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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

CHL27 Mg-protoporfirinIX-monometilészter-oxidatív-cikláz membránhoz kötött 

komponense 

DAB  3,3’-diaminobenzidin 

DALA  δ-aminolevulinsav 

DGDG digalaktozil-diacilglicerol 

GluTR glutamil-tRNS reduktáz 

Kl  klorofill 

Klid  klorofillid 

MGDG monogalaktozil-diacilglicerol 

NBT  nitroblue tetrazolium 

PFD  foton flux denzitás 

Pkl  protoklorofill 

Pkl/id  protoklorofillid és protoklorofill együtt 

Pklid  protoklorofillid 

PLB  prolamelláris test 

PLP  piridoxál-foszfát 

POR  fényfüggő aktivitású NADPH:protoklorofillid-oxidoreduktáz (EC 1.3.1.33) 

PT  protilakoid 

ROS  reaktív oxigén formák 

T6P  trehalóz-6-foszfát 
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1.  BEVEZETÉS 

 

A zöldülés folyamata széles körben kutatott téma a növényélettan területén. 

Zárvatermőkben a klorofill (Kl) bioszintézis kulcslépését, a protoklorofillid (Pklid) - klorofillid 

(Klid) átalakulást egy különleges enzim, a NADPH:protoklorofillid-oxidoreduktáz (POR) 

katalizálja. Működése fény-aktivált, így sötétben a Kl bioszintézis megáll a Pklid szintjén és 

kloroplasztiszok helyett etioplasztiszok fejlődnek. A növények jellegzetes morfológiát mutatnak, 

halványsárga szín, megnyúlt epi-/hipokotil és epi-/hipokotil kampó kialakulása jellemző. 

Megvilágítás hatására a Pklid fotoredukciója lejátszódik és kloroplasztiszok alakulnak ki. E 

folyamatot hagyományosan laboratóriumi körülmények között, mesterségesen sötétben 

csíráztatott és hosszú ideig - akár 8-14 nap - sötétben nevelt, etiolált növényeken 

tanulmányozzák. Ezek előnye, a szinkronizált fejlődés, illetve az etioplasztiszok és a Pklid 

formák egyedüli jelenléte. Felmerült azonban a kérdés, vajon az így kapott eredmények 

mennyire általánosíthatók a természetes állapotokra. Korábbi kutatások bizonyították, hogy a 

természetben az egyes szervek takarása miatt etiolált állapot alakulhat ki (pl.: fejes káposzta 

belső levelei, rügyek belső levélprimordiumai). A szakirodalomban azonban csak néhány adatot 

találtunk a talaj, mint a legáltalánosabb árnyékoló közeg, illetve a termésfal növények fejlődését 

befolyásoló fényszűrő hatásának vizsgálatáról. 

A munka első részében a talaj árnyékoló hatásának tanulmányozásához természetes 

fényviszonyok között, talajban nevelt búza (Triticum aestivum L.) első levelét és borsó (Pisum 

sativum L.) epikotilját vizsgáltuk, mivel a „klasszikusan vett” egy- és kétszikű növények eltérő 

fejlődésmenete, illetve a csíranövények morfológiájából adódó különbségek optikai szempontból 

is különbséget jelenthetnek. Kísérleteinkben a talajfelszín alatt fejlődő régiókra fókuszáltunk. A 

termésfal optikai szűrő hatásának tanulmányozásához a napraforgót (Helianthus annuus L.) 

választottunk, mivel a fejlődő csíranövények sziklevelein sok esetben rajta maradt a termésfal, 

befedve azok egy részét. A takart terület halványsárga színe etioláltsági állapot kialakulására 

utal. Ezekben a kísérleteinkben fluoreszcencia spektroszkópiát, pigment meghatározást és 

elektronmikroszkópiát alkalmaztunk, kontrollként a mesterségesen sötétben nevelt növényeket 

használtunk. 

Az etioplasztiszokban a Kl bioszintézis gátlása miatt felhalmozódó, nem a POR aktív 

centrumában lokalizált Pklid, illetve a fotoszintetikus apparátus fejletlensége miatt kialakuló 

NADPH hiány fényérzékeny szöveteket eredményez: megvilágítás hatására reaktív oxigén 
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formák (ROS) keletkeznek és fotodegradációs folyamatok játszódnak le. Korábbi kísérletek 

során szinglet oxigén keletkezését mutatták ki etiolált borsó epikotilban megvilágítás hatására. 

Mivel a talaj fizikai-kémiai tulajdonságainak megváltozása vagy a helytelen földművelés 

hasonlóan a termésfal lehullásához az árnyékolt szövetek hirtelen fényre kerülését 

eredményezheti, így a fotodegradációs folyamatok természetes körülmények között is végbe 

mehetnek. Ezért a munka második részében szuperoxid anion, hidrogén-peroxid és hidroxil gyök 

kimutatását végeztük el festési eljárásokkal és EPR (Elektron Paramágneses Rezonancia) 

spektroszkópiával etiolált borsó epikotilban. 
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2.  IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1.  Etiolált állapot jellemzése a sötétben fejlődő csíranövényekben 

 

 Megfelelő mennyiségű és minőségű fény hiánya zárvatermő növényekben 

szkotomorfogenetikus folyamatokat indukál, etiolált állapot alakul ki. Kloroplasztiszok helyett 

etioplasztiszok differenciálódnak, melyekre különleges membránstruktúra jellemző: a 

prolamelláris test (PLB) és a protilakoid lamellák (PT). A PLB-k hexagonális kristályrács szerű 

struktúrák, alkothatják szorosan zárt hexagonális gyűrűk („narrow type”), illetve lehet lazább, 

nyitottabb formája („wide type”) (Henningsen és Boynton 1969). A két szerkezeti típus 

megjelenése faj- és fejlődési állapot függő, illetve a két típus előfordulhat egyetlen 

etioplasztiszban is (Ryberg és Sundqvist 1991). A PLB és PT aránya szintén fajfüggő, 

ugyanakkor függ a növény korától és a nevelési körülményektől (Frances és mtsai 1992). 

A PLB és PT membránok fehérje összetétele igen különböző. A PLB integráns 

membránfehérjéinek többségét, mintegy 95 %-át a NADPH:protoklorofillid-oxidoreduktáz 

(POR) enzim adja (Ryberg és Dehesh 1986, Lindsten és mtsai 1988). A POR a klorofill (Kl) 

bioszintézis egyik kulcslépését, a protoklorofillid (Pklid) – klorofillid (Klid) átalakulást 

katalizálja. A PLB membránokban a POR apoenzim Pklid és NADPH molekulákkal hármas 

komplexben (Griffiths 1978) aggregátumokat képez (Williams és mtsai 1998). Az enzim 

részletes ismertetése a 2.3. fejezetben található. Későbbi kísérletekben további 64 fehérje 

komponenst azonosítottak izolált búza etioplasztisz membránokban, amelyek mindegyike direkt 

vagy indirekt módon a fotoszintetikus apparátus működésében vesz részt (pl.: Kl-szintáz, 

Rubisco nagy alegysége). Ez az eredmény megerősíti a PLB-k prekurzor szerepét: zöldülés során 

a PLB és a PT membránok a tilakoid membránok kialakulásához használódnak fel (Blomqvist és 

mtsai 2008). A PT membránokban a POR mennyisége nagyon alacsony, a fehérjék legnagyobb 

részét az ATP-szintáz CF1 alegysége adja (Ikeuchi és Murakami 1983). 

A PLB és PT lipidösszetétele alapvetően nagyon hasonlít a kloroplasztiszok tilakoid 

membránjainak lipidösszetételéhez. A PLB-k fő membránalkotó lipidmolekulája a 

monogalaktozil-diacilglicerol (MGDG), a szabályos háromdimenziós, tubuláris szerkezet 

kialakulását predesztinálja, míg a PT-k fő membránalkotó lipidje a digalaktozil-diacilglicerol 

(DGDG) a lamelláris szerkezet kialakulásának kedvez. Az MGDG/DGDG moláris arány 1.6-1.8 
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a PLB-kben, míg 1.1-1.4 a PT membránokban, ami azt mutatja, hogy a PLB-kben mintegy 30 %-

kal több a lipid a fehérjék mennyiségéhez viszonyítva (Ryberg és mtsai 1983, Sundqvist és 

Dahlin 1997). Etiolált kukorica levelekben a csúcs felé haladva az MGDG/DGDG moláris 

arányának növekedését tapasztalták a szövetek öregedése során az egyre nagyobb méretű PLB-k 

megjelenésével párhuzamosan (Mackendecker 1978). Későbbi munkákban azonban az MGDG 

PLB struktúra kialakításában fontos szerepét megkérdőjelezik. Arabidopsis mgd-1 mutáns 

növényekben az MGDG mRNS mennyiségének 75 %-os, az MGDG lipid mennyiségének 42 %-

os csökkenése (Jarvis és mtsai 2000), illetve a fotoaktív 655 nm-nél emittáló oligomer Pklid 

forma foto-inaktív 633 nm-es monomer Pklid formához viszonyított arányának növekedése 

(Aronsson és mtsai 2008) ellenére az etioplasztiszok szerkezetében nem mutatkozott szignifikáns 

különbség (Jarvis és mtsai 2000). A kloroplasztiszok struktúrájában azonban jelentős 

különbségek alakultak ki a vad típushoz képest, kisebb méret és kevesebb tilakoid membrán volt 

jellemző (Jarvis és mtsai 2000). Ez arra utal, hogy a PLB kialakításban a POR-Pklid-NADPH 

komplexek játszanak fontos szerepet, illetve a komplexek kialakulása nem passzív, hanem a 

fotooxidációs károsodás kivédésére irányuló adaptív válasz (Aronsson és mtsai 2008). A 

galaktolipidek mellett a szulfolipidek (szulfoquinovozil-diacilglicerol) és foszfolipidek szintén 

membránalkotók, ám mindössze 15-20 %-át adják a teljes lipidtartalomnak (Selstam 1998). 

Az etioplasztiszokban a Kl-bioszintézis gátlása miatt prekurzora a Pklid található kis 

mennyiségben (Scheumann és mtsai 1999, Franck és mtsai 2000). Az etiolált levelekben a Pklid 

és Pklid észter (protoklorofill – Pkl) együttes mennyisége általában 2-20 µg/g friss tömeg, ami 

közel két nagyságrenddel kisebb, mint a zöld levelek Kl tartalma (Treffry 1973, Axelsson és 

mtsai 1981, összefoglaló: Solymosi és Schoefs 2010). Ennek oka, hogy a Pklid negatív 

visszacsatolással gátolja önmaga szintézisét (Schiff és Epstein 1968, Richter és mtsai 2010). A 

szabályozó folyamat részletes leírása a 2.2. fejezetben található. Levelekben a Pklid jóval 

nagyobb mennyiségben akkumulálódik a PLB-kben, mint a PT és az „envelop” membránokban 

(Böddi és mtsai 1989). A Pkl elsősorban a PT membránokban lokalizált (Böddi és mtsai 1989) és 

mennyisége az összPkl/id tartalom mintegy 10 %-át teszi ki (Axelsson és mtsai 1981, Lancer és 

mtsai 1976). A Pkl/id pigmentek natív állapotban különböző komplexeket alkotnak. A 

komplexek részletes leírását a 2.4. fejezet tartalmazza. Az etioplasztiszokban a karotinoid 

szintézis enzimei alacsony szintű aktivitást mutatnak, ezért a karotinoidok mennyisége kisebb, 

mint a zöld növényekben (Kirk és Allen 1965, Lichtenthaler és Becker 1970, Schoefs és mtsai 

1998). A karotinoid összetétel és a különböző pigmentek aránya hasonló a PLB és PT 
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membránokban (Böddi és mtsai 1989). Az etiolált szövetek jellegzetes halványsárga színét a 

karotinoidok adják. 

 

2.2.  A klorofill bioszintézis 

 

A Pklid natív elrendeződésének, a Pklid tartalom kialakulásának okait a Kl-bioszintézis 

főbb lépéseinek ismeretében magyarázhatjuk. 

 A Kl egyike a legnagyobb mennyiségben előforduló szerves molekuláknak a Földön. 

Ugyanakkor az élővilág egyik legfontosabb molekulája is, mivel a növények ennek segítségével 

alakítják át a fényenergiát az általuk és heterotróf szervezetek által hasznosítható kémiai 

energiává. A fotoszintézissel párhuzamosan a fotokémiai reakciók során a Kl-ok oxidatív 

lebomlása is végbemegy, ezért a hatékony fotoszintézishez elengedhetetlen ezen pigmentek 

folyamatos újra-szintézise. Kl-ok képződése a tetrapirrol útvonalon keresztül történik, 

legnagyobbrészt a plasztiszban. A bioszintézis összetett, több mint 17 lépésből álló folyamat (1. 

ábra) (összefoglaló: Beale 1999, összefoglaló: Blankenship 2010). 

 A szintézis univerzális, nyíltláncú, primer prekurzora a δ-aminolevulinsav (DALA). Ez a 

molekula két úton keletkezhet: egyik a Shemin-út, a másik a C5-út. Az előbbi egylépéses 

reakcióút, amelyben a piridoxál-foszfát (PLP) Schiff-bázisként megköti a glicint, majd pedig a 

citromsav ciklus során képződött szukcinil-CoA kapcsolódik a glicin α-szénatomjához. 

Dekarboxileződés után DALA és PLP válik szabaddá. A C5-ös út többlépéses, ebben az esetben 

a DALA glutaminsavból és/vagy α-ketoglutársavból képződik. Utolsó lépése egy 

intramolekuláris transzaminálás (Kannangara és Gough 1978), amely a növényekben az első 

ilyen megismert reakció. Kezdetben a Shemin-utat tartották a fontosabbnak, ám később kiderült, 

hogy ez a bioszintetikus út a mitokondriumokra jellemző, így az α-proteobaktérium osztályban 

és a kloroplasztiszt nem tartalmazó eukariótákban van jelentősége. A növényekben és az 

algákban, illetve a nem az α-proteobaktérium osztályba tartozó baktérium fajokban ez az út nem 

vagy csak alig működik; a kloroplasztiszokban a C5-ös útvonalon képződik a Kl-bioszintézis 

kiinduló molekulája (von Wettstein és mtsai 1995, összefoglaló: Mochizuki és mtsai 2010). 
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1. ábra: Tetrapirrol-bioszintetézis a kloroplasztiszban. Enzimek: HEMA: glutamil-tRNS reduktáz; GSA: 

glutamát-1-szemialdehid-2,1-aminomutáz; ALAD: 5-aminolevulinsav-dehidratáz; PBGD: porfobilinogén-

deamináz; UROS: uroporfirinogén III szintáz; UROD: uroporfirinogénIII-dekarboxiláz; CPO:  

koproporfirinogénIII-oxidáz; PPO: protoporfirinogénIX-oxidáz; CHLH: Mg-kelatáz H-alegység; CHLI:   

Mg-kelatáz I-alegység; CHLD: Mg-kelatáz D-alegység; GUN4: Mg-kelatáz regulátora; CHLM: Mg-

protoIX-metiltranszferáz; CRD1: Mg-protoIX-monometilészter-cikláz; POR: NADPH:protoklorofillid-

oxidoreduktáz; DVR divinil-protoklorofillid-reduktáz; CHLG: klorofill-szintáz; CAO: klorofillid-a-

oxigenáz; UPM: uroporfirinogénIII-metiláz; SIRB: sirohidroklorin-ferrokelatáz; FC: protoporfirinIX-

ferrokelatáz; HO: hem-oxigenáz; HY2: fitokromobilin-szintáz. 
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A DALA szintézis az első elkötelezett lépése a tetrapirrol bioszintézisnek és egyben 

regulációs pontja is (összefoglaló: Beale 1999). A folyamat három fő negatív szabályozó 

molekulája a HEM (összefoglaló: Beale 1999), a Pklid (Schiff és Epstein 1968, Richter és mtsai 

2010), illetve egy plasztiszban elhelyezkedő, sejtmagban kódolt membránfehérje, a FLU protein 

(Kauss és mtsai 2012). 

A HEM három enzim - a DALA-szintáz, a DALA-dehidratáz és a glutamil-tRNS 

reduktáz (GluTR) - működését szabályozza negatív visszacsatolással. DALA-szintáz gátoló 

hatását emlős májsejtekben (Scholnick és mtsai 1972), nyúl eritrocitákban (Aoki és mtsai 1971) 

és fotoszintetizáló baktériumokban (Rhodococcus spheroides) (Burnham és Lascelles 1963) 

mutatták ki. A DALA-dehidratáz gátló hatását szintén fotoszintetizáló baktériumokban 

(Rhodopseudomonas spheroides) Nandi és mtsai írták le (1968). A GluTR enzim 

szabályozásában betöltött szerepére csak később derítettek fényt (Pontoppidan és Kannangara 

1994). In vitro kísérletekkel igazolták, hogy a regulációs mechanizmusban a HEM a GluTR 

enzim N-terminális régiójához köt. Ehhez a specifikus kölcsönhatáshoz elengedhetetlen az N-

terminális régióban található, konzervatív 30 aminosav hosszú szakasz (Vothknecht és mtsai 

1998, Kauss és mtsai 2012). 

A FLU protein a sejtmagban kódolt, majd a plasztiszba transzportált membránfehérje. 

Kódoló génjét sötétben nevelt, Pklid túltermelő Arabidopsis mutánsokban azonosították. Ezek a 

növények kék fényű megvilágítás hatására erős fluoreszcenciát mutattak, ebből származik a 

fehérje neve (Meskauskiene és mtsai 2001, Meskauskiene és Apel 2002). A FLU protein szintén 

a GluTR enzim működését gátolja, ám ehhez a kölcsönhatáshoz a HEM szabályozással 

ellentétben nincs szükség a konzervatív N-terminális régióra. A plasztiszmembránokban 

komplexet alkot a POR és a Mg-protoporfirinIX monometilészter oxidatív cikláz alegységével, a 

CHL27 fehérjével (Tottey és mtsai 2003, Goslings és mtsai 2004). A fotomorfogenezis során 

folyamatos Kl-bioszintézis zajlik a Kl molekulák „turn-overe” miatt. Sötétben azonban a Kl-

bioszintézis gátlása miatt a szintézis megreked a Pklid szintjén. A Pklid molekulák a POR-

CHL27-FLU komplexhez asszociálnak, aminek hatására a FLU protein kölcsönhatásba lép a 

GluTR enzimmel és gátolja annak működését (2. ábra). Ezért a DALA szintézis aktivitását a 

Pklid-et kötött és a Pklid-et nem kötött POR-CHL27-FLU komplexek aránya határozza meg 

(Kauss és mtsai 2012). Ez megerősíti a fentiekben már említett tényt, mely szerint a DALA 

szintézis gátlása miatt az etiolált növényekben jóval kevesebb a Pklid mennyisége, mint a fényen 

nevelt növényekben a Kl mennyisége. 
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A DALA szintézis harmadik negatív regulátora a Pklid (Schiff és Epstein 1968, Richter 

és mtsai 2010). A Kl szintézis során mind a Pklid-Klid fotokonverzióhoz, mind a DALA 

szintézis kiinduló lépéséhez, a glutamát redukcióhoz szükség van NADPH molekulákra. Fényen 

nevelt növényekben a folyamatos Kl bioszintézis miatt a Pklid fotoredukciója után keletkező 

Klid molekulák a NADP
+
 molekulákkal együtt kiszabadulnak a hármas komplexekből, majd a 

folyamat során Kl keletkezik és a NADP
+
 molekulák visszaredukálódnak. Az így keletkező 

NADPH újabb glutamát redukciójában vesz részt a DALA szintézis során, aminek 

eredményeképpen újabb Pklid molekula keletkezik. Sötétben azonban a fotokonverzió nem 

megy végbe, így a POR-Pklid-NADPH komplexek felhalmozódnak, ami a NADPH pool 

csökkenéséhez és végeredményben a DALA szintézis gátlásához vezet (Stobart és Ameen-

Bukhari 1986). 

 A következő három enzimatikus lépés során uroporfirinogénIII, további dekarboxilációs 

és oxidációs lépéseken keresztül színtelen protoporfirinogénIX molekula keletkezik. A DALA – 

protoporfirinogénIX útvonal nagymértékben konzervatív az élővilágban. A következő lépés a 

tetrapirrol bioszintetikus útvonal elágazási pontját jelenti: a Mg-kelatáz kétértékű magnéziumion, 

illetve a ferrokelatáz kétértékű vasion beépülését katalizálja színes protoporfirinIX molekulát 

2. ábra: A FLU protein működésének feltételezett modellje. Fényen nőtt növényekben a FLU fehérje a 

POR-CHL27 komplexhez kötött, így a DALA (ALA) szintézis folyamatos. Amikor a POR enzimhez Pklid 

pigmentek kötődnek, a FLU protein kölcsönhatásba lép a GluTR enzimmel és gátolja annak működését. 

Ezért a DALA (ALA) szintézis aktivitását a Pklid kötött és Pklid-et nem kötött POR-CHL27-FLU 

komplexek aránya határozza meg (Kauss és mtsai 2012). 
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hozva létre. A Mg-prototporfirinIX a Kl bioszintézis irányába, a Fe-protoporfirinIX a HEM 

bioszintézis irányába megy tovább. A Kl útvonalon a Mg-protoporfirinIX molekula további 

módosításával divinil-Pklid-a képződik, amiből egyrészt a POR enzim segítségével divinil-Klid-

a alakul ki, majd a vinil-reduktáz enzim monovinil-Klid-a képződését katalizálja, másrészt 

monovinil-Pklid-a keletkezik, ami szintén monovinil-Klid-a molekulává alakul a POR enzim 

segítségével. Ezt követően a monovinil-Klid-a molekulákból Kl-a keletkezését a klorofilláz 

enzim katalizálja, míg a Klid-a-oxigenáz Klid-b, majd a Kl-szintáz Kl-b keletkezését katalizálja 

(összefoglalók: Papenbrock és Grimm 2001, Masuda és Fujita 2008, Mochizuki és mtsai 2010). 

 

2.3.  A NADPH:protoklorofillid-oxidoreduktáz (POR) 

 

A POR enzimnek két típusát azonosították fotoszintetizáló élőlényekben: a fényfüggő 

aktivitást mutató LPOR (Light-POR, EC 1.3.1.33), és a fény hiányában is működő DPOR (Dark-

POR, EC 1.18.x.x) formát. Mindkettő ugyanazt a reakciót katalizálja, de molekuláris felépítésük, 

alegységszerkezetük, genetikai kódolásuk és katalitikus mechanizmusuk különböző 

(összefoglalók: Masuda és Takamiya 2004, Masuda és Fujita 2008). A legtöbb fotoszintetizáló 

eukarióta csoportban mindkét típus megtalálható, míg a zárvatermőkben és néhány nyitvatermő 

fajban (pl: Ginkgo biloba L.) csak az LPOR enzim van jelen. Korábban úgy gondolták, hogy az 

anaerob fotoszintetizáló baktériumok csak DPOR enzimet tartalmaznak, ám ezt a nézetet 

Kaschner és mtsai megcáfolták (2014). Kísérleteikben LPOR enzim jelenlétét is kimutatták egy 

anaerob fotoszintetizáló α-proteobaktériumban (Dinoroseobacter shibae). Ez az eredmény a 

korábbi feltételezéssel szemben, mely szerint az LPOR új enzimként az oxigéndús környezethez 

való alkalmazkodás egyik lépése volt (Suzuki és Bauer 1995, Reinbothe és mtsai 2010), az 

evolúció során a cianobaktériumokból az α-proteobaktériumokba történő horizontális 

géntranszfert valószínűsít, amit a közös gazdaszervezet tett lehetővé (Kaschner és mtsai 2014). 

A DPOR három alegységből álló, anaerob körülmények között aktív, nitrogenáz-szerű 

enzim: az L-protein (BchL-dimer) mint ATP-függő redukáló komponens és az NB-fehérje 

(BchN/BchB-tetramer) mint katalitikus komponens alkotja (Fujita és mtsai 1991, 1993, 1996, 

Fujita és Bauer 2003, Muraki és mtsai 2010). Az L-fehérje oxigén-érzékeny, ezáltal oxigén-

szenzorként szabályozza az enzim működését. A nagymértékben konzervatív BchlL, BchlN és 

BchlB gének által kódolt BchlL, BchlN és BchlB alegységek szignifikáns szekvencia 

hasonlóságot mutatnak a nitrogenáz NifH, NifD és NifK alegységeivel. Ez arra utal, hogy a Pklid 
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D-gyűrűjének redukciója és a nitrogén redukciója nagymértékben hasonló folyamat (Fujita és 

Bauer 2003). Ezt támasztja alá az az eredmény is, mely szerint a reakcióhoz szükséges 

elektrontranszfert mindkét enzim esetében a ferredoxin biztosítja (Nomata és mtsai 2005, 

Reinbothe és mtsai 2010). Feltételezik, hogy ez a fénytől független Kl bioszintézis az anaerob 

baktériumok nitrogénkötő folyamatainak oldalágaként fejlődött ki (Armstrong 1998). 

Az LPOR (továbbiakban POR) oxigén-inszenzitív, aerob környezetben működő enzim, 

az etioplasztiszban található PLB membránjainak fő fehérje komponense (Ikeuchi and Murakami 

1983, Dehesh és Ryberg 1985), fényen nőtt zárvatermőkben a tilakoid membránokhoz asszociált 

(Forreiter és mtsai 1991). Egyetlen polipeptid láncból áll, ami mintegy 36 kDa nagyságú (Apel 

és mtsai 1980), az etioplasztisz membránokban NADPH és Pklid molekulákkal hármas 

komplexet alkot (Griffiths 1978, Apel és mtsai 1980). A Kl bioszintézis egyik kulcslépését, a 

Pklid – Klid átalakulást katalizálja fény jelenlétében (3. ábra). 

 

 

 

 

A POR nagyfokú szekvencia-homológiát mutat a különböző fotoszintetizáló 

organizmusokban. Evolúciója összefügg az aerob fotoszintézis evolúciójával (Suzuki és Bauer 

1995, Yang és Cheng 2004). Míg a cianobaktériumokban egyetlen POR gén található, egyes 

nyitva- és zárvatermőkben már POR multigén család alakult ki, amelyben PORA és PORB 

3. ábra: A protoklorofillid-klorofillid átalakulás a klorofill bioszintézis kulcsfontosságú szabályozó lépése. A 

reakciót a NADPH:protoklorofillid-oxidoreduktáz (POR) katalizálja, amely enzim működése zárvatermőkben 

fényfüggő (Heyes és Hunter 2005). 
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alcsaládot mutattak ki (Holtorf és mtsai 1995, Fujita és mtsai 1996). Ezek termékei a PORA és 

PORB enzim izoformák. Ezek mellett Arabidopsisban egy harmadik – PORC – izoformát is 

kimutattak (Oosawa és mtsai 2000, Su és mtsai 2001). A legújabb, rekombináns POR 

enzimekkel végzett kísérletek során 73 %-os homológiát mutattak ki a három izoforma között. A 

legkisebb hasonlóság az N-terminális végen (83-79 aminosav) mutatkozott, aminek nagy része a 

tranzit peptidhez tartozik, és így az érett fehérjén már nincs rajta, az enzimatikus tulajdonságait 

nem befolyásolja. Ezen régió nélkül a homológia 79 %-os (Gabruk és mtsai 2015). A nagyfokú 

hasonlóság mellett az izoformák expressziója és aktivitása nagymértékben különbözik 

(összefoglaló: Masuda és Takamiya 2004). A PORA mRNS és fehérje relatíve nagy 

mennyiségben van jelen az etiolált növényekben. Mennyiségét a fény negatívan szabályozza, 

megvilágítás hatására génexpressziója csökken, az enzim mRNS-ei lebomlanak és a fitokróm 

rendszeren keresztül aktiválódó proteázok szelektíven lebontják magát az enzimet is (Batschauer 

és Apel 1984, Holtorf és mtsai 1995, Blomqvist és mtsai 2008). A PORA Kl bioszintézisben 

betöltött szerepét Arabidopsis porB-1 porC-1 kettős mutánsokban vizsgálták. Ezek a növények 

fejlődésük első 3-4 napjáig nem különböznek a vad típusú növényektől, ám utána a PORA 

fokozatos degradációjával párhuzamosan a Kl-szintézis csökkenése miatt halványsárga szín 

alakul ki. Jellemző az etioplasztiszokban a kisebb méretű PLB-k, a kloroplasztiszokban kevesebb 

gránum kialakulása. Ezekben a növényekben a PORA overexpressziója helyreállította a Kl 

bioszintézist, illetve a normális fejlődést (Paddock és mtsai 2010). A PORA szerepének további 

vizsgálatához Arabidopsis porA-1 mutánsokat használtak, amik etiolált állapotban nem 

különböztek szignifikánsan a vad típusú növényektől. Néhány napos megvilágítást követően 

azonban jelentős növekedés csökkenést mutattak, ami szacharóz hozzáadásával részlegesen 

helyreállíthatónak bizonyult. Hasonló szacharóz-dependens növekedést tapasztaltak PORA RNSi 

géncsendesített vonalak esetében is. Ez arra utal, hogy a PORA-nak jelentős szerepe van a 

növények fejlődésében a teljes életcikluson át (Paddock és mtsai 2012). A PORB enzim 

működik zöldülés során és a kifejlett fényadaptált növényekben is, az mRNS és fehérje mind 

etiolált, mind fényen nevelt növényben is jelen van. A fény indukálta proteolítikus lebontásnak 

jobban ellenáll, folyamatos szintézise révén mennyisége közel állandó a plasztiszokban (Fujita és 

mtsai 1996). Megfigyelték, hogy zöld növényekben a PORB koncentráció diurnális ritmust 

mutat. Ennek valószínű oka, hogy a növény elegendő mennyiségű POR mRNS-t tartalmaz 

ahhoz, hogy a sötét periódus alatt a POR polipeptidek felhalmozódjanak (Holtorf és mtsai 1995, 

Matsumoto és mtsai 2004). A PORC enzim az etiolált növényekben nem mutatható ki, 

szintézisét a megvilágítás indukálja, a fejlődő és a kifejlett szövetekben ez az izoforma dominál 

(Oosawa mtsai 2000, Su mtsai 2001). Ezen izoformák előfordulása fajra jellemző tulajdonság, 
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vannak csak egyetlen, illetve két vagy három izoformát egyaránt tartalmazó fajok is (Masuda és 

mtsai 2003, összefoglaló: Masuda és Takamiya 2004). Borsóban (Pisum sativum L.) csak 

egyetlen POR gént találtak, amelynek aktivitása post-transzkripcionális szabályozás alatt áll 

(Spano és mtsai 1992). Uborkában szintén egy POR gént írtak le, ami az Arabidopsis PORC 

enzimhez hasonlóan pozitív fényregulációt mutat (Fusada és mtsai 2000). Árpában (Hordeum 

vulgare L.) két izoformát mutattak ki, a PORA-t és a PORB-t (Armstrong és mtsai 1995, Holtorf 

és mtsai 1995). A szakirodalomban az izoformák elkülönítése nem mindig egyértelmű. Azokban 

a munkákban, melyeknek nem célja az izoformák tanulmányozása, az egységes POR elnevezést 

használják, ezért a továbbiakban én is ezt a jelölést alkalmazom. 

A POR enzim a sejtmagban kódolt, a citoplazmában szintetizálódó előanyaga tranzit 

peptidként importálódik a plasztiszba (Griffiths 1978, Apel és mtsai 1980, Aronsson és mtsai 

2003), ahol elsősorban a PLB-ben, és kis mennyiségben a PT membránokban van jelen (Ryberg 

és Sundqvist 1982a, Franck és mtsai 2000). Az aminosav szekvenciája alapján a POR a 

reduktáz/epimeráz/dehidrogenáz (RED) szupercsaládba tartozó rövid szénláncú alkohol-

dehidrogenáz (short-chain dehydrogenases/reductases - SDR) családba sorolható (Baker 1994). 

Az SDR családra jellemző katalitikus és nukleotid kötő motívum a POR enzimben is 

megtalálható, az erősen konzervált tirozin és lizin oldalláncok a POR aktivitásához is 

elengedhetetlenek (Oppermann és mtsai 2003, Gabruk és mtsai 2015). A másodlagos szerkezetet 

a hét β-szálból felépülő központi β-lemez és az ezt körülölelő kilenc α-hélix alkotja (4. ábra). 

Jellemző, hogy az ötödik és hatodik β-szál között egy extra hurok helyezkedik el, ami 

valószínűleg szerepet játszik a membránokhoz (Birve és mtsai 1996), illetve más proteinekhez 

való kötődésben (Reinbothe és mtsai 2003). A nagyon konzervált tirozin-lizin katalitikus 

motívum a hatodik hélixen található, a szubsztrát koordinálásában és a kofaktor orientálásában 

van szerepe (Wilks és Timko 1995, Dahlin és mtsai 1999, Lebedev és mtsai 2001, Heyes és 

Hunter 2005). 

A POR enzimet egyrészt fény-indukált aktivitása teszi különlegessé, mivel növényekben 

eddig mindössze egy fény-aktivált működésű enzimet találtak a POR mellett, a DNS fotoliázt 

(Aubert és mtsai 2000). Másrészt az enzimműködés hőmérsékletfüggése is különleges: 

maximális sebesség -18 ºC-on mérhető, de -80 ºC-on is aktív (Sironval és Brouers 1970), illetve 

az általa katalizált reakció rendkívül gyorsan, 1 ms-os megvilágítás alatt végbemegy (Böddi és 

mtsai 2003). A reakció során a Pklid molekula az elnyelt fényenergia által gerjesztett állapotba 

kerül, a porfirin váz D-gyűrűjének kettős kötésén átmeneti töltésszeparáció alakul ki, ami 

lehetővé teszi a hidrid ion transzfert a NADPH kofaktorról a Pklid C17-es szénatomjára, majd a 



17 

 

C18-as szénatomra a POR konzervált tirozin oldalláncáról (Tyr-189) protonátvitel történik (5. 

ábra) (Wilks és Timko 1995, Fujita 1996, Heyes és Hunter 2002). A C17-18 kettős kötés telítése 

két úton mehet végbe: mindkét hidrid ion egyszerre kerül át a szénatomokra, ami 3 ps alatt 

lejátszódik, illetve a „lassú” reakció során a hidrid ion transzfer egymás után történik, ami 

mintegy 400 ps alatt zajlik le (Heyes és mtsai 2003, Sytina és mtsai 2009). Spektroszkópiai 

módszerek alkalmazásával kimutatták, hogy ez a fotoredukció több lépéses folyamat, mivel a 

Pklid és Klid között több igen rövid életű (fs-ms) intermedier is kialakul (Franck és Mathis 1980, 

Lebedev és Timko 1999, Heyes és Hunter 2005, Sytina és mtsai 2009, összefoglaló: Belyaeva és 

Litvin 2009). A reakcióhoz egyetlen foton elegendő, ami kiváltja mindkét hidrid ion transzferjét 

(Lebedev és Timko 1999). 

A POR szubsztrátspecificitását Pklid analógokkal vizsgálták búza és zab (Avena sativa 

L.) etioplasztiszokból izolált enzimeken. A búzából származó POR katalizálta a Pklid-a és a Zn-

protofeoforbid-b fotoredukcióját, de nem fogadta el szubsztrátként a Pkl-a és Pkl-b molekulákat 

(Schoch és mtsai 1995). A zab növényekből izolált POR enzimek vizsgálata során az A és B 

gyűrűn oldalláncokkal rendelkező Pklid analógok fotoredukcióját katalizálta, míg a D és E 

gyűrűn oldalláncokkal rendelkező Pklid analógok fotoredukcióját nem katalizálta az enzim. Ezek 

a kísérletek tehát fényt derítettek arra, hogy a C17-es pozícióban lévő szabad karboxil-csoport, a 

központi Mg-ion és az izociklikus gyűrű struktúrája kulcsfontosságú a pigment-enzim 

kölcsönhatásban és az enzimaktivitásban. Ellenben az enzim nem különbözteti meg a C8-as 

pozícióban lévő vinil vagy etil csoportot, mivel mind a monovinil-, mind a divinil-Pklid forma 

képes Klid-dé alakulni (Klement és mtsai 1999). 
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5. ábra: A POR katalitikus reakció modellje. A Pklid C18-as pozíciójában lévő proton a POR Tyr189-ről 

(kék) származik, a C17-es pozícióban lévő hidrid ion pedig a NADPH-ról (sárga) (a). A katalízis 

szempontjából esszenciális a központi Mg-ion, az izociklikus gyűrű és a C17-es pozícióban lévő karboxil 

csoport (folyamatos vonallal rajzolt körök) jelenléte, míg a C8-as helyzetben lehet vinil- vagy etil-csoport 

is (szaggatott vonallal rajzolt kör) (b) (Heyes és Hunter 2005). 

4. ábra: A POR enzim másodlagos szerkezete két nézetben. A molekulát egy hét β-szálból felépülő 

központi β-lemez és az ezt körülölelő kilenc α-hélix alkotja. Az ötödik és hatodik β-szál között egy 33 

aminosavmaradékból álló extra hurok helyezkedik el (piros). A nagymértékben konzervatív tirozin-lizin 

katalitikus motívum a hatodik hélixen található, a szubsztrát (zöld) koordinálásában és a NADPH 

kofaktor (sárga) orientálásában van szerepe (Heyes és Hunter 2005). 
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2.4.  A natív pigment-komplexek szerveződése etiolált levelek etioplasztiszaiban 

 

Etiolált levelekben a Pklid nagy része POR-hoz és NADPH-hoz kötött hármas komplex 

formában van jelen in vivo (Griffiths 1978). Ezek a komplexek aggregátumokat képezhetnek 

(Böddi és mtsai 1989) és az így létrejött dimer illetve oligomer formák a PLB-ben helyezkednek 

el (Ryberg és Dehes 1986). Ezek mellett a PT membránokban nem POR-kötött Pklid formát is 

megfigyeltek (Böddi és mtsai 1998). A komplexek aránya jelentős biológiai varianciát mutat, 

ami változik a korral (Schoefs 2001), illetve faj-, szerv- és szövet-specificitást mutat (Böddi és 

mtsai 2004). 

A komplexekben lévő pigmentek elektronfelhői a környezettel való kölcsönhatás révén 

módosulnak és így a különböző natív struktúrák eltérő spektrális tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A pigmentek aggregációja (Böddi és mtsai 1989) mellett az eltérő lokalizáció, illetve a 

különböző proteinekhez való kötődés okozhatja a spektrális sokféleséget (Ryberg és Sundqvist 

1982b), ugyanakkor a Pklid molekulák közvetlen közelében elhelyezkedő NADPH molekulák 

redox állapotának is lényeges hatása van (Franck és mtsai 1999). 

A komplexek különböző abszorpciós és fluoreszcencia emissziós sávokkal jellemezhetők, 

amiket „spektrális formáknak” neveznek. Az etiolált levelek abszorpciós spektrumában 628-630, 

635-637 és 650 nm maximummal rendelkező Pklid formák sávjai figyelhetők meg (Shibata 

1957). Ezen formák a 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumban rendre 633, 644-645 és 655-

657 nm-es maximummal jelennek meg, illetve 670 nm-nél is megfigyelhető sáv (Böddi és mtsai 

1992, 1993). Borsó epikotilban további két formát azonosítottak 629 és 636 nm-es emissziós 

maximummal (Böddi és mtsai 1994). Szobahőmérsékleten az emissziós spektrum szélesebb 

sávokat mutat, míg 77 K hőmérsékleten jobb a felbontás, a fő sávok mellett a vibrációs alsávok 

is jobban elemezhetők. 10 K hőmérsékleten az etiolált búza levelek emissziós spektrumaiban 628 

nm-nél is megjelent sáv (Kis-Petik és mtsai 1999). 

A 631-633 nm emissziós maximumú sáv a monomer Pkl vagy Pklid formát jellemzi, ami 

elsősorban a PT membránokban lokalizált (Ryberg és Sundqvist 1982b). Ez a forma valószínűleg 

a PT egyéb fehérjéihez és nem a POR enzimhez kötött (Kis-Petik és mtsai 1999). In vivo flash-

fotoinaktív tulajdonsága a szakirodalomban általánosan elfogadott (Böddi és mtsai 1989, 

összefoglaló: Schoefs és Franck 2003). Nagy valószínűséggel szintén monomer az a Pkl vagy 

Pklid forma, ami a 10 K-en mért fluoreszcencia emissziós spektrumban 628 nm-es emissziós 

maximummal jellemezhető (Kis-Petik és mtsai 1999). 



20 

 

A 644-645 nm emissziós maximummal jellemezhető Pklid forma két POR-Pklid-NADPH 

hármas komplexet tartalmazó dimer (Wiktorsson és mtsai 1993, Martin és mtsai 1997, Ouazzani-

Chahdi és mtsai 1998). Az etioplasztiszban a PLB felületén lévő lazább membránszerkezetben 

elhelyezkedő komplex. Flash-fotoaktív, rövid idejű (ms) megvilágítás hatására 683-684 nm-nél 

emittáló Klid-dé alakul át (Böddi és mtsai 1991). 

A 655-657 nm emissziós maximumot mutató sáv több POR-Pklid-NADPH hármas 

komplexből álló oligomer (Böddi és mtsai 1989, Wiktorsson és mtsai 1993). Ez a komplex a 

PLB belsejében található és flash-fotoaktív (Griffiths 1974), vagyis 1 ms-os megvilágítás 

hatására átmeneti intermediereken keresztül 696 nm-en emittáló Klid komplex jön belőle létre 

(Böddi és mtsai 1996, Böddi és mtsai 2003). Kétszintű aggregáció figyelhető meg a komplexen 

belül: a) fehérje-aggregáció a POR egységei között, így az aktív helyen lévő pigment molekulák 

közel kerülnek egymáshoz és exciton kölcsönhatás alakul ki, aminek eredményeképpen b) 

pigment-aggregáció jön létre, amelyben akár több mint tíz Pklid molekulából álló aggregátum is 

kialakulhat (Böddi és mtsai 1990). Az aggregáció in vitro igazolása glicerines-szacharózos 

homogenizálással történt: a borsó epikotilban in vivo domináló 636 nm-nél emittáló monomer 

formák homogenizálás után 655 nm-nél emittáló flash-fotoaktív komplexekké aggregálódtak 

(Kósa és mtsai 2006). 

Az etiolált levelek 77 K emissziós spektrumában látható 670 nm-es sáv összetett: a 655-

657 nm-es forma vibrációs sávjának és egy valószínűleg a PLB membránokban található random 

geometriájú, nem POR enzimhez kötött, 674 nm-nél fluoreszkáló pigment sávjának átfedéséből 

jön létre (Kis-Petik és mtsai 1999). 

Az etiolált borsó epikotilok 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumában 629 és 636 nm-

nél megjelenő Pklid sáv monomer pigmenteknek feleltethető meg (Böddi és mtsai 1994, 1998). 

A 629 nm-es forma hasonlóan a levelekben található monomer formákhoz felvillanásos 

megvilágítás esetén foto-inaktív, de hosszabb idejű, kis intenzitású megvilágítás hatására eltűnik 

a spektrumból, mivel az átalakult hosszabb hullámhosszú formák regenerációjában vesz részt 

(Schoefs és mtsai 2000a). A 636 nm-es formát korábban szintén flash-fotoinaktívnak tekintették, 

de későbbi kutatások kis intenzitású, 632.8 nm-es lézerfény alkalmazásával bebizonyították 

részleges flash-fotoaktivitását (Kósa és mtsai 2005). 

A Pkl/id formák szerkezeti modelljeit és egymásba történő átalakulási lehetőségeit a 6. 

ábra összegzi. 
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2.5.  A POR-hoz kötött Pklid formák fotoredukciója 

 

A POR-Pklid-NADPH komplexekben az elnyelt fényenergia fototranszformációt vált ki. 

A PLB-ben tárolt POR-hoz kötött fotoaktív Pklid gyorsan átalakul, Klid majd Kl-a keletkezik, 

ami a fotoszintetikus apparátus újonnan szintetizált fehérjéihez kötődik és így ezek a szövetek 

védettek a fotodegradációval szemben (Armstrong és mtsai 2000, Böddi és mtsai 2005). A POR 

fotoprotektív szerepét Arabidopsis mutánsokban mutatták ki. Lebedev és munkatársai (1995) 

PORA hiányos Arabidopsis det340 mutánsban jelentős fotooxidatív károsodás kialakulását 

tapasztalták, ami a flash-fotoaktív, 655 nm-nél emittáló Pklid forma és a PLB hiányára vezethető 

vissza. További kísérletekben nem-fotooxidáló hatású távoli vörös fényen történő neveléssel 

endogén PORA és PORB hiányos Arabidopsis növényeket hoztak létre. Ezek a növények 

halványsárga színűek voltak és fehér fényű megvilágítás hatására fotodegradációs folyamatok 

játszódtak le bennük. Transzformációval PORA, illetve PORB overexpressziót hoztak létre, ami 

a nem-fotooxidáló hatású távoli vörös fényen nevelt növényekben nagyméretű PLB-k 

6. ábra: A Pklid pigmentek natív elrendeződése és egymásba történő átalakulása (Kósa Annamária 

Doktori Értekezés 2010 nyomán). 

Pxxx: az xxx nm-nél emittáló Pklid komplex jelölése 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumok alapján. 

A folytonos nyilak az aggregációs és dezaggregációs folyamatokat, a szaggatott nyilak a Pklid monomer 

mozgásával történő regenerációt (a Pklid belépése a POR aktív központjába) jelölik. 
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kialakulásához és így a fehér fényű megvilágítás hatására Kl szintézishez vezetett a fotooxidatív 

károsodás helyett (Sperling és mtsai 1997). 

Etiolált csíranövények leveleiben a Pklid többsége POR enzimhez kötött, a 644 és 655 

nm-es fluoreszcencia emissziós maximummal jellemezhető dimer és oligomer formák 

dominálnak, jól fejlett, nagyméretű PLB-k vannak jelen. A fotoredukció eredményeként POR-

Klid-NADP
+
 egységekből álló aggregátumok alakulnak ki: a 644-645 nm-es dimer 682 nm-es 

csúcsot adó (Böddi és mtsai 1991), míg a 655-657 nm-es forma 686-688 nm-es csúcsot adó 

oligomer formává alakul (Böddi és Franck 1997, Franck és mtsai 1999). A komplexek két úton 

alakulhatnak tovább. 

1.) Egyrészt az oxidált koenzim redukáltra cserélődik vagy vissza-redukálódik és így 

694-696 nm-nél emittáló POR-Klid-NADPH komplexek alakulnak ki (Franck és mtsai 1999, 

Heyes és mtsai 2008), majd a nagy aggregátumok szétesése és a Shibata shift után 680 nm-nél 

emittáló POR-Klid-NADPH komplexek, illetve monomer Klid és Kl molekulák keletkeznek 

(Shibata 1957). A dimer és oligomer komplexek átalakulásának aránya ezen az útvonalon a 

megvilágítás intenzitásától függ. Rövid idejű (ms), alacsony intenzitású megvilágítás esetén a 

dimer forma átalakulása dominál (Böddi és mtsai 1991). 

2.) A másik lehetséges átalakulás során a keletkező Klid molekula kilép az aktív 

centrumból és helyére Pklid kerül (Schoefs és mtsai 2000b). A kilépő „szabad” Klid molekulák 

675-676 nm-es maximumú csúcsot adnak az emissziós spektrumokban (Domanskii és Rüdiger 

2001). Az át nem alakult Pklid környezetében NADP
+
 molekulák jelennek meg, a keletkező 

POR-Pklid-NADP
+
 komplexekből álló dimerek 637-638 nm-nél, az oligomerek 649-650 nm-nél 

adnak maximumot (Böddi és Franck 1997). 

Korábban úgy gondolták, hogy a monomer 636 nm-es Pklid forma nem fototaktív, ám 

későbbi kutatások fényt derítettek arra, hogy ez a pigment forma szintén részt vesz fotoredukciós 

folyamatokban, megvilágítás hatására 678 nm-es Klid forma jön létre. Fontos megemlíteni, hogy 

hosszabb idejű megvilágítás hatására a 636 nm-es monomer forma a fotoredukció mellett a 

dimer és oligomer Pklid formák regenerációjában is részt vesz. Így tehát három parallel 

fotoredukciós út van jelen a szövetekben (Kósa és Böddi 2005) (7. ábra). 

Olyan szövetekben, ahol kisméretű és kevés PLB-t tartalmazó etioplasztiszok és 

monomer Pklid túlsúly alakul ki, megvilágítás hatására 675 nm-nél emittáló Klid/Kl-a forma 

keletkezik fő termékként. Ezt a jelenséget leírták fiatal, néhány napos etiolált levelekben 

(Schoefs és Franck 1993, 2008), öregedő etiolált levelekben (Avarmaa és mtsai 1984), illetve 
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Arabidopsis det340 mutánsban, amelyben nincs PORA, nem keletkezik 655 nm-nél emittáló 

fotoaktív Pklid oligomer forma és nem alakul ki PLB (Lebedev és mtsai 1995). Felmerült, hogy 

a jelenséget magyarázhatja a 633 nm-es Pklid forma direkt fototranszformációja (Domanskii és 

Rüdiger 2001, összefoglaló: Schoefs és Franck 2003). Azonban újabb, fehér fényt (5 µmol foton 

m
-2

 s
-1

), illetve 632.8 nm-es és 654 nm-es lézert (0.75-360 µmol foton m
-2

 s
-1

), különböző 

megvilágítási időket (20 ms - 10 s), valamint különböző kísérleti hőmérsékleteket 

(szobahőmérséklet és –60 ºC között) alkalmazó kísérletek megerősítették a 633 nm-es Pklid 

forma flash-fotoinaktivitását. Továbbá fényt derítettek arra, hogy a 675 nm-nél emittáló Kl/id 

forma elsősorban a PLB felszínén elhelyezkedő 644 nm-es Pklid forma fotokonverziójának 

eredménye (Kósa és Böddi 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. ábra: A Pklid pigmentek megvilágítás hatására történő átalakulásának lehetőségei (Kósa Annamária 

Doktori Értekezés 2010 nyomán). 

Pxxx és Cxxx az xxx nm-nél emittáló Pklid és Klid komplex jelölése 77 K fluoreszcencia emissziós 

spektrumok alapján. 

A folytonos nyilak az aggregációs és dezaggregációs folyamatokat, a szaggatott nyilak a Pklid monomer 

mozgásával történő regenerációt (a Pklid belépése a POR aktív központjába) jelölik. A pontozott nyilak a 

flash megvilágítás hatására történő fotoredukciót jelölik. 
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2.6.  A fotoredukcióban nem szereplő rövid hullámhosszú formák fotooxidációs 

folyamatokat indukálnak 

 

A monomer Pklid pigmentek nagy része rövid idejű megvilágítás hatására nem alakul át, 

flash-fotoinaktív, a fotoaktív formák regenerációjában játszik szerepet. Tanulmányozásukhoz az 

etiolált borsó epikotil különösen alkalmas, mivel szöveteiben a monomer állapotú Pklid és Pkl 

dominál, az etioplasztiszokban kevéssé fejlett PLB-k kialakulása jellemző (Böddi és mtsai 1994). 

Az etiolált levelektől eltérően a 77K fluoreszcencia emissziós spektrumokban 629 és 636 nm-es 

maximummal megjelenő sávok láthatók (Böddi és mtsai 1998). Ezek a rövid hullámhosszú Pklid 

formák dominálnak a szárakban, illetve más szár-eredetű szervekben is (Böddi és mtsai 1994, 

Skribanek és mtsai 2000, 2008). Megvilágítás hatására a monomerek fotoszenzibilizátorként 

reaktív oxigén formákat (ROS – reactive oxygen species) generálhatnak az alábbi reakcióséma 

szerint: 

P(monomer)  P(monomer)* + O2  P(monomer) + ROS 

A keletkező ROS molekulák fotooxidatív károsodást okoznak (Erdei és mtsai 2005, 

összefoglaló: Asada 2006). Korábbi kutatások etiolált borsó epikotilban kimutatták, hogy ennek 

hátterében a II-típusú fotooxidációs reakció során keletkező szinglet oxigén áll, ami 

lipidperoxidációhoz és turgor vesztéshez vezet az epikotil irreverzibilis görbülését okozva (Erdei 

és mtsai 2005). 

Reaktív oxigén formák folyamatosan keletkeznek az aerob anyagcsere 

melléktermékeként a mitokondriumokban, a peroxiszómákban és a kloroplasztiszokban. A 

többféle molekula közös jellemzője a citotoxicitás: a fehérjék, a lipidek és a DNS oxidatív 

károsítása. Ennek kivédésére az aerob élőlényekben többféle enzimatikus és nem-enzimatikus 

mechanizmus alakult ki az evolúció során. A ROS molekulák azonban szignálmolekulaként is 

jelentős szerepet játszanak a fejlődés szabályozásában és a stresszválaszban (Hippeli és mtsai 

1999, Foyer és Noctor 2013, összefoglalók: Sierla és mtsai 2013, Baxter és mtsai 2014, Vaahtera 

és mtsai 2014). Ezért fiziológiás körülmények között, stresszor nélküli környezetben egyensúly 

áll fenn a ROS képződés és eliminálás között. Ez a finom egyensúly felborul különböző 

környezeti hatásokra, amik stresszválaszt indukálnak. Ezt a stressz hatására bekövetkező gyors 

ROS koncentráció emelkedést „oxidatív burst”-nek, oxidatív robbanásnak nevezzük 

(összefoglalók: Apel és Hirt 2004, Halliwell 2006, Luis 2015). 
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A ROS formák elektronszerkezetüket tekintve átmenetet képeznek a legoxidáltabb 

állapotú oxigén molekula és a legredukáltabb állapotú víz között. Nagy reaktivitás jellemzi 

ezeket, ami az elektronszerkezetbeli sajátságoknak köszönhető. Részben szabadgyökök, részben 

olyan molekulák, amik spontán reakcióik során szabadgyökök képzésére képesek (Knox és 

Dodge 1985, összefoglaló: Edreva 2005). A fontosabb ROS formák leírása és kimutatásának 

lehetőségei a 1. táblázatban látható. 

1. táblázat: A különböző ROS molekulák jellemzése. (t1/2 = féléletidő) 

 

A fotoszintetikus apparátus fény-indukált károsodása komplex jelenség. A 

kloroplasztiszban a PSI és PSII reakciócentrum a fő ROS képző. Túl nagy fényintenzitás esetén a 

PSII komplexben lévő gerjesztett állapotú Kl molekulákról energia transzfer történik az oxigén 

ROS 

forma 
t1/2 Jellemzők Kimutatás lehetőségei 

hidroxil 

gyök 

(OH
•
) 

10
-9

 s 

Haber-Weiss és Fenton reakció 

során keletkezik, nagyon agresszív 

redukáló ágens, irreverzibilis 

károsodást okoz 

EPR spektroszkópia 

Zhang és mtsai (2003) 

Renew és mtsai (2005) 

szuperoxid 

anion gyök 

(O2
-•
) 

2-4 µs 

közepesen reakcióképes, nem jut át 

a sejtmembránokon, általánosan 

keletkezik az aerob sejtekben kis 

koncentrációban az 

elektrontranszportlánc működése 

következtében 

nitroblue tetrazolium (NBT) 

Beyer és Fridovich (1987) 

hidrogén-

peroxid 

(H2O2) 

1 ms 

képes áthatolni a sejtmembránokon, 

enyhén oxidál, de nagy a diffúziós 

távolsága, lipidperoxidációs 

láncreakciót indíthat 

3,3’-diaminobenzidin (DAB) 

Malmgren és Olsson (1977) 

Thordal-Christensen és mtsai (1997) 

cérium-klorid 
Bestwick és mtsai (1997) 

 

szinglet 

oxigén 

(
1
O2) 

2 µs 

nagyon reaktív, közvetlenül képes 

lipidek, fehérjék és DNS 

oxidálására 

DanePy 

(3-(N-diethylaminoethyl)-N-

dansyl)aminomethyl-2,5-

dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-

1H-pyrrole) 
Kálai és mtsai (1998) 

 



26 

 

molekulákra, ami szinglet oxigén képződését eredményezi. Emellett az elektrontranszport lánc 

túltelítődése miatt, az elektronok az oxigén molekulára kerülnek és így szuperoxid anion gyök 

keletkezik (Mehler 1951). A szuperoxid anion a tilakoid membrán belső oldalán protonálódhat és 

lipidperoxidációt iniciálhat, illetve a sztromális felszínen spontán vagy enzimatikus úton (SOD – 

szuperoxid dizmutáz) diszmutálódhat hidrogén-peroxid keletkezését eredményezve (Foyer és 

mtsai 1994). A hidrogén-peroxid egyrészt hidroxilgyököt képezhet a Fenton-reakció során 

(Burkitt és Mason 1991), másrészt belépve az aszkorbát-glutation ciklusba vízzé és oxigénné 

alakulhat (összefoglalók: Apel és Hirt 2004, Krieger-Liszkay 2005, Telfer 2014). 

A megvilágítás hatására lejátszódó fotooxidációs reakciók két típusát különböztetik meg 

a szakirodalomban. Az I-es típusú reakció során a gerjesztett pigment molekulában töltés 

szeparáció történik, ami szuperoxid anion kialakulását eredményezi az alábbi reakcióséma 

alapján: 

   Kl + fény  Kl* (gerjesztett Kl) 

Kl*  +Kl
-
 (töltés szeparáció) 

            +Kl
-
 + O2  +Kl + O2

•-
 (szuperoxid anion kialakulása) 

A II-es típusú reakció során szinglet oxigén keletkezik exciton kölcsönhatás révén. Az elnyelt 

energia hatására az alapállapotú Kl molekula (S0) egy elektron leadásával egy nagyon magas 

energia állapotú szintre kerül (*S2). Innen energiaveszteséggel alacsonyabb állapotba lép (S1*), 

majd triplet (T*) állapotúvá válik, miközben az elektron spinje megfordul. A gerjesztési energia 

oxigénre való átadásával az alapállapotú oxigénben spinátfordulás következik be miközben a Kl 

visszakerül S0 állapotba és szinglet oxigén keletkezik (II-es típusú fotooxidációs reakció) (8. 

ábra) (összefoglalók: Edreva 2005, Vass 2012). A megjelenő szinglet oxigén sejthalálhoz és 

növekedésgátláshoz vezet (op den Camp 2003). Más reakciók szuperoxid anion, hidrogén-

peroxid és hidroxil gyök megjelenését okozzák. Mindkét reakció típus megtalálható mind állati 

hámszöveti sejtekben, mind magasabbrendű növényekben (Hippeli és mtsai 1999, összefoglaló: 

Edreva 2005). 
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2.7.  Nyitott kérdések, megoldatlan problémák 

 

A sötétben csíráztatott, majd folytonos sötétben nevelt növényekben a Kl-bioszintézis és 

a plasztisz-differenciáció szinkronizálódik, azaz egy ponton stagnál, így azonos korú szövetek 

vizsgálata esetén homogén mintán dolgozhatunk. Ennek számos előnye van, így lehetett a Pklid-

Klid átalakulás részleteit kimutatni, illetve a POR működését és az etioplasztiszok struktúráját 

vizsgálni. A természetben a talaj és más árnyékoló hatások következtében elméletileg kialakulhat 

hosszan tartó sötétség, ám emellett az egész növény a fény-sötét periódusnak kitéve fejlődik. 

Felvetődik a kérdés, hogy ez az árnyékolás mennyire hatékony, vajon az etiolált növényeken 

kapott eredmények mennyire általánosíthatók. 

 Korábbi kísérletek során a természetben kialakuló árnyékolás következtében PLB-k 

kialakulását írták le például rügyek belső levélkezdeményeiben (Solymosi és Böddi 2006, 

Solymosi és mtsai 2006), fejes káposzta középső és belső levélrétegeiben (Solymosi és mtsai 

2004, Kruk 2005), illetve Zostera alámerülő leveleiben (Adamson és mtsai 1985). Az esetek 

nagy részében nem alakul ki teljesen etiolált állapot, a szövetek nagyon alacsony 

fényintenzitáson fejlődnek. A részlegesen etiolált állapot jellemzője a Pkl/id és Kl együttes 

jelenléte. A különböző pigmentek egymáshoz viszonyított aránya a csökkenő fényintenzitásnak 

megfelelően változik. Fejeskáposztában a belső levélrétegek felé haladva a fluoreszcencia 

8. ábra: Szinglet oxigén keletkezése a triplet állapotú klorofill és a molekuláris oxigén kölcsönhatása során 

(Edreva 2005). 
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emissziós spektrumokban először a PSI és PSII Kl-portein komplexek sávjai mellett a Pklid 

formák kis intenzitású sávjai jelennek meg 632 és 653 nm-es maximumokkal. Majd a belsőbb 

levelek spektrumaiban a Pklid formák sávintenzitása nő és csak egyetlen Kl-protein sáv jelenik 

meg 682 nm-es maximummal (Solymosi és mtsai 2004). További jellegzetessége a részlegesen 

etiolált szöveteknek a PLB-t és gránumokat vagy a gránumok kialakulása felé mutató párosával 

összetapadt tilakoid membránokat tartalmazó etio-kloroplasztiszok jelenléte (Rascio és mtsai 

1986, Casadoro és Rascio 1987). A PLB kialakulása összefügg a POR és a fotoaktív Pklid 

formák jelenlétével (Bennett és mtsai 1987, Selstam és Widell-Wigge 1993, Sperling és mtsai 

1997, 1998), így ezek a szövetek védettek a fotooxidatív károsodás hatásaitól (Armstrong és 

mtsai 2000). Azokban a teljesen etiolált szövetekben, amelyek monomer Pkl/id formákat 

nagyobb arányban tartalmaznak, fennáll a fotodegradáció veszélye. 

 A kísérletek kezdetén nem találtunk olyan adatot a szakirodalomban, ami a talaj 

növények fejlődését befolyásoló árnyékoló hatását vizsgálná, holott a természetben is 

megfigyelhető, hogy a talaj, a kődarabok, illetve az avar takarásában halványsárga színű és 

megnyúlt növények fejlődnek. A mezőgazdaságban az előírt vetésmélység alkalmazása miatt a 

csírázás során minden esetben olyan hajtásrész is fejlődik, amelyet a talaj teljes mértékben 

leárnyékol, így ezekben a szövetekben várhatóan etioláltsági tünetek alakulnak ki. Felmerült a 

kérdés, vajon a talaj fényszűrése elegendő-e a teljes sötét és így a növényi szövetek etiolált 

állapotának kialakulásához? Amennyiben igen, a talajban kialakult etiolált állapot mennyire 

egyezik meg a mesterségesen sötétben nevelt növények jellegzetességeivel? 

A szár, illetve szár-eredetű szervekben monomer Pkl/id dominancia figyelhető meg 

(Böddi és mtsai 1994, Skribanek és mtsai 2000, 2008), így ezekben a fotooxidatív károsodás 

lehetősége fennáll megvilágítás esetén. A talaj fényszűrő hatását a fizikai-kémiai tulajdonságai 

határozzák meg (Tester and Morris 1987). A természetben ezen tulajdonságok megváltozása 

miatt (rögképződés, vízkimosás, helytelen földművelés…) a felszín alatt fejlődő szövetek 

hirtelen fényre kerülhetnek. A megvilágítás hatására az etiolált szövetekben is fotodegradációs 

folyamatok indulhatnak, hasonlóan a mesterségesen sötétben nevelt borsó epikotilban megfigyelt 

folyamatokhoz. Erdei és munkatársai (2005) szinglet oxigén mediált II-es típusú fotooxidációs 

reakció kialakulását írták le etiolált, majd megvilágított borsó epikotilok középső régiójában. 

Ennek eredményeként turgorvesztés és végül a növény irreverzibilis görbülése következett be 

(Erdei és mtsai 2005). A fény-indukált ROS képződés azonban legtöbbször nemcsak egyetlen 

fotokémiai útvonalra korlátozódik, ezért feltételeztük más ROS formák szerepét is ebben a 

reakcióban. 
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Előkísérleteink során megfigyeltük, hogy a talajban nevelt napraforgó növények 

sziklevelén a termésfal sok esetben rajta maradt a talajfelszín fölött is. A termésfal eltávolítása 

után a fedett terület halványsárga színt mutatott a nem fedett terület zöld színe mellett. A 

szakirodalomban nem találtunk adatot a termésfal ilyen jellegű árnyékoló hatásának leírásáról, 

ezért feltételeztük az etioláltsági tünetek kialakulását: a napraforgó szikleveleiben olyan átmeneti 

állapotok jelenhetnek meg a termésfal részleges takarása miatt, amelyben a plasztiszfejlődés 

megáll az etioplasztisz-kloroplasztisz differenciálódás folyamatában. 

Természetes körülmények között, talajban nevelt növények életideje jóval meghaladja a 

laboratóriumban, sötétben nevelt növényekét. Ennek oka az, hogy míg a természetben a fejlődő 

növények csak a csírázás kezdetén támaszkodnak a magban tárolt tartalék tápanyagokra, majd a 

talajfelszín fölé nőtt részek aktív fotoszintézise veszi át annak szerepét, addig sötétben a 

fotoszintézis hiánya miatt a tartalék tápanyagok felhasználása után a növények elpusztulnak. 

Felmerült a kérdés, vajon a talajban a csírázás kezdetén feltételezhetően kialakult etiolált állapot 

fennmarad-e a mélyebb rétegekben maradó szövetekben az öregedés során, illetve ezekben a 

szövetekben milyen Pkl/id komplexek és milyen plasztiszok vannak jelen? 
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3.  CÉLKITŰZÉSEK 

 

A 2.7. fejezetben megfogalmazott kérdések megválaszolásához, illetve a feltételezések 

igazolásához olyan növényi szöveteket tanulmányoztunk, amelyekben különböző árnyékolások 

következtében feltételezhetjük az etiolált állapot kialakulását. Talajban, természetes 

fényviszonyok között fejlődött búza első levél (Triticum aestivum L.) és borsó (Pisum sativum 

L.) epikotil szöveteit, illetve a talajfelszín fölé nőtt, termésfal által részlegesen fedett napraforgó 

(Helianthus annuus L.) sziklevelek különböző régióit vizsgáltuk. 

Munkánk fő céljának tekintettük annak ellenőrzését, hogy vajon a laboratóriumban 

mesterségesen sötétben nevelt növények jól modellezik-e a természetes állapotokat. Amennyiben 

igen, milyen fotokémiai reakciókban vesznek részt az etiolált állapotra jellemző pigmentformák. 

 

I. Ennek érdekében tanulmányozni kívántuk, hogy a talajban, természetes fény-sötét 

periódus mellett nevelt különböző növények talajszint alatti hajtásrészeiben megjelennek-

e etioláltsági tünetek. E munkákban a következő részfeladatokat tekintettük célnak: 

 

1.) Az egy- és kétszikű növények különböző morfológiája miatt különböző szervek 

fejlődnek a talaj takarásában. Össze akartuk hasonlítani, hogy ezekben a szervekben 

milyen talajmélységben alakul ki etiolált állapot. Ennek érdekében tanulmányozni 

akartuk e szervrészek pigmenttartalmát, 77K fluoreszcencia spektroszkópia 

alkalmazásával a Pklid spektrális formáinak a megjelenését, a szervek rövid idejű 

megvilágításával a Pklid formák fotokémiai aktivitását, illetve fény- és fluoreszcencia 

mikroszkópiával a pigmentek eloszlását, valamint transzmissziós elektronmikroszkóp 

segítségével a plasztiszok ultrastrukturáját. 

 

2.) A talajban, természetes fény-sötét periódus mellett nevelt növények föld feletti 

hajtásrészei fotoszintézist végeznek, tápanyaggal látják el a föld alatti szerveket, 

szöveteket, ezért a fényhiányban fejlődő szervek nem csak a raktározott tápanyagokra 

támaszkodhatnak, mint az etiolált csíranövények esetében. Emiatt e szervek a növény 

teljes vegetációs periódusában megmaradnak. Ellenőrizni akartuk, a fent felsorolt 

módszerekkel, hogy az öregedés során a talaj mélyebb rétegeiben maradó szövetekben 

fennmarad-e a csírázás kezdetére jellemző vagy ahhoz hasonló etiolált állapot. 
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II. Munkánk második részében olyan szervben terveztük tanulmányozni az etioláltsági 

állapot jelenlétét, amely a talajfelszín fölé emelkedik és emiatt közvetlenül fényen 

fejlődik a természetes megvilágítási periódusokban, ám egy külső szövetréteg különböző 

mértékben árnyékolja a szerv egyes szövetrétegeit. Erre a célra a napraforgó (Helianthus 

annuus L.) kaszattermése látszott alkalmasnak, mivel a termésfal a csírázást követően 

több napig részlegesen vagy jelentős mértékben takarja a szikleveleket. E minta esetében 

egy „megvilágítottsági grádiens” alakul ki, ami érdekes átmeneti állapotokat idézhet elő 

az etioplasztiszok és kloroplasztiszok, illetve a Pklid és Kl formák között. 

 

III. Munkánk harmadik részében célul tűztük ki, hogy tanulmányozzuk a sötétben fejlődött 

szervekben gyakran nagy mennyiségben felhalmozódó monomer Pkl és Pklid formák 

által kiváltott fotooxidációs reakciósorozatban a korábban leírt szinglet oxigén által 

közvetített II-es típusú fotooxidációs reakció mellett más, az I-es típusú reakcióra 

jellemző ROS formák szerepét az etiolált, majd megvilágított borsó epikotilok 

irreverzibilis hervadási folyamataiban. 

 

1.) Specifikus ROS indikátor molekulák alkalmazásával ki akartuk mutatni a 

fotooxidációs folyamatok részlépéseit és ROS köztestermékeit. 

 

2.) Ki akartuk mutatni a foooxidációs folyamatok szövettani és ultrastrukturális 

lokalizációját és össze akartuk hasonlítani a borsó epikotiljában kialakuló 

pigmenteloszlással. Ezzel további adatokat akartunk szolgáltatni a monomer Pkl és Pklid 

formák fotoszenzibilizációs szerepéről. 
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4.  ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1.  A kísérleti növények 

 

Munkánkban a talaj árnyékolásának hatását hexaploid búza (Triticum aestivum L. cv GK 

Öthalom) első levelén, illetve borsó (Pisum sativum L. cv. Zsuzsi) epikotilján tanulmányoztuk. 

Búza esetében 7 napos, míg borsó esetében 2, 4, 7, 15, 22, 29, 43, 58, 72 és 100 napos 

növényeket vizsgáltunk. A termésfal árnyékolását fekete-fehér csíkos (Helianthus annuus L. cv. 

“Iregi szürke csíkos”) és teljesen fekete (Helianthus annuus L. cv. ES Lolita) termésfallal 

rendelkező napraforgó fajták sziklevelein tanulmányoztuk. 

A talajban végzett megfigyelésekhez szükséges volt egy olyan kísérleti rendszer 

kidolgozása, amellyel a növények fejlődésének nyomon követése, illetve a mintavételezés is 

egyszerűen kivitelezhető volt. Másik fontos szempont a rendszer hordozhatósága volt, mivel a 

növények fejlődése természetes fényen zajlott, de a mintavételezést sötét szobában kellett 

végezni a fototranszformáció elkerülése miatt. Ehhez egy 15x30 cm nagyságú üvegfalú edényt 

alkalmaztunk, amelyet alufóliából készült, levehető külső borítással láttunk el. A magokat és a 

szemterméseket az edény hosszabb falaihoz ültettük távtartóval kialakított, nagyjából 1-1 cm 

széles talajszelvénybe (9. ábra). Így a fejlődő csíranövényekhez csak a talajfelszínen át juthatott 

fény, ami a természetes állapotoknak megfelel. A levehető borításnak köszönhetően a fejlődő 

növényeket megfigyelhettük és fényképezhettük az egyik oldalon, illetve mintákat vehettünk a 

másik oldalon. A búza és borsó növényeknél a mezőgazdasági szakirodalomban előírt standard 6 

és 5 cm-es vetési mélységet alkalmaztuk (Erdei 1987, internetes hivatkozás 1). A növényeket 

szobahőmérsékleten, természetes fényintenzitáson (16 h - 8 h fény-sötét ciklus; maximális 

fotonáram sűrűség (PFD): 1200 mol foton m
-2

s
-1

, átlag PFD: 700 mol foton m
-2

s
-1

) neveltük. 

A növényeket kétnaponta csapvízzel öntöztük. Borsó növények esetében az idősebb korban 

végzett vizsgálatoknál áttértünk az egyes növények cserépben történő nevelésére a többi 

körülmény változtatása nélkül. Ezt a módszert a növények mérete indokolta, mivel a nagyobb 

hajtás és gyökér miatt az 1 cm-es talajszelvényben nem volt elegendő hely, illetve tápanyag, 

valamint felmerült a növények egymást árnyékoló hatása is. A növények neveléséhez általános 

virágföldet (Biovital, pH 6.6-6.8) használtunk. 
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Vizsgálatainkhoz a 7 napos búza első levelét és a különböző korú borsó epikotilokat négy 

részre osztottuk: talajfelszín feletti 1 cm-es, a talajfelszín alatti 1 cm-es, majd a következő 2 cm-

es, illetve a legalsó 3 cm-es – borsó esetében 2 cm-es – régió (11. és 18. ábra). A legalsó régió a 

sötétben nevelt növényekre jellemző tulajdonságokat mutatta, így borsó epikotilok vizsgálata 

során ezt az epikotil részt mesterségesen sötétben nevelt növények legalsó – sziklevél fölötti 3 

cm-es – epikotil régiójával hasonlítottuk össze. Ehhez a növényeket vízkultúrában (csapvízben), 

szobahőmérsékleten (25 ºC) sötétben neveltük. A ROS formák kimutatásához a 10-15 cm-es 

csíranövények felső és alsó 2-3 cm-es részeit levágtuk és a maradék mintegy 6-9 cm-es epikotil 

darabot használtuk. A 100 napos borsó epikotilok esetében csak a talajfelszín alatti három 

epikotil régiót vizsgáltuk, mivel a talajfelszín feletti 1 cm-es régió teljesen zöld volt, a 77 K 

fluoreszcencia emissziós spektrumok csak a zöld levelekre jellemző sávokat mutatták. 

A következő kísérletsorozatban a napraforgó növényeket Petri csészében, nedves 

szűrőpapíron, természetes alacsony intenzitású fényben (20 mol foton s
-1

m
-2

; 12 h - 12 h fény-

sötét ciklus) neveltük. A termésfal természetes árnyékoló hatását előkísérleteink során 

megfigyeltük talajban nevelt napraforgó csíranövényeknél: a termésfal a növények 43 %-ában 

rajta maradt a talajfelszín fölé nőtt napraforgó szikleveleken befedve azok egy részét. 

9. ábra: Kísérleteink során a hordozható kísérleti növénynevelő rendszer egy 15x30 cm nagyságú 

üvegfalú edény volt, amit alufóliából készült, levehető külső borítással láttunk el. Középen lévő 

távtartóval az edény hosszanti falai mentén két oldalt nagyjából 1 cm széles talajszelvényt alakítottunk ki, 

ahová a magokat és a szemterméseket vetettük. Így a fejlődő csíranövényekhez csak a talajfelszínen át 

juthatott fény, ami a természetes állapotoknak megfelelt. A levehető borításnak köszönhetően a fejlődő 

növényeket megfigyelhettük és fényképezhettük az egyik oldalon, illetve mintákat vehettünk a másik 

oldalon. 
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A további vizsgálatokhoz a fényen nőtt és termésfal által részben takart szikleveleket 

három részre osztottuk: termésfal által fedett, fénynek teljesen kitett és átmeneti régióra. 

A szövetek egymást árnyékoló hatásának vizsgálatához fényre merőleges állású 

szikleveleket használtunk. A szikleveleket hosszában kettévágtuk és az így kapott négy réteget 

vizsgáltuk (33. ábra). 

A mintavétel minden növény esetében délelőtt 9 és 10 óra között történt a pigment 

tartalom diurnális változásának kiküszöbölése érdekében (Bukatsch és Rudolph 1963, Prombona 

és Argyroudi-Akoyunoglou 2004, Schoefs és Franck 2008). 

 

4.2.  A fotonáram sűrűség (PFD) mérése 

 

A fotonáram sűrűség méréséhez LI-189 típusú, Li-COR fotométert (Li-COR Inc., 

Lincoln, NE, USA) használtunk. A műszer méréstartománya 0.01-10000 mol foton m
-2

s
-1

 

intenzitás értékig terjed, felbontása 0.01 a 0.01-199.99 mol foton m
-2

s
-1

 tartományban, illetve 

0.1 a 200.0-1999.99 mol foton m
-2

s
-1

 tartományban. 

 

4.3.  A Pklid formák fotoaktivitásának vizsgálata 

 

A Pklid formák fotoaktivitásának tanulmányozásához flash (2 ms) megvilágítást, illetve 

alacsony pigment tartalom esetén rövid idejű megvilágítást (10 s) alkalmaztunk. Mindkét 

módszer alkalmas ehhez a vizsgálathoz, mivel ennyi energia elég a teljes fototranszformációhoz, 

de nem okozza a pigmentek kifakulását (bleaching). A flash megvilágításhoz Chinon 8000 

(Chinon, Yokohama, Japán) fényképészeti vakut használtunk, melynek energia kibocsátása 160J/ 

2 ms. A rövid idejű megvilágításhoz fehér fényű, 100 µmol foton m
-2

 s
-1

 intenzitású lámpát 

használtunk. A mintákat megvilágítás után 5 s elteltével folyékony nitrogénben lefagyasztottuk. 

A kísérleti minták előkészítését halványzöld fényben végeztük, amely korábbi 

vizsgálatok szerint nem vált ki fototranszformációt. 
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4.4.  Transzmissziós spektroszkópia 

 

A termésfal transzmissziós spektrumát Shimadzu UV-2101 PC (Shimadzu Corp., Kiotó, 

Japán) spektrofotométerrel mértük 400-800 nm-es tartományban. Az adatrögzítési gyakoriság 1 

nm, az optikai rés szélessége 0.5 nm volt. A küvetta oldalára fekete maszkot helyeztünk, amin 

egy 2×15 mm-es ablakot szabadon hagytunk, ahová a perikarpium egyik részét rögzítettük. 

 

4.5.  Fluoreszcencia spektroszkópia 

 

A Kl és előanyagainak jelenlétét illetve natív komplexeit 77 K fluoreszcencia 

spektroszkópiai módszerrel vizsgáltuk. A spektrumokat Fluoromax-3 spektrofluoriméterrel 

(Jobin Yvon-Horiba, Párizs, Franciaország) regisztráltuk. 440 nm és 460 nm hullámhosszúságú 

gerjesztő fényt és 0.1 s-os integrációs időt alkalmaztunk, az adatgyűjtés 0.5 nm-ként történt. A 

gerjesztési rés 2 nm, az emissziós rés 5 nm volt. A műszer minden mintáról három spektrumot 

mért, amit automatikusan átlagolt. 

 

4.6.  A fluoreszcencia emissziós spektrumok számítógépes analízise 

 

A fluoreszcencia spektrumok feldolgozását az SPSERV V 3.14 program (Copyright: 

Bagyinka Csaba, MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet) segítségével végeztük. A 

folyamat során három- és ötpontos lineáris simítást és alapvonal korrekciót alkalmaztunk az 

elektronikus zaj és a folyékony nitrogén forrásából származó zaj megszűntetésére, illetve 

különbségi spektrum számítást és Gauss komponensekre való bontást végeztünk. Ez utóbbi a 

hullámszám függvényében történt, majd az eredményeket a program a hullámhossz függvényébe 

visszakonvertálta. Az illesztés hibája minden esetben 1 % alatt volt. 

A borsó epikotilok átlag- és AVEDEV (az adatpontoknak az átlaguktól való átlagos 

abszolút eltérése) spektrumát Microsoft Excel 2000 programmal számítottuk ki. 
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4.7.  Pigment meghatározás 

 

A pigment tartalom meghatározásához minden esetben acetonos kivonást alkalmaztunk. 

A minták tömegét megmértük, dörzsmozsárban acetonnal (Molar Chemicals, Budapest, 

Magyarország) szobahőmérsékleten eldörzsöltük, majd szűrőpapíron átszűrtük. Az aceton 

koncentrációja a talajban nevelt növényeknél és a kontrollként használt vízkultúrában, sötétben 

nevelt borsó epikotilok esetében 100 % (v/v) (a szövetek víztartalma miatt a végső koncentráció 

80 %-nak felelt meg), napraforgó sziklevél esetében 80 % (v/v) volt. A kivonatok pigment 

tartalmát spektrofotométer és spektrofluoriméter segítségével határoztuk meg. A pigment 

tartalom kiszámításánál a szakirodalomban leírt, 80 % (v/v) acetonos oldatra vonatkozó képletet 

alkalmaztuk (Porra és mtsai 1989) minden esetben. A Pklid tartalom kiszámítását kalibrációs 

görbe alapján végeztük. Ehhez Cyclanthera explodens Naudin és kerti borsó (Pisum sativum L.) 

levél acetonos kivonatának megmértünk az abszorpciós spektrumát 550-800 nm között 

(Shimadzu UV-2101 PC, Shimadzu Corp., Kiotó, Japán) és meghatároztuk a pigment tartalmát 

Brouers és Michel-Wolwertz módszere (1983) alapján. A Pklid és Pkl pigmentek friss tömegre 

vetített moláris arányát (Pklid/Pkl M/M ft) a publikációban használt móltömegek alapján 

számítottuk ki (Brouers és Michel-Wolwertz 1983). Ezután a kivonatból hígítási sort 

készítettünk és szobahőmérsékleten fluoreszcencia emissziós spektrumokat mértünk az 

oldatokról (gerjesztési hullámhossz 430 nm). A kapott fluoreszcencia emissziós spektrumokban 

a 630 nm-nél megjelenő Pklid sáv maximumának változásából a koncentráció függvényében 

megszerkesztettük a kalibrációs görbét. A napraforgó esetében ugyanezen módszerrel tökmaghéj 

(Cucurbita pepo L. ’stájer’) 80 % (v/v)-os acetonos kivonatát használtuk kalibrációs görbe 

készítéséhez. A Pkl tartalom meghatározást fázis szeparációs módszerrel, petroléterben 

(forráspont 70 ºC, Molar Chemicals, Budapest, Magyarország) végeztük. Az acetonos 

kivonatokhoz egyenként ugyanannyi térfogategység petrolétert és vizet adtunk, majd erős 3 

percig tartó rázással a Pkl molekulákat az apoláros fázisba vittük át. A fázisok szétválását NaCl 

hozzáadásával és hűtéssel segítettük. A fluoreszcencia emissziós spektrumokat 

szobahőmérsékleten mértük. A Pkl-tartalmat a Pklid esetében használt kalibrációs görbével 

határoztuk meg. 

A talajban természetes fényen nevelt és a sötétben vízkultúrában nevelt növények 

pigment-tartalamának összehasonlításához megnéztük az azonos korú (15 napos), de különböző 

körülmények között nevelt epikotilok víztartalmát. Az epikotilokat 50 ºC-on, szárítószekrényben 

súlyállandóságig szárítottuk. A víztartalom százalékos arányát a kezdeti friss tömeg és a végső 
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száraz tömeg arányával határoztuk meg. Három parallel mérés eredményét átlagoltuk. A 

víztartalom közel azonosnak bizonyult a két nevelési körülmény esetén (talajban nevelt 

növényeknél 95.1 %, vízkultúrában nevelt növényeknél 96.0 %), ezért az azonos korú növények 

pigment tartalma összevethető. 

 

4.8.  Fény- és fluoreszcencia mikroszkópia 

 

A 0.5-1 mm vastag epikotil metszeteket kézzel készítettük éles borotvapenge segítségével 

gyenge zöld fény mellett, majd tárgylemezen 50 mM-os Na-aszkorbát (pH 7.0, 0.05 mM foszfát 

puffer) oldatcseppbe helyeztük a pigmentek fotooxidációs károsodásának elkerülése miatt. A 

metszeteket Olympus BH2-RFCA (Olympus, Tokió, Japán) mikroszkóppal hagyományos fény, 

illetve fluoreszcencia módban vizsgáltuk. Utóbbi esetben levágó szűrőt alkalmaztunk, ami a 

gerjesztő fény 490 nm alatti tartományát engedte át. A 495 nm fölötti tartomány kiszűrésével a 

gerjesztő fény kamerába történő visszaverődését akadályoztuk meg. A felvételeket a 

mikroszkóphoz csatlakoztatott Nikon COOLPIX 950 (Nikon, Tokió, Japán) típusú digitális 

fényképezőgéppel rögzítettük. 

 

4.9.  Elektronmikroszkópia 

 

Az etiolált borsó epikotilok különböző régióiból vett mintákat halvány zöld fénynél 

glutáraldehidben (2.5 %, 3 óra) fixáltuk, majd ozmium-tetroxidban (1 %, 2 óra) utófixáltuk 70 

mM Na-K foszfát puffert (pH 7.2) alkalmazva a fixálókban. A pufferes mosások (három 

alkalommal tíz perc mindegyik fixáló után), majd a növekvő alkohol sorral történő dehidratálás 

után a minták beágyazásra kerültek Durcupan ACM (Fluka Chemie AG, Buchs, Svájc) 

műgyantába. Az ultravékony (70 nm) metszeteket Reichert Jung Ultracut E mikrotómmal 

(Reichert-Jung AG, Bécs, Ausztria) készítettük, majd uranil-acetáttal (5 %) és ólom-citráttal 

kontrasztosítottuk. A metszeteket Hitachi 7100 TEM transzmissziós elektronmikroszkóppal 

(Hitachi, Tokió, Japán) 75 kV gyorsító feszültség mellett, illetve Jeol JEM 1011 TEM 

transzmissziós elektronmikroszkóppal (Jeol Ltd., Tokió, Japán) 60 kV gyorsító feszültség mellett 

vizsgáltuk. 
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A plasztiszokban a PLB és keményítő előfordulás %-os gyakoriságának 

meghatározásához csak a struktúrák jelenlétét vettem figyelembe, az egy plasztiszon belüli 

PLB(k) és keményítő(k) számát nem. 

 

4.10.  Reaktív oxigén gyökök (ROS) kimutatása specifikus jelölőfestékekkel 

 

Az etiolált borsó epikotilokban a megvilágítás hatására képződő szuperoxid anion gyök 

kimutatásához NBT (nitroblue tetrazolium) festést alkalmaztunk. Az epikotil darabokba 

üvegcsőben 0.6 mM halványsárga színű NBT-oldatot infiltráltunk, majd 30 perces sötét 

inkubáció után fehér fénnyel (600 µmol foton m
-2

s
-1

) megvilágítottuk. A szuperoxid anionnal 

történő reakció során kékesszürke formazán keletkezik (Beyer és Fridovich 1987). A pozitív 

színreakció 10 perc után szabad szemmel látható volt. 

 A hidrogén-peroxid kimutatáshoz 3,3′-diaminobenzidin (DAB) festést alkalmaztunk. A 

kimutatás alapja a DAB oxidációja, amit a peroxidáz hidrogén-peroxid jelenlétében katalizál. A 

folyamat során oldhatatlan barna színű csapadék keletkezik (Malmgren és Olsson 1977, Thordal-

Christensen és mtsai 1997). A festés előtt a csíranövényeket 20 percig fehér fénnyel (600 µmol 

foton m
-2

s
-1

) megvilágítottuk, majd az epikotilok középső 6-9 cm-es régiójába üvegcsőben 5 mM 

DAB oldatot infiltráltunk vákuum alkalmazásával, végül 18 h át sötétben inkubáltuk. A kialakult 

barna színreakció szabad szemmel látható volt. 

 

4.11.  Hidrogén-peroxid kimutatása elektonmikroszkópiával 

 

A hidrogén-peroxid sejten belüli lokalizációjának kimutatásához cérium-klorid 

citokémiai festést alkalmaztunk (Bestwick és mtsai 1997). A módszer alapja a cérium-

perhidroxid csapadék kialakulása hidrogén-peroxid jelenlétében, ami elektronmikroszkópos 

technikával kimutatható. Az epikotilok kis darabjait frissen elkészített 5 mM-os cérium-klorid 

oldatban (50 mM MOPS puffer, pH 7.2) inkubáltuk 30 percig, majd 30 perces megvilágítás (300 

µmol m
−2

 s
−1

 PFD) után fixáltuk. Kontrollként a cérium-klorid-kezelt, nem megvilágított 

epikotilokat használtuk. A szövetek fixálása két lépésben történt (2 % glutáraldehid 3 h és 1 % 

ozmium-tetroxid 2 h, mindkét fixálószer 0.1M K–Na–foszfát pufferben volt feloldva, pH 7.2), 



39 

 

majd a növekvő alkohol sorral történő dehidratálás után a minták beágyazásra kerültek Durcupan 

ACM (Fluka Chemie AG, Buchs, Svájc) műgyantába. Az ultravékony (60-80 nm) metszeteket 

Reichert Jung Ultracut E mikrotómmal (Reichert-Jung AG, Bécs, Ausztria) készítettük, majd 5 

%-os uranil-acetáttal (4 perc) és ólom-citráttal (6 perc) kontrasztosítottuk (Reynolds 1963). A 

metszeteket Hitachi 7100 TEM transzmissziós elektronmikroszkóppal (Hitachi, Tokió, Japán) 75 

kV gyorsító feszültség mellett vizsgáltuk. 

 

4.12.  EPR (Elektron Paramágneses Rezonancia) spektroszkópia 

 

A hidroxilgyök kimutatásához EPR spektroszkópiát alkalmaztunk. A sötétben nevelt, 7 

napos borsó epikotilokat három részre osztottuk (apikális-felső, középső és bazális-alsó) gyenge 

zöld fény mellett és POBN (α-(4-piridil-1-oxid)-N-terc-butil-nitron, 40 mM) 1 %-os etanolos 

oldatában (50 mM K–foszfát pufferben, pH 7.0) inkubáltuk (2 h) (Renew és mtsai 2005). A 

reakció során a hidroxil gyök az etanollal reagál és hidroxi-etil gyök keletkezik, amit a POBN 

csapdában tart és így stabil, hosszú életű komplex keletkezik (Ramos és mtsai 1992). Az 

inkubálás után 30 percig megvilágítottuk (300 µmol m
−2

 s
−1

 PFD) és azonnal a spektrométerben 

megmértük. A kontroll mintákat megvilágítás helyett sötétben tartottuk 30 percig. Az EPR 

spektrumokat Bruker ESP300 spektrométerrel (Rheinstetten, Germany) regisztráltuk 

szobahőmérsékleten (9.74 GHz mikrohullám frekvencia, 100 kHz modulációs frekvencia, 

moduláció amplitúdó 2 G, 63 mW mikrohullám erősség). A kvantifikáláshoz alapvonal 

korrekciót és 15-pontos polinomiális szűrőt alkalmaztunk. A hidroxil gyök mennyiségi 

meghatározásához az EPR abszorpciós csúcsok integrál értékeit használtuk. 

 

 

 

 

 

 

  



40 

 

5.  EREDMÉNYEK 

 

Munkánk első részében a talaj, illetve a termésfal, mint természetben előforduló 

árnyékoló tényezők hatását vizsgáltuk búza és borsó csíranövények különböző szervein. 

 

5.1.  A talaj, mint optikai szűrő, a talaj fényáteresztő képessége 

 

Kutatásunk első részében arra voltunk kíváncsiak, hogy a talajban milyen mélységig jut 

le fény, illetve a felszín alatt fejlődő növényi szövetekben megjelennek-e etioláltsági tünetek. 

Ezért megvizsgáltuk a növények neveléséhez használt általános virágföld fényáteresztő 

képességét. Méréseinket szabadföldi körülmények között, különböző fényintenzitásokon 

végeztük. Eredményeink azt mutatták, hogy egyenletes talajfelszín és szemcseeloszlás esetén 1 

cm vastag talajréteg már nem enged át az általunk használt fénymérő által érzékelhető fényt (2. 

táblázat). 

 

 

 

Talajréteg vastagsága          

(cm) 
Fotonáram sűrűség (mol foton m

-2
s

-1
) 

0 1150 800 600 500 

0.5 1.6 1.2 0.5 0.3 

1 0 0 0 0 

 

A természetben a talajok különböző fizikai-kémiai 

tulajdonsága, az éghajlat befolyásoló hatása, illetve a 

növényzet által kialakított mikroklimatikus viszonyok 

miatt a talajfelszín nem teljesen összefüggő és a 

talajszemcsék eloszlása sem egyenletes. A talajfelszín 

egyenetlenségét fokozza, hogy a fejlődő csíranövények 

feltörik azt, így a repedéseken át mélyebb rétegekbe is 

juthat le fény (10. ábra). 

  

2. táblázat: A kísérleteinkben használt általános virágföld fényáteresztő képessége különböző 

fényintenzitások esetén. A méréseket szabadföldi körülmények között végeztük egyenletes talajfelszín és 

szemcseeloszlás mellett. 

10. ábra: A természetben fejlődő 

csíranövények áttörik a talajfelszínt, 

így a keletkező réseken át fény juthat 

le a mélyebb rétegekbe is. 
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5.1.1.  Etioláltsági tünetek talajban fejlődő 7 napos búza föld alatti hajtásrészében 

 

Ebben a kísérletsorozatban azt vizsgáltuk, hogy a talajfelszín alatt fejlődő levélrégiókban 

kialakulnak-e etioláltsági tünetek az alacsony fényintenzitás, illetve a fényhiány következtében. 

A csíranövények 7 napos kor körül érték el a felszínt, de a fejlődés sebessége nagy 

különbségeket mutatott. Ebben a korban a növények átlagos hossza 6.89 ± 2.76 cm volt (n=16). 

Vizsgálatainkhoz a növények első levelét használtuk, amelyekből a következők szerint vettünk 

mintákat: talajfelszín feletti 1 cm-es (A), a talajfelszín alatti 1 cm-es (B), majd a következő 2 cm-

es (C), illetve a legalsó 3 cm-es szegmenst (D) vizsgáltuk meg (11. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghatároztuk a különböző régiók pigment tartalmát. Kl-a és Kl-b pigmenteket a 

talajfelszín feletti és alatti 1 cm-es régiókban egyaránt ki tudtunk mutatni. Mennyiségük a felszín 

11. ábra: A talajban fejlődött 7 napos búza (Triticum aestivum L.) növényeket szegmensekre osztottuk: 

talajfelszín feletti (A), a talajfelszín alatti 1 cm-es (B) rész, a következő 2 cm-es rész a felszín alatt 1-3 cm-

es mélységben (C) és a legalsó 3 cm-es régió 3-6 cm-es mélységben (D). A méretvonal 1 cm-nek felel meg. 
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feletti szegmensben nagyobb volt. Az alsóbb régiókban klorofillokat nem tudtunk kimutatni. 

Pklid pigmentet azonban minden régióban találtunk – a talajfelszín felett is –, a talajfelszín alatt 

jellemzően lefelé haladva csökkenő mennyiségben. Emellett Pkl is jelen volt ezekben a 

szövetekben szintén minden régióban lefelé haladva csökkenő mennyiségben (3. táblázat). 

 

Levél 

régiók 

Pklid         

(µg/g ft)           

± sd 

Pkl         

(µg/g ft)        

± sd 

Pklid/Pkl        

(M/M ft)                 

± sd 

Kl-a          

(µg/g ft)          

± sd 

Kl-b          

(µg/g ft)          

± sd 

A 2.57 ± 0.73 0.86 ± 0.19 2.99 ± 0.31 38.43 ± 10.13 12.47 ± 3.91 

B 3.48 ± 1.22 0.76 ± 0.29 4.68 ± 0.55 11.53 ± 7.06 2.08 ± 1.63 

C 2.67 ± 1.49 0.63 ± 0.41 4.45 ± 0.53 n.d. n.d. 

D 1.60 ± 1.03 0.41 ± 0.30 4.14 ± 0.40 n.d. n.d. 

 

A talajfelszín feletti minták esetében kétféle 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumot 

találtunk. Egyrészt olyan spektrumokat kaptunk, amikben csak a zöld levelekre jellemző sávok 

voltak láthatók 685, 696 és 741.5 nm-es maximumokkal (12. ábra A1 spektrum), illetve ezek 

mellett olyan spektrumok is voltak, melyek nyomokban Pklid formák sávjait is mutatták 632.5, 

illetve 654 nm-nél, amiket 50-szeres nagyítással tudtunk láthatóvá tenni (12. ábra A2 spektrum). 

A talajfelszín alatti 0-1 cm-es régióban hasonló spektrumokat kaptunk, de az etiolált levelekre 

jellemző Pklid formák sávintenzitása kissé nagyobb volt (12. ábra B spektrum). Átmeneti régiót 

találtunk a felszín alatti 1-3 cm-es mélységben, itt a Pklid formák sávintenzitása nagyobb volt, 

illetve csak egy sáv jelent meg ezek mellett 685 nm-es maximummal (12. ábra C spektrum). A 

lejjebb lévő levélszegmens az etiolált levelekre jellemző spektrális jellegzetességeket mutatta: 

Pklid formák sávjai jelentek meg az emissziós spektrumokban (12. ábra D spektrum). Több 

minta esetében azonban 674 nm-nél is megjelent egy Kl-a jelenlétére utaló sáv, ami ráépült a 

Pklid komplexek vibrációs alsávjaira. 

 

  

3. táblázat: 7 napos talajban, természetes fényviszonyok között nevelt búza (Triticum aestivum L.) első levél 

pigment tartalma a talajfelszín fölötti 1 cm-es (A), a talajfelszín alatti 1 cm-es (B) régióban, továbbá a 

talajfelszín alatti 1-3 cm-es (C) és 3-6 cm-es mélységben (D). (n=6, ft=friss tömeg, n.d.=nem detektálható, 

M/M ft = a pigmentek moláris tömegének aránya friss tömegre vonatkoztatva) 
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A Pklid formák fotoaktivitásának vizsgálatához a legalsó, etiolált régiót 

szobahőmérsékleten fehér fénnyel 10 s-ig megvilágítottuk. Ennek hatására a 655 nm-es sáv 

eltűnt és 692 nm-nél Klid sáv maximuma, illetve 675 nm-nél széles váll jelent meg az emissziós 

spektrumokban. A 633 nm-es maximummal megjelenő Pklid forma sávja megmaradt, de az 

intenzitása csökkent, mellette 650 nm-nél kis intenzitású sávot találtunk (13. ábra). 

 

 

 

 

 

  

12. ábra: A talajban, természetes fényviszonyok között nevelt, 7 napos búza (Triticum aestivum L.) első 

levele szegmenseinek 440 nm-es gerjesztéssel mért 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumai: 1 cm-es 

szegmens közvetlenül a talajfelszín fölött (A1, A2), illetve alatt (B), következő 2 cm hosszú rész a felszín 

alatti 1-3 cm-es mélységből (C) és a legalsó 3 cm-es rész a felszín alatti 3-6 cm-es mélységből (D). A 

spektrumokat a maximumukra normáltuk és az y tengely mentén eltoltuk. Az (A1, A2) és (B) spektrumok 

esetében 600-660 nm között a spektrum adatainak ötvennel megszorzott értékeit is feltüntettük (*50). A 

jobboldali ábrán a méretvonal 1 cm-nek felel meg. 
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A talajfelszín feletti 1 cm-es régióban a plasztiszok 72 %-a átmeneti típusú etio-

kloroplasztisz volt, amelyek gránumok mellett PLB-ket is tartalmaztak (14.A1 ábra). Ezek 

mellett fejlett gránumos kloroplasztiszok (14.A2 ábra) is megjelentek a vizsgált felvételek 28 %-

án. Érdekes módon, hasonló jelenséget figyeltünk meg a felszín alatti 1 cm-es régióban is (14.B1 

és B2 ábra), ám itt az etio-kloroplasztiszok aránya 83 %-nak bizonyult. A plasztiszok mérete és a 

PLB előfordulási gyakorisága nagyon hasonló volt a két területen (4. táblázat). A felszín alatti 1-

3 cm-es mélységben lévő plasztiszokban jellemzően tilakoid membránok és nagyméretű PLB-k 

együtt voltak jelen (14.C1 ábra), illetve PLB nélküli plasztiszokat is találtunk (14.C2 ábra). A 

PLB-kre érdekes gyűrű alakú elrendeződés volt jellemző (14.A1, B1 és C1 ábra). Lefelé haladva 

a plasztiszok nagysága fokozatosan csökkent a PLB előfordulási gyakoriságával együtt (4. 

táblázat). A legalsó levélrégióban jóval kevesebb plasztisz jellegű struktúrát találtunk, a 

mintákban pro- és etioplasztiszok egyaránt megtalálhatók voltak. A plasztiszokban jellegzetes 

perforált membránokat találtunk sok esetben (14.D ábra). Mindemellett a PLB előfordulási 

gyakorisága jelentősen lecsökkent (4. táblázat). 

13. ábra: Talajban, természetes fényviszonyok között nevelt 7 napos búza (Triticum aestivum L.) első levél 

legalsó (3-6 cm-rel a talajfelszín alatt) régiójának 77 K fluoreszcencia emissziós spektruma megvilágítás 

nélkül (folytonos vonal), illetve rövid idejű megvilágítás (fehér fény, 750 µmol foton m
-2

s
-1

, 10 s) után 

(szaggatott vonal). A spektrumokat a maximumukra normáltuk. A gerjesztő fény hullámhossza 440 nm 

volt. 
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14. ábra: A talajban, természetes fényviszonyok között nevelt 7 napos búza (Triticum. aestivum L.) első 

levelének különböző szegmenseiben megfigyelt plasztiszok ultrastrukturája: 1 cm hosszú levélszegmens 

közvetlenül a talajfelszín fölött (A1 és A2), illetve alatt (B1 és B2), következő 2 cm hosszú rész a felszín 

alatti 1-3 cm-es mélységből (C1 és C2) és a legalsó 3 cm-es rész a felszín alatti 3-6 cm-es mélységből (D). A 

képen az adott szegmensben talált leggyakoribb (A1, B1 és C1) és mellettük a ritkán előforduló plasztisz 

típusok (A2, B2 és C2) láthatók. A méret-vonalak 1 µm-nek felelnek meg. 
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5.1.2.  Etioláltsági tünetek a borsó epikotil talaj alatti szegmensében 

 

Ebben a kísérletsorozatban a talajban fejlődő borsó csíranövények epikotil régióját 

vizsgáltuk. A borsó hipogeikus fejlődésű, ezért a sziklevél környéki hajtásrész a legidősebb. A 

magokat 5 cm mélyre vetettük, és a növényeket természetes fényviszonyok között, talajban 

neveltük (15. ábra). 

 

 

 

Minta 

Megfigyelt 

plasztiszok 

száma (db) 

Átlagos hossz 

(µm) ± sd 

PLB előfordulási 

gyakorisága (%) 

Keményítő 

előfordulási 

gyakorisága (%) 

A 62 3.98 ± 1.04 71 6.5 

B 77 3.90 ± 1.16 76 0 

C 75 2.95 ± 0.84 60 4 

D 78 2.19 ± 0.77 52 22 

4. táblázat: Az plasztiszok mérete, illetve a PLB és a keményítő előfordulási gyakorisága 7 napos, 

talajban, természetes fényviszonyok között nevelt búza (Triticum aestivum L.) növények első levelének 

különböző régióiban. A: a talajfelszín feletti 1 cm-es régió, B: felszín alatti 1 cm-es régió, C: 2 cm-es régió 

a felszín alatti 1-3 cm-es mélységben, illetve D: legalsó 3 cm-es régió. 

 

 

15. ábra: Borsó (Pisum sativum L.) növények fejlődése a talajban. A csíranövény képe az interneten talált 

kép alapján készült (internetes hivatkozás 2). A méret-vonal 1 cm-nek felel meg. 
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A kísérletek során megfigyeltük, hogy míg a sötétben nevelt növények csupán 22-25 

napig voltak életképesek, addig a természetes fényviszonyok között, talajban nevelt növények 

több mint 100 napig éltek. A mintákat 2, 4, 7, 15, 22, 29, 43, 58, 72 és 100 napos korban vettük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első 5 napig a növények hasonló ütemben fejlődtek, az átlagos hosszuk hasonló 

értéket mutatott: 2 napos korban 3 cm körül, 4 napos korban 8.5 cm körül volt mindkét nevelési 

körülmény esetén (16. ábra). Az első jelentős különbséget 7 napos korban észleltük mind 

makroszkóposan, a növények habitusát tekintve, mind sejtszinten. A csíranövények fényre került 

része aktívan fotoszintetizált, valamint leállt az epikotil intenzív megnyúlása, így az etiolált 

növények átlagos hossza közel háromszorosa lett a talajban fejlődő csíranövényekének (16. 

ábra). A sötétben nevelt növények tartalék tápanyagai kimerültek és 22-25 napos korban a 

vízkultúrában nevelt etiolált növények elpusztultak. A természetes fényen nevelt növények aktív 

fotoszintézist folytatva továbbfejlődtek, termést hoztak és akár 100 napig is életképesek 

maradtak. Eredményeink azt mutatták, hogy az epikotilokban a fejlődés során csökkenő Kl- és 

növekvő Pklid-gradiens alakult ki a talajban lefelé haladva. Az alsóbb régiókban Pklid mellett 

Pkl is kimutatható volt. A pigment tartalmat 7 és 100 napos korban határoztuk meg (5. és 8. 

táblázat). A legalsó régió mind spektrálisan, mind ultrastrukturálisan az etiolált növényekre 

16. ábra: Talajban, természetes fényen (vonalkázott oszlopok), illetve vízkultúrában, sötétben (üres 

oszlopok) nevelt borsó (Pisum sativum L.) csíranövények hossznövekedése fejlődésük során. Szignifikáns 

különbség 7 napos korban jelentkezett: az etiolált növények nagyobb mértékű megnyúlást mutattak, de 

élettartamuk mindössze 22-25 nap volt. (n=6) 
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jellemző képet mutatta még 100 napos korban is (26. és 27. ábra). Mindezek mellett 

megfigyeltük járulékos gyökerek kialakulását is (24. és 25. ábra). 

A csíranövények fejlődése során három állapot bizonyult igen érdekesnek: a talaj 

mélyebb rétegeiben lévő, feltételezhetően etiolált állapot (2 napos kor), az első jelentős 

különbségeket mutató 7 napos, illetve az öregedés végét jelentő 100 napos kor. További 

munkánkban ezért ezekre fókuszáltunk. 

 

5.1.2.1.  A 2 napos borsó csíranövény jellemzése 

 

Két napos korban a talaj takarásában fejlődő csíranövények mérete (3.17 ± 1.04 cm) és 

morfológiája nagyon hasonló volt a vízkultúrában sötétben nevelt csíranövényekéhez (3.33 ± 

1.53 cm). 77 K fluoreszcencia emissziós spektroszkópiával megvizsgáltuk a levél és az epikotil 

pigment komplexeit. A kapott spektrumok nem mutattak szignifikáns különbséget egyik növényi 

résznél sem, mindkét nevelési körülmény esetén a sötétben nevelt növényekre jellemző sávok 

jelentek meg. Ebben a fejlődési állapotban a levelek is epikotil jellegű spektrumot adtak 440 nm-

es gerjesztés mellett: a monomer Pklid forma sávja dominált 632 nm-nél (17.A és B ábra), illetve 

megjelent – levelek esetében erőteljesebb vállként (17.A ábra) – 654 nm-nél az oligomer forma 

sávja is. 460 nm-es gerjesztést alkalmazva a levelekben a dimer és az oligomer forma sávjai 

nagyobb intenzitással jelentek meg (17.A ábra). 
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5.1.2.2.  A 7 napos borsó csíranövény jellemzése 

 

7 napos korban a talajban fejlődött csíranövények átlagos hossza 8.4 ± 3.3 cm (n=14), a 

sötétben nevelt növények átlagos hossza 24.3 ± 2.8 cm (n=14) volt (18. ábra). A talajban 

fejlődött növények epikotilja a sárgásfehértől zöldig tartó színátmenetet mutatott. 

Vizsgálatainkhoz ezeket az epikotilokat négy részre osztottuk: 1 cm hosszú rész közvetlenül a 

talajfelszín fölött (A), 1 cm hosszú rész közvetlenül a talajfelszín alatt (B), következő 2 cm 

hosszú rész a felszín alatti 1-3 cm-es mélységből (C) és a legalsó 2 cm-es rész a felszín alatti 3-5 

cm-es mélységből (D) (18. ábra). 

17. ábra: 2 napos borsó (Pisum sativum L.) csíranövény levelének (A) és epikotil régiójának (B) 77 K 

fluoreszcencia emissziós spektruma 440 nm-es (folytonos vonal), illetve 460 nm-es (szaggatott vonal) 

gerjesztési hullámhossz alkalmazásával. A méret-vonal 0.5 cm-nek felel meg. 
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A Kl-típusú pigmentek jelenléte mikroszkóposan igazolható volt, a Pkl(id)/Kl(id) 

molekulák autofluoreszcenciája alapján. A szöveti lokalizáció vizsgálatához fluoreszcencia 

mikroszkópiát használtunk a hagyományos fénymikroszkópia mellett. Keresztmetszeteket 

készítettünk az epikotilok legalsó régiójából az eltérő körülmények között nevelt növényekből, 

és tanulmányoztuk azok szöveti felépítését. Sajátos nyaláb-elrendeződést találtunk a központi 

hengerben, amire két nagyobb és két kisebb méretű összetett kollaterális nyílt nyaláb és a 

háncsrost erőteljes jelenléte volt jellemző, a kortexben pedig két levélnyomnyaláb és két 

rostköteg volt látható. Fluoreszkáló területeket találtunk a kortexben - az epidermisz alatti 1-3 

sejtrétegben, a levélnyomnyalábok és a rostkötegek körül, maguk a rostok zölden, a Kl-típusú 

pigmentek pedig pirosan fluoreszkáltak. Továbbá az egész központi hengerben a zölden 

fluoreszkáló háncs- és farost kivételével a pigmentek piros fluoreszcenciája látszott (19. ábra). 

Ez az elrendezés jellemző volt a vízkultúrában és a talajban nevelt növényekre is (5. táblázat). 

 

  

18. ábra: Talajban, természetes fényviszonyok között (16 h fény, 8 h sötét; maximum PFD 1200 mol 

foton m
-2

s
-1

, az átlag PFD 700 mol foton m
-2

s
-1

 volt) nevelt, 7 napos borsó csíranövény (Pisum sativum L.) 

(A). A magokat 5 cm mélyre vetettük és kétnaponta öntöztük. A növény melletti betűk az általunk vizsgált 

egyes epikotil régiókat jelölik: 1 cm hosszú rész közvetlenül a talajfelszín fölött (A), illetve alatt (B), 

következő 2 cm hosszú rész a felszín alatti 1-3 cm-es mélységből (C) és a legalsó 2 cm-es rész a felszín alatti 

3-5 cm-es mélységből (D). Összehasonlításként laboratóriumi körülmények között, teljes sötétben, 

vízkultúrában nevelt, ugyanolyan korú csíranövényeket vizsgáltunk (B). A méret-vonalak 1 cm-nek 

felelnek meg. 
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A következő lépésben pigmentkivonást végeztünk az egyes epikotil szegmensekből. A 

talajfelszín feletti régióban csak Kl-t találtunk. A talajfelszín alatti első szegmensben is volt Kl, 

de a mennyisége az előző régióban talált Kl mennyiségének csak mintegy 15 %-a volt. Emellett 

nyomokban Pklid is kimutatható volt. Az epikotil középső, a talajfelszín alatti 1-3 cm-es 

mélységben lévő régiójában nagyobb mennyiségű Pklid, illetve kis mennyiségű Pkl pigmentet is 

találtunk. Míg a legalsó régióban, a talajfelszín alatti 3-5 cm-es mélységben Pklid és Pkl volt a 

meghatározó, illetve nyomokban Kl-t is megfigyeltünk (5. táblázat). 

 

  

19. ábra: 7 napos, talajban, természetes fényviszonyok között nevelt borsó (Pisum sativum L.) növények 

epkotiljának 3-5 cm-es mélységben lévő (A, B), illetve vízkultúrában sötétben nevelt (C, D) növények 

legalsó 3 cm-es régiójából származó minták fény- és fluoreszcens mikroszkópos keresztmetszeti képe. A 

vörös autofluoreszcencia jelzi a Plid/Klid jelenlétét. A méret-vonalak 1 mm-nek felelnek meg. 
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5. táblázat: 7 napos, talajban, természetes fényviszonyok között nevelt borsó (Pisum sativum L.) epikotilok 

pigment tartalma a talajfelszín fölötti 1 cm-es (A), a talajfelszín alatti 1 cm-es (B) régióban, továbbá a 

talajfelszín alatti 1-3 cm-es (C) és 3-5 cm-es mélységben (D). Összehasonlításként az E sorban megadtuk a 

vízkultúrában, sötétben nevelt borsó csíranövények legalsó 3 cm-es epikotil régiójának pigment-tartalmát 

(E). (n=6, ft=friss tömeg, M/M ft = a pigmentek moláris tömegének aránya friss tömegre vonatkoztatvan, 

n.d.=nem detektálható) 

 

Epikotil 

régiók 

Pklid       

(µg/g ft)        

± sd 

Pkl          

(µg/g ft)         

± sd 

Pklid/Pkl    

(M/M ft)             

± sd 

Kl-a                

(µg/g ft)          

± sd 

Kl-b                  

(µg/g ft)             

± sd 

Talajban 

fejlődött 

növény 

A n.d. n.d. n.d. 34.78 ± 15.40 21.09 ± 9.59 

B 0.02 ± 0.03 n.d. n.d. 6.31 ± 3.67 3.56 ± 2.07 

C 0.13 ± 0.06 0.06 ± 0.03 4.15 ± 2.76 0.05 ± 0.04 0.02 ± 0.02 

D 0.14 ± 0.06 0.06 ± 0.04 4.50 ± 3.33 0.002 ± 0.004 n.d. 

Vízkultúrás 

növények 
E 0.20 ± 0.05 0.03 ± 0.005 9.95 ± 3.49 0.03 ± 0.03 0.01 ± 0.01 

 

A különböző epikotil régiókban lévő pigmentek natív spektrális tulajdonságait 77 K 

fluoreszcencia emissziós spektroszkópiával tanulmányoztuk. A talajfelszín feletti régió 

spektrumában a zöld levelekre jellemző Kl-protein komplexek sávjait kaptuk 686, 696 és 731 

nm-es maximumokkal (20. ábra, A spektrum). Közvetlenül a talajfelszín alatti régiónál is 

megjelentek a Kl-protein komplexek sávjai, de nagyon kis intenzitással Pklid sávokat is kaptunk 

(20. ábra, B spektrum), amit 10×-es nagyítással láthatóvá tettünk; 630 és 654 nm-nél jelentek 

meg sávok. A középső régióban a Pklid sávok nagyobb intenzitással jelentek meg, illetve csak 

egyetlen Kl-protein komplex sávot kaptunk 682 nm-es maximummal (20. ábra, C spektrum). A 

legmélyebben fejlődött epikotil régió emissziós spektrumában az etiolált növényekre jellemző 

Pklid sávokat kaptunk 633 és 655 nm-nél. Kl csak nyomokban jelent meg ezekben a 

szövetekben, a sávok nagyon alacsonyak voltak és átfedtek a Pklid formák vibrációs sávjaival 

(20. ábra, D spektrum). 
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A talajban fejlődött epikotilok legalsó régiója etioláltsági tüneteket mutatott, így 

megvizsgáltuk az ott megjelenő Pklid formák fotoaktivitását. Rövid idejű megvilágítás hatására a 

77 K fluoreszcencia emissziós spektrumokból eltűnt a 655 nm-nél emittáló Pklid forma sávja és 

ezzel párhuzamosan megnőtt a relatív sávintenzitás 665 nm felett, 691 nm-nél pedig maximumot 

lehetett kimutatni, ami Klid keletkezését mutatta (a spektrumot nem mutatom). 

Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy a talajban fejlődött növények legalsó epikotil régiója 

és az etiolált növények epikotiljának spektrális tulajdonságai mennyire hasonlítanak, 14-14 

növényt felhasználva átlagspektrumokat számítottunk ki (21. ábra). A két spektrum nagyon 

hasonló volt, mindkét esetben a 633 nm-nél emittáló monomer Pkl/id forma sávja dominált, 

illetve megjelent az oligomer Pklid forma sávja 654 nm-es vállként. A Pklid formák relatív 

arányának meghatározásához a spektrumokat integráljukra normáltuk, majd Gauss-

komponensekre bontottuk a 610-670 nm-es régióban. Mindkét esetben négy komponenst 

20. ábra: Talajban, természetes fényviszonyok között fejlődött, 7 napos borsó (Pisum sativum L.) epikotil 

77 K fluoreszcencia emissziós spektrumai: 1 cm hosszú szegmens közvetlenül a talajfelszín fölött (A), 

illetve alatt (B), következő 2 cm hosszú szegmens a felszín alatti 1-3 cm-es mélységből (C) és a legalsó 2 

cm-es szegmens a felszín alatti 3-5 cm-es mélységből (D). A spektrumokat maximumukra normáltuk és az 

y tengely mentén eltoltuk. A gerjesztési hullámhossz 440 nm volt. 

B*10: 600-660 nm között a spektrum adatainak tízzel megszorzott értékei. 

A jobboldali ábrán a méret-vonal 1 cm-nek felel meg. 
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találtunk: 630.3, 636.8/637.2, 645.4 és 654.1 nm-es maximummal, ezek intenzitás-arányai 

nagyon hasonlóak voltak (21. ábra és 6. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum érték      

(nm) 

Fél-érték 

szélesség (nm) 

Százalékos arány 

(%) 

A talajban fejlődött 

növények legalsó 

epikotil régiója 

630.3 13.5 48.9 

636.8 12.7 31.5 

645.4 10.3 7.1 

654.1 12.4 12.5 

A vízkultúrában, 

sötétben nevelt 

növények epikotiljának 

legalsó régiója 

630.3 13.5 49.9 

637.2 13.2 33.3 

645.4 11.2 8.0 

654.1 12.4 8.8 

6. táblázat: A 7 napos, talajban természetes fényen (A), illetve vízkultúrában, teljes sötétben nevelt (B) 

borsó (Pisum sativum L.) epikotilok átlagspektrumaiban (gerjesztési hullámhossz 440 nm) Gauss 

komponensekre történő bontással kimutatható spektrális formák és azok százalékos arányai (n=14). 

21. ábra: A 7 napos, talajban természetes fényen (A), illetve vízkultúrában, teljes sötétben nevelt (B) borsó 

(Pisum sativum L.) epikotilok átlagspektrumának Gauss komponensei. Az átlagspektrumok 14-14 

növényből vett minták vizsgálatával készültek. A gerjesztési hullámhossz 440 nm volt. 
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A laboratóriumban, vízkultúrában sötétben és a talajban nevelt epikotil biológiai 

variabilitásának vizsgálatára az átlagspektrumok (22.A ábra) mellett összehasonlítottuk a kétféle 

kísérleti anyag „AVEDEV spektrumait”, azaz a spektrumok minden egyes adatpontjának az 

AVEDEV függvényét. Ez a módszer az átlagtól való átlagos abszolút eltérést mutatja meg, 

vagyis azt, hogy az egyes komponensek mennyire változatosan jelennek meg az adott 

mintapopulációban (Szenzenstein és mtsai 2008). Ezért az átlagspektrumok létrehozásához 

felhasznált spektrumok értékeiből AVEDEV-et számoltunk és „spektrumot” készítettünk (22.B 

ábra). Az „AVEDEV spektrumok” jelentős különbséget mutattak a két nevelési körülmény 

esetén, ellentétben az átlagspektrumok nagy hasonlóságával. A talajban, természetes fényen 

fejlődött növények esetében a 633 nm-es csúcs több mint négyszer nagyobb, mint bármelyik 

csúcs az etiolált növényeknél. 654 és 679.5 nm-nél két kisebb csúcsot kaptunk (22.B ábra, T 

görbe). Ez a monomer Pklid forma igen nagy változatosságára, illetve a 655 nm-nél emittáló 

oligomer forma viszonylag nagyobb állandóságára utalt. A vízkultúrás, etiolált növények 

esetében a 633 nm-es csúcs helyett két másik komponens, a 626 és 639 nm-nél emittáló formákat 

reprezentáló csúcs jelent meg. Ezek mellett 654 nm-nél nagyon alacsony értékeket kaptunk, 

illetve 679.5 nm-nél nem jelent meg sáv (22.B ábra, V görbe). 
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Az ultrastrukturális vizsgálatok is alátámasztották a talajban fejlődött növények legalsó 

epikotil régiójának etiolált állapotát. Az elektronmikroszkópos képeken jellemzően PLB-t és PT-

okat tartalmazó etioplasztiszok voltak láthatók hasonlóan a vízkultúrás növényekhez (23. ábra). 

A talajban nevelt növényekből vett mintákban lévő etioplasztiszok mérete nagyobb volt, 

nagyobb arányban találtunk keményítő szemcséket, illetve több plasztiszban volt jelen PLB. A 

22. ábra: Talajban, természetes fényviszonyok között (T) és vízkultúrában, sötétben (V) nevelt borsó 

(Pisum sativum L.) epikotilok átlag (A) és “AVEDEV spektrumai” (B). Az “AVEDEV spektrum” 

kiszámításához az egyes spektrumokat integrál értékeikre normáltuk. 
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vízkultúrás mintákban kisebb etioplasztiszok voltak láthatók, kisebb arányban tartalmaztak PLB-

t, illetve jóval kevesebb keményítő tartalmú plasztiszt találtunk (7. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

Minta 

Megfigyelt 

plasztiszok száma 

(db) 

Átlagos hossz 

(µm) ± sd 

PLB előfordulási 

gyakoriság (%) 

Keményítő 

előfordulási 

gyakoriság (%) 

A 46 3.55 ± 0.97 57 62 

B 43 2.75 ± 0.96 44 27 

23. ábra: Etioplasztiszok a talajban, természetes fényviszonyok között (A1 és A2), illetve vízkultúrában, 

sötétben (B1 és B2) nevelt borsó (Pisum sativum L.) csíranövények legalsó epikotil régiójában. A nyilak a 

PLB-t jelzik. A méret-vonalak 1 µm-nek felelnek meg. 

7. táblázat: Az plasztiszok mérete, illetve a PLB és a keményítő előfordulási gyakorisága 7 napos, 

talajban, természetes fényviszonyok között (A) és sötétben vízkultúrában (B) nevelt borsó (Pisum sativum 

L.) csíranövények legalsó 3 cm-es epikotil régiójában. 
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5.1.2.3.  A 100 napos borsónövény jellemzése 

 

 A talajban természetes fényviszonyok mellett fejlődő borsónövények több mint 100 napig 

éltek, virágokat és terméseket hoztak. Kíváncsiak voltunk, hogy a fiatalabb növényekben 

megfigyelt etioláltsági tünetek fennmaradnak-e az idős epikotilokban is. 

Vizsgálatainkban csak a talajfelszín alatti epikotil részre fókuszáltunk, mivel a felszín 

feletti epikotil nagyon rövid volt és minden szinten a zöld növényekre jellemző Kl formákat 

tartalmazta. Elkülönítettük a talajfelszín alatti 1 cm-es szegmenst (A), a következő 2 cm-es régiót 

a talajfelszín alatti 1-3 cm-es mélységben (B), illetve a 3 cm-es mélység alatt fejlődőtt epikotil 

szegmenst (C) (24. ábra). 

 

 

 

Az epikotil morfológiai jellegzetességeinek tanulmányozása mellett az etioláltsági 

tünetek kimutatásához a pigmentek szöveti lokalizációját vizsgáltuk meg. Ehhez fény- és 

fluoreszcencia mikroszkópiát alkalmaztunk hasonlóan a 7 napos borsó epikotilokon végzett 

kísérletekhez. Az első nagyon szembetűnő változás a járulékos gyökerek kialakulása volt, amit 

24. ábra: A talajban, természetes fényviszonyok között nevelt, 100 napos borsó csíranövény (Pisum 

sativum L.) (A) virágot hozott és termést érlelt (B). A talajfelszín alatti epikotil régióban járulékos 

gyökerek alakultak ki (C). Az általunk vizsgált egyes epikotil régiókat a rajzolt ábrán a növény melletti 

betűk jelölik. A: 1 cm-es rész közvetlenül a talajfelszín alatt, B: a következő 2 cm-es régió a talajfelszín 

alatti 1-3 cm-es mélységben, C: a 3 cm-es mélység alatt fejlődő epikotil régió. Az ábra saját fotókat és az 

interneten talált kép alapján rajzolt képet tartalmazza (internetes hivatkozás 2). A méret-vonalak 1 cm-

nek felelnek meg. 

http://www.biology-resources.com/plants-seeds.html
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az alsó epikotil régióknál figyeltünk meg. Érdekes új tulajdonság volt a másodlagos vastagodás 

mellett a nagyméretű üregek kialakulása a kortexben (25. ábra). Ezek jellemzően végighúzódtak 

az epikotil egész hosszában. A fotoszintetikus pigmentek elhelyezkedése hasonlónak bizonyult a 

7 napos borsó epikotilban kapott eredményekhez: vörös fluoreszcenciát tapasztaltunk a 

szubepidermális és a központi hengerhez közeli kortex régiókban, a másodlagos floém régióban, 

valamint a levélnyomnyalábok és a rostkötegek körül. Azonban a felső epikotil régióban a 

fluoreszcencia intenzitása jóval erősebb volt, mint a 7 napos borsó esetében, illetve a kortex 

többi része is gyengén fluoreszkált (25.B ábra). 100 napos epikotilban lefelé haladva ez a vörös 

fluoreszcencia intenzitás egyre csökkent és leginkább a központi szövethenger körüli belső 

kortex sejtsorokra és a másodlagos floémre volt jellemző (25.D és F ábra). A kívül elhelyezkedő 

para réteg egy sejtsor vastag volt és halványzöldes fluoreszcenciát mutatott. A központi hengert 

körülvevő sejtekben ligninberakódás volt megfigyelhető halványzöld fluoreszcenciával. A 7 

napos epikotilokban kialakult egymással szemben elhelyezkedő két levélnyomnyaláb és két 

rostköteg itt is megfigyelhető volt. Jellegzetes volt a központi hengerben lefelé haladva a 

másodlagos vastagodás során a xilém nyalábok összeolvadása és egységes gyűrűvé válása. 
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25. ábra: 100 napos, talajban nevelt borsó (Pisum sativum L.) epikotil fény- és fluoreszcencia 

mikroszkópiával vizsgálva: talajfelszín alatti 1 cm-es (A, B), felszín alatti 1-3 cm-es (C, D) és legalsó 

epikotil régió (E, F). A méret-vonalak 0.5 mm-nek felelnek meg. 
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A továbbiakban meghatároztuk az egyes epikotil régiók pigment tartalmát. A talajfelszín 

alatti 1 cm-es régióban csak Kl pigmenteket tudtunk kimutatni. A felszín alatti 1-3 cm-es 

mélységben fejlődő szegmensben Pklid és Pkl mellett Kl-t is találtunk nagyon kis mennyiségben. 

A Pklid mennyisége 1.5-szeresére, a Pkl mennyisége mintegy 8-szorosára emelkedett a 7 napos 

korban kapott értékhez (Pklid = 0.13 ± 0.06 µg/g ft, Pkl = 0.06 ± 0.03 µg/g ft, 5. táblázat) képest. 

Ez a tendencia a legalsó régióban is megfigyelhető volt: a Pklid mennyisége 2-szeres, a Pkl 

mennyisége 13-szoros növekedést mutatott a 7 napos növényéhez (Pklid = 0.14 ± 0.06 µg/g ft, 

Pkl = 0.06 ± 0.04 µg/g ft, 5. táblázat) képest (8. táblázat). 

 

Epikotil 

régiók 

Pklid       

(µg/g ft)         

± sd 

Pkl         

(µg/g ft)        

± sd 

Pklid/Pkl     

(M/M ft)              

± sd 

Kl-a         

(µg/g ft)         

± sd 

Kl-b         

(µg/g ft)         

± sd 

A n.d. n.d. n.d. 10.92 ± 5.62 8.06 ± 4.70 

B 0.19 ± 0.06 0.49 ± 0.13 0.59 ± 0.06 0.45 ± 0.92 0.27 ± 0.56 

C 0.30 ± 0.17 0.78 ± 0.03 0.56 ± 0.08 0.02 ± 0.05 0.01 ± 0.02 

 

A talajban fejlődött növények epikotiljai mindvégig megtartották a 7 napos korban 

kialakult pigment-gradienst és spektrális jellegzetességeket. A pigment analízis Pkl jelenlétét is 

kimutatta minden korcsoportban és minden epikotil régióban, ahol Pklid is megjelent. Jellemző 

volt a talajban fejlődött növényekre, hogy ez a pigment egyrészt az epikotilban lefelé haladva, 

másrészt az öregedés során is egyre nagyobb mennyiségben fordult elő, a Pklid/Pkl arány pedig 

fokozatosan csökkent. 7 napos növényekben a Pkl az összPkl/id mennyiségének átlagosan 26.5 

% (m/m)-a volt, míg 100 napos korban ez az érték 73 % (m/m)-ra emelkedett. 

A különböző Pkl/id, Klid-formák és Kl-protein komplexek azonosításához 77 K 

fluoreszcencia spektroszkópiát alkalmaztunk. A felszín közeli régió a zöld növényekre jellemző 

spektrális jellegzetességeket mutatta: PSI és PSII komplexek sávjai jelentek meg 686, 696 és 735 

nm-nél a 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumokban (26. ábra A spektrum). A talajfelszín 

alatti 1-3 cm-es mélységből vett minták spektrumában 634 és 654 nm körül találtunk sávokat, 

amelyek a Pkl/id jelenlétét mutatták, és emellett Kl-protein komplexek jelenlétére utaló összetett 

8. táblázat: Talajban, természetes fényen nevelt 100 napos borsó (Pisum sativum L.) különböző epikotil 

régióinak pigment tartalma. A: talajfelszín alatti 1 cm-es régió, B: talajfelszín alatti 1-3 cm-es mélységben 

lévő régió, C: talajfelszín alatti 3-5 cm-es mélységben levő régió. (n=5, ft = friss tömeg, n.d. = nem 

detektálható, M/M ft = a pigmentek moláris tömegének aránya friss tömegre vonatkoztatva) 
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sávrendszert is találtunk a 670 nm feletti régióban. A 700 nm feletti sávok megjelenése a Pkl/id 

formák vibrációs alsávjai és Kl formák sávjainak átfedése révén jelenhettek meg (26. ábra B 

spektrum). A legalsó epikotil régió spektruma csak az etiolált növényekre jellemző sávokat 

mutatta: a 634 nm-es maximumú monomer Pkl/id forma sávja dominált, emellett azonban 

megjelent 654 nm-nél az oligomer forma sávja is (26. ábra C spektrum). 

Rövid idejű, alacsony intenzitású megvilágítás hatására az oligomer formák 

fotoredukcióját figyeltük meg. Az emissziós spektrumokban a 654 nm-nél emittáló Pklid forma 

sávja eltűnt és ezzel párhuzamosan Klid sáv jelent meg 692 nm-nél (a spektrumot nem mutatom 

be). 

 

 

Az ultrastrukturális vizsgálatok etioplasztiszok jelenlétét mutatták 1 cm-es talajfelszín 

alatti mélységben még a 100 napos korú növények epikotiljában is. A legfelső 1 cm-es régióban 

szeneszcens kloroplasztiszokat találtunk gránumokkal és nagy, elektrodenz plasztoglobulusokkal 

(27.A1 és A2 ábra). A plasztiszok átlagos hossza 3.48 ± 1.03 µm-nek (n=44) bizonyult (9. 

táblázat). A középső régió üregeket tartalmazó kéregrészében nagyon kevés, leginkább 

26. ábra: Talajban, természetes fényviszonyok között nevelt borsó (Pisum sativum L.) növény epikotil 

régióinak 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumai. A talajfelszín alatti 1 cm-es régióból vett minta (A); a 

talajfelszín alatti 1-3 cm-es mélységben lévő régióból vett minta (B); a legalsó, felszín alatti 3-5 cm-es 

mélységben lévő epikotil régióból vett minta (C). A gerjesztési hullámhossz 440 nm volt, a spektrumokat 

maximumukra normáltuk és az y tengely mentén elcsúsztattuk. A jobb oldali képen a méret-vonal 1 cm-

nek felel meg 
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proplasztisz jellegű plasztisz volt látható. A nyalábok körüli parenchima sejtekben azonban 

amiloplasztiszokat és PLB-t tartalmazó etioplasztiszokat is találtunk (27.B1 és B2 ábra). Az 

átlagos plasztisz-hossz ezen a területen 1.78 ± 0.55 µm (n=35) volt (9. táblázat). Az epikotil alsó 

régiójában lévő plasztiszok hasonlóak voltak a középső régióban találtakhoz mind méretben, 

mind belső szerkezetben (27.C1 és C2 ábra). A PLB-t tartalmazó plasztiszok aránya is 

hasonlónak bizonyult. Jellegzetes módon helyenként megduzzadt tilakoidokat figyeltünk meg. 

Keményítő szemcséket mindhárom régió plasztiszaiban találtunk lefelé haladva csökkenő 

arányban (9. táblázat). 

 

 27. ábra: Talajban, természetes fényviszonyok között nevelt 100 napos borsó (Pisum sativum L.) epikotil 

régiók elektronmikroszkópos képei. A1 és A2: a talajfelszín alatti első 1 cm-es régió, B1 és B2: a 

talajfelszín alatti 1-3 cm-es mélységben lévő régió, C1 és C2: legalsó 2 cm-es régió. A1, B1 és C1 fotók az 

adott régióra nagyobb arányban jellemző plasztisz típusokat, míg az A2, B2 és C2 fotók a kevésbé 

jellegzetes plasztisz típusokat mutatják. A méret-vonalak 1 µm-nek felelnek meg. 
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5.2.  A termésfal takarása következtében kialakuló etioláltsági tünetek 

 

A következő kísérletsorozatban a termésfal árnyékoló hatását vizsgáltuk meg napraforgó 

szikleveleken. Az előkísérletek során 

megfigyeltük, hogy a talajban, 

természetes fényviszonyok között nevelt 

növények 43 %-a (n=100) esetében a 

termésfal a szikleveleken maradt 

nemcsak a fejlődés korai szakaszában, 

hanem a talajfelszín fölé emelkedés után 

is lefedve azok egy részét. A termésfal 

eltávolítása után láthatóvá vált a fedett 

rész halványsárga színe (28. ábra), ami az árnyékolás következtében kialakult etioláltsági 

tünetekre utalt. Ebben a kísérletsorozatban csak a termésfal fényszűrő hatását akartuk 

tanulmányozni, ezért a továbbiakban a kaszatterméseket természetes fényviszonyok között, Petri 

csészében, nedves szűrőpapíron csíráztattuk. A megfigyelt csíranövények 70 %-ánál (n=100) 

találtunk fedett szikleveleket. 

Az árnyékoló hatás mértékének meghatározásához megmértük a perikarpium 

fényáteresztő képességét. Méréseink szerint a külső fényintenzitásnak csupán 1 %-a jut át a 

termésfalon mind a fekete, mind a csíkos termésfal típus esetében. A spektrális tulajdonságok 

tanulmányozásához megmértük több termésfal transzmissziós spektrumát. A spektrumokban 

Minta 

Megfigyelt 

plasztiszok száma 

(db) 

Átlagos hossz 

(µm) ± sd 

PLB előfordulási 

gyakoriság (%) 

Keményítő 

előfordulási 

gyakoriság (%) 

A 42 3.48 ± 1.03 n.d. 95 

B 35 1.78 ± 0.55 26 87.5 

C 40 1.71 ± 0.49 20 58 

9. táblázat: Plasztiszok mérete, illetve a PLB és a keményítő előfordulási gyakorisága 100 napos, talajban, 

természetes fényviszonyok között nevelt borsó (Pisum sativum L.) növények epikotil régióiban. A: a 

talajfelszín alatti 1 cm-es régió, B: felszín alatti 1-3 cm-es mélységben lévő régió, C: talajfelszín alatti 3-5 

cm-es mélységben lévő régió. (n.d. = nem detektálható) 

  

 

28. ábra: 7 napos, fényen fejlődött, termésfal által 

részlegesen takart napraforgó (Helianthus annuus L.) 

sziklevelek. A sziklevelek hossza 1.1 cm. 
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nem voltak láthatók specifikus jelek, a transzmittancia érték mindössze 1-5 % volt a 400-800 

nm-es tartományban. 

 

5.2.1.  7 napos, fényen nevelt napraforgó sziklevelek jellemzése és összehasonlítása etiolált 

sziklevelekkel 

 

A fényen nevelt csíranövények 7 napos korban 5-8 cm-es magasságot értek el. Fejlődésük 

során a sziklevelek színe egyre sötétebb zölddé vált, a hipokotil jellegzetesen halványzöld színű 

volt. A tömör, húsos sziklevelek mérete folyamatosan nőtt, 2 napos korban 0.5-0.7 cm-es 

hosszúság és 0.3-0.4 cm szélesség jellemző, míg 7 

napos korig elérték az 1-1.2 cm hosszúságot és 0.5-

0.7 cm szélességet. 

Vizsgálatainkhoz a szikleveleket a termésfal 

eltávolítása után öt darab csíkra vágtuk a 

szikleveleket fedő termésfal szélével párhuzamosan 

(29. ábra), végül a 77 K fluoreszcencia emissziós 

mérések eredményei alapján három régióra osztottuk: 

fénynek kitett (A), átmeneti (B) és fedett terület (C). 

A natív pigment komplexek szerveződésének 

tanulmányozásához a természetes fényen, illetve a 

sötétben nevelt sziklevelek 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumait hasonlítottuk össze. 

A fényt kapott régió emissziós spektrumában (30. ábra A spektrum) fiatal zöld levelekre 

jellemző sávokat kaptuk 685, 695 és 730-740 nm körül. A termésfal pereme alatt található 

átmeneti régió emissziós spektrumában már megjelentek a monomer és oligomer Pklid 

komplexek sávjai 631-633 és 655-657 nm körül nagyon alacsony intenzitással, a sávokat csak a 

spektrum 600-660 nm közötti régiójának felszorzásával lehetett láthatóvá tenni (30. ábra B 

spektrum). Emellett a zöld levelekre jellemző Kl-protein komplexek jelenlétére utaló sávok 

láthatók 686, 692 és 732 nm-nél. A fedett régió spektrumában a 631-633 és 655-657 nm-nél 

megjelenő Pklid sávok relatív amplitúdója nagyobb volt az átmeneti régió spektrumában 

található azonos pozíciójú sávokénál. Ezek mellett már csak egyetlen éles csúcsot kaptunk 685 

nm-nél, de a 730-740 nm-es tartományban nem jelent meg sáv (30. ábra C spektrum). 

Összehasonlításként megmértük a teljesen sötétben nevelt napraforgó sziklevelének spektrumát, 

29. ábra: A natív pigment komplexek 

tanulmányozásához a napraforgó (Helianthus 

annuus L.) szikleveleket szeletekre vágtuk a 

termésfal szélével párhuzamosan. A sziklevél 

hossza 1 cm volt. 

A 
B 

C 
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amelyben csak a sötétben nevelt levelekre jellemző sávok jelentek meg 633.5 és 656 nm-es 

maximumokkal (30. ábra D spektrum). 

 

 

A termésfal által takart sziklevél területeken megjelenő Pklid formák fotoaktivitását 2 ms 

flash megvilágítással vizsgáltuk. A lefedett régiókban talált 657 nm-es emissziós maximumú 

Pklid forma – hasonlóan az etiolált sziklevelekéhez – flash-fotoaktívnak bizonyult: amikor 

sötétben a termésfalat eltávolítottuk, majd a fedett régiót rövid ideig megvilágítottuk, ez a forma 

teljes egészében átalakult és 693 mm-nél emittáló Klid forma alakult ki. A 633 nm-es sáv 

intenzitása viszont nem változott flash-megvilágítás hatására (31. ábra). 

 

  

30. ábra: 7 napos, talajban, természetes fényviszonyok között nevelt napraforgó (Helianthus annuus L.) 

csíranövény termésfal által részlegesen fedett sziklevelének és a Petri csészében, nedves szűrőpapíron, 

sötétben nevelt csíranövény sziklevelének 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumai. A: fénynek kitett, B: 

átmeneti, C: termésfal által takart régió, D: sötétben nevelt sziklevél. A spektrumokat a maximumukra 

normáltuk és az y tengely mentén elcsúsztattuk. Gerjesztési hullámhossz: 440 nm. 

B*10: 600-660 nm között a spektrum adatainak tízzel megszorzott értékeit is feltüntettük. 
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A pigmentkivonás során a fénynek kitett és a takart régiók, valamint az etiolált 

sziklevelek pigment tartalmát hasonlítottuk össze. Az átmeneti régió pontos elhatárolásának 

nehézsége miatt annak pigment tartalmát nem tanulmányoztuk. 

A fényen nőtt, perikarpium által részlegesen fedett sziklevelek esetében a fénynek kitett 

régióban Kl-a és Kl-b pigmentet egyaránt találtunk, arányuk 2:1 volt. A termésfal által fedett 

régióban a Kl-a és Kl-b pigmentek mellett az etiolált növényekre jellemző Pkl/id is jelen volt. A 

Kl-ok mennyisége jóval kisebb volt, mint a fénynek kitett területen. A Kl a/b arány magasabbnak 

bizonyult a fedett régióban a fénynek kitett területhez képest. Összehasonlításként a sötétben, 

nedves szűrőpapíron, Petri csészében csíráztatott növények szikleveleit vizsgáltuk. Ezekben csak 

Pkl/id pigmenteket tudtunk kimutatni több mint háromszoros mennyiségben a fedett területen 

kapott értékhez képest (10. táblázat). 

 

  

31. ábra: A talajban, fényen nevelt 7 napos napraforgó (Helianthus annuus L.) sziklevél termésfal által 

fedett régiójának 77 K fluoreszcencia emissziós spektruma megvilágítás előtt (folytonos vonal) és rövid 

idejű megvilágítás (fehér fény, 2 ms, 160J/2 ms) után (szaggatott vonal). A gerjesztési hullámhossz 440 nm 

volt. A spektrumokat a maximumukra normáltuk. 
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Az ultrastrukturális vizsgálatok során a fénynek kitett régióban a zöld levelekre jellemző 

kloroplasztiszok (32.A1 ábra) mellett nagy arányban PLB-t, gránum és sztróma tilakoidokat 

egyaránt tartalmazó etio-kloroplasztiszokat (32.A2 ábra) találtunk. Ezek mintegy harmadában 

zsákszerűen kitágult tilakoid membránok voltak láthatók, melyeket elektron-denz anyag töltött ki 

(A2 inszet). A plasztiszok átlagos hossza ~3.6 m-nek bizonyult és nagy részük keményítőt is 

tartalmazott (11. táblázat). A fedett régióban szintén etio-kloroplasztiszok voltak láthatók, ám 

ezekben a PLB(k) mellett párosával összetapadt tilakoid membránokat, bitilakoidokat találtunk. 

Kétféle típust tudtunk elkülöníteni: a plasztiszok közel felében kisebb PLB(k) és gyakran 

keményítő szemcsék voltak, illetve a tilakoidok zsákszerű kitüremkedése volt megfigyelhető 

(32.B1 ábra), míg a másik plasztisz típus a nagyméretű PLB mellett szabályos bitilakoidokat 

tartalmazott (32.B2 ábra). Ebben a régióban kevesebb és kisebb méretű plasztiszt találtunk. A 

PLB előfordulási gyakorisága nagyobb, míg a keményítő előfordulási gyakorisága kisebbnek 

bizonyult, mint a fénynek kitett területen (11. táblázat). Az etiolált sziklevelekben kisebb méretű 

és kevesebb számú etioplasztiszt találtunk. A jellegzetes etioplasztiszok (32.C1 ábra) mellett a 

fedett régióhoz hasonlóan, bár kisebb arányban (38 %) ezekben a sziklevelekben is találtunk 

zsákszerűen kitágult tilakoidokat tartalmazó plasztiszokat (32.C2 ábra). A PLB előfordulási 

gyakorisága magas volt, míg keményítőt csak néhány esetben figyeltünk meg (11. táblázat). 

Gyakran a sztróma szokatlanul denz volt, így a PLB-t nehezen tudtuk elkülöníteni. Az általános 

membránfestődéssel ellentétben a tilakoid lumen elektron-denz, a tilakoid membránok elektron-

transzparensek voltak. Ezt a festődési módot korábban – tévesen – inverz kontrasztnak nevezték, 

ma már az LSM/Lightly Staining Membrane elnevezést használják. A festődés oka valószínűleg 

a fenolos komponensek jelenléte (Keresztes és Sárvári 2001). Hasonló festődést találtak 

korábban napraforgó levelekben (Casadoro és Rascio 1978), napraforgó sziklevelekben és más 

növényfajokban is (Casadoro és Rascio 1979, Keresztes és Sárvári 2001). 

 

Kl-a 

(μg/g ft)            

± sd 

Kl-b 

(μg/g ft)                

± sd 

Pkl/id 

(μg/g ft)                

± sd 

Kl a/b 

Nem fedett régió 477.4  ± 30.7 205.3  ± 21.6 n.d. 2.33 

Fedett régió 65.7  ± 6.3 20.1  ± 3.5 2.1  ± 0.4 3.27 

Etiolált n.d. n.d. 6.8  ± 0.5 n.d. 

10. táblázat: A termésfal által részlegesen fedett sziklevelek különböző régiói és a sötétben fejlődött 

sziklevelek pigment tartalma 7 napos napraforgó (Helianthus annuus L.) csíranövényekben. (n=6, ft =friss 

tömeg, n.d. = nem detektálható) 
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32. ábra: 7 napos, Petri csészében, nedves szűrőpapíron, fényen nevelt, termésfal által részlegesen fedett 

napraforgó (Helianthus annuus L.) sziklevél különböző részeinek, illetve etiolált sziklevél 

elektronmikroszkópos képei. A fénynek kitett régióban kloroplasztiszok (A1) és etio-kloroplasztiszok (A2) 

voltak láthatók. Egyes etio-kloroplasztiszokban zsákszerűen kitágult tilakoidokat találtunk (A2 beillesztett 

kép). A fedett régióban szintén megjelentek a „zsákszerű” tilakoidokat tartalmazó etio-kloroplasztiszok 

(B1), illetve PLB-t és bitilakoidokat tartalmazó plasztiszokat (B2) is találtunk. A sötétben nevelt 

sziklevelekben is megfigyelhető volt a tilakoid zsákok jelenléte. A méret-vonalak 1 m-nek felelnek meg. 
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33. ábra: A talajban, természetes fényen fejlődött és a 

megvilágításra merőleges állású szikleveleket hosszában 

kettévágtuk, majd az így kapott négy réteget (1-4.) vizsgáltuk. 

 

5.2.2.  A fényen nőtt sziklevél szövetrétegeinek árnyékoló hatása 

 

A kifejlődő napraforgó sziklevelek kezdetben egymásra borultak, majd növekedésük 

közben lassan szétnyíltak. Megfigyeltük, hogy az egymásra hajló sziklevelek oldalainak színe 

eltérő. Ebből arra következtettünk, hogy a sziklevelek, illetve a sziklevélben lévő szövetrétegek 

árnyékoló hatást fejtenek ki egymásra. Az árnyékoló hatás mértékét 77 K fluoreszcencia 

spektroszkópiával vizsgáltuk. 

A talajban természetes 

fényen fejlődött, megvilágításra 

merőleges állású szikleveleket 

hosszában kettévágtuk és az így 

kapott négy réteget vizsgáltuk 

(33. ábra). A fénynek 

közvetlenül kitett rétegtől 

indulva a spektrumokat A-D 

betűvel (1-4. réteg) jelöltük. A 

különböző rétegekben 

különböző pigment-komplex 

arányokat kaptunk. A közvetlenül megvilágított oldal felől az árnyékos oldal felé haladva jól 

láthatóan nőtt a 633 és 655 nm-es emissziós maximummal jellemezhető monomer és oligomer 

Pklid formák sávjainak aránya, míg a 694 nm körül látható PSII, illetve a 730 nm-nél jelentkező 

PSI Kl-protein sávok intenzitása fokozatosan csökkent (34. ábra). A legjobban leárnyékolt réteg 

Minta 

Megfigyelt 

plasztiszok száma 

(db) 

Átlagos hossz 

(µm) ± sd 

PLB előfordulási 

gyakoriság (%) 

Keményítő 

előfordulási 

gyakorisága (%) 

A 63 3.59 ± 0.97 68 74 

B 36 3.41 ± 0.91 83 39 

C 48 2.60 ± 1.11 85 3.5 

11. táblázat: Plasztiszok mérete, illetve a PLB és a keményítő előfordulási gyakorisága 7 napos, Petri-

csészében, nedves szűrőpapíron, fényen nevelt termésfal által részlegesen fedett napraforgó (Helianthus 

annuus L.) sziklevelek különböző régióiban, illetve etiolált sziklevelekben. A: termésfal által nem fedett 

régió, B: termésfal által fedett régió, C: etiolált sziklevelek. 
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emissziós spektruma (34. ábra D spektrum) nagyon hasonló pigment-komplex arányokat 

mutatott, mint a fényen nőtt, termésfal által részlegesen takart sziklevelek fedett régiójának 

spektruma (34. ábra C spektrum). 

 

 

5.3.  A monomer Pklid mint fotoszenzibilizátor 

 

Munkánk következő részében az etiolált borsó epikotilban megvilágítás hatására 

lejátszódó fotooxidatív folyamatokat tanulmányoztuk. Ezekkel a kísérletekkel a természetes 

körülmények között hirtelen fényre kerülő (például a talaj tulajdonságainak megváltozása, 

termésfal lehullása…) szövetek fotodegradációs folyamatait kívántuk modellezni. Korábbi 

34. ábra: Talajban, természetes fényen nőtt, a megvilágításra merőleges állású, talajfelszín fölé emelkedő 

sziklevelek hosszmetszeteinek 77 K emissziós spektrumai a közvetlenül megvilágított oldal felől az 

árnyékos oldal felé haladva (A-D). A spektrumokat a maximumukra normáltuk. 

*10 vagy *3: 600-660 nm között a spektrum adatainak tízzel vagy hárommal megszorzott értékeit is 

feltüntettük. 
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kutatások fényt derítettek arra, hogy a sötétben nevelt borsó növények epikotilja igen 

fényérzékeny, aminek hátterében a monomer Pkl/id formák dominanciája áll. Ezek a pigmentek 

fotoszenzibilizátorként működve II-es típusú fotooxidációs reakciót indítanak el, amelynek során 

keletkező szinglet oxigén lipidperoxidációhoz és turgor vesztéshez vezet, míg végül az epikotil 

irreverzibilis görbülését eredményezi (Erdei és mtsai 2005). Felmerült a kérdés, hogy vajon más 

ROS formák szerepet játszanak-e ebben a folyamatban, illetve a II-típusú reakció mellett I-es 

típusú reakció is lejátszódik-e. 

 

5.3.1.  Megvilágítás hatására keletkező különböző ROS formák kimutatása etiolált borsó 

epikotilban 

 

A különböző ROS formák kimutatásához ROS-specifikus jelölő festést, EPR 

spektroszkópiát és direkt injektálást alkalmaztunk a kísérletek során. Célunk volt egyrészt a 

megvilágítás hatására keletkező ROS-ok azonosítása, illetve azok szöveti lokalizációjának 

meghatározása és annak igazolása, hogy ezek a reaktív molekulák a monomer Pkl/id 

fotoszenzibilizációja következtében keletkeztek. 

A szuperoxid anion kimutatásához NBT festést választottunk, amit jól össze tudtunk 

vetni az előzőekben fluoreszcencia mikroszkópiával meghatározott Pkl/id lokalozációval. Az 

etiolált epikotilokat a sziklevelek és az első levelek eltávolítása után NBT-vel infiltráltuk, majd 

megvilágítottuk (600 µmol foton m
-2

s
-1

, 10 perc). Megvilágítás hatására a szuperoxid anionnal 

történő reakció során kékesszürke formazán csapadék képződött az etiolált borsó epikotilok 

középső mintegy 3 cm-es régiójában. Az erről a régióról készült keresztmetszeti képeken a 

keletkező formazán lilás színe a kéreg külső sejtrétegeiben volt látható (35.A ábra), ami jól 

korrelált a fluoreszcencia mikroszkópos vizsgálatok eredményével (35.B ábra). Kontrollként a 

sötétben tartott epikotil keresztmetszetét használtunk, ami nem festődött. Ez bizonyította, hogy a 

ROS képződést nem mechanikai sérülés okozta. 

 

 

  



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ROS formák közül a legreaktívabb és így a legnagyobb kárt okozó molekula a 

hidroxil-gyök. Nagy reakcióképessége miatt féléletideje igen rövid (t1/2= 10
–9

 s), ezért a 

kimutatása nehéz. Egyik lehetőség erre az EPR spektroszkópia. A kapott spektrumok alapján 

megvilágítás hatására legnagyobb mennyiségben az epikotil középső régiójában keletkezett 

hidroxil gyök. Az eredmények részletes ismertetésére nem térek ki, mivel ebben a munkában 

társszerzőként vettem részt és az EPR méréseket nem én végeztem. A kísérlet részletes leírása a 

Hideg és munkatársai által készített publikációban olvasható (2010). 

 A hidroxil gyök keletkezhet hidogén-peroxidból, ezért ez utóbbi kimutatása jó 

megközelítést kínál a hidroxil gyök termelődésének kimutatásához. A hidrogén-peroxid 

jelenlétét egy másik ROS-specifikus jelölőfesték, a DAB segítségével mutattuk ki. Az epikotil 

darabokat fehér fénnyel 20 percig megvilágítottuk (600 µmol foton m
-2

s
-1

), majd DAB-bal 

infiltráltuk és 18 órán át inkubáltuk sötétben. A keletkező hidrogén-peroxid jelenlétében a 

peroxidázok oxidálták a DAB molekulákat és oldhatatlan barna színű csapadék keletkezett. Ez a 

barnás elszíneződés az epidermisz alatti és a levélnyomnyalábok körül elhelyezkedő 

sejtrétegekben, illetve a központi hengerben jelent meg (36.A ábra). Ez az elrendeződés jól 

korrelált a Pkl/id fluoreszcencia mikroszkóppal meghatározott elhelyezkedésével (36.B ábra). 

 

  

35. ábra: Vízkultúrában, sötétben nevelt 7 napos borsó (Pisum sativum L.) epikotilok keresztmetszeti 

képei. A: NBT-ben inkubált, majd megvilágított (600 µmol foton m
-2

s
-1

, 10 perc) epikotil középső 

régiójának fénymikroszkópos képe, B: etiolált epikotil alsó régiójának fluoreszcencia mikroszkópos képe. 

A méret-vonalak 1 mm-nek felelnek meg. 
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 A ROS keletkezés és a Kl-típusú pigmentek elhelyezkedésének átfedése miatt 

feltételeztük, hogy a megvilágítás hatására kialakuló oxidatív károsodás és az epikotil elhajlás fő 

oka a hidrogén-peroxid molekula. Ennek igazolására hidrogén-peroxidot injektáltunk a sötétben 

az etiolált borsó epikotilokba. A kontrollként használt epikotilokba foszfát-puffert injektáltunk a 

sérülés hatásának kiküszöbölésére. A sötétben tartott epikotilok elhajlása az injektálás után 15-20 

perccel kezdődött és a folyamat mintegy 30 percig tartott (37. ábra). 

 

  

36. ábra: 7 napos etiolált borsó epikotil középső, 3 cm-es régiójának keresztmetszete (A, B). Az epikotil 

darabokat fehér fénnyel 20 percig megvilágítottuk (600 µmol foton m
-2

s
-1

), majd DAB-al infiltráltuk és 18 

órán át inkubáltuk sötétben (A). B: etiolált epikotil alsó régiójának fluoreszcencia mikroszkópos képe. A 

méret-vonalak 1 mm-nek felelnek meg. 

37. ábra: 7 napos sötétben nevelt borsó (Pisum 

sativum L.) növények képe hidrogén-peroxid (B) 

illetve foszfát puffer (A) injektálás után 30 perccel. A 

mintákat a kísérlet alatt sötétben tartottuk. A méret-

vonal 1 cm-nek felel meg. 
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A hidrogén-peroxid kialakulás ultrastrukturális szintű kimutatására cérium-klorid 

citokémiai festést alkalmaztunk. Megvilágítás hatására cérium-perhidroxid csapadék képződött 

az epidermisz sejtek radiális sejtfala mentén (38. ábra) és gyenge festődést tapasztaltunk a 

kortikális sejtek esetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38. ábra: 7 napos etiolált borsó (Pisum sativum L.) epikotil középső, 3 cm-es régiójának 

elektronmikroszkópos képe fixálás előtt cérium-klorid kezelést (30 perc) alkalmazva. A: 30 perces 

megvilágítás (300 µmol foton m
-2

s
-1

) után (a méret-vonal 10 µm-nek felel meg), B: megvilágítás nélkül (a 

méret-vonal 20µm-nek felel meg). A beszúrt részletábrákon a radiális sejtfalak nagyított képe látható (a 

méret-vonal 1 µm-nek felel meg). 
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6.  AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 

A Kl bioszintézis alapvető fontosságú a növényi metabolizmusban. A bioszintézis 

soklépéses, bonyolult folyamat, így egészében nehezen vizsgálható, azonban a záratermőkben 

fényfüggő Pklid-Klid átalakulás könnyen szinkronizálható. A fotoredukciót katalizáló POR 

enzim különleges tulajdonságai miatt működésének, szerkezetének, natív elrendeződésének 

tanulmányozására szinte önálló tudományág különült el. Ezekben a kísérletekben általában 

mesterségesen etiolált növényeket használnak, amelyekre jellemző a szinkronizált fejlődés, 

illetve az etioplasztiszok és a Pkl/id formák kizárólagos jelenléte kloroplasztiszok és Kl/id 

formák nélkül. Bár ezen növények alkalmazása a zöldülés folyamatának megismerésére irányuló 

kísérletekben általánosan elfogadott, mégis felmerült a kérdés, vajon az így kapott eredmények 

mennyire általánosíthatók a természetes állapotokra is. Munkánk során erre a kérdésre kerestük a 

választ két természetes árnyékoló hatás, a talaj és a termésfal fényszűrésének vizsgálatával. Célul 

tűztük ki az etioláltsági tünetek kimutatását talajban, természetes fényviszonyok között fejlődő, 

borsó és búza növények talajfelszín alatt maradt szerveiben, illetve a termésfal takarása alatt 

fejlődött napraforgó sziklevél részekben. Ezért tanulmányoztuk ezen szervek kialakulását, 

morfológiai bélyegeit és a plasztiszok ultrastrukturáját. Meghatároztuk a Pklid/Pkl/Kl pigmentek 

mennyiségét és szövettani eloszlását, valamint natív komplexekbe történő rendeződését és a 

komplexek szerepét a zöldülésben, illetve a fotooxidációs folyamatokban. 

 

6.1.  Etioláltság a talajban fejlődött csíranövényekben 

 

A talajban fejődő csíranövények felszín alatti részeinek vizsgálatával igen kevés munka 

foglalkozik (Zhong és mtsai 2014), holott a növények nagy része a csírázás kezdetén több napig 

a talajban fejlődik. A talaj erős árnyékoló hatását korábbi kísérletekben kimutatták kétféle 

talajtípus fényáteresztő képességének vizsgálta során. Eredményeik szerint 2.2 mm vastag 

talajréteg transzmittanciája csupán 1 % (Woley és Stoller 1978). Az általunk vizsgált talajtípus 

esetén egyenletes talajfelszín és szemcseeloszlás mellett 1 cm-es talajrétegen már nem jutott át 

fény. Mivel a mezőgazdaságban a különböző magokat, terméseket általában ennél mélyebbre 

vetik, így számolni kell ennek hatásával a csírázás során. 
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6.1.1.  Etioláltsági tünetek kialakulása a fejlődés kezdetén 

 

A talajban, természetes fényviszonyok között fejlődő 2 napos borsó csíranövények a 

mesterségesen etiolált növényekre jellemző morfológiai jellegzetességeket mutatták: 

halványsárga szín és epikotil kampó alakult ki. A pigment komplexek natív elrendeződésének 

vizsgálata során az epikotilokban monomer Pkl/id dominanciát mutattunk ki kevés oligomer 

komplex jelenléte mellett (17.B ábra). Ez az eredmény egybevág a korábbi szakirodalmi 

adatokkal (Böddi és mtsai 1994). A levelek esetében hasonló spektrumokat kaptunk 440 nm-es 

gerjesztést alkalmazva, míg 460 nm-es gerjesztéssel láthatóvá vált a dimer és oligomer Pkl/id 

formák nagyobb aránya (17.A ábra). A monomer Pkl/id túlsúly a növények fejlődési állapotával 

magyarázható, mivel fiatalabb növényi szövetekben a rövid hullámhosszú formák dominálnak 

(Schoefs és Franck 1993). Az oligomer Pkl/id formák elsősorban a PLB-kben vannak jelen 

(Ryberg és Sundqvist 1982a, Böddi és mtsai 1989), így a kezdetleges PLB szerveződés, illetve a 

PLB hiánya együtt jár a monomer Pkl/id magasabb arányával mindkét szerv esetében. Ezek a 

csíranövények csupán 2 naposak, ~3 cm hosszúak, így nagyon fiatal sejteket és sok 

merisztematikus szövetet tartalmaznak. Mindez azt mutatja, hogy természetes körülmények 

között a talajban, 3 cm-es talajmélység alatt a fiatal levél és hajtástengely teljesen sötétben 

fejlődik és minden tulajdonságát tekintve megegyezik a mesterségesen sötétben nevelt kísérleti 

növényekkel. 

 

 6.1.2. Etioláltság a 7 napos, fotoszintetizáló, zöld növények talajfelszín alatt maradó 

szerveiben 

 

Az általunk tanulmányozott borsó és búza növények talajfelszín fölé nőtt részei 7 napos 

korban aktív fotoszintézist folytattak. Emellett a talajfelszín alatt fejlődő szervek a 

mesterségesen etiolált növények jellegzetességeit mutatták: sárgásfehér, megnyúlt borsó epikotil 

és halványsárga, összetekeredett búzalevél. A Kl bioszintézis gátoltsága miatt Pkl/id formák 

jelenlétét tudtuk kimutatni. Ezek a fotoszintetikus pigment formák ugyanolyan spektrális 

tulajdonságokkal rendelkeztek, mint a mesterségesen, laboratóriumban sötétben nevelt növények 

esetében (Böddi és mtsai 1992, Böddi és mtsai 1999). 
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6.1.2.1.  A talajfelszín feletti 1 cm-es régió jellemzése 

A talajfelszín feletti 1 cm-es borsó epikotil régió szövetei fényen differenciálódtak, ennek 

megfelelően csak a zöld levelekre jellemző PSI és PSII komplexek sávjai jelentek meg 686, 696 

és 733 nm-es maximummal (Nielsen és mtsai 1979) a 77 K fluoreszcencia emissziós 

spektrumokban (20.A ábra). A pigmentkivonás során Kl-a és Kl-b pigmentek jelenlétét tudtuk 

csak kimutatni (5. táblázat). Mindez arra utal, hogy ebben a szövetrégióban aktív fotoszintézis 

folyik. 

Búza első levelének ugyanezen régiójában azonban érdekes módon kétféle fluoreszcencia 

emissziós spektrumot tudtunk regisztrálni. A fényen nőtt, zöld levelekre jellemző, csak a PSI és 

PSII komplexek sávjait mutató spektrum-típus (12. ábra A1 spektrum) mellett a monomer és 

oligomer Pklid formák alacsony intenzitású sávjait is tartalmazó spektrumokat (12. ábra A2 

spektrum) mértünk. Ez utóbbi a talajfelszín alatti 1 cm-es régióban fejlődő levélrészek 

spektrumához volt hasonló (12. ábra B spektrum). A pigment kivonás és az ultrastrurkturális 

vizsgálatok eredménye is összhangban állt ezekkel a mérésekkel: Kl és Pkl/id pigmentek, illetve 

kloroplasztiszok és etio-kloroplasztiszok együttes jelenlétét tudtuk kimutatni ezekben a 

szövetekben. Ennek a jelenségnek a magyarázata nagy valószínűséggel a búzanövény 

morfológiájából adódik, ugyanis a szárölelő levél belső felülete árnyékolt a külső szövetrétegek 

által. A kísérletek során a levél talajfelszín feletti 1 cm-es régiójának teljes darabját vizsgáltuk, 

nem különböztettük meg a direkt fényt kapott és az árnyékolt részeket, így ezek együttes 

eredményét kaptuk. A Pkl/id lehetne a diurnális ritmus következtében éjszaka felhalmozódott 

Pkl/id maradványa is (Schoefs és Franck 2008), ám ennek lehetőségét próbáltuk kizárni azzal, 

hogy a mintákat délelőtt 9-10 óra között vettük. 

 

6.1.2.2.  A talajfelszín alatti 0-3 cm-es rétegben fejlődő szövetek jellemzése 

A talajfelszín alatt maradó szervekben átmeneti fejlődési állapot alakul ki, ezekben a Kl 

és Pkl/id pigmentek együtt vannak jelen. A fluoreszcencia emissziós spektrumokban a pigment 

komplexek aránya és összetétele különbözött, így ezt a régiót két részre lehetett osztani búza első 

levél és borsó epikotil esetében egyaránt: a felszín alatti 1 cm-es és az ez alatti 2 cm-es 

(talajfelszín alatti 1-3 cm-es mélység) régióra. Közvetlenül a felszín alatt a PSI és PSII 

komplexek sávjai voltak láthatók a kis intenzitással megjelenő Pkl/id formák mellett (12. ábra B 

spektrum és 20. ábra B spektrum), míg az alsóbb területen a Pkl/id komplexek sávjai nagyobb 

intenzitást mutattak és csak egyetlen Kl-protein komplexek jelenlétére utaló sáv jelent meg a 



79 

 

fluoreszcencia emissziós spektrumokban (12. ábra C spektrum és 20. ábra C spektrum). Ez a két 

jellegzetes spektrum-típus a termésfal által fedett napraforgó sziklevelek esetében is 

megfigyelhető volt. A talajfelszín alatti 1 cm-es régióban fejlődő szövetek pigment formái a 

termésfal szélénél lévő átmeneti régió, a talajfelszín alatti 1-3 cm-es mélységben fejlődő 

szövetek a termésfal által fedett régió pigment formáinak natív elrendeződésével mutattak nagy 

hasonlóságot (30. ábra B és C spektrum). Hasonló fluoreszcencia emissziós spektrumokat 

figyeltek meg rügyek belső levélkezdeményei (Solymosi és Böddi 2006, Solymosi és mtsai 

2006) és fejes káposzta köztes levélrétegei (Solymosi és mtsai 2004) esetében, továbbá az 

etiolált majd alacsony intenzitású fénnyel megvilágított levelek korai zöldülési fázisában (Franck 

és Strzalka 1992, Franck és mtsai 1993, Schoefs és mtsai 2000b) és re-etioált növényi 

szöveteknél is (Minkov és mtsai 1988, Amirjani és Sundqvist 2004). A fluoreszcencia emissziós 

spektrumoknak megfelelően mind borsó, mind búza esetében a talajban lefelé haladva csökkenő 

Kl-gradienst, illetve borsó epikotilokban növekvő Pkl/id-gradienst tudtunk kimutatni (12. és 20. 

ábra, 3. és 5. táblázat). Ezek az eredmények lefelé csökkenő fényintenzitásra utalnak a talajban. 

Ugyanakkor a Kl kialakulását okozhatta a szövetekben fellépő fényszórás és fényvezetés is 

(Franzke és Deussen 2003). A szövetek fényvezetését Sun és munkatársai (2003, 2004) 21 

fásszárú és 18 lágyszárú növényfaj hajtásában és gyökerében vizsgálták. Mindkét 

kísérletsorozatban axiális, a hajtásból a gyökér felé irányuló fényvezetést tudtak kimutatni. 

További kísérletek során talajban, természetes fényviszonyok között fejlődő bab hipokotilokat 

vizsgáltak. Ebben a munkában kimutatták a fejlődés során üreges szerkezetűvé vált hipokotil 

fényvezető tulajdonságát (Kakuszi és Böddi 2014). 

Erre a közvetlenül a talajfelszín alatti átmeneti régióra jellemző az etio-kloroplasztiszok 

jelenléte. Ezek a plasztiszok jellegzetes belső struktúrát mutatnak: egyszerre vannak jelen a 

PLB(-k) és a gránumok, illetve a gránumok kialakulása felé mutató párosával összetapadt 

tilakoid lamellák, azaz bitilakoidok (Rascio és mtsai 1986, Casadoro és Rascio 1987). A 

spektrális jellegzetességeket tükrözte a búzalevélben kialakult plasztisz-fejlődési gradiens is. 

Lefelé haladva a plasztiszok mérete és a gránumok mennyisége egyre csökkent, illetve a PLB-k 

mérete nőtt. Ez a jelenség egyrészt a csökkenő fényintenzitás-gradiens jelenlétével, másrészt a 

búza fejlődésmenetével magyarázható, mivel búzalevélben az alaphoz közeli részen 

helyezkednek el a legfiatalabb sejtek. A PLB előfordulási gyakoriság csökkenése a talajban lévő 

levélrégióban szintén a fiatalabb állapotok felé mutat (Leech és mtsai 1973, Boffey és mtsai 

1980). 
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A hasonló pigment komplexek jelenléte és aránya, illetve a hasonló ultrastrukturális 

jellegzetességek arra utalnak, hogy mind a talaj 0-3 cm-es régiójában fejlődő szövetek, mind a 

fényen fejlődő napraforgó sziklevelek termésfal által fedett területei nagyon alacsony 

fényintenzitáson differenciálódnak. Hasonló jelenséget írtak le fejes káposzta középső 

levélrétegeiben (Solymosi és mtsai 2004) és rügyek belső levélkezdeményeiben (Solymosi és 

mtsai 2006). Ugyanakkor etio-kloroplasztiszok kialakulnak olyan növényi szövetekben is, 

amelyek természetes fényen fejlődnek: napnyugta után a sötét periódus alatt PLB-k jelennek 

meg, majd napfelkelte után, fény hatására eltűnnek (Schoefs és Franck 2008, összefoglaló: 

Solymosi és Schoefs 2010). 

 

6.1.2.3.  A talajban 3 cm-es mélység alatt fejlődő szövetek jellemzése 

Talajban, természetes fényviszonyok között a 3 cm-es talajmélység alatt elhelyezkedő 

növényi szövetek teljes sötétségben fejlődnek a csírázás kezdetén és ez az etiolált állapot ebben a 

talajmélységben fennmarad a talajfelszín fölé nőtt hajtás aktív fotoszintézise mellett is. Búza első 

levelének legalsó régiójában az oligomer Pklid forma dominanciáját figyeltük meg (12. ábra D 

spektrum), míg a borsó epikotil emissziós spektrumában a monomer Pklid forma dominált (20. 

ábra D spektrum) hasonlóan a szakirodalomban leírt, mesterségesen sötétben nevelt növényeken 

mért eredményekhez (Böddi és mtsai 1989, 1992, 1994, 1999). 

Etiolált növényekben az oligomer Pklid forma fotoaktív, rövid idejű megvilágítás 

hatására a 654 nm-es emissziós maximumot mutató sáv eltűnése, illetve 692 nm-nél Kl-protein 

komplex sáv megjelenése figyelhető meg (Böddi és mtsai 1996). Ennek oka az, hogy a Pklid a 

POR aktív központjában lokalizált és kellő mennyiségű NADPH is jelen van, így fény hatására a 

Pklid fotoredukciója végbemegy. Az általunk tanulmányozott növényekben megvilágítás 

hatására ugyanezt a jelenséget tapasztaltuk. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ebben a 

talajrégióban a növényi szövetek teljesen sötétben vagy olyan alacsony fényintenzitáson 

fejlődtek, ami nem okozott fotokonverziót. 

A pigmentkivonás eredményei is megerősítették az etiolált állapotot kialakulását 

ezekben a szövetrégiókban. Búza első levelében csak Pkl/id pigmentek jelenlétét tudtuk 

kimutatni. Mennyiségük a feljebb lévő (a talajfelszín alatt 1-3 cm-es mélységben fejlődő) 

szövetekhez képest alacsonyabbnak bizonyult (3. táblázat). Ennek oka a levél fejlődésmenetében 

rejlik: a levél alapjához közel helyezkednek el a merisztematikus és a legfiatalabb sejtek (Leech 

és mtsai 1973, Boffey és mtsai 1980). Borsó esetében a talajban, természetes fényviszonyok 
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között és a vízkultúrában, sötétben nevelt epikotilok Pkl/id tartalma hasonló volt, azonban a Pkl 

tartalom mintegy háromszorosa volt a talajban nevelt növényekben a vízkultúrában sötétben 

nevelt növényeknél kapott értékeknek (5. táblázat), aminek eredményeképpen kisebb Pklid/Pkl 

arány alakult ki. A Pkl mennyisége a növény korától és fejlődési állapotától is függ: idősebb, 

fejlettebb szövetekben nagyobb mennyiségben található meg (Lancer és mtsai 1976). Ez arra 

utal, hogy a talajban nevelt növények fejlettebbek, gyorsabban öregszenek, mint az ugyanolyan 

korú etiolált növények. Ennek lehetséges magyarázata a talajban jelenlévő, a növény és bizonyos 

mikroorganizmusok (Arshad és Frankenberger 1988), illetve néhány gombafaj (Akhtar és mtsai 

2005) által termelt etilén lehet, ami elősegíti a szövetek érését (Abeles és mtsai 1992). A Pkl/id 

mellett nyomokban Kl is kimutatható volt mindkét nevelési körülmény esetén. A szakirodalmi 

adatok alapján ez a Kl-tartalom embrionális eredetű, mennyisége az embrió Kl-tartalmától függ 

(Böddi és mtsai 1999). Ugyanakkor a nagy szórásértékek megjelenése kismértékű fotokonverzió 

lejátszódására is utalhat ezekben a szövetekben (5. táblázat). 

A talajban, természetes fényviszonyok között nevelt növényekben a mesterségesen 

sötétben nevelt növényekre is jellemző etioplasztiszok alakultak ki (14.D ábra és 23.A1 és A2 

ábra). Búza első levelének ebben a régiójában formálódó PLB-ket és perforált PT membránokat 

tartalmazó fiatal etioplasztiszokat találtunk. Hasonló etioplasztiszokat írtak le etiolált kukorica 

első levél ugyanezen régiójában (Mackender 1978), illetve etiolált gesztenye rügyek belső 

leveleiben (Solymosi és mtsai 2006). Ezek mellett jellemző volt a proplasztiszok nagy aránya 

hasonlóan a szakirodalmi adatokhoz (Leech és mtsai 1973, Boffey és mtsai 1980). A PLB és a 

keményítő előfordulási gyakorisága hasonló volt az ugyanilyen korú vízkultúrában, sötétben 

nevelt borsó epikotilok legalsó régiójával (7. táblázat). A talajban nevelt borsó epikotiloknál 

azonban ennél magasabb, közel háromszoros értéket kaptunk. Ez valószínűleg a fejlettebb 

állapot – amit a Pkl magasabb aránya is mutat –, illetve a működő fotoszintézis eredménye. 

Ezeknél a növényeknél a talajfelszín fölé nőtt fotoszintetizáló hajtásból a keletkező szénhidrátok 

aktív transzporttal lejutnak a talajban fejlődő részekbe is. A nem-fotoszintetizáló plasztiszok 

fontos helyei a keményítő- és zsírsav-bioszintézisnek és a nitrogén aminosavakba történő 

beépítésének egyaránt (Neuhaus és Emes 2000, Pasquali és mtsai 2006). Ezt erősíti a trehalóz-6-

foszfát (T6P) szignál, ami a megemelkedett cukor-koncentráció mellett jelenik meg, aktiválja a 

keményítő bioszintézist és részt vesz a fejlődés, illetve az öregedés szabályozásában (Wingler és 

Paul 2013). Arabidopsisban T6P akkumulációt mutattak ki az öregedő levelekben a cukor-

tartalom növekedése mellett, illetve T6P-szintázt túltermelő transzgénikus növényekben 

öregedést indukáltak (Wingler és mtsai 2012, összefoglaló: O’Hara és mtsai 2013). Mindemellett 
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a másik lehetséges magyarázata a plasztiszok jelenlétének a nem-fotoszintetizáló területen az, 

hogy a plasztisz genomban több olyan gén is kódolt, ami a sejtek működéséhez nélkülözhetetlen 

(Neuhaus és Emes 2000). 

A mesterségesen vízkultúrában, sötétben nevelt és a természetes fényviszonyok között, 

talajban nevelt növények tulajdonságainak további összehasonlításához átlagspektrumokat és 

AVEDEV „spektrumokat” számoltunk a borsó epikotilok fluoreszcencia emissziós 

spektrumaiból. Az AVEDEV (az adatpontok átlagtól való átlagos eltérésének abszolút értéke) 

függvény alkalmazása a biológiai variabilitás kimutatására alkalmas módszer (Szenzenstein és 

mtsai 2008). Az átlagspektrumok igen nagy hasonlóságot mutattak a talaj mélyebb rétegeiben 

maradó növényi szövetek és a laboratóriumban, sötétben nevelt növények ugyanazon régiói 

között (22.A ábra). A spektrumok Gauss komponensekre bontása után ugyanazt a négy Pklid 

sávot kaptuk mindkét esetben 630.3, 636.8/637.2, 645.4 és 654.1 nm-es maximumokkal (21.A 

ábra és 6. táblázat) a szakirodalmi adatoknak megfelelően (Böddi és mtsai 1994). A 

komponensek relatív aránya hasonló volt, jelentősebb eltérést csak a 654 nm-es Pklid sáv 

esetében tapasztaltunk, amely nagyobb arányban volt jelen a talajban nevelt növényekben. Ezzel 

szemben az AVEDEV „spektrumok” igen különbözőek lettek (22.B ábra), ami a 

mikroklimatikus viszonyok változékonysága (elsősorban a növények egymást árnyékoló hatása, 

illetve a talaj tulajdonságainak különbsége az egyes növények közvetlen környezetében) miatt 

kialakuló jóval nagyobb egyedi különbségekre utal. A legnagyobb értéket 633 nm-nél kaptuk 

(22.B ábra T görbe), ami megegyezik az átlagspektrum maximum pozíciójával. Ez arra utal, 

hogy bár az összPklid tartalom nagyon változatos, a 629, 636 és 644 nm-es Pklid komplexek 

egymáshoz viszonyított aránya viszonylag állandó. Emellett az oligomer Pklid forma is jelentős, 

bár a monomernél kisebb mértékű változékonyságot mutatott. Ennek valószínű oka az 

etioplasztiszok változatos fejlettségi állapota, mivel ez a Pklid forma a PLB fő komponense, így 

mennyisége összefügg a PLB kialakulással (Ryberg és Sundqvist 1982a, Sundqvist és Dahlin 

1997). A „spektrumban” 679.5 nm-nél megjelenő maximum érték a Kl-tartalom variabilitását 

mutatta. Ez a Kl forma egyrészt lehet embrionális eredetű Kl (Böddi és mtsai 1999), másrészt 

lehet kismértékű fotokonverzió eredménye is, mivel a mesterségesen sötétben nevelt növények 

AVEDEV „spektrumában” ennél a hullámhossznál alig kaptunk jelet. Ezt a kismértékű 

fotokonverziót a talaj fizikai-kémiai tulajdonságainak változatossága miatt beszűrődő fény 

okozhatta egyes esetekben. Erre utaltak a pigmentkivonás során kapott nagyobb szórásértékek is. 

A vízkultúrában, sötétben nevelt növények állandó környezeti körülmények között, 

szinkronizáltan fejlődnek, ezért jóval kisebb egyedi különbségeket feltételeztünk. Ezt támasztotta 
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alá a számított AVEDEV „spektrumban” kapott alacsonyabb jelintenzitás, azaz a pigment 

formák sokkal kisebb variabilitása. A rövid hullámhosszú formák varianciája dominált az etiolált 

epikotilokban: 626 és 639 nm-nél jelentek meg sávok (22.B ábra V görbe) a szakirodalmi 

adatokhoz hasonlóan (Szenzenstein és mtsai 2008). Ez a 629, 636 és 644 nm-es Pklid forma 

sávjának különböző variabilitását mutatta. A 629 nm-es Pklid forma nagy valószínűséggel nem 

POR-hoz kötött monomer, így mennyiségét elsősorban a Pklid-bioszintézis negatív 

visszacsatolása szabályozza (Schiff és Epstein 1968, Richter és mtsai 2010). A 636 nm-es Pklid 

forma mennyiségét az etioplasztiszok belső membrán rendszerének fejlettségi állapota 

befolyásolja. Etiolált borsó epikotilok etioplasztiszai sok esetben inkább proplasztisz jellegűek 

kevésbé rendezett belső membrán struktúrával (Böddi és mtsai 1994). Az etioplasztiszok 

felépítésbeli változatossága okozhatta ennek a formának a nagy variabilitását, illetve a kevesebb 

és fejletlenebb PLB jelenléte magyarázat lehet az oligomer forma állandóságára. A Kl/id 

pigmentek az oligomer Pklid formákhoz hasonlóan igen kis variabilitást mutattak, 679.5 nm-nél 

az átlagtól való átlagos eltérés mértéke igen kicsi volt (22.B ábra V görbe), így gyakorlatilag az 

oligomer Pklid és a Kl aránya az összes pigment mennyiségéhez viszonyítva konstansnak 

tekinthető. 

A különböző körülmények között nevelt borsó epikotilok szöveti szerkezetében sem 

találtunk jelentős különbségeket. A kortexben kialakult két levélnyomnyaláb és két rostköteg 

illetve a nyalábok elrendeződése a központi hengerben hasonlónak bizonyult a korábbi 

szakirodalomban megfigyelt struktúrához (Sorokin és mtsai 1962, Seyedi és mtsai 2001). A 

Pkl/id pigmentek mindkét nevelési körülmény esetén hasonló szöveti lokalizációt mutattak (19. 

ábra). 

Összességében megállapíthatjuk tehát, hogy a 3 cm-es talajmélység alatt fejlődő 

növényi szövetek teljesen etioláltak hasonlóan a mesterségesen sötétben nevelt növényekhez. A 

pigment összetétel, a pigmentek natív elrendeződése, az etioplasztiszok kialakulása nagyon nagy 

hasonlóságot mutat. Mindemellett a talajfelszín fölötti részekben folyó aktív fotoszintézis, illetve 

a talajfelszín alatti mikroklíma miatt kialakuló nagyobb etilén koncentárció fejlettebb állapotot 

alakít ki az ugyanazon korú növényekben. Továbbá a természetben a talaj fényáteresztő 

képességét befolyásoló tényezők (nedvességtartalom, szemcseméret és szín, rögök jelenléte és 

mérete (Tester and Morris, 1987), a fejlődő növények mechanikai hatása) jóval nagyobb egyedi 

különbségek kialakulásához vezetnek. 
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6.1.3.  Etioláltság a 100 napos, fotoszintetizáló borsó növények talajfelszín alatt maradó 

epikotil régiójában 

 

A zöldülési folyamatok tanulmányozásához általánosan elfogadott a vízkultúrában, 

sötétben nevelt, 7-14 napos borsó epikotilok használata. A természetben azonban a borsó epikotil 

a növény egész élete során a talajban fejlődik. Ezért az általunk tanulmányozott, talajban, 

természetes fényviszonyok között fejlődő 100 napos növények epikotilja érdekes, új 

eredményekkel szolgált. 

A vízkultúrában, sötétben nevelt növények életideje mindössze 22-25 nap. Ennek oka a 

fény hiányában inaktív fotoszintézis, aminek következtében a növények számára csak a 

sziklevelekben raktározott tápanyag elérhető életük során. A tartaléktápanyagok kimerülése után 

a lebontó folyamatok kerülnek előtérbe és a keletkező termékek mobilizálása indul az idősebb 

szöveti részek felől a merisztémák felé (Guiboileau és mtsai 2010). Ezzel szemben a talajban, 

természetes fényviszonyok között nevelt növényekben a talajfelszín feletti szervek aktív 

fotoszintézist folytatnak, így szerves-anyagokkal látják el a talajban, sötétben maradó szöveteket. 

A szöveti differenciálódás során másodlagos vastagodás, a központi hengerben a nyalábok 

összeolvadása, az epikotil hosszában végigfutó intercelluláris üregek megjelenése, továbbá a 

lignifikáció mértékének növekedése és járulékos gyökerek kialakulása történik (25. ábra). 

Mindemellett az etioplasztiszok továbbra is fennmaradnak (27.B1 és C1 ábra) elsősorban a 

szállítószöveti parenchimában, illetve elszórtan a kortex maradványában. A fény hiányában a 

plasztiszok raktározó funkciója kerül előtérbe, nagyobb arányú keményítő szintézis indul. A 

legalsó epikotil régióban a keményítőt tartalmazó plasztiszok aránya nagyjából megegyezett a 

fiatalabb állapotban tapasztalttal, azonban a plasztiszok átlagos nagysága, illetve a PLB 

előfordulási gyakorisága is a felére csökkent (9. táblázat) a 7 napos epikotilhoz képest (7. 

táblázat). Ezek a jellegzetességek arra utalnak, hogy a plasztiszok a genetikai szerepük mellett 

tápanyagraktárként is fontosak a növény számára, illetve a plasztiszok méretbeli csökkenése és a 

struktúráltság redukciója az öregedés folyamán végbemenő degradációs folyamatok 

következményei (Woolhouse és Batt 2013).  

Idős állapotban is megfigyelhető a lefelé csökkenő Kl- és növekvő Pkl/id-gradiens, az 

átmeneti plasztisz-fejlődési állapotok és a legalsó részen a teljes etioláltság a talajfelszín alatti 

epikotil régióban. Összehasonlítva a 7 napos és 100 napos növényeket azt tapasztaltuk, hogy az 

összPklid tartalom több mint ötszörösére nőtt, ám a kezdeti Pklid túlsúly helyett Pkl dominancia 
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alakult ki 100 napos korban. A Pklid/Pkl arány fokozatosan mintegy 8-ad részére csökkent: a Pkl 

tartalom 13-szoros emelkedése mellett a Pklid tartalom csupán kétszeresére nőtt. Hasonló 

korfüggő Pkl tartalom emelkedést figyeltek meg etiolált bab levelében (Lancer és mtsai 1976). 

Az oligomer Pklid forma fotoaktivitása mutatja, hogy ez az epikotil régió az öregedés végén is 

teljesen etiolált maradt. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a talajban, természetes fényviszonyok között 

nevelt borsó epikotilok talajfelszín alatti régiójában az öregedés végéig fennmaradnak a 7 napos 

korban kialakult, a csökkenő fényintenzitás-gradiensnek megfelelő átmeneti és teljesen etiolált 

régiók. 

 

6.2.  Etioláltság fényen fejlődött napraforgó csíranövényekben 

 

A különböző termésfalak fényszűrő hatását korábbi munkákban már leírták, pl.: Lactuca 

és Taraxacum fajoknál (Widell és Vogelmann 1985, 1988). Ezek a kutatások azonban leginkább 

az optikai tulajdonságokra fókuszáltak zárt termések vagy még nem csírázó magvak esetén. A 

termésfal, illetve a maghéj azonban a csírázás után is mint potenciális optikai szűrő 

befolyásolhatja a növények további fejlődését. 

A talajban csírázó napraforgó növényeknél a kaszattermés fala a talajfelszín fölé 

emelkedett szikleveleken akár 7-10 napig is rajta maradhat, csipesz-szerűen összeszorítva és 

részlegesen lefedve azokat, ezáltal egy érdekes optikai rendszer alakul ki (28. ábra). A 

sziklevelek hossztengelye mentén megkülönböztethetjük a termésfal által nem fedett, hipokotil 

felőli alapi részt, a sziklevelek termésfal által szorosan fedett csúcsi részét, illetve a kettő közötti 

átmeneti régiót. Ennek megfelelően különböző pigment arányokat, spektrális tulajdonságokat és 

ultrastukturális jellegzetességeket találtunk. A fénynek kitett területtől a fedett régió felé haladva, 

a termésfal árnyékoló hatásának növekedésével párhuzamosan csökkenő Kl- és növekvő Pkl/id-

gradiens alakult ki hasonlóan a talajban fejlődő növényekhez (30. ábra). A termésfal által nem 

fedett régióban csak Kl jelenlétét tudtuk kimutatni (10. táblázat), a 77 K fluoreszcencia emissziós 

spektrumokban 685, 695 és 732.5 nm-es maximummal a PSI és PSII komplexek sávjai jelentek 

meg (30. ábra A spektrum). Az átmeneti sziklevél régióban a Kl-protein komplexek mellett 

nyomokban Pkl/id jelent meg (30. ábra B spektrum). A termésfal által fedett régióban a Pkl/id 

formák aránya nőtt (10. táblázat) és csak egyetlen Kl-protein komplex sávot kaptunk 684.5 nm-
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es maximummal (30. ábra C spektrum). A termésfal által fedett régió a talajfelszín alatti 1-3 cm-

es mélységben, a termésfal szélénél lévő régió pedig a közvetlenül a talajfelszín alatti 1 cm-es 

talajszegmensben fejlődő búzalevél és borsó epikotil spektrális jellegzetességeit mutatta. 

A pigmentkivonás eredményeinek és a spektrális tulajdonságoknak megfelelően 

kloroplasztiszokat (32.A1 ábra) találtunk a termésfal által nem fedett területen, míg a termésfal 

által fedett területen átmeneti típusú etio-kloroplasztiszokat figyeltünk meg (32.B1 és B2 ábra). 

Ezek a kloroplasztiszok és etio-kloroplasztiszok jellegzetes LSM festődést (Keresztes és Sárvári 

2001) mutattak (32. ábra). Érdekes módon a fénynek kitett területen a kloroplasztiszok mellett 

etio-kloroplasztiszokat is találtunk (32.A2 ábra) annak ellenére, hogy a pigmentkivonás során 

(10. táblázat) és az emissziós spektrumokban (30. ábra A spektrum) sem tudtuk Pkl/id formák 

jelenlétét kimutatni. A jelenség magyarázata lehet a szomszédos szövetrétegek egymást 

árnyékoló hatása, ami a sziklevelek keresztmetszetében fényintenzitás-gradienst alakít ki. Ennek 

megfelelően az abaxiális oldalak több fényt kapnak, mint az egymás felé néző adaxiális oldalak. 

Ez a hatás még kifejezettebb, amikor a termésfal szorosan összetartja a szikleveleket. A szövetek 

egymást árnyékoló hatásának vizsgálatát a megvilágításra merőleges állású szikleveleken 

vizsgáltuk (33. ábra). A felső sziklevél fénynek kitett, abaxiális oldala felől az alsó sziklevél 

árnyékolt abaxiális oldala felé a Pkl/id arányának növekedését tapasztaltuk (34. ábra).  

Mind a termésfal által fedett, mind a fénynek kitett régióban zsákszerűen kitágult 

tilakoidokat figyeltünk meg az etio-kloroplasztiszokban (32.A2 beillesztett kép és B1 ábra). Ezek 

aránya a fedett területen magasabb volt, mint a fénynek kitett sziklevél régióban. Hasonló etio-

kloroplasztiszokat találtunk etiolált napraforgó sziklevelekben korábbi kísérleteink során (32.C2 

ábra). A tilakoid membránok kiöblösödését okozhatják a bennük felhalmozódó lipidcseppek 

(Murakami és Nobel 1967). 

Mindez azt mutatja, hogy a termésfal által fedett régió szöveteiben részleges etiolált 

állapot alakult ki a nagyon alacsony fényintenzitás következtében hasonlóan a korábban leírt 

fejes káposzta középső levélrétegeihez (Solymosi és mtsai 2004), illetve rügyek belső 

levélkezdeményeihez (Solymosi és Böddi 2006, Solymosi és mtsai 2006). A sziklevelekben a 

fénynek kitett területtől a termésfal által fedett területek felé csökkenő fényintenzitás jön létre 

hasonlóan a talajban kialakult csökkenő fényintenzitás-gradienshez. A termésfal árnyékolása 

miatt kialakult részlegesen etiolált szövetek a talajfelszín alatti 0-3 cm-es talajrégióban fejlődő 

szövetekhez hasonló jellegzetességeket mutatnak. Eredményeink tehát megerősítik a korábbi 

néhány megfigyelést (Schoefs és Franck 2008), mely szerint nagyon alacsony fényintenzitáson 

fejlődő szövetekben is létrejöhet Pkl/id felhalmozódás és etio-kloroplasztiszok alakulhatnak ki. 
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6.3.  A monomer Pkl/id formák élettani szerepe természetes fényviszonyok között fejlődött 

növényekben 

 

A talajban, természetes fényviszonyok között fejlődő búza első levél és borsó epikotil 

esetében a 3 cm-es mélység alatt maradó szövetek teljesen etiolált állapotot mutattak. Ezekben a 

régiókban monomer, dimer és oligomer Pklid formákat tudtunk kimutatni. Az epikotilokra a 

monomer Pklid formák túlsúlya volt jellemző hasonlóan a mesterségesen sötétben nevelt 

növényekhez (Böddi és mtsai 1998). Ennek oka, hogy az epikotil és más szár-eredetű szervekben 

lévő etioplasztiszok kevés és kisméretű PLB-t tartalmaznak (Böddi és mtsai 1994, McEwen és 

mtsai 1994, Skribanek és mtsai 2008), amelyekben a 629 és 636 nm-nél emittáló monomer Pklid 

formák vannak túlsúlyban (Böddi és mtsai 1994, 1998, Skribanek és Böddi 2001). A 629 nm-es 

forma foto-inaktív (Schoefs és mtsai 2000a), a 636 nm-es forma részlegesen fotoaktív (Kósa és 

Böddi 2005), így ezek a pigment formák megvilágítás hatására fotoszenzibilizátorként 

működhetnek, gerjesztési energiájukat az oxigén molekulának átadva ROS termelést indukálnak 

(Sundqvist 1969, Armstrong és mtsai 2000, Böddi és mtsai 2005). A természetben a talaj 

mélyebb rétegeiben kialakuló etiolált hajtásrészek hirtelen fényre kerülése ezért igen nagy 

veszélyt rejt, mivel fotodegradációs folyamatok indulhatnak, ami akár a növény pusztulását is 

okozhatja. Ugyanakkor ezt a jelenséget használják ki a kapálással történő gyomirtás során. 

Ennek a folyamatnak a tanulmányozásához az etiolált borsó epikotil alkalmasnak bizonyult, 

mivel a talajban, természetes fényviszonyok között nevelt növények 3 cm-es talajmélység alatt 

fejlődő régióit jól modellezi, továbbá a nem POR enzimhez kötött monomer Pklid dominancia 

jellemzi (Böddi és mtsai 1998). 

Korábbi kísérletekben megvilágítás (115 µmol foton m
-2

 s
-1

) hatására szinglet oxigén 

mediált II-es típusú fotooxidációs reakciót és ennek következtében turgorvesztést és az etiolált 

borsó növény görbülését írták le (Böddi és mtsai 1994, Erdei és mtsai 2005). Kísérleteinkben az 

I-es típusú fotooxidációs reakcióban részt vevő szuperoxid anion, illetve hidrogén-peroxid és 

hidroxil gyök keletkezését mutattuk ki kémiai és citokémiai festéssel, valamint EPR 

spektroszkópiával. A ROS molekulák keletkezési helyei jelentős átfedést mutattak a 

fluoreszcencia mikroszkóppal meghatározott Pkl(id)/Kl(id) pigmentek szöveti elhelyezkedésével 

(35. és 36. ábra). A legintenzívebb ROS termelődést a középső epikotil régióban tapasztaltuk. Az 

epikotilokba beinjektált hidrogén-peroxid szintén ennek a régiónak a görbülését okozta (37. 

ábra). Ennek oka lehet, hogy a felső epikotil régióban már fejlettebb etioplasztiszok vannak és 
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így nagyobb az oligomer Pklid pigmentek aránya (Böddi és mtsai 1994), ami nem vált ki 

fotooxidációs reakciókat (Armstrong és mtsai 2000). Az alsó régióban az erősebb mértékű 

lignifikáció és a fejletlenebb plasztiszokban a kevesebb mennyiségű pigment (Böddi és mtsai 

1994) miatt nem alakul ki ez a hatás. 

A kísérletekkel tehát igazoltuk, hogy a szinglet oxigén mellett szuperoxid anion és 

hidrogén-peroxid, valamint hidroxil gyök is keletkezik, így az I-es típusú fotooxidációs reakció 

is részt vesz a fotodegradációs folyamatokban. 
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7.  KÖVETKEZTETÉSEK 

 

I. Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy a talaj árnyékolása következtében a felszín alatt 

fejlődő/maradó növényi szövetekben etioláltsági tünetek alakulnak ki. A felső (0-3 cm-

es) talajrégióban részleges etioláltság alakul ki, amire a Pkl/id és Kl/id formák együttes 

jelenléte, illetve az etio-kloroplasztiszok kialakulása jellemző. 3 cm-es talajmélység alatt 

teljes etioláltság alakul ki, a szövetek teljesen sötétben fejlődnek, tulajdonságaik csaknem 

minden tekintetben megegyeznek a laboratóriumban, mesterségesen sötétben nevelt 

növények tulajdonságaival. Mindez azt bizonyítja, hogy a mesterségesen sötétben nevelt, 

etiolált növény alkalmas a természetben lejátszódó folyamatok modellezésére, ám az 

eredmények interpretálásánál figyelembe kell venni, a természetben előforduló átmeneti 

állapotok megjelenését is. 

 

1.) Kimutattuk, hogy talajban a csökkenő fény-gradiensnek megfelelően mind az alapi 

növekedésű búza első levél, mind a hajtáscsúcsi növekedésű borsó epikotil esetében a 3 

cm-es talajmélység alatt fejlődő szövetekben teljesen etiolált állapot alakul ki. Mindez azt 

bizonyítja, hogy az etioláltsági tünetek megjelenését a növények morfológiája érdemben 

nem befolyásolja. Eltérések csak a szövetek (sejtek) korából adódnak, hiszen a borsó 

epikotilban a legöregebb, a búza levél esetében viszont a legfiatalabb szövetek (sejtek) 

vannak ebben a hajtásrégióban. Ennek köszönhetően az idősebb borsó epikotilban 

magasabb a Pkl, és alacsonyabb a 655 nm-es emissziós maximumú Pklid forma aránya a 

búza leveléhez képest. 

 

2.) Megfigyeltük, hogy a borsó talaj alatti epikotilja még a 100 napos növényben is 

tartalmaz Pkl-t és Pklid-ed (ez utóbbinak a flash-fotoaktív formáját is) valamint PLB-t is 

tartalmazó etioplasztiszokat, annak ellenére, hogy ezek a szövetek a növény zavartalan 

egyedfejlődése során sohasem kapnak fényt. Ilyen idős etioplasztiszokat (korukat a 

nagyon magas Pkl arány is mutatja) etiolált csíranövényekben nem lehet megfigyelni a 

sziklevekben tárolt tartalék tápanyag limitált mennyisége miatt. A talajban és fényen 

nevelt növényekben viszont a talajszint feletti hajtásrészek fotoszintéziséből származó 

anyagok fenn tudják tartani e régiók vitalitását. 
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II. Kimutattuk a termésfal árnyékoló hatását a fényen nevelt napraforgó sziklevelek fedett 

régiójában. A termésfal fényszűrése nem teljes, így a fedett területen részlegesen etiolált 

állapot alakul ki hasonlóan a talaj felső (0-3 cm) rétegében fejlődő szövetekhez. A 

kialakuló fénygradiensnek megfelelően a termésfal szélétől a szorosabban fedett sziklevél 

régióig pigment-gradiens (csökkenő Kl és növekvő Pkl/id) mellett átmeneti plasztisz 

formák alakulnak ki. A talajban fejlődő növények esetében a talaj mechanikai hatásai 

mellett is a sziklevelek jelentős részén rajta marad a termésfal, így ez a jelenség újabb 

bizonyítéka a természetben előforduló etiolált állapotnak. Eredményeink egyben 

megerősítik azokat a munkákat, amelyek Pklid formák jelenlétét igazolták kis 

fényintenzitáson fejlődött szövetekben. 

 

III. A foto-inaktív, monomer Pkl/id formák fotodegradációt kiváltó hatásainak 

tanulmányozásához vízkultúrában, sötétben nevelt borsó epikotilokat használtunk, mivel 

a munka első részében igazoltuk, hogy a talajban és a mesterségesen sötétben nevelt 

növényekben kialakuló etioláltsági tünetek között nincs szignifikáns eltérés. 

 

1.) ROS indikátorok alkalmazásával szuperoxid anion gyök, hidrogén-peroxid és 

hidroxil-gyök jelenlétét mutattuk ki az etiolált majd megvilágított epikotilok középső 

régiójában. Ezzel igazoltuk, hogy a foto-inaktív monomer Pkl/id forma túlsúlya miatt 

megvilágítás hatására I-es típusú fotooxidációs reakció is lejátszódik a korábban leírt II-

es típusú reakció mellett. 

 

2.) Megfigyeltük, hogy a Kl-típusú pigmentek szövettani eloszlása egybeesik a ROS 

képződés helyével. Ez alátámasztja azokat a hipotéziseket, amelyek a monomer állapotú 

Kl-típusú pigmenteket nevezik meg a ROS formák keletkezésének 

fotoszenzibilizátoraként. 

 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a Pklid, a Pkl felhalmozódása, az etioplasztiszok 

kialakulása a természetes fényviszonyokon fejlődő növényekben is megtörténik. E 

pigmentek monomerjei megvilágítás hatására fotodegradációs folyamatokat indítanak el, 

amit figyelembe kell venni a mezőgazdasági és élelmiszeripari gyakorlatban is. 

 

  



91 

 

8.  ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Munkánkban a talaj és a termésfal árnyékolásának a növényi fejlődésre kifejtett hatását 

vizsgáltuk. A talaj árnyékolását, természetes fényen, talajban nevelt búza első levelén és borsó 

epikotilján tanumányoztuk. A közvetlenül a talajfelszín alatt (0-3 cm) fejlődött régiókban 

részleges etioláltságot mutattunk ki mindkét növényben: etio-kloroplasztiszok, protoklorofill/id 

(Pkl/id) és klorofill (Kl) volt jelen. A 3 cm-es talajmélység alatt fejlődött szövetek teljesen 

etioláltak voltak és a mesterségesen sötétben nevelt növényekre jellemző etioplasztiszokat és 

Pkl/id-et (flash-fotoaktív formát is) tartalmaztak. A talajban nőtt és az etiolált borsó epikotilok 

szöveti szerkezete és a Pkl/id pigmentek lokalizációja hasonló volt. A 100 napos, talajban nevelt 

borsó növények talajfelszín alatti epikotil régiójában másodlagos vastagodást, a kortexben 

üregek képződését, illetve járulékos gyökerek kialakulását írtuk le. Az idős epikotilok legalsó 

régiója etiolált volt: Pkl/id formák, illetve etiplasztiszok voltak jelen. Ez arra utal, hogy a 

növények fényen fejlődő, aktívan fotoszintetizáló része képes tápanyaggal ellátni ezeket a 

szöveteket a növény teljes életén át és megerősíti a plasztiszok fontos szerepét a növényi 

metabolizmusban. A termésfal árnyékolását Petri csészében, természetes fényen nevelt, a 

termésfal által részlegesen fedett napraforgó szikleveleken tanulmányoztuk. A fedett régióban 

részleges etiolált állapotot mutattunk ki hasonlóan a talaj felső régiójában fejlődő szövetekhez. 

A természetben a talajszerkezet megváltozása és a termésfal lehullása miatt az etiolált 

szövetek hirtelen fényre kerülnek és a foto-inaktív, monomer Pkl/id formák ROS (reaktív oxigén 

formák) felszabadulást és így fotodegradációt indukálnak. Ezt a folyamatot az elsősorban 

monomer Pkl/id-et tartalmazó etiolált borsó epikotilokon vizsgáltuk. Szuperoxid anion, 

hidrogén-peroxid és hidroxil gyök jelenlétének kimutatásával bizonyítottuk az I-es típusú 

fotooxidációs reakció kialakulását, továbbá a ROS-ok szöveti lokalizációjával alátámasztottuk a 

Pkl/id formák fotoszenzibilizátor szerepét. 

Összefoglalva tehát kimutattuk, hogy az etioplasztiszok megjelenése és a Pkli/id 

akkumuláció természetes jelenség, ezzel bizonyítottuk, hogy a laboratóriumi etiolált növények, 

amelyeket a zöldülés vizsgálatában használnak, jól alkalmazhatók a természetes folyamatok 

modellezésére. Kimutattuk, hogy a monomer Pkl/id pigmentek fotodegradációt indukálnak 

megvilágítás hatására, aminek káros hatása megfontolandó a mezőgazdasági gyakorlat és az 

élelmiszeripar számára. 
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9.  SUMMARY 

 

We studied the shading effects of the soil and the pericarp on plant development. The 

shading effect of soil was studied on the first leaf of wheat and the epicotyl of pea seedlings 

grown under natural illumination conditions in soil. Transient etiolation was detected in regions 

developed directly under the soil surface (0-3 cm) of both plants: etio-chloroplasts, 

protochlorophyll/ide (Pchl/ide) and chlorophyll (Chl) pigments were present. Tissues developed 

under 3 cm depth in the soil were fully etiolated, and contained etioplasts and Pchl/ide, including 

the flash-photoactive form, which are characteristic for artificially dark-grown plants. The tissue 

structure and the localization of Pchl/ide pigments were similar in the soil-grown and the 

etiolated pea epicotyls. Secondary growth and cavity formation in the cortex as well as 

adventitious root formation were described in the under-soil epicotyl region of 100-day-old soil-

grown pea plants. The lowermost regions of the senescing epicotyls were etiolated: Pchl/ide 

forms and etioplasts were present. This indicates, that the light-grown parts of plants, which have 

active photosynthesis can supply these tissues during the entire life-cycle and underlines the 

important role of plastids in plant metabolism. The shading effect of the pericarp was studied on 

cotyledons of sunflower seedlings, which were partially covered by the attached pericarp. These 

seedlings were grown in Petri dishes under natural light conditions. Transient etiolation 

symptoms were observed in the pericarp-covered regions; these symptoms were similar to those 

of tissues grown in the 0-3 cm region of soil. 

In nature, changes of the soil-structure as well as the fall of the pericarps result in sudden 

illumination of etiolated tissues, ROS (reactive oxygen species) generation and photodegradation 

induced by the photo-inactive monomer Pchl/ide forms. We studied this process on etiolated pea 

epicotyls, which contain mainly monomer Pchl/ide. Superoxide radicals, hydrogen peroxide and 

hydroxyl radicals were detected, which proved the formation of type-I photooxidation reaction. 

In addition we confirmed the photosensibilizator role of Pchl/ide forms with the help of ROS 

localization. 

In summary, we detected etioplast formation and Pchl/ide accumulation in plants grown 

under natural light conditions, which confirms that the etiolated laboratory plants used in works 

studying greening, can be adequately used as models of natural processes. We demonstrated that 

the monomer Pchl/ide pigments induce photodegradation after illumination, and the resulting 

harmful effects should be considered for the agricultural practice and food industry. 
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39. ábra: A kutatás eredményeit összefoglaló ábra. 
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