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Bevezetés 

A klorofill (Kl) bioszintézis folyamatának pontos, részletekbe menő ismerete és 

tanulmányozása a növényi biokémia egyik alapvető kutatási témája. Az eddigi kutatások 

során elsősorban laboratóriumi növényeket használtak, melyeket sötétben, többnyire 

vízkultúrában neveltek. A sötétben „szinkronizálódott” rendszerek alkalmasak az 

etioplasztiszok ultrastruktúrájának és a zöldülés kezdeti folyamatainak részletes vizsgálatára, 

de felmerül a kérdés, hogy vajon ezek az eredmények milyen mértékben általánosíthatóak a 

természetes körülmények között fejlődő növényekre. A kutatások során kiderült, hogy 

ezekben a növényekben is differenciálódhatnak fénytől elzárt, „árnyékolt” sejtek vagy 

(pro)klorenchima szövetrégiók a réteges felépítésű szervekben és a növények talajfelszín 

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

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

alatti hajtásrészekről viszont csak szórványeredmények jelentek meg. Munkánkat erre a 

témakörre fókuszáltuk. A talajban fényintenzitás gradiens alakul ki, illetve a legmélyebb 

régiókba már egyáltalán nem jut le a fény. Emellett felmerül annak a lehetősége is, hogy a 

fénynek kitett hajtásrészek fényvezetés révén fotonokat juttatnak azokba a szövetekbe is, 

amelyeket a talaj teljesen leárnyékol. Mivel a természetes fényviszonyokon és talajban nevelt 

növények hosszú ideig fejlődnek (a laboratóriumi, etiolált növényekhez képest), a talajban 

található hajtásrészekben sajátos felépítésű és feladatú plasztiszok differenciálódását 

feltételeztük. 

Munkánk során talajban, természetes fényviszonyok mellett bab növényeket neveltünk. A 

fejlődés egyes stádiumaiban mintákat vettünk a talajfelszín alatti hajtásrészekből 

sötétszobában, melyeken pigment-analitikai, spektroszkópiai, strukturális és funkcionális 

vizsgálatokat végeztünk. A fényvezetés méréséhez egy spektrofluorométer mintatartóját 

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

összetételének a megmérését is. 

Anyagok és módszerek 

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

Magyarország) magokat 3 napig sötétben csíráztattuk szobahőmérsékleten (23°C). Ezt 

követően a csíranövényeket 4 cm mélyre vetettük általános virágföldbe, műanyag 

virágcserepekbe gyenge zöld fény mellett. A növények természetes fény-sötét periódus 

mellett nevelődtek a laboratórium ablakában. A mintavétel sötétszobában, gyenge zöld fény 
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mellett történt az alábbi régiókból: a talajfelszín feletti, zöld hipokotil (TF), a közvetlenül a 

talajfelszín alatt elhelyezkedő 2 cm-es hipokotil szakasz (TA-1), a 2 és 4 cm-es mélység 

között elhelyezkedő hajtásrégió (TA-2) és a 4-6 cm (TA-3) közötti hipokotil szegmens. A 14 

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

elvégzéséhez. 

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

spektrofluorométerrel teszteltük, melynek mintatartó részét átalakítottuk. 

A szövettani vizsgálatokat Olympus BH2 mikroszkóppal (Olympus, Tokió, Japán) 

végeztük; a növények felszínéről pásztázó elektronmikroszkópos felvételek készültek Hitachi 

S-2360N (Hitachi, Tokió, Japán) készülék segítségével. A plasztiszok vizsgálatához a 

növények földalatti hipokotil szegmenseiből mintákat vettünk, amelyeket Hitachi 7100 

transzmissziós elektronmikroszkóppal (Hitachi, Tokió, Japán) vizsgáltunk 75 kV-os gyorsító 

feszültség mellett. 

A 77 K fluoreszcencia emissziós spektrumok mérése Fluoromax-3 spektrofluorométerrel 

történt, a minták folyékony nitrogénben voltak. A spektrumok analíziséhez az SPSERV V3.14 

programot (©Bagyinka Csaba, MTA Biológiai Kutató Központ, Biofizikai Intézet, Szeged, 

Magyarország) alkalmaztuk. A pigment formák fotoaktivitását különböző megvilágítási 

beállításokkal teszteltük.  

A pigmentek kivonása 80%-os (v/v) acetonban történt. A fitolizált és fitol nélküli 

pigmenteket fázis elválasztásos módszerrel különítettük el egymástól petrolétert használva. A 

koncentrációk meghatározásához kalibrációs görbéket alkalmaztunk (Skribanek és Böddi 

2001); a kvantitatív számításokat Brouers és Michel-Wolwertz (1983), valamint Porra és 

mtsai (1989) leírása alapján végeztük. 

A plasztiszok és a tilakoidok kivonását követően a pigment-protein komplexeket, valamint 

az egyes komplexek apoprotein összetételét első dimenziós Blue-native (Kügler és mtsai 

1997) és második dimenziós denaturáló (Laemmli 1970) gélelektroforézissel (Bio-Rad, 

Hercules, USA) határoztuk meg. A géleket szkennelést (Epson Perfection V750 PRO, Suwa, 

Japán) követően a Phoretix 4.1 (Phoretix International, Newcastle-upon-Tyne, Egyesült 

Királyság) programmal értékeltük ki. Egyes fehérjéket western-blot eljárással, illetve 

tömegspektrometriás méréssel tudtunk azonosítani. 

A fotoszintetikus elektrontranszport és a nem fotokémiai energia eloszlás mértékének 

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

változó Kl-a fluoreszcencia paraméterek meghatározásához pulzus amplitúdó modulációs 

(PAM) fluorometriát alkalmaztunk. A paraméterek meghatározása kétféleképpen történt: 
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átlagos hozam (PAM 101-102-103, Heinz Waltz, Effeltrich, Németország) és fluoreszcencia 

leképezés (Imaging-PAM MAXI-fejjel felszerelve, Heinz Waltz, Effeltrich, Németország) 

alapján. Az egyes paraméterek számítását Klughammer és Schreiber (2008), Hendrickson és 

mtsai (2005) és Solti és mtsai (2009) leírása szerint végeztük. 

Eredmények és megvitatásuk 

 A bab üreges hajtásán keresztül fényvezetés valósul meg 

A gyökér és a hajtás fényvezető képességét korábban Sun és mtsai (2003, 2005) is 

tanulmányozták, azonban ők rövid szervdarabokat használtak és ezek vágott felületeit 

közvetlenül világították meg. Ezzel szemben kísérleteinkben a teljes, leveles hajtást 

világítottuk meg és a hajtáson keresztül beérkező fény mennyiségét és spektrális összetételét 

is detektálni tudtuk. A teljes hajtás transzmissziós spektruma azt mutatta, hogy a 380-420 nm-

es régióban magas (40-70%) volt az áteresztett fény mennyisége, majd ez fokozatosan 10%-ra 

csökkent a látható és infravörös fénytartományban. A fényvezetést befolyásolhatja a hajtás 

anatómiai felépítése, a szövetek alaki tulajdonságai (Vogelmann 1993 – összefoglaló). A 

borsó epikotil tömött szerkezetű (Hideg és mtsai 2010), így a talajban nevelt növények 

esetében csak 1 cm-es mélységig mutattak ki Kl-t a talajfelszín alatti szövetekben (Vitányi és 

mtsai 2013). Ezzel szemben a bab üreges hajtása több cm-es mélységig levezeti a fényt, így 

nagyobb mértékű Kl felhalmozódásra számítottunk a talajfelszín alatti hipokotil régiókban.  

 A fényvezetés hatására klorenchima alakul ki a talajfelszín alatt 

A 7 és 14 napos növények talajfelszín feletti hajtásrésze levezette a fényt a talaj alá, ezáltal 

Kl szintézist és klorenchima kialakulását eredményezte a TA-1 és TA-2 régiókban. A TA-1 

szegmensek zöld színűek voltak, a fluoreszcencia emissziós maximumok 685, 695 és 730-740 

nm-nél jelentek meg a spektrumokon. A TA-1 hipokotil szakaszok csak Kl-t tartalmaztak, 

protoklorofillid (Pklid) és protoklorofill (Pkl) nem volt detektálható. A Kl(a+b) tartalom a 

növény korával párhuzamosan fokozatosan nőtt. A xilém, floém és bélszövet parenchima 

sejtjeiben kloroplasztiszok helyezkedtek el mind a 7, mind a 14 napos növények TA-1 régiója 

esetén: nagyméretű keményítő szemcséket detektáltunk és alacsony, széles gránumokat 

figyeltünk meg. Ezek a jellemzők a sejtek kettős táplálásából adódhatnak, mivel a talajfelszín 

alatti hipokotil a talajfelszín feletti hajtásrész tápanyagain kívül minden valószínűség szerint 

saját fotoszintetikus termékeit is felhasználja. A fluoreszcencia mikroszkópos felvételek azt 

mutatták, hogy az üreges hipokotil elegendő fényt juttatott le a talajfelszín alá 

klorenchimaszerű szövetek kialakulásához a TA-1 régióban. A hipokotilban lefelé csökkenő 

fény gradienst és ezzel párhuzamosan a Kl tartalom csökkenő gradiensét mértük. A TA-2 
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régióban a Kl-protein komplexek domináltak, de Pklid formák is megjelentek kis intenzitású 

fluoreszcencia emissziós sávokat mutatva 632 és 652-654 nm környékén, tehát egy átmeneti 

állapot alakult ki. A TA-3 régióban a 7 és 14 napos növényeknél is a Pklid/Pkl arány 1-hez 

közelített. Ennek hátterében a plasztisz speciális differenciálódási folyamatai állhatnak. Mivel 

a TA-3 régiót közvetlen napfény nem éri és fényvezetés révén is csak nagyon kevés 

mennyiségű foton jut le 4-6 cm-es mélységbe, a nyomokban detektált Kl valószínűleg inkább 

az embrionális szövetekből származik (Böddi és mtsai 1999). 

 Fotoszintetikusan aktív szövetrégiók jelennek meg 0-2 cm-es mélységben 

A TF és TA-1 régióban csak Kl-t tudtunk kimutatni a tilakoidokból. Annak ellenére, hogy 

a két régió között a Kl tartalmat tekintve nagy különbségek mutatkoztak, a Kl-protein 

komplexek arányai hasonlóak voltak e két mintavételi szegmensben. A levelekben és a TF 

szakaszban mért Kl-a/b arányok között csak kis különbség adódott. A fotoszisztéma (PS) II 

relatív mennyisége magasabb volt szuperkomplexek formájában a TA-1 régióban, mint a TF-

ben és a levelekben. Ez a felépítés fontos a hatékony energiatranszfer megvalósításában 

alacsony fényintenzitású környezetben (Kouřil és mtsai 2013). A távoli vörös sugarakat 

elsősorban a PSI tudja elnyelni, ezért a magas fénygyűjtő komplex (LHC) II/PSII arány, az 

alacsony Kl-a/b értékkel együtt annak következtében alakul ki, hogy a PSI elektron igényét 

kielégítse alacsony fényintenzitású környezet esetén is (Walters 2005 - összefoglaló).  

A talajfelszín alatti szegmensek érdekes tulajdonsága volt egy 66 kD-os protein jelenléte a 

tilakoidokban. A protein a legnagyobb átfedést egy plazmamembrán (PIP) típusú 

aquaporinnal mutatta. Az aquaporinok nem csak a vízmolekulák transzportjában vesznek 

részt, hanem CO2 (Terashima és Ono 2002) és H2O2 (Bienert és Chaumont 2014) 

szállításában is. A fényérzékeny hipokotil régiókban a H2O2 transzportja fontos lehet a redox 

állapot szabályozásán keresztül a tilakoid membránok védelmében, illetve az oxidatív stressz 

során szignál molekulaként is funkcionálhat (Maruta és mtsai 2012).  

A Kl-a fluoreszcencia indukciós vizsgálatok azt mutatták, hogy a TF és TA-1 régió között 

megfigyelt strukturális hasonlóságok a PSII fotokémiai folyamataiban is megmutatkoznak. A 

hipokotil talajfelszínhez közeli szakaszai alacsony fényintenzitáshoz alkalmazkodtak, de 

hatékony elektrontranszportot valósítottak meg. A szabályozott nem fotokémiai kioltó 

mechanizmusok [Y(NPQ)] mértéke magas fényintenzitás hatására emelkedett a TA-1 

szegmensben, ami arra utal, hogy a fotoszintetikus apparátus képes volt akklimációra és 

xantofill ciklus alapú fotokémiai kioltásra. Eredményeink azt mutatják, hogy az az általános 

felfogás, miszerint csak a talajfelszín feletti szervek látják el a heterotróf talajfelszín alatti 

szöveteket, módosításra szorul. 
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 A fénytől elzárt, legalsó hajtásrészben speciális plasztiszok jelennek meg 

A fiatal csíranövények teljes mértékben a talaj takarásában fejlődtek és mivel fény nem jut 

le ilyen talajmélységbe (Woolley és Stoller 1978), a pigment tartalmat, a spektrális pigment 

formákat és a plasztisz felépítést tekintve hasonlóak voltak a mesterségesen sötétben nevelt 

növényekhez (McEwen és mtsai 1994). Hasonló jelenséget írtak le talajban nevelt borsó 

epikotiljában (Vitányi és mtsai 2013). Az etiolált bab hipokotil azonban teljesen más 

morfológiával rendelkezik, mint a talajban, fényen nevelt növények: a 7 napos, mesterségesen 

sötétben nevelt laboratóriumi növények hipokotiljai 24 cm-es hosszúságot értek el, a talajban 

és természetes fény-sötét ciklus mellett fejlődött növények talajfelszín alatti hipokotilja 7-8 

cm hosszú volt. A pigment tartalmak tekintetében szintén különbség mutatkozott a kétféle 

körülmény között nevelt növényekben: amíg a legalsó, etiolált hipokotil régió 0.004 nmol 

Pkl(id)-et tartalmazott friss tömegre vonatkoztatva (McEwen és mtsai 1994), addig a talajban 

nevelt növény ugyanezen szegmensében ennek többszörösét detektáltunk. A különbség 

hátterében az etiolált növény jelentős megnyúlása (és ennek következtében a pigment tartalom 

„felhígulása”) állhat. A Pklid633 dominanciája nem volt annyira jelentős, mint a laboratóriumi, 

etiolált bab növények esetében (McEwen és mtsai 1994). Ezt a különbséget okozhatja a bab 

fajták közötti variancia és/vagy a szövetek közötti korkülönbség.  

Ahogy a növények áttörték a talajfelszínt, a TA-1 régióban folyamatossá vált a Pklid-

klorofillid (Klid) átalakulás. Ennek következtében a fejlődés további szakaszában, ebben a 

szegmensben csak Kl-t és a zöld levelekre jellemző Kl-protein komplexeket tudtunk 

kimutatni. A régióban etioplasztisz-kloroplasztisz átalakulás ment végbe a fejlődés első 

szakaszában. A 60 napos növények plasztiszaiban a tilakoidok mennyisége csökkent, azonban 

nem figyeltünk meg ezzel párhuzamosan jelentős plasztoglobulus képződést, ami a 

gerontoplasztiszok jellegzetes tulajdonsága (Lichtenthaler és Sprey 1966).  A keményítő 

tartalom mindvégig 70% körül volt, tehát a kloroplasztiszok főleg raktározó 

amiloplasztiszokká alakultak át. A TA-3 régióban a pigment formák időbeli változását 

figyeltük meg. 35 napos fejlődést követően a fotoaktív Pklid655 intenzitása fokozatosan 

csökkent és 60 nap elteltével már egyáltalán nem volt detektálható. A 60 napos növények 

spektrumában egy új emissziós maximum jelent meg 641 nm-nél. Ez a forma teljesen inaktív 

volt megvilágításkor, sem a rövid idejű fényfelvillanás, sem pedig a folytonos fény nem 

váltott ki a Klid és/vagy Kl szintézist. Pkl akkumuláció, a Kl bioszintézis képességének 

elvesztése és az etioplasztisz belső membránrendszerének eltűnése jellemző a tökmag héj 

plasztiszaira (Sundqvist és Ryberg 1979). Pkl-t felhalmozó plasztiszokat a Cucurbitaceae 

család több tagjánál is leírtak, esetenként a pigmentek kristályszerű struktúrát hoztak létre 
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(Sundqvist és mtsai 1980). A bab hipokotil alsó régiójában detektált plasztiszok szintén 

magas Pkl tartalommal rendelkeztek. Hasonlóan magas Pklid észter tartalom jellemző a 

gyökerekre is (McEwen és mtsai 1991), mely arra utal, hogy ez általános tulajdonság a nem 

fotoszintetizáló szövetek esetében. A járulékos gyökérképzés valószínűsíti, hogy a talajfelszín 

alatti hipokotil elsődleges funkciója a víz és ásványi anyagok felvétele, tehát a földalatti 

hipokotil inkább a gyökerekre jellemző tulajdonságokat alakít ki a differenciálódása során. 

Eredményeink alapján az általános plasztisz átalakulási séma (Solymosi és Schoefs 2010- 

összefoglaló) kiegészíthető egy új plasztisz típussal. Az öregedő bab hipokotilban az 

amiloplasztiszok és/vagy etioplasztiszok folyamatos sötétben fejlődtek 60 napon keresztül és 

elveszítették a zöldülési képességüket. A plasztiszok metabolizmusa azonban rendkívül 

komplex: másodlagos anyagcserében is részt vesznek (Durango és mtsai 2014, Singh és 

Sharma 2015 - összefoglaló), illetve központjai a keményítő, fehérje és zsírsav szintézisnek 

(Neuhaus és Emes 2000 – összefoglaló). A Pkl jelentős felhalmozása azonban nem teljesen 

tisztázott. A monomer Pklid és Pkl fényérzékeny, a megvilágítás reaktív oxigén formák 

(ROS) képződéséhez, illetve a pigmentek kifakulásához vezethet (Erdei és mtsai 2005) – 

utóbbit munkánk során is megfigyeltük. Bizonyos ROS formák (H2O2) komplex szabályozási 

funkcióval rendelkeznek, részt vesznek például az organogenezisben (Cheeseman 2007 – 

összefoglaló) és a retrográd szignalizációban is (Maruta és mtsai 2012). 

Összefoglalás 

Sok növény magja a talajban csírázik és a fejlődő növény hajtásának alsó része mindvégig 

a talaj takarásában marad. Mivel a szakirodalomban kevés információ áll rendelkezésre ennek 

a hajtásrégiónak a klorofill (Kl) bioszintéziséről, munkánkat erre fókuszáltuk. Kísérleteinkben 

talajban, természetes fény-sötét ciklus mellett nevelt bab növényeket használtunk. 

Megvizsgáltuk a hajtás fényvezető képességét, valamint ennek hatását a talajfelszín alatti 

hajtás fejlődésére pigment analitikai, spektroszkópiai és mikroszkópos módszerekkel. A 

talajfelszín alatti hajtás fotoszintetikus képességét proteomikai és fluoreszcencia indukciós 

mérésekkel ellenőriztük. 

A spektrofluorométer mintatartójának átalakításával sikerült detektálni az intakt növényi 

hajtáson keresztül beérkező fény transzmissziós spektrumát. Fotonok 4-6 cm-es mélységbe is 

lejuthatnak a növényi szöveteken keresztül. A fény gradiens hatására a talajfelszín alatti hajtás 

különböző mértékű etioláltsági tüneteket mutatott. A talajfelszínhez közeli régió csak Kl-t 

tartalmazott; kloroplasztiszokat és összefüggő klorenchimát figyeltünk meg. Ebben a 

szegmensben a zöld levelekre jellemző Kl-protein komplexeket mutattunk ki; a 
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fotoszintetikus aktivitás mértéke megegyezett a közvetlenül a talajfelszín feletti 1 cm-es 

régióban mérttel. Magasabb fényintenzitás alkalmazásakor a reakciócentrumok inaktiválódtak 

és a kioltó mechanizmusok kerültek előtérbe. A 2-4 cm-es mélységben elhelyezkedő hipokotil 

régió átmeneti jellegű volt, Kl-t, protoklorofillidet (Pklid) és protoklorofillt (Pkl) tartalmazott. 

A legalsó hipokotil szegmens fénytől elzártan fejlődött, Pklid-et és Pkl-t tartalmazott, utóbbi 

mennyisége az idő előrehaladtával fokozatosan emelkedett. A plasztiszok 60 nap elteltével is 

megmaradtak, belső membránrendszerük lecsökkent vagy teljesen eltűnt, plasztoglobulusokat 

és fitoferritint tartalmaztak. Megvilágítás hatására a pigmentek kifakulását tudtuk 

megfigyelni, Kl szintézist nem. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a növények képesek levezetni a fényt a talajfelszín alatti 

szövetek irányába. A hajtás morfológiai tulajdonságaitól függően akár több cm-es mélységben 

is kialakulhat egy alacsony fényintenzitáshoz alkalmazkodott fotoszintetikus apparátus. 

Ezáltal a talajfelszín alatti szövetek saját tápanyagaikat is elő tudják állítani és nem kizárólag 

a felszín feletti szervek fotoszintetikumait használják. Az alsó hipokotil régióban speciális 

plasztiszok alakulnak ki, melyek pigment (főleg Pkl) tartalma megnő és elveszítik a Kl 

bioszintézis képességét; valószínűleg másodlagos anyagcsere folyamatokban vesznek részt. 
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