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Bevezetés 

A kukorica a világon az egyik legnagyobb mennyiségben termesztett mezőgazdasági 

növényeink egyike. Élelmezési szempontból és takarmánynövényként is jelentős, aminek 

köszönhetően világszerte nagy hangsúlyt fektetnek kutatására. A kórokozói közül egy virális 

patogén, a kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV) emelhető ki. A vírusfertőzés során mozaikos 

mintázat alakul ki a leveleken, törpenövésűek lesznek az egyedek és jelentős termésveszteség is 

jelentkezhet, így a patogén nagy gazdasági károkat okozhat. A vírust a természetben levéltetvek 

terjesztik, de fertőzött pollennel is terjedhet a kórokozó. Számos módon lehet védekezni a vírus 

ellen: permetezőszerek használatával lehet pusztítani a rovarvektort, a fertőzött egyedek 

eltávolításával csökkenthető a fertőzés intenzitása, illetve transzgénikus eljárásokkal a 

fertőzésnek jobban ellenálló fajtákkal lehet felhígítani a kukoricaállományokat. A gyakorlatban 

azonban egyik módszer se jelent biztos védelmet a fertőzéssel szemben. Felmerül ezáltal az igény 

egy olyan természetes alapú védekezés bevezetésére, mellyel a környezetet és a humán és állati 

egészséget kímélő módon lehetne visszaszorítani a vírus terjedését.  

Munkám során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy két vegyület, az S-metilmetionin 

(SMM) és az S-metilmetionin-szalicilát (MMS) milyen hatást fejt ki a növény 

védekezőrendszerére? Az SMM a növényekban általánosan előforduló, biológiailag aktív, nem 

proteinogén aminosav, ráadásul U-vitaminként a humán és állatgyógyászatban is széles körben 

használt. Az MMS egy újonnan szintetizált vegyület, mely SMM mellett szalicilsavat (SA) is 

tartalmaz, ami szintén általánosan előfordul az élővilágban, és szerves részét képezi számos 

gyulladáscsökkentő gyógyszerkészítménynek.  

 

Célkitűzések 

 Munkám során célom volt, hogy feltérképezzem a vírus eloszlásbeli és mennyiségi 

változásait SMM- és MMS-előkezelések hatására, így megállapíthassam, hogy az 

előkezelések hatására csökken, vagy változik-e a vírus növényen belüli eloszlása.  

 Célom volt feltérképezni a növény fotoszintetikus rendszerének az épségét és a 

klorofilltartalom változásait, hogy kimutathassam, hogy a vírusfertőzés során fellépő 

károsodások kivédhetők vagy mérsékelhetők-e az előkezelésekkel. 
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 Vizsgáltam a fenilpropanoid bioszintézis útvonal aktivitását és az összfenoloidok 

mennyiségi eloszlását különböző növényi részekben, hogy igazolhassam a védő hatású 

vegyületek termelődésének a fokozódását az előkezelések hatására. 

 Mértem az antioxidáns rendszer változását, hogy kimutathassam az előkezelések hatását a 

növényi védekezőrendszerrre. 

 Vizsgáltam továbbá a GF14-6 és a SAMS génexpressziós változásait, hogy vírusfertőzés 

során valóban nő-e az expressziójuk, ahogy a szakirodalomban írják, illetve hogy ezt 

miképpen módosítják az előkezelések. 

 

Anyagok és módszerek 

 

Alkalmazott kezelések: 

Kísérleteim elvégzéséhez csemegekukoricákat használtam (Zea mays cv. saccharata var. 

Honey Koern., valamint var. Jubilee). Munkám során 6 kezelési csoporttal dolgoztam: kontroll, 

SMM-, illetve MMS-kezelt (smm, mms), MDMV-fertőzött (mdmv), valamint a fertőzést 

megelőzően SMM-, illetve MMS-előkezelt növények (smm+mdmv, mms+mdmv). Az SMM- és 

MMS-kezelés során 10 napos növények 0,5 mM koncentrációban kapták a vegyületeket a 

tápoldatukhoz 24 órán keresztül, míg MDMV-fertőzés során 11 és 13 napos növényeket 

fertőztem. A mérésekhez 1, 2 és 3 héttel a kezelések után vettem mintákat. 

 

Enzimkötött immunszorbens vizsgálat (ELISA) leírása: 

Az MDMV köpenyfehérje mennyiségének meghatározásához ELISA technikát 

használtam (Bioreba AG, Reinach, Svájc). A vizsgálat során a növények leveléből és gyökeréből 

vettem mintákat. A reakció során fellépő elszíneződést Labsystem Multiscan MS 

spektrofotométeren, 405 nm-es hullámhossztartományban mértem. 

 

A klorofilltartalom meghatározása: 

A klorofilltartalom meghatározásához ammóniát is tartalmazó 80 %-os acetonban 

eldörzsöltem a leveleket, majd LAMBDA 25 UV-VIS spektrofotométeren (PerkinElmer Life and 

Analytical Sciences, Sheltin, CT, USA) mértem abszorbanciát 646,6, 663,6 és 730 nm-en. Ezen 

értékeket felhaszálva számoltam ki a minták klorofilltartalmát.  
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A nem-fotokémiai kioltás komponenseinek mérése: 

A klorofill fluoreszcenciát és a nem fotokémiai kioltást nem invazív módszerrel, pulzus 

amplitúdó modulációs készülékkel (PAM 101-102-103, Waltz, Effeltrich, Németország) mértem 

negyed órás sötétadaptációt követően.  

 

A fluoreszcencia-leképezés menete: 

A fluoreszcencia-leképezéshez FL-FIS (compact flash-lamp fluorescence imaging 

system) rendszert használtam. A mérőműszer 355 nm-es UV-fénnyel gerjeszti a növényi 

mintákat, melyet 4 szűrővel (440, 520, 690 és 740 nm) ellátott CCD kamera regisztrál. Az 

eredmények értékelésénél a 440 és 520 nm-en kibocsájtott fluoreszcencia értékeket használtam 

fel. 

 

Az összfenoloid-tartalom meghatározása fotometriás módszerrel: 

Kísérleteim során az összfenoloid-tartalom meghatározást fotometriásan végeztem 

(LAMBDA 25 UV-VIS spektrofotométer, PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Waltham, 

MA, USA). A vizsgálat során a növények leveléből és szárából vettem mintákat, melyeket 

sósavas metanollal eldörzsöltem, majd hígítást követően fotométerben 254, 270, 290 és 300 nm-

en megmértem a fényelnyelésüket. A négy fényelnyelési érték átlagából számolható a minták 

összfenoloid-tartalma, amit galluszsav-ekvivalensben fejeztem ki. 

 

Enzimkinetikai vizsgálatok leírása: 

A növényi védekezés feltérképezéséhez számos antioxidáns enzim aktivitását követtem 

figyelemmel. A méréseket LAMBDA 25 UV-VIS spektrofotométeren (PerkinElmer Life and 

Analytical Sciences, Waltham, MA, USA) végeztem. A vizsgált enzimek: aszkorbát-peroxidáz, 

glutation-reduktáz és gvajakol-peroxidáz. 

 

RNS-kinyerés és cDNS-átírás: 

Az RNS-kinyeréshez ZR Plant RNA MiniPrepTM 2024 (Zymo Research, Irvine, CA, 

USA) kinyerő kitet használtam, a gyártó utasításai szerint. Mintákat a növények leveléből, 

szárából és gyökeréből is vettem. A kinyerés során kapott RNS-eket cDNS-sé írtam át, melyhez 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis (Thermo Scientific, Rockford, IL, USA) kitet 
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használtam, szintén a gyártó utasításainak megfelelően. Munkám során az alábbi gének 

expressziós változásait vizsgáltam kvantitatív real-time PCR (qRT-PCR) technikával: aktin, 

membrán fehérje PB1A10.07c, kalkon-szintáz (CHS), fahéjsav-4-hidroxiláz (C4H), GF14-6, S-

adenozilmetionin-szintáz (SAMS), aszkorbát-peroxidáz (APX), glutation-reduktáz (GR) és 

gvajakol-peroxidáz (GPX). Emellett abszolút kvantifikációs qRT-PCR technikával vizsgáltam a 

vírus RNS mennyiségi változásait is. A kísérleteket ABI StepOnePlusTM Real-Time PCR System 

készüléken (Life Technologies, Foster, CA, USA) végeztem.  

Eredmények 

 

Az MDMV mennyiségi változásai: 

Eredményeim alapján mind SMM-, mind MMS-kezelés hatására szingifikánsan csökken 

az MDMV mennyisége a növények levelében és gyökerében egyaránt.  

 

A klorofilltartalom változásai SMM-mel kezelt fertőzött növényekben: 

Jubilee kukoricánál az smm+mdmv növényekben magasabb klorofilltartalom mérhető 2 és 

3 héttel a kezelések után, mint az mdmv csoportban. Honey kukoricánál nem figyelhető meg 

változás a kezelések hatására. 

 

A nem-fotokémiai kioltás paramétereinek változásai a kezelések hatására: 

Az smm+mdmv és mms+mdmv növényekben a kísérlet harmadik hetében jelentősen 

csökken a ΔpH-függő kioltás, és a fotoinhibíció is az mdmv növényekhez képest. SMM- és 

MMS-előkezelés hatására vírusfertőzött növényeknél fokozódik a state-tranzíció függő kioltás. 

Az előkezelések hatására nő az aktív PS II reakciócentrumok száma és mérséklődik a 

fluoreszcencia alapú- és konstitutív hődisszipáció a fertőzött egyedekhez képest. 

 

A fenoloidtartalom változásai a vegyületekkel előkezelt fertőzött növényekben: 

smm+mdmv növényekben nő az F440 és F520 nm-es fluoreszcencia a fertőzött 

növényekhez képest, kivételt képez a 2. hét, ahol az F520 kimagaslóan magas az mdmv 

növényekben. smm+mdmv növényekben rövid távon csökken az összfenoloid-tartalom, viszont 

az MMS-sel előkezelt fertőzött növényeknél csekély növekedés tapasztalható a fertőzött 
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egyedekhez képest. Mind SMM-, mind MMS-előkezelések hatására jelentősen fokozódik a 

fahéjsav-4-hidroxiláz és a kalkon-szintáz génexpressziója a fertőzött növényekhez képest.  

 

Az antioxidáns enzimek aktivitásbeli és génexpressziós változásai: 

 Az aszkorbát-peroxidáz (APX) változásai: 

Egy héttel a kezeléseket követően az smm+mdmv növények levelében jelentősen nő az 

enzim aktivitása és génkifejeződése is, szignifikásan meghaladva az mdmv növények értékét. 

smm+mdmv növények gyökerében egy héttel a kezelések után szintén kimagaslóan magas az 

APX génkifejeződése, mely magas enzimaktivitási értékkel is párosul. A második és a harmadik 

héten már nincs jelentős különbség az mdmv és az smm+mdmv növényeknél mért génexpressziós 

értékek között. 

Fertőzést követően az MMS-előkezelés rövid távon jelentős génexpressziós növekedést 

eredményezett a növények levelében és gyökerében egyaránt, továbbá két és három héttel a 

kezelések után is még meghaladja az mms+mdmv növények génexpressziója az mdmv növények 

értékét. Ezzel ellentétesen viszont jelentősen csökken az enzim aktivitása. 

 

 A glutation-reduktáz (GR) változásai: 

smm+mdmv növények levelében nő a GR génexpressziója fertőzött növényekhez képest, 

illetve a harmadik héten az enzimaktivitás is fokozódik. A gyökérben egy héttel a kezelések után 

mérhető növekedés a génexpresszióban az smm+mdmv növényekben az mdmvvel együtt, 

azonban a kísérlet további heteiben fokozatos csökkenés tapasztalható. Ezzel ellentétesen a 

kísérlet harmadik hetében szignifikásan nő az enzim aktivitása smm+mdmv növények 

gyökerében. 

Az mms+mdmv növényeknél jelentősen nő az enzim génjének expressziója egy héttel a 

kezelések után. Ugyanezen a héten szignifikánsan nő az enzimaktivitás is, viszont ez elmarad az 

mdmv növények értékétől. Két és három héttel a kezelések után az mms+mdmv növényeknél 

mérhető a legalacsonyabb enzimaktivitási érték, viszont a génexpressziós adatok meghaladják az 

mdmv növények értékét. Egy héttel a kezelések után az mms+mdmv növények gyökerében 

alacsonyabb enzimaktivitás mérhető, mint az mdmv-nél, azonban génexpressziós szinten 

meghaladja az mdmv csoport értékét. Két héttel a kezelések után nő az enzimaktivitás az mdmv 

növényekhez képest, viszont nincs különbség a génexpressziós adatokban. A kezelés harmadik 
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hetében az mms+mdmv növények génexpressziós értékei szignifikánsan alacsonyabbak az mdmv 

növényekben mért értéktől. 

 

 A gvajakol-peroxidáz (GPX) változásai: 

Vírusfertőzés során jelentősen csökken rövid távon az smm+mdmv növényekben a GPX 

enzimaktivitása az mdmv növényekhez képest. Ezzel ellentétesen viszont emelkedik a gén 

kifejeződése levélben, illetve gyökérben az első héten egyaránt.  

mms+mdmv növények levelében az első héten magasabb az enzimaktivitás, mint a 

kontroll és mms növényeknél, viszont elmarad az mdmv növények értékétől. A második és a 

harmadik héten tovább csökken az enzimaktivitás, és a harmadik héten már szignifikánsan az 

mdmv növények értéke alatt van. Az első és a harmadik héten az mms+mdmv növények 

génexpressziója jelentősen az mdmv növényekben mért érték fölött van, míg a második héten 

csak csekély mértékben haladja meg. Amíg mms+mdmv növények gyökerében az első héten 

szignifikánsan magasabb az enzimaktivitás az mdmv-hez képest, addig a génexpressziós adatok 

elmaradnak tőle. A második és a harmadik héten jelentősen alacsonyabb az enzimaktivitása az 

mms+mdmv növényeknek az mdmv-hez képest, és ez megfigyelhető a génexpressziós adatokban 

is. 

 

A vírusfertőzésre specifikusan magasabb expressziót mutató gének aktivitásának változásai: 

A GF14-6 változásai az előkezelések hatására: 

smm+mdmv növényekben már egy héttel a kezeléseket követően szignifikánsan 

emelkedik a GF14-6 kifejeződése. Hasonló növekedés figyelhető meg az mms+mdmv 

növényeknél is, viszont amíg az első és a harmadik héten nő a génexpresszió, addig a második 

héten csökkenést mutat. 

 

Az S-adenozilmetionin-szintáz (SAMS) változásai: 

smm+mdmv növényekben mind a három hét során kiemelkedően magas génexpresszió 

mérhető, mint a többi kezelési csoportnál. mms+mdmv növényekben végig magasabb a SAMS 

génexpressziója az mdmv növények értékénél.  
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Összefoglalás 

 Az SMM-kezelés membránvédő hatásának köszönhetően nő a klorofilltartalom Jubilee 

kukoricákban, és mérséklődik a fertőzés következtében tapasztalt klorofilltartalom 

csökkenés is. 

 Ellentétben az mdmv növényekkel, SMM- és MMS-előkezelés hatására jelentősen nő a 

GF14-6 és a SAMS génexpressziója, aminek eredményeképpen fokozódik a növényi 

stresszvédelemben szerepet játszó metilációs útvonalak aktivitása, és ezáltal nő a védő 

hatású anyagok képződése.   

 Az anyagcsere-útvonalak aktiválásának köszönhetően nő a C4H és a CHS 

génexpressziója, mely hozzájárul védő hatású másodlagos anyagcseretermékek 

képződéséhez. 

 A fenilpropanoid bioszintézis útvonal aktiválódásának köszönhetően az SMM-kezelés 

hatására nő azon vegyületek mennyisége, amik a 440 és az 520 nm-es fluoreszcencia-

tartományban bocsájtanak ki fluoreszcenciát, valamint MMS-kezelés hatására rövid távon 

nő az összfenoloid-tartalom is a növények levelében. 

 Az SMM- és MMS-előkezelés hatására röviddel a fertőzést követően jelentősen nő az 

APX és a GR enzimaktivitása és génexpressziója, így a növény hatékonyabban tudja 

semlegesíteni a fertőzés következtében megjelenő oxigénformákat. 

 Az MMS-előkezelés hatására hosszabb távon is fokozódik a GPX génexpressziója 

vírusfertőzött növényekben, viszont SMM-előkezelés során már hosszabb távon 

csökkenés figyelhető meg. A génexpressziós mintázat alapján kapcsolat lehet a GPX 

kifejeződése és a GF14-6 és SAMS szabályozása között. 

 A kezelések enyhe stresszt jelentenek a növénynek, mivel fokozzák a ΔpH-függő kioltást, 

enyhe fotoinhibíciót váltanak ki és csökkentik az aktív PS II reakciócentrumok számát, 

azonban vírusfertőzés során ez a károsodás nem figyelhető meg.  

 Az előkezelésnek köszönhetően vírusfertőzött növényekben javul a PS II és PS I közti 

energiamegosztás, és ezáltal csökkeni a rendszerek károsodása.  

 A fenti folyamatok eredményeképpen az előkezelések hatására jelentősen csökken a vírus 

RNS és köpenyfehérje mennyisége a növényekben. 
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