 28.5 0.0038 1 

 

http://www.uniprot.org/uniprot/V5N991
http://www.pir.uniprot.org/cgi-bin/upEntry?id=V5N991_PHAVU
http://www.uniprot.org/uniprot/V5NAJ5
http://www.pir.uniprot.org/cgi-bin/upEntry?id=V5NAJ5_PHAVU
http://www.uniprot.org/uniprot/V7D0R0
http://www.pir.uniprot.org/cgi-bin/upEntry?id=V7D0R0_PHAVU
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