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Bevezetés 

 

A zöldülés folyamata széles körben kutatott téma a növényélettan területén. A klorofill-

szintézis kulcslépése zárvatermőkben fény-aktivált, így sötétben előanyaga a protoklorofillid 

(Pklid) halmozódik fel és etioplasztiszok alakulnak ki a megnyúlt, halványsárga, etiolált 

növényekben. A mesterségesen sötétben nevelt, szinkronizált fejlődésű növények 

alkalmazása a zöldülési kísérletekben általánosan elterjedt. Bár a természetben a talaj és más 

árnyékoló hatások következtében kialakulhat hosszan tartó vagy állandó sötét, az etiolált 

növényeken végzett kutatások eredményeinek általánosíthatósága a szakirodalom egyik 

vitatott kérdése. 

Korábbi munkákban természetes körülmények között más szövetek/szervek takarása alatt 

kialakuló etiolált állapotot mutattak ki (pl.: fejes káposzta belső levelei, rügyek). Nem 

találtunk azonban olyan adatot, ami a talaj növényi szövetekre kifejtett fényszűrő hatását 

vizsgálná, holott a természetben is megfigyelhetők a talaj, kövek vagy az avar takarásában 

fejlődött halványsárga, megnyúlt növények. A mezőgazdaságban alkalmazott vetésmélység 

miatt minden esetben fejlődik a talaj által leárnyékolt hajtásrész. Ezért a talajban fejlődő 

növényi szövetek vizsgálata választ adhat arra, hogy mennyire jól modellezik a 

mesterségesen sötétben nevelt növények a természetben kialakuló etiolált állapotot, másrészt 

a talajban kialakuló csökkenő fénygrádiens mentén érdekes, a zöldülés átmeneti fázisait 

mutató hajtásrégiók alakulhatnak ki. 

Kísérleteink egyik csoportjában talajban, természetes fényviszonyok között nevelt búza 

első levelét és borsó epikotilját vizsgáltuk, mivel az egy- és kétszikű növények eltérő 

fejlődése és morfológiája optikai szempontból is különbséget jelenthet. Kísérleteink másik 

csoportjában fénynek teljesen kitett, de termésfal által árnyékolt szikleveleket vizsgáltunk: 

napraforgó esetében megfigyeltük ugyanis, hogy a termésfal gyakran a talajfelszín fölé 

emelkedett szikleveleken marad befedve azok egy részét. 

A talaj szerkezetének megváltozása, a helytelen földművelés vagy a termésfal lehullása 

miatt az árnyékolt szövetek hirtelen fényre kerülhetnek. Ismert tény az etiolált szövetek 

fényérzékenysége, különösen a nem-fotoaktív Pklid formák túlsúlya esetén fotooxidációs 

folyamatok mennek végbe. Ennek modellezésére etiolált borsó epikotil középső régióját 

használtuk: különböző ROS (reaktív oxigén formák)-jelzőkkel és mérési módszerekkel az 

etiolált szövetek fotooxidációs reakcióútjait tanulmányoztuk, ami a szakirodalom kevésbé 

kutatott területe. 

 



 

Tudományos előzmények 

 

Zárvatermőkben a klorofill (Kl) bioszintézis egyik kulcslépését, a protoklorofillid (Pklid)–

klorofillid (Klid) átalakulást katalizáló NADPH:protoklorofillid-oxidoreduktáz (LPOR) 

enzim fény-aktivált (Griffiths 1978). Megfelelő mennyiségű és minőségű fény hiányában 

etiolált állapot alakul ki, Pklid és észteresített formája a protoklorofill (Pkl) halmozódik fel, 

illetve prolamelláris testet (PLB) és protilakoidokat (PT) tartalmazó etioplasztiszok fejlődnek 

(összefoglaló: Franck et al. 2000). A PLB integráns membránfehérjéinek mintegy 95 %-át az 

LPOR enzim adja (Ryberg és Dehesh 1986). A Pklid elsősorban a PLB-kben, míg a Pkl 

leginkább a PT membránokban lokalizált (Böddi et al. 1989), mennyisége az összPkl/id 

tartalom közel 10 %-a (Lancer et al. 1976), fajtól és a növény korától függ (Schoefs 2001), 

sőt szerv- és szövet-specificitást is mutat (Böddi et al. 2004). Etiolált levelekben a Pklid nagy 

része LPOR-hoz és NADPH-hoz kötött hármas komplex formában van jelen in vivo 

(Griffiths 1978). Ezek a komplexek aggregátumokat képezhetnek (Böddi et al. 1989): a PLB-

ben fotoaktív dimer és oligomer formákat hoznak létre (Ryberg és Dehesh 1986, Böddi et al. 

1989). A PT membránokban nem LPOR-kötött, foto-inaktív Pklid és Pkl formákat is leírtak 

(Böddi et al. 1998). Az egyes Pklid komplexek aránya jelentős biológiai variabilitást mutat. 

Korábbi kísérletek bizonyították, hogy etioláltsági tünetek természetes fényviszonyokon 

fejlődött növényekben is kialakulhatnak: PLB-ket figyeltek meg például rügyek belső 

levélkezdeményeiben (Solymosi és Böddi 2006) és fejes káposzta belső levélrétegeiben 

(Solymosi et al. 2004). Az esetek többségében részleges etioláltság alakul ki: Pkl/id és Kl 

együtt van jelen és PLB-t és gránumokat vagy párosával összetapadt PT lamellákat 

(bitilakoid) tartalmazó etio-kloroplasztiszok fejlődnek (Rascio et al. 1986). A különböző 

pigmentek egymáshoz viszonyított aránya a csökkenő fényintenzitásnak megfelelően 

változik. A PLB kialakulás összefügg az LPOR és a fotoaktív Pklid jelenlétével (Sperling et 

al.1998), így ezek a szövetek védettek a fotodegradációs hatásoktól (Armstrong et al. 2000). 

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

fotoaktív formák regenerációjában játszik szerepet, vagy fotooxidációs folyamatokat 

szenzibilizál. Tanulmányozásukhoz az etiolált borsó epikotil különösen alkalmas, mivel 

szöveteiben a monomer állapotú Pklid és Pkl dominál és kevéssé fejlett PLB-k kialakulása 

jellemző (Böddi et al. 1994). Korábban szinglet oxigén mediált II-típusú fotooxidációs 

reakciót mutattak ki etiolált, majd megvilágított borsó epikotilban, ami az epikotil 

irreverzibilis görbüléséhez vezetett (Erdei et al. 2005). 



 

Mindezek alapján a munka fő céljának tekintettük annak ellenőrzését, hogy vajon a talaj és 

a termésfal árnyékoló hatása kialakíthat-e etioláltságot a fejlődő szövetekben, illetve hogy a 

laboratóriumban mesterségesen sötétben nevelt növények jól modellezik-e a természetes 

állapotokat. Tanulmányozni akartuk a fényérzékeny etiolált szövetekben a monomer Pkl/id 

formák fotodegradációban szenzibilizátorként betöltött szerepét, illetve meghatározni 

kívántuk a különböző ROS formák lokalizációját és részvételét a fotooxidatív reakciókban. 

 

Anyagok és módszerek 

 

A talaj árnyékoló hatását talajban, természetes fényen nevelt búza (Triticum aestivum L. 

cv GK Öthalom) első levél és borsó (Pisum sativum L. cv. Zsuzsi) epikotil négy régióján 

vizsgáltuk: talajfelszín feletti 1 cm-es, a talajfelszín alatti 1 cm-es, a következő 2 cm-es, 

illetve a legalsó 3 cm-es (borsó esetében 2 cm-es) régió. A termésfal árnyékoló hatását 

napraforgó (Helianthus annuus L. cv. “Iregi szürke csíkos” és cv. ES Lolita) szikleveleken 

tanulmányoztuk. A Kl és előanyagainak jelenlétét, natív komplexeit 77 K fluoreszcencia 

spektroszkópiával és pigment tartalom meghatározással mutattuk ki. A kapott spektrumokat 

statisztikai módszerekkel (AVERAGE/átlag, AVEDEV/átlagtól való átlagos abszolút eltérés) 

és Gauss komponensekre történő bontással vizsgáltuk. Az epikotilok szerkezetét és a Pkl/id 

szöveti lokalizációját fény- és fluoreszcencia mikroszkóp, a plasztisz-típusok jelenlétét, 

szerkezetét elektronmikroszkóp segítségével tanulmányoztuk. Etiolált borsó epikotilokban a 

megvilágítás hatására keletkező ROS molekulákat NBT (nitroblue tetrazolium), DAB (3,3′-

diaminobenzidin) és cérium-klorid festéssel, illetve EPR spektroszkópiával mutattuk ki. 

 

Eredmények és következtetések 

 

I.  A talaj árnyékoló hatásának vizsgálata 

a) Kimutattuk, hogy a talajfelszín közelében (0-3 cm-es) részleges etioláltság, míg 3 cm-es 

talajmélység alatt teljes etioláltság alakult ki búza levelében és borsó epikotiljában is. Előbbi 

régióban Pkl/id és Kl/id formák együttes jelenlétét, illetve PLB-t és gránumokat vagy 

bitilakoidokat tartalmazó etio-kloroplasztiszokat, míg 3 cm alatt PLB-t és Pkl/id pigmenteket 

(flash-fotoaktív Pklid-et is) tartalmazó etioplasztiszokat figyeltük meg. A talajban, fényen és 

a vízkultúrában, sötétben nevelt növények összehasonlítása során csupán az AVEDEV 

„spektrumokban” és a Pkl tartalomban találtunk különbségeket, ami a talajban fejlődött 

növények gyorsabb egyedfejlődésére utal, de szövettani eltéréseket nem találtunk. 



 

Mindez azt bizonyítja, hogy a mesterségesen sötétben nevelt, etiolált növény jól modellezi a 

természetben lejátszódó zöldülési folyamatokat, ám az eredmények interpretálásánál 

figyelembe kell venni a természetben előforduló átmeneti állapotok megjelenését is. 

b) A részleges és a teljes etioláltság ugyanabban a talajmélységben alakult ki mind búza 

levél, mind borsó epikotil esetében. A búza levél alapi, míg a borsó epikotil csúcsi 

növekedésű, így ugyanabban a talajmélységben a két növény különböző korú sejtjei 

találhatók. Az epikotilban magasabb Pkl tartalmat és az oligomer Pklid forma alacsonyabb 

arányát figyeltük meg, ami az epikotil sejtek idősebb korával magyarázható. 

Ez azt mutatja, hogy az egy- és kétszikű növényekben az etioláltsági tüneteket és a zöldülés 

mértékét alapvetően a fény mennyisége határozza meg a fejlődés első szakaszában, a 

különböző egyedfejlődés és különböző állapotok csak kisebb eltéréseket okoznak. 

c) A 100 napos borsó epikotilok talajfelszín alatti részében másodlagos vastagodást, a 

kortexben intercelluláris üregek képződését és járulékos gyökerek kialakulását figyeltük meg. 

Ezek a régiók részlegesen vagy teljesen etioláltak voltak hasonlóan a 7 napos epikotilok 

ugyanezen régióihoz. Flash-fotoaktív Pklid formát szintén találtunk, azonban a szerv korából 

adódóan jóval magasabb Pkl tartalom volt jellemző. Vízkultúrában, sötétben legfeljebb 22-25 

napig lehetett borsó növényeket degradációs folyamatok nélkül nevelni; ezek epikotiljai nem 

mutatták a talajban nevelt, idősebb növényekéhez hasonló differenciálódási folyamatokat. 

Eredményeink bizonyítják, hogy a talajfelszín alatt maradó epikotil régióban a növény egész 

élete során fennmaradnak az etioplasztiszok és a Pkl/id komplexek, melyek spektrális és 

fotokémiai tulajdonságai megegyeznek a mesterségesen sötétben nevelt növények hasonló 

tulajdonságaival. A plasztiszok fennmaradása megerősíti azok növényi metabolizmusban 

betöltött fontos szerepét. 

II.  A termésfal árnyékoló szerepének vizsgálata 

Kimutattuk a termésfal árnyékoló hatását a fényen nevelt napraforgó sziklevelek fedett 

régiójában. A termésfal 1%-os transzmittanciája miatt ezek a szövetek nagyon alacsony 

fényintenzitáson fejlődtek hasonlóan a búza levél és borsó epikotil talajfelszín közeli 

régióihoz. A kialakuló fénygrádiensnek megfelelően a termésfal szélétől a szorosabban fedett 

sziklevél régióig pigment-gradiens (csökkenő Kl és növekvő Pkl/id) mellett átmeneti 

plasztisz formák alakultak ki. PLB-t és párosával összetapadt PT membránokat tartalmazó 

etio-kloroplasztiszok, Pkl/id és Kl formák jelenlétét figyeltük meg. 

Eredményeink bizonyítják, hogy az etioláltsági tünetek, amiket korábban sötétben nevelt, 

laboratóriumi növényeken tanulmányoztak, természetes fényviszonyok között nevelt növények 

föld feletti szerveiben is kialakulhatnak más szövetrétegek takarása alatt. 



 

III.  A monomer Pkl/id formák szerepe a fotooxidációs folyamatok szenzibilizálásában 

A monomer Pkl/id formák fotodegradációt kiváltó hatásait vízkultúrában, sötétben nevelt 

borsó epikotilokon vizsgáltuk. Korábban szinglet oxigén mediált II-típusú fotooxidációs 

reakciót és az epikotil irreverzibilis görbülését okozó tugorvesztést írtak le sötétben nevelt, 

majd megvilágított borsó epikotilokban. Megvizsgáltuk, vajon a megvilágítás hatására az I-es 

típusú reakcióra jellemző ROS formák is keletkeznek-e. NBT, DAB és cérium-klorid 

festéssel szuperoxid anion gyök és hidrogén-peroxid, illetve EPR spektroszkópiával hidroxil-

gyök jelenlétét mutattuk ki az etiolált majd megvilágított epikotilok középső régiójában. 

Bizonyítottuk, hogy a monomer Pkl/id formák dominanciája elektron transzferhez és oxigén 

redukcióhoz vezet a korábban leírt energia transzfer mellett, azaz I-es típusú és II-es típusú 

fotooxidációs reakció egyaránt lejátszódik. 

IV.  A Pkl/id szöveti eloszlása és a foto-oxidációs folyamatok összefüggésének vizsgálata 

Az epikotilban a Pkl/id szöveti lokalizációjának tanulmányozása során a pigmentek vörös 

autofluoreszcenciáját figyeltünk meg a szubepidermális kortex régióban, a két 

levélnyomnyaláb és két rostköteg körüli parenchima sejtekben a kortexben, illetve a központi 

hengerben a szállítónyalábok körül elhelyezkedő parenchima sejtekben. Hidrogén-peroxid 

jelenlétét mutattuk ki a szubepidermális kortex régióban, a két levélnyomnyaláb és két 

rostköteg körüli parenchima sejtekben, illetve a központi hengerben. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a Pkl/id pigmentek szövettani eloszlása egybeesik a ROS 

képződés helyeivel. Mindez arra utal, hogy a fotodegradációs folyamatokhoz vezető ROS 

formák kialakulását a gerjesztett állapotú monomer Pkl/id indukálja. 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a talaj árnyékolása a mesterségesen, sötétben 

nevelt növényekre jellemző etioláltsági tünetek kialakulásához vezet a talajban, 

természetes fényviszonyok között fejlődő búzalevél és borsó epikotil 3 cm-es 

talajmélység alatt fejlődő régióiban. Átmeneti etiolált állapot alakul ki a talajfelszín 

alatti 0-3 cm-es régióban fejlődő szövetekben, hasonlóan a fényen nevelt napraforgó 

termésfal által fedett sziklevél régióihoz. Mindez megerősíti, hogy a mesterségesen 

etiolált növények jó modelljei a természetben fejlődő növényeknek, de az eredmények 

értékelésénél az átmeneti állapotok kialakulását is figyelembe kell venni. Továbbá 

bizonyítja, hogy Pkl/id felhalmozódás és etioplasztisz kialakulás a természetes 

fényviszonyokon fejlődő növényekben is megtörténik. E pigmentek monomerjei 

megvilágítás hatására fotodegradációs folyamatokat indítanak, aminek következménye 

megfontolandó a mezőgazdasági és élelmiszeripari gyakorlat számára is. 
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