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Rövidítések jegyzéke/Abbreviations 

 

A dolgozatban használt rövidítések többsége az adott fejezetben történ  els  említésnél is 

magyarázatra került. Az alábbi lista a szövegben való könnyebb tájékozódást segíti. 

 

AA: aszkorbát,  

ABA: abszcizinsav,  

ACC: 1-aminociklopropán-1-karboxilsav,  

AGC: aszkorbát-glutation ciklus,  

APRR1: Arabidopsis pseudo-response 

regulator1, 

APX: aszkorbát peroxidáz,  

CAT: kataláz,  

Chl: klorofill,  

CK: citokinin,  

cry: kriptokrómok,  

cyt: citokróm,  

DAF: Days after freezing – a fagyteszt 

utáni napok,  

DHA: dehidroaszkorbát,  

DHAR: dehidroaszkorbát reduktáz,  

eds5: enhanced disase susceptibility – 

fokozott patogénérzékenységgel 

rendelkez  mutáns, 

ER: Erecta gének,  

ERL: Erecta-like gének,  

FC: fold-change érték,  

FLC: Flowering Locus C gének,  

FR: Far-Red – távoli vörös fény,  

FRI: (FRIGIDA) flowering time regulator 

– a virágzás idejét szabályozó gének,  

Fv/Fm: a PSII maximális 

kvantumhatékonyságát kifejez  

paraméter sötétadaptált minták esetén,  

GA: giberellinsav, 

GLOáz: aszkorbáttúltermel -transzgenikus 

vonal,  

GPX: gvajakol peroxidáz,  

GR: glutation reduktáz,  

GS: glutation (redoxállapotának 

megjelölése nélkül),  

GSH: redukált állapotú glutation,  

GSSG: oxidált állapotú glutation,  

GST: glutation-S-transzferáz,  

HR: hiperszenzitív reakció,  

IAA: auxinok,  

ICS: izokorizmát-szintáz,  

JA: jázmonsav,  

LD: long-day – hosszúnappalos 

megvilágítás,  

LFS: Light Foraging Strategy – a 

fénygy jtés hatékonyságát fokozó 

stratégiák,  

LL: alacsony fényintenzitás,  

LOV: Light-Oxygen-Voltage domén, 

MACC: malonil-1-aminociklopropán-1-

karboxilsav, 

MDHAR: mono-dehidroaszkorbát 

reduktáz,  

Me-SA: metil-szalicilsav,  

NahG: szalicilsav degradáló transzgenikus 

vonal,  



NIL: Near Isogenic Lines – közel azonos 

genotípusok,  

NL: normál fényintenzitás, 

noa1: nitric oxide associated  - nitrogén-

monoxid anyagcseréhez kapcsolódó 

mutáns,  

NPQ: nem-fotokémiai kioltás,  

oHCA: orto-hidroxi fahéjsav,  

PA: poliaminok,  

PAS: Per–Arnt–Sim domén, 

PCA: Principal Component Analysis – 

f komponens analízis,  

phy: fitokrómok,  

Ppd: fotoperiódus gének,   

PR: pathogenesis related – kórokozóhoz 

kapcsolódó,  

PSI: I fotokémiai rendszer,  

PSII: II fotokémiai rendszer,  

Put: putreszcin,  

QTL: Quantitative Trait Loci – mennyiségi 

jellegekért felel s lókuszok,  

R: Red light – vörös fény,  

ROS: Reactive Oxygen Species – reaktív   

oxigén fajták,  

SA: szalicilsav,  

SAM: S-adenozil-metionin,  

SAR: Systemic Acquired Resistance – 

szisztémás szerzett rezisztencia,  

SAS: Shade Avoidance Syndrome – 

árnyékelkerülési tünetegyüttes,  

SD: short-day – rövidnappalos 

megvilágítás,  

sid2: izokorizmát-szintáz mutáns, 

SNP: Single Nucleotide Polymorphism –  

egypontos nukleotid polimorfizmus,  

SOD: szuperoxid-dizmutáz,  

Spd: spermidin,  

Spn: spermin,  

TOC1: timing of CAB expression, 

vtc2-1: aszkorbát-hiányos mutáns,  

VRN: vernalizációs gének,  

ZTL: zeitlupe fehérjék,  

F/Fm’: a PSII aktuális 

kvantumhatékonyságát kifejez  

paraméter fényadaptált minták esetén 
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1. Bevezetés 

 

Éghajlat és természetes növénytakaró – id járás és termésmennyiség. A lépték más, a 

hatás hasonló. Az abiotikus környezeti tényez k változása és a növények fejl dése szorosan 

összefügg. A globális klímaváltozásnak köszönhet en világszerte egyre gyakoribbak az éves 

h mérsékleti vagy csapadékeloszlási széls ségek.  

Az id járás széls ségei hazánkat sem kímélik. Az utóbbi évtized egyik 

legszéls ségesebb példája a 2010. év kés  tavaszi-kora nyári országosan h vös és rendkívül 

csapadékos id járása. A XXI. század második felére melegedés várható mind a nyári, mind a 

téli hónapokra. A modelleredmények valószín sítik az éven belüli csapadékeloszlás 

átrendez dését a XXI. század végére. Egyes éghajlat-változási modellek szerint a következ  

évtizedekben a legcsapadékosabb évszak a tél, míg a legszárazabb várhatóan a nyár lesz. Az 

éghajlat változása a természetes növénytakaró jelent s változását okozhatja, illetve komoly 

károkat jelenthet a mez gazdaság számára. 

A gyorsan változó környezeti tényez k a növényekben új adaptációs folyamatokhoz 

vezetnek. Az ennek hatására bekövetkez  morfológia és élettani változások a haszonnövények 

esetén a min séget és mennyiséget kedvez tlenül befolyásolhatják, amely a 

növénynemesít ket és a gazdákat újabb, jelent s kihívások elé állítja.  

A növényélettani kutatások terén kiemelt jelent sége van a stresszélettani kutatásoknak. 

Több fontos gazdasági növény – például a búza, illetve a kukorica – esetén jelent s környezeti 

tényez  az alacsony h mérséklet, illetve a megvilágítás er ssége, melyek a túlélést és 

fejl dést is befolyásolják. 

Az Arabidopsis thaliana az élettani kutatások gyakran használt modellnövénye. Ismert 

genetikai háttere, valamint számos mutáns és transzgenikus változata sokféle molekuláris és 

élettani probléma megismerésének vizsgálatára alkalmassá teszi, habár az Arabidopsisban 

kapott eredmények nem mindig általánosíthatók más fajokra, különösen nem az egyszik ekre. 

A fenti tények figyelembevételével éppen ezért az szi és tavaszi búzavonalak, valamint 

Arabidopsis modell-rendszer párhuzamos tanulmányozása mellett döntöttünk. Vizsgálataink 

során a túléléshez szükséges fagyt rés kialakulása alatt bekövetkez  génexpressziós és 

anyagcsereváltozásokat tanulmányoztuk. Búza esetén a fény génexpresszióra gyakorolt 

hatását, Arabidopsisban az antioxidáns, a hormonális, illetve más metabolikus védekezési 

utakhoz kapcsolódó változásokat figyeltük meg. Búzában a stresszválasz genetikai-, míg az 

Arabidopsisban az élettani hátterére fókuszáltunk.  
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. Stressz és stresszválasz növényekben 

 

A stressz fogalma már korábban is ismert volt, azonban az els  operatív elméletet a 

magyar származású Selye János alkotta meg az 1970-es évek elején (Selye 1973). A stressz az 

él lény nem specifikus válasza minden olyan hatásra vagy hatásokra, mely(ek) az egyensúlyi 

állapotából kibillentik és alkalmazkodásra kényszerítik. A stresszválaszt kiváltó tényez ket 

stresszoroknak nevezzük, melyek lehetnek biotikus vagy abiotikus eredet ek. Az el z re 

példák a patogének vagy a növényev k, utóbbira az él lény számára az optimálistól eltér   

h mérséklet vagy megvilágítás. A stresszválasz lehet specifikus vagy általános. 

Az optimálistól eltér  fény és h mérséklet jelent s stresszor lehet a  növények számára, 

melyek helyhez kötöttségük  miatt  más módon kénytelenek a környezetükhöz alkalmazkodni, 

mint a helyváltoztatásra képes él lények. A stressz állapota alatt a növények rövid, átmeneti 

károsodások után regenerálódhatnak és ellenállóbbá válhatnak, ha a stresszhatás mértéke a 

t r képesség határát illetve az egyed adaptív kapacitását nem haladja meg (Larcher 1987, 

Lichtenthaler 1998, Mandre 2002). Az akklimáció fontos folyamat a stressz káros hatásainak 

elkerülésére. Ha az akklimáció során az örökít anyag is megváltozik és a változás örökl d  

lesz, akkor már adaptációról beszélünk.  

Az állatokkal szemben alapvet  különbség, hogy a növények képesek a kimerülési 

szakasz utáni regenerációra. Ennek sikeressége függ a stresszhatás er sségét l, illetve az 

él lény felkészültségi állapotától (edzettségét l). Számos metabolikus és morfogenetikus 

folyamat alakult ki a stresszhatások elkerülésére, illetve a kialakult károsodások mértékének 

csökkentésére vagy megsz ntetésére. 

 

2.2. Az alacsony h mérséklet általános hatásai növényekben 

 

A növényekben a fagypont feletti alacsony h mérséklet (az ún. chilling) okozta 

morfológiai, molekuláris és élettani változások már hosszú ideje az érdekl dés 

középpontjában vannak, melyekb l számos tanulmány született (Thomashow 1999, Mahajan 

és Tuteja 2005, Verlues és mtsai. 2006, Ruelland és mtsai. 2009). Az alacsony h mérséklet a 

káros hatásokon kívül fontos fejl désélettani folyamatokat is indukál, úgy, mint a csírázás 

(Finch-Savage és Leubner-Metzger 2006) és a vernalizáció (Alexandre és Hennig 2008, 

Schmitz és Amasino 2007).  
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A 0 és 15 °C közötti h mérséklet jelent s károsodásokat okozhat az erre érzékeny 

növényekben (pl. a kukoricában). Egyes károsodások már a látható változások el tt 

megtörténhetnek a fotoszintetikus apparátusban vagy az anyagcsere folyamatok terén. A 

hideg okozta károsodások reverzíbilisek és irreverzíbilisek lehetnek. Ha a chilling periódust 

egy magasabb h mérsékleti periódus követi (mint például a természetben a nappalok és az 

éjszakák), akkor a hideg indukált anyagcserezavarok megsz nnek. Ha azonban hosszabb idej  

hidegstressznek tesszük ki az arra érzékeny növényeket, akkor irreverzíbilis károsodást 

szenvedhetnek. A stresszt rést az adott szövet vagy szerv kora is befolyásolhatja. 

Kukoricában a mezofillsejtek érzékenyebbek a hidegre, mint a hüvelyparenchima sejtek 

(Kratsch és Wise 2000). 

A növény anyagcseréjének számos folyamata valamilyen membránhoz köt dik. A hideg 

általános hatásai közé tartozik a biokémiai reakciók sebességének csökkenése, a 

termodinamikai egyensúly felbomlása, ezáltal a fehérjék apoláros oldalláncainak a citoszól 

felé történ  növekv  kitettsége, amely a globuláris fehérjék stabilitását csökkenti, mely 

összességében a metabolikus szabályozás felborulásához vezet (Siddiqui és Caviocchioli 

2006).  

Régóta ismert, hogy a membránokban lejátszódó folyamatoknak kulcsszerepük van a 

hidegkárosodás kialakulásában, illetve az alacsony h mérséklethez történ  alkalmazkodásban 

(Lyons és Raison 1970, Lyons 1973, Lyons és mtsai. 1979, Murata és mtsai. 1983). A 

membrán lipid fázisátmenet hipotézis szerint a membránlipidek valószín leg folyadék 

kristályos állapotban vannak (Lyons 1973), azonban hidegérzékeny növényeknél egy kritikus 

h mérsékleten a membránlipidek egy gélszer  állapotba mennek át, amely a 

membrám ködést zavarja (szeparáció, grádiens- és fehérje környezet fenntartása). Más  

eredmények szerint a fázisátmenet hipotézis magasabbrend  növényeknél eléggé kétséges 

(Martin 1987). A jelenlegi álláspont szerint az alacsony h mérsékletre érzékeny növények 

hidegkárosodásánál a membránlipidek nagy részénél nem történik fázisátmenet, bár 

el fordulhat, hogy kisebb lipidfrakciók lokálisan fázisátalakulást szenvedhetnek alacsony 

h mérsékleten (Quinn 1988). A fagypont alatti alacsony h mérséklet a foszfatidil-kolin, 

foszfatidil-etanolamin és a foszfatidil-glicerol csökkenését, míg a foszfatidsav és a 

lizofoszfolipidek mennyiségének növekedését okozza. A foszfatidil-kolin és a foszfatidsav 

arányának változása növeli a membránok dezorganizációját (Welti és mtsai. 2002). Újabban a 

szfingolipidek stresszszignalizációban, membrántranszportban és stresszellenes 

folyamatokban való szerepét is kimutatták. A fagyt rés kialakulásában ugyancsak jelent s 

szerepük van. Minami és mtsai. (2010) kimutatták, hogy hidegstressz hatására a 
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plazmamembrán domének összetétele és elrendez dése átalakul. Az alacsony h mérséklet a 

membránok rigiditásához vezet búzában (Janda és mtsai. 2007), amely a 

transzportfolyamatokra (ioncsatornák, elektrontranszport) jelent s befolyással van. A 

membrán rigiditás ellen a növény a zsírsavösszetétel megváltoztatásával válaszol. 

Hidegérzékeny növények leveleinek foszfatidil-gliceridjei több  palmitin- és transz-∆3-

hexadekánsavat (t16:1) tartalmaztak, mint a hidegt r  növényeké (Murata és mtsai 1982). 

Különböz  fagyállóságú búzafajtákban és kromoszóma-szubsztitúciós vonalakban kapcsolatot 

találtak a transz-∆3-hexadekánsav tartalom és a fagyállóság között (Szalai és mtsai. 2001). Az 

alacsony h mérsékleti edzés során kialakuló membránfluiditás növekedés szintén korrelál a 

fagyállósággal (Nishida és Murata 1996), amely a telítetlen lipidek arányának növekedéséb l 

vagy a lipid/fehérje arány megváltozásából (tilakoid membránok) ered (Chapman és mtsai 

1983). 

A fagypont alatti alacsony h mérsékletnek az el z nél is több, kedvez tlen hatása van. 

A jég a sejtorganellumok károsodásához, ezáltal a sejtek halálához vezet (Gusta és mtsai. 

2004). Az extracelluláris jégkristályképz dés okozta kémiai potenciálkülönbség miatt a 

sejtb l a víz az extracelluláris térbe vándorol, melynek a következménye a sejt dehidratációja 

(Dowgert és Steponkus 1984). A sejtben keletkez  jégkristályok képz dése ellen az 

úgynevezett ice-recrystallization proteinek hatnak, melyek a jégkristályhoz köt dve azok 

növekedését gátolják (Griffith és mtsai. 1997), melyek így pontos szerepet töltenek be a 

fagytolerancia kialakításában (Zhang és mtsai. 2010). A sejtekb l távozott víz okozta 

intracelluláris hiperozmotikus környezet a makromolekulák számára kedvez tlen lehet. Ennek 

kompenzálására ozmotikus hatású vegyületek képz dnek. Az egyik ilyen a prolin, melynek 

összetett szerepe van a hidegstressz hatásainak kivédésében.  

A fagyhoz való sikeres alkalmazkodás komplex folyamatok eredménye. A mérsékelt övi 

területeken a hidegakklimáció már sszel megtörténik. Ilyenkor a hosszabb-rövidebb idej  

fagypont feletti alacsony h mérséklet és a fotoperiódus rövidülése elég a fagytolerancia 

kialakulásához. A folyamatban a megvilágítás er ssége is kulcsfontosságú (Apostol és mtsai. 

2006, Janda és mtsai. 2007, Szalai és mtsai. 2009). Alacsony fényintenzitás mellett az 

alacsony h mérsékleti edzés kevésbé hatékony. Másrészr l kimutatták, hogy fagyállóságot 

nemcsak alacsony h mérsékleti edzéssel, hanem magas fényintenzitással is ki lehet alakítani 

(Veisz 1989, Gray és mtsai. 1997). Az Mv Emese szi búzafajta esetén kimutatták, hogy 

alacsony fényintezitás mellett az alacsony h mérsékleti edzés kevésbé hatékony, illetve a 

fagyállóság fokozható normál h mérsékleten magas fényintenzitáson történ  neveléssel is 

(Apostol és mtsai. 2006, Janda és mtsai. 2007). A fény pontos szerepe a fagyt rés 
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kialakulásában azonban még nem teljesen tisztázott. Az alacsony h mérséklet csökkenti a 

fotoszintetikus elektrontranszportlánchoz kapcsolódó elektronfelhasználó folyamatok 

sebességét, így a fény általi gerjesztési nyomás és gerjesztési energia  egyensúlya felborulhat. 

A PSII maximális kvantumhatásfokával szemben az aktuális kvantumhatásfok és a fotokémiai 

kioltás értéke normál fényben hidegben csökkent, míg az alacsony megvilágítás melletti edzés 

során ezen paraméterek értéke magasabb volt,  mint a kontroll, edzetlen növényekben (Janda 

és mtsai. 1994a,b). A gabonafélék adaptációs folyamatai arra vezetnek, hogy a hidegedzés 

után is minél nagyobb mértékben tudják a PSII-t oxidált állapotban tartani (Huner és mtsai. 

1993, Janda és mtsai. 1994b). Stresszkörülmények között gyakran megfigyelhet  a ciklikus 

elektrontranszportlánc fokozott m ködése, amely hozzájárul a nem-fotokémiai kioltáshoz 

(Apostol és mtsai. 2006). 

Kimutatták, hogy a gabonafélék fagyállósága összefüggést mutatott bizonyos 

antioxidáns enzimek, f ként a GPX és APX aktivitásával. A GR és APX enzimek aktivitása 

akkor mutatta a legnagyobb mérték  emelkedést, amikor az edzés alacsony h mérsékleten és 

normál megvilágítás mellett zajlott. A GPX alacsony fényintenzitás mellett mutatta a 

legnagyobb aktivitás emelkedést. A magas fényintezitás önmagában is képes volt bizonyos 

enzimek aktivitását megnövelni (Janda és mtsai. 2003).  

A fagy el tti alacsony h mérséklet hatására számos gén aktiválódik, melyek termékei 

vagy a fagystressz elleni szignáltranszdukciós folymatokban vagy a direkt védekezésben 

játszanak szerepet. Számos hidegakklimációhoz köt d  gént már feltártak, azonban 

funkciójuk leírása sok esetben még megfejtésre vár. A legfontosabbak ezek közül a CBF 

regulon génjeinek (Winfield és mtsai. 2010), valamint a C-repeat binding factor/CRT és a 

dehydration-responsive element/DREB binding factor expressziója szintén növekszik, melyek 

szerepe a fagytolerancia kialakulásásban jelent s. Ezeknek a géneknek többsége a 

szárazságstressz hatására is kifejez dik, illetve ABA függést mutat. Az alacsony h mérséklet 

el segíti a másodlagos RNS struktúrák képz dését is, ezáltal befolyással van a gén-, illetve 

fehérjeexpresszióra. 

A h mérséklet kisebb mérték  változásának felismerése segít felismerni és megel zni 

egy kés bbi, nagyobb változás káros hatásait. A növény válasza kétféle lehet. Egyrészr l a 

fejl dési fázisok átmenetének szabályozásában (vegetatív növekedési fázisból a virágzásba 

való átmenetel), másrészr l megnöveli a toleranciát egy kés bbi extremitás hatásainak 

elkerülésében, melyre az egyik legismertebb folyamat a fagytoleranciát megnövel  el zetes 

hidegedzés. Továbbá fontos a napi h mérsékleti ingadozások hatásaihoz való alkalmazkodás, 

amelyet a cirkadián óra egyes komponenseinek eltér  intenzitású m ködése jelez.  
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A fenti folyamatok jó példák fény és h mérséklet szignalizációs útjainak átfedéseire. 

Gabonafélékben végzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy a megfelel  fagytolerancia 

kialakulása nemcsak az el zetes edzési (akklimációs) h mérséklett l, hanem a megvilágítás 

er sségét l is függ (Apostol és mtsai. 2006, Janda és mtsai. 2007, Szalai és mtsai. 2009). A 

fagytolerancia kialakulásához elég néhány nap hideg, míg a vernalizációs folyamatok 

elindulásához hosszabb id  is szükséges lehet 

A h mérsékleti jelátvitel molekuláris mechanizmusa kevéssé ismert. Az eddigi 

eredmények jelent s része a növény extremitásokra adott válaszának-, nem pedig a kis 

változások hatásainak megértésér l szólt. Magas h mérsékletre a HSP/chaperon kaszkád 

képz dik, amely el segíti a sejtfehérjék megfelel  térszerkezet felvételét, valamint 

megakadályozza a denaturációjukat és a rendellenes aggregációjukat. Másrészr l fontos a 

membrán zsírsavainak fluiditásváltozása is, amely a membránfehérjék, így a fotoszintetikus 

komplexek stabilitását biztosítja (Ruelland és mtsai. 2009).  

Hideghatásra a növény megemeli a citoszólikus Ca2+ szintjét, amely jelátviteli 

folyamatokat indíthat el (Franklin 2009, Knight 2002, Thomashow 2001). Kalcium érzékeny 

aequorin transzgént hordozó Arabidopsis (Carpaneto és mtsai. 2007) és szi búza vonalakban 

hideghatásra megemelkedett Ca2+ szintet figyeltek meg, amely inkább a 

h mérsékletcsökkenés gyorsaságától, mintsem annak az értékét l függött (Nagel-Volkmann 

2009). Arabidopsisban és dohányban magasabb citoszólikus Ca2+ szint jelent s része a 

vakuólumból származott. Ismételt vagy hosszabb idej  hideghatások alkalmazásával 

megállapították, hogy a Ca2+ szint változásai hasonló mintázatot mutattak, melyek egyfajta  

memóriaként szolgálhatnak (Knight és mtsai. 1996). Ezek a megfigyelések egy Ca2+-függ  

jelátviteli út létére engednek következtetni. 

A növényekben számos élettani folyamat eredményez ROS képz dést. Stresszhatásra a 

fotoszintézis során végbemen  vízbontásból származó oxigén gyökök és elektronok ROS 

felhalmozódást okoznak (Dr kiewicz és mtsai. 2003). Ez a kloroplasztiszban 

elekronátmeneti reakciókhoz vezet, az elektrontranszportlánc túlredukálttá válik, az 

elektronáramlás lelassul, amely ugyancsak fokozott ROS képz déshez vezet. További ROS 

képz  folyamatok még a lipid peroxidációs, egyes antioxidáns reakciók és a légzési lánc 

oxidációs folyamatai. 

A PSI és PSII a legjelent sebb ROS-képz k. Az oxigén H2O2-dá redukálódása régóta 

ismert (Mehler 1951). Az els dleges redukciós termék, a szuperoxid anion gyök (O2˙
-), 

melynek diszproporciós termékei a H2O2 és az oxigén (Asada és mtsai. 1974). Másrészr l, a 

PSII-n keletkez  alapállapotú triplet oxigén (3O2) szinglet (1O2) állapotúvá alakul a PSII 
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gerjesztett állapotú triplet reakciócentruma (3P680*) által (Telfer és mtsai. 1994, Hideg és 

mtsai. 1998). 

A ROS szintje fajonként, szervenként, illetve fenofázisonként eltér  és fontos 

szabályozó szereppel rendelkezik. A ROS mentesítésben résztvev  enzimek 

sejtorganellumonként eltér ek. A víz-víz ciklusban a tilakoidokról származó O2˙
- és H2O2 

semlegesítése zajlik. A sztrómális ROS mentesítését a SOD és az aszkorbát-glutation ciklus 

(AGC) végzi, melyben a peroxiredoxin és a glutation peroxidáz is részt vesz. A 

fotorespirációból származó és a peroxiszómákban lév , valamint a zsírsavoxidációból 

képz dött ROS-t a SOD, a CAT és az APX semlegesíti. A SOD és az AGC komponensei a 

mitokondriumban is jelen vannak. Az alternatív oxidázok a mitokondriumban fejtik ki a 

hatásukat. A citoszól a sztrómáéhoz hasonló enzimkészlettel rendelkezik. Az apoplaszt és a 

sejtfal antioxidáns enzimei kevéssé ismertek, míg a vakuólum enzimei ezidáig ismeretlenek 

(Mittler és mtsai. 2004).   

A ROS akkumulációnak többféle káros hatása van, melyek közül a membránok 

degradációja az egyik legveszélyesebb, mivel az elektrolit egyensúly felbomlásához vezet. A 

H2O2 sokkal kevésbé reaktív, mint az oxigéngyökök, de egyrészt azért veszélyes, mert 

ellentétben az oxigén gyökökkel, át tud diffundálni a membránokon, és így a kialakulásától 

távolabbi helyeken is képes káros hatást kifejteni (Deisseroth és Dounce 1970). Könnyen 

átalakul hidroxil gyökké, amely az egyik legaktívabb és ezáltal az egyik legveszélyesebb 

gyökfajta. Stresszhatásra gyakran emelkedik a H2O2 szintje, amely a szalicilsav (SA) 

antioxidáns enzimekre gyakorolt hatásából is eredhet (Klessig és mtsai. 2000, Ganesan és 

Thomas 2001). A CuZn-SOD enzim aktivitását serkenti a SA, mely hozzájárulhat a H2O2 

szint emelkedéséhez (Rao és mtsai. 1997). A H2O2 szintje kiemelked  fontosságú a 

stresszellenes védekez  folyamatok szignalizációja során. 

 

2.3. Az alacsony h mérséklet elleni védekezés növényekben 

 

2.3.1. ROS semlegesítés – az aszkorbát-glutation ciklus (AGC) 

 

Valamely rendellenes biokémiai m ködés hatására (pl. akut stresszhatásra) a ROS 

szintje a növényben elérhet egy kritikus határértéket, amely felett a sejtekben a károsodás 

meghaladja a mentesítési kapacitást. A ROS többlet semlegesítésére több út is kialakult a 

növényekben: az enzimatikus és a nem enzimatikus út. A legfontosabb nem enzimatikus út az 

AGC. Ennek kulcsfontosságú vegyületei az aszkorbát (AA) és a glutation (GS), melyek 



 8 

fontos antioxidáns véd vegyületek mind önmagukban, mind pedig egyes antioxidáns enzimek 

kofaktoraként (Foyer és Noctor 2011).  

A Szent-Györgyi Albert által eredetileg hexuronsavnak (Szent-Györgyi 1931) nevezett 

vegyület aszkorbát néven 1933 óta ismert (Svirbely és Szent-Györgyi 1933). Az AA 

bioszintézisének pontos részleteire csak az utóbbi derült fény, amelyben az 1990-es évek 

második felében leírt AA hiányos mutánsok (vtc) vizsgálata fontos el relépést jelentett 

(Smirnoff és mtsai. 2001). Növényekben a Smirnoff-Wheeler út szerint megy végbe. Ennek 

során a D-glükózból való szintézis GDP-L-galaktóz L-galaktóz 1-foszfáttá alakulását igényli, 

melyet a VTC2 gén által kódolt GDP-L-galaktóz foszforiláz (EC 2.7.7.69.) katalizál (1. ábra) 

(Wheeler és mtsai. 1998, Linster és mtsai. 2007, Linster és Clarke 2008).  

 

 

1. ábra  Az aszkorbát szintézis Smirnoff-Wheeler útja (Linster és mtsai. 2007 után). 
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A D-mannóz szintézisút inkább a levelekre-, míg a D-galakturonsav út a fejl d  

gyümölcsökre jellemz  (Radzio és mtsai. 2003).  

A GS és az AA kapcsolatát 1936-ban írták le (Hopkins és Morgan 1936). A reaktív 

oxigén formák semlegesítésében a legfontosabb út az AGC (2. ábra). Kiemelked en fontos 

szerepe van a sejt redoxpotenciáljának szabályozásában. A ciklus reakciói révén az oxidált 

aszkorbát és a glutation forma visszanyeri a redukáló, azaz ROS mentesít  képességét a 

fotoszintézis vízbontásából származó protonokból illetve elektronokból, melyek a NADP 

redukált formája útján lépnek be a ciklusba (Dr kiewicz és mtsai. 2003). 

 

 

2. ábra Az aszkorbát-glutation ciklus (az ábra b vebb magyarázatát ld. a szövegben) 

(Saruhan és mtsai. 1999 után). 

 

A reakciókban három, egymástól független redoxvegyület pár vesz részt AA/DHA, 

GSH/GSSG, illetve a NADPH/NADP (May és mtsai. 1998), valamint a következ  enzimek: 

aszkorbát-peroxidáz (APX, EC1.11.1.11.), monodehidroaszkorbát-reduktáz (MDHAR, 

EC1.6.5.4.), dehidroaszkorbát-reduktáz (DHAR, EC1.8.5.1.) és a glutation-reduktáz (GR, 

EC1.6.4.2.) (Noctor és Foyer 1998).  

Egy másik, a ROS semlegesítésére kialakult út a víz-víz ciklus, melynek során a 

fotoszintetikus elektrontranszportláncon és a PSI-en keresztül érkez  elektronok egy része 

molekuláris oxigénre kerülhet szuperoxid aniongyököt képezve, melyet a SOD alakít át H2O2-

dá. A H2O2-t az APX alakítja vízzé monodehidro-AA képz dése mellett. Az így keletkezett 

monodehidro-AA a PSI ferredoxinja (Miyake és Asada 1994) vagy a NADPH és MDHAR 

által katalizált reakció (Sano és mtsai. 2005) segítségével redukálódik vissza AA-tá (Asada 

1999, Asada 2006). 
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2.3.2. Antioxidáns enzimek 

 

A ROS semlegesítés antioxidáns enzimek által katalizált reakciók segítségével is 

történhet. A ROS semlegesít  enzimek kofaktorainak jelenléte gyakran más enzimek 

közrem ködését igényli, melyek valamilyen lépcs s vagy körfolyamat révén alakulnak a 

megfelel  formába.  A növényekben a legfontosabb antioxidáns enzimek a következ k a 

szuperoxid-dizmutázok (SOD), a katalázok (CAT), az aszkorbát-peroxidázok (APX) és a 

glutation-reduktáz (GR).  

A SOD (EC 1.15.1.1.) az oxidatív károsodás elleni védelem els  vonalát alkotó 

fémtartalmú enzim, melyek a szuperoxid gyököket alakítják át H2O2-dá a következ  reakció 

alapján: 

2 O2˙¯  + 2 H+ → O2 + H2O2 

 

Minden aerob szervezetben megtalálhatók, növényekben a fém kofaktor alapján 

háromféle SOD-ot különböztetünk meg. A Cu/Zn-SOD els sorban a citoszolban, illetve a 

kloroplasztisz sztrómában és a peroxiszómában, a Mn-SOD a mitokondriumban és a 

peroxiszómában, a Fe-SOD egyes fajok kloroplasztiszaiban található meg (Bueno és mtsai. 

1995). Anaerob baktériumokban vas-kén fehérjék (rubredoxin, neelaredoxin) redukálják a 

szuperoxid gyököket H2O2-dá (Abreués mtsai. 2001).  

A CAT-ok (EC 1.11.1.6.) a peroxiszómákban és a mitokondriumokban is el fordulnak. 

Szerepük a H2O2 közömbösítése. Bár a H2O2 nagyobb koncentrációban káros, kis 

koncentrációban szerepet játszhat a jelátviteli folyamatokban mind növényi, mind állati 

szervezetek esetében (Schreck és mtsai. 1991, Prasad és mtsai. 1994). A H2O2 

koncentrációjától függ en a CAT-nak kétféle m ködése van (Deisseroth és Dounce 1970). 

Alacsony H2O2 koncentráció ( 10-6 M) esetén az ún. peroxidációs m ködés jellemz , melynél 

különböz  vegyületek (etanol, aszkorbát, stb.) tölthetik be a hidrogén-donor (RH2)szerepét. A 

H2O2 semlegesítése alábbi reakció szerint zajlik: 

 

RH2 + H2O2  R + 2 H2O 

 

Magas H2O2 koncentráció esetén gyorsabb módon, az ún. katalatikus úton hatástalanít, 

ahol a H2O2 a donor, illetve egyben az akceptor is. 

 

2 H2O2  2 H2O + O2 
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Az APX (EC 1.11.1.11.) vastartalmú protein, mely er sen specifikus az AA-ra, mint 

elektrondonorra (Miyake és Asada 1996), míg más peroxidáz enzimek, mint a guajakol-

peroxidázok (GPX, POD), többféle vegyületet is használhatnak elektrondonorként. Az APX a 

következ  reakciót katalizálja: 

 

2 AA + H2O2  2 DHA + 2 H2O 

 

Az enzimnek növényekben két izoenzimjét tudták kimutatni (Chen és Asada 1989, 

Nakano és Asada 1987, Tanaka és mtsai. 1991, Mittler és Zilinskas 1991). A citoszólon kívül 

a kloroplasztisz sztrómájában, illetve a tilakoid membránjában (Miyake és mtsai. 1993), a 

mikroszómákban vagy membránhoz kötötten helyezkednek el, de kimutatták a 

mitokondriumok membránjához kötötten és a kloroplasztiszok tilakoidmembránjának 

lumenében is. A tilakoidkötött és sztrómális APX-et ugyanaz a gén kódolja. A két izoforma 

alternatív splicing eredménye (Yoshimura és mtsai. 2002). A kloroplasztikus APX labilisabb, 

mint a citoszólikus (Amako és mtsai. 1994). Az APX az aszkorbát-glutation ciklus 

résztvev je és kulcsszerepet játszik az oxidatív stressz elleni védelemben (Shigeoka és mtsai. 

2002). 

Növényekben a GR (EC 1.6.4.2.) az aszkorbát-glutation ciklus másik f  enzime. 

Aktivitásának nagy része a kloroplasztiszokban mutatható ki (Bielawska és Joy 1986), de 

azonosították a mitokondriumban és a citoszólban is (Foyer és mtsai. 1991). Fontos szerepe 

van a DHA  AA átalakulásban. Az enzim az alábbi egyenlet szerint végzi az oxidált 

glutation redukálását. 

 

GSSG + NADPH + H+  2 GSH + NADP+ 

 

A GR szinte kizárólag csak a mezofill sejtekben lokalizálódik (Doulis és mtsai. 1997). 

Stresszhatásra általában növekedés tapasztalható az enzim aktivitásában, melynek szerepe 

lehet a tolerancia kialakulásában (Foyer és mtsai. 1991, 1997b; Kocsy és mtsai. 2001). A 

redukált és oxidált glutation (GSH:GSSG) arányának finom szabályozásával részt vesz a sejt 

redox állapotának kialakításában (Foyer és mtsai.1991, Szalai és mtsai. 2009). 
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2.3.3. Fenolos vegyületek 

 

A fenolos vegyületek fontos szabályzó szereppel rendelkeznek a növekedés és a 

szaporodás területén, illetve a ragadozók és a patogének elleni védekezésben (Bravo 1998) az 

antioxidáns hatásuk alapján. Másodlagos anyagcseretermékek, melyek a pentóz-foszfát ciklus, 

a shikimát és a fenilpropanoid utak köztitermékeib l származnak (Randhir és mtsai. 2004). 

Szerkezetileg egy aromás gy r , illetve az ehhez tartozó hidroxil csoportokból állnak. A 

fenolos vegyületeknek az egy aromás gy r t l a több kondenzált gy r b l álló molekuláig 

számos változata el fordul. Gyakran nevezik ket polifenoloknak is.  

F bb csoportjaik a flavonoidok, a tanninok, a hidroxibenzoesavak és a 

hidroxifahéjsavak. A mintegy 8000 ismert polifenolos vegyületnek több, mint a felét a 

flavonoidok teszik ki. Az antioxidáns aktivitás a hidroxicsoportok elhelyezkedését l és 

számától, illetve az aromás gy r k térbeli elrendez dését l függ (Balasundram és mtsai. 

2006).  

Egyes polifenolok a lipid alkoxil gyök semlegesítésével gátolják a lipidperoxidációt 

(Millic és mtsai. 1998). Patogénfert zés után megemelkedik a polifenolok szintje (De 

Ascensao és Dubrey 2003, Mantern és mtsai. 1995). Egészséges növényi szövetekben a 

gombák ellen hatók is vannak (Lattanzio és mtsai. 2001). Csicseriborsóban (Cicer arietinum) 

kimutatták, hogy gombafert zés hatására megemelkedett a polifenolok, illetve fitoalexinek 

szintje. Az egyes polifenolok más, gombaellenes vegyületek prekurzorai. A polifenolok 

általánosan gátolják az extracelluláris gomba-enzimek m ködését (Scalbert 1991, Chérif és 

mtsai. 2007). A polifenolok nehézfém stressz elleni védekezésben való szerepét szintén 

kimutatták (Michalak 2006). 

Gyógynövények vizsgálatakor azt találták, hogy számos faj kiemelked en magas 

polifenoltartalommal rendelkezik. A magas polifenoltartalom er s korrelációt mutatott az össz 

antioxidáns kapacitással (Katalinic és mtsai. 2006).  

 

2.3.4.  Növényi hormonok 

 

2.3.4.1. A szalicilsav (SA) hidegstressz elleni védekezésben betöltött szerepe 

 

A SA (o-hidroxi-benzoesav) legnagyobb mennyiségben h termel  növények 

virágzásakor, a biotikus stressztolerancia jelátviteli folyamatában, a hiperszenzitív reakció 



 13 

(HR) kialakulásakor, illetve patogén fert zés hatására mutatható ki (Raskin és mtsai. 1987, 

Raskin 1992).  

A SA jól ismert hatása, hogy a termogén növények esetében képes a növény 

h mérsékletét megnövelni (Lamarck 1778, Meeuse és Raskin 1988). A h termelés els sorban 

az illatanyagok könnyebb kibocsátását teszi lehet vé. A h termelés valószín leg a cianid-

rezisztens, alternatív légzési lánc fokozódásából ered, továbbá a glikolízis és Szent-Györgyi-

Krebs ciklus enzimeinek fokozott m ködése figyelhet  meg (Ordentlich és mtsai. 1991).  

A cianid-rezisztens légzési útról kimutatták, hogy szerepe lehet hidegérzékeny 

növények toleranciájának kialakításában (van de Venter 1985). A SA növényekben képes a 

mitokondriumban m köd  alternatív oxidáz mennyiségét fokozni (Rhoads és McIntosh 

1992), amely csökkenti a ROS kialakulásának lehet ségét (Purvis és Shewfelt 1993).  

Kukoricában kadmium és hidegstressz alatt a SA mennyisége össszefüggést mutatott a 

hidegt rés mértékével (Szalai és mtsai. 2005). 

Küls leg adagolt SA hatására dohányban (Malamy és mtsai. 1990; Yalpani és mtsai. 

1991), valamint rizsben (Rakwal és mtsai. 2001) a patogenezissel kapcsolatba hozható 

(pathogenesis related, PR) fehérjék szintetizálódnak. Számos bizonyíték szól amellett, hogy 

SA szükséges a szisztemikus szerzett rezisztencia (SAR) kialakításához is. A fert zés helyér l 

transzportálódó szignálmolekula a metil-SA (Me-SA). Lényeges a SA metil-transzferáz és a 

metil-szalicilsav-észteráz enzim aktivitásának megléte a fert z tt szövetekben (Park és mtsai. 

2007). A növényekben normál körülmények között nem képz dik Me-SA. A Me-SA-t 

szintetizáló SA-karboxil-metil-transzferáz aktivitása fert zés hatására drasztikusan 

megemelkedik (Huang és mtsai. 2003). 

A SA abiotikus stresszfolyamatokban betöltött szerepét már korábban is 

tanulmányozták. Többen vizsgálták a küls leg adagolt (pl. táptalajba) SA hideg és 

fagyt résben betöltött szerepét. Janda és mtsai. (1999) kimutatták, hogy tápoldathoz adagolt 

0,5 mM SA növelte a fiatal kukorica növények hidegt rését. A SA prekurzorai és 

származékai, úgymint a benzoesav, fahéjsav, acetil-SA, is hatékonynak bizonyultak a hideg 

elleni védelemben. A SA indukálta hideg elleni védelem fokozott GR és GPX aktivitással, 

illetve csökkent CAT aktivitással jár együtt (Janda és mtsai. 2000, Horváth és mtsai. 2002). 

Kang és Saltveit (2002) kukorica, rizs valamint az uborka esetében azt találták, hogy a 

tápoldathoz adagolt SA fokozta a hajtás hideggel szembeni ellenállóképességét, a gyökerekét 

azonban nem. GR és GPX aktivitás emelkedést itt is kimutatták. Hasonló eredményeket 

kaptak banánban 0,5 mM SA kezelés hatására. Kontroll h mérsékleten SA kezelés H2O2 szint 

emelkedést okozott. A hidegkezelés megemelte a SOD, a CAT és a GPX aktivitását, ezáltal 
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csökkentve a H2O2 szintjét. A hatás a SA talajra locsolásával, a levekre illetve a termésre 

permetezésével is kimutatható volt (Kang és mtsai. 2003). Paradicsom 0,1 mM Me-SA 

kezelésével fokozódott a termés hidegt rése, azonban magasabb koncentráció alkalmazásával 

már károsító hatású volt (Ding és mtsai. 2002). A küls leg adott SA-nak tehát véd hatása van 

a hidegstressz ellen, amely általában egy sz k koncentráció tartományban érvényesül. A túl 

alacsony koncentrációnak nincs jelent s hatása, a magasabb pedig károsodást okozhat. Az 

optimális koncentráció fajonként, illetve stressztípusonként is különböz  lehet.  

A küls leg adagolt SA hatásairól számos tanulmány jelent meg, az endogén SA 

változásairól már jóval kevesebb adat áll rendelkezésünkre. Az SA akkumulációra képtelen 

NahG transzgenikus növények vizsgálata egy jó módszer az endogén SA hatásainak 

feltárására (Gaffney és mtsai.1993).  

Borsó növényekben, melyek magvait ültetés el tt SA oldatba áztatatták, megemelkedett 

endogén SA, peroxidáz, illetve oHCA szintet tapasztaltak. Az SA mennyiség emelkedése 

nagy valószín séggel de novo szintézis eredménye (Szalai és mtsai. 2011).  

Paradicsomban sóstressz (NaCl) alatt vizsgálták a SA, az antioxidáns-, illetve a 

lipoxigenáz enzimek változását. A magasabb sókoncentrációhoz edz dött sejtekben 

alacsonyabb SA szint emelkedést tapasztaltak, mint az edzetlenekben. A SOD és a lipid-

peroxidáz aktivitás alacsonyabb volt, ugyanakkor a GR és az APX aktivitása magasabbnak 

bizonyult az edzett sejtekben, mint az edzetlenekben. Sóstressz hatására az  edzetlen sejtekben 

magasabb lett az APX és a lipid-peroxidáz, valamint ugyancsak magasabb volt a SOD 

aktivitás mind a só-edzetlen, mind az edzett sejtekben. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

sóstressz indukálta oxidatív stressz mérsékeltebb lehet abban az esetben, ha a sejtek egy 

el zetes edzésen esnek át. A tolerancia kialakulásában a SA-nak jelent s szerepe lehet 

(Molina és mtsai. 2002). Az adaptálódott sejtekben az alacsonyabb SA szint emelkedés 

magyarázata a SA meglehet sen eltér  dózis hatása lehet, amely faj- és stresszfüggést mutat. 

Kukoricában sóstressz hatására hasonló megfigyeléseket tettek (Szalai és Janda 2009).  

Arabidopsis-ban kimutatták, hogy 5 °C-on SA halmozódott fel. A növények csökkent 

növekedést mutattak, melyet valószín leg a SA okozhatott, mivel a NahG növényeknél ez 

nem volt megfigyelhet  (Scott és mtsai. 2004). 

A legtöbb antioxidáns enzimr l kimutatták, hogy a SA befolyásolja az aktivitásukat. A 

SA in vivo fokozza a GPX és a GR m ködését, amely a hidrogén-peroxid felhalmozódás ellen 

hat (Dat és mtsai. 1998, Janda és mtsai. 1999). Tartós SA-kezelés hatására Arabidopsisban 

csökkent a CAT és az APX aktivitása megnövelve ezáltal a hidrogén-peroxid szintet, amely a 

hiperszenzitív reakcióhoz hasonló sejtelhaláshoz vezetett (Rao és mtsai. 1997). A SA-ról az is 
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bebizonyosodott, hogy képes a dohányból (Chen és mtsai. 1993b, Conrath és mtsai. 1995), 

illetve Arabidopsis-ból, paradicsomból vagy uborkából (Sánchez-Casas és Klessig 1994) 

izolált CAT enzimhez köt dni és annak m ködését meggátolni. A SA CAT gátló hatásáról 

feltételezik, hogy magyarázhatja a megnövekedett H2O2 szintet, és így szerepet játszik a SAR 

kialakulásában (Chen és mtsai. 1993a). Habár CAT gátlás jelent sége még mindig kétséges a 

rezisztencia kialakulásában, mivel a SA CAT kötése nem specifikus, más vastartalmú 

fehérjéhez is köt dik (Rüffer és mtsai. 1995), másrészt különbséget találtak a CAT 

izoenzimek SA iránti érzékenysége között is. A kukorica CAT1 izoenzimének aktivitásában 2 

mM SA jelent s mérték  nem-kompetitív gátlást eredményezett, míg a CAT2 esetében a 

gátlás kompetitív volt és gyenge. A különböz  CAT izoenzimek szövetenkénti eltérései 

különbséget eredményezhetnek a SA adott szövetben kifejtett hatásában (Horváth és mtsai. 

2002). A CAT gátlás mechanizmusát illet en feltételezik, hogy a SA mint elektrondonor a 

CAT-t a peroxidatív útra tereli. Alacsonyabb H2O2 szint mellett ez gátlásként jelentkezik, míg 

káros szint  H2O2 ellen védi az enzimet (Durner és Klessig 1996). A CAT gátlás során a SA 

szabadgyökké alakul, amely lipidperoxidációt okozhat. Mind a CAT gátlás nyomán 

megemelkedett H2O2 szintr l, mind a gátlás során keletkez  lipidperoxidokról feltételezik, 

hogy részt vesznek a SA-függ  rezisztencia jelátviteli folyamatában (Anderson és mtsai. 

1998). Vagyis a SA hatásnak a H2O2 csak részben közvetít je. A H2O2 mellett szerepet 

játszhat a CAT gátlásakor keletkez  SA-szabadgyök és az általa okozott lipidperoxidáció is 

(Klessig és mtsai. 2000). 

Nemcsak a SA hatására n  meg a reaktív oxigénformák mennyisége a sejtben, hanem 

bizonyítékok szólnak amellett is, hogy a ROS SA-felhalmozódást és ezáltal apoptózist okoz 

(León és mtsai. 1995, van Camp és mtsai. 1998, Enyedi 1999, Overmyer és mtsai. 2003). 

 

2.3.4.2. Az etilén hidegstressz elleni védekezésben betöltött szerepe  

 

Az alacsony h mérséklet növények esetén etiléntermelést indukál. A bioszintézis f  útja 

a metioninból indul, amely az S-adenozil-metioninon (SAM), illetve az 1-aminociklopropán-

1-karboxilsavon (ACC) keresztül átalakul etilénné (Bradford 2008) (3. ábra). 

A stressz-indukált etilénszintézist számos növényfajban vizsgálták (Wang 1989, Field 

1990). Az alacsony h mérséklet hatására bekövetkez  etiléntermel dés id beli eloszlása 

fajonként különböz  lehet. Körtében az ACC felhalmozódás és az etiléntermel dés már 

alacsony h mérsékleten megtörténik. Más fajoknál (pl. uborka) csak az alacsony h mérséklet 

utáni felmelegedés során megy végbe (Wang és Adams 1982, Wang és mtsai 1985).  
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A hideghez való alkalmazkodásban a különböz  növényekben az etilénnek más-más 

hatása lehet. A dinnye a hideghatást megel z  etilénnel való kezelése jelent sen csökkentette 

a hidegkárosodási tünetek kifejl dését (Lipton és Aharoni 1979), ugyanakkor a citrom vagy 

az avokádó esetén fokozódtak a hideg okozta károsodások (Lee és Young 1984, McDonald 

1986). Mindezek arra engednek következtetni, hogy az alacsony h mérséklethez való 

alkalmazkodásban az etilén szerepe fajonként eltér  lehet.  

 

 

3. ábra Az etilén bioszintézis SAM – ACC útja (Yang-ciklus) (Bradford 2008 után). 

 

További kérdés, hogy az alacsony h mérséklet hatására termel d  etilén csak kísér  

jelensége-e a stresszfolyamatnak, vagy közvetlen szerepet játszik a stresszhez való 

alkalmazkodásban. Két különböz  hideg-érzékenység  kukoricát 5°C-on 65%-os relatív 

páratartalom mellett összehasonlítva azt találták, hogy a hideg-toleráns genotípusban az 

akklimatizáció során ez az ACC akkumuláció megsz nt, míg az érzékenyben nem. 100 %-os 
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relatív páratartalom mellett nem következett be ACC felhalmozódás, ami arra utal, hogy a 

levelek vízhiánya okozhatta az ACC felhalmozódást. Az ACC felhalmozódásnak alacsony 

h mérsékleten több oka is lehet. Egyrészt az alacsony h mérséklet hatására az ACC-szintáz 

aktivitása megemelkedhet (Janowiak és Dörffling 1995), másrészt gátlódhat az ACC-oxidáz 

enzim aktivitása, mely az ACC-etilén konverzióért felel s, az alacsony h mérséklet okozta 

membránkárosodás miatt (Etani és Yoshida 1987).  

 

2.3.5. A poliaminok hidegstressz elleni védekezésben betöltött szerepe 

 

A poliaminok (PA) az él  szervezetek fontos alkotóelemei, melyek a hormonokhoz 

hasonlóan regulátor szerepet töltenek be a növényekben. A PA számos növekedés- és 

fejl désélettani folyamathoz szükségesek, mint például a sejtosztódás, az embriogenezis vagy 

a virágzás (Koetje és mtsai. 1993). Mennyiségük abiotikus stresszfolyamatok során általában 

megn  (Evans és Malmberg 1989, Shen és mtsai. 2000, Kasukabe és mtsai. 2004).  

Polikationos jellegükb l adódóan er sen tudnak köt dni negatív töltés  

makromolekulákhoz. A PA-k csökkentik a hideg károsító hatását egyrészt azzal, hogy 

gátolják a lipid-peroxidációt (Tachibana 2000), másrészt a membránokhoz köt dve 

stabilizálják a foszfolipid-kett sréteget, valamint a tilakoidok molekuláris komplexeit 

(Bouchereau és mtsai. 1999).  

A legfontosabb PA-k a putreszcin (Put), a spemidin (Spd), illetve a spermin (Spn). 

Számos stresszhatásnál kimutatták, hogy megn  a Put szint. Azt is megfigyelték, hogy egyes 

hidegérzékeny gyümölcsök esetében a Put akkumuláció és az alacsony h mérséklet okozta 

károsodások között egyenes arányosság van. Hasonló összefüggést Spd és Spn esetében nem 

tudtak kimutatni (McDonald és Kushad 1986). Kukoricában hideghatásra szervenkénti 

eltérést mutattak ki. A gyökérben a Spd, a mezokotilban a Put és a Spd, a koleoptilban a Spd 

és a Spn mennyisége növekedett meg (Gao és mtsai. 2009). Put-hiányos Arabidopsis 

mutánsokban csökkent hidegt rést tapasztaltak, amely küls leg adagolt Put-nel vagy ABA-

val helyreállíthatónak bizonyult. Azoknál a mutánsoknál, melyek nem tudtak ABA-t 

szintetizálni, a küls leg adagolt Put önmagában nem védett a hideg ellen, csak az ABA 

jelenlétében. Ez arra utal, hogy a Put az ABA szintéziséhez szükséges egyik jelátviv  

molekula lehet (Cuevas és mtsai. 2008).   
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2.3.6. Ozmotikus véd vegyületek 

 

Számos stresszhatás eredményezhet alacsony vízpotenciált a sejtekben. Ennek 

kivédésére, a sejtszervecskék, illetve a fehérjék integritásának biztosítására a víz helyett 

ozmotikus hatású vegyületek keletkeznek. Az ozmotikumok szerepe szerteágazó. Egyrészr l 

antioxidáns szereppel rendelkeznek (poliolok, taurin, hipotaurin), redox egyensúly 

fenntartásában játszanak szerepet (glicerol), valamint a szulfidok detoxifikációjában 

m ködnek közre (ilyen a hipotaurin). Másrészr l fontos szerepük van a makromolekulák 

szerkezetének stabilizációjában. A trimetilamin N-oxid képes a fehérjék térszerkezet 

felvételének és ligandkötésének  el segítésére. A trehalóznak és a prolinnak fontos szerepe 

van a membránok stabilizációjában fagypont alatti alacsony h mérsékleten. A trehalóz magas 

h mérsékleten a fehérjék denaturációja ellen is hat  (Hare és mtsai. 1998, Yancey 2005). 

A prolin egy összetett hatású vegyület, melynek fontos szerepe van többek között a 

hideg káros hatásainak mentesítésében. Többszörös szerepe van az ozmotikus egyensúly 

fenntartásában, de energiaforrásként és ROS mentesít ként is m ködik. Konstantinova és 

mtsai. (2002) fagytoleráns dohány vonalakban túltermeltették a prolinszintézis egyik 

kulcsenzimét, a 1-pirrolin-5-karboxilát-szintetázt, melynek segítségével vizsgálták a prolin 

direkt hatásait. 

 

2.4.  A fény biológiai szempontból fontos tulajdonságai 

 

A fény az egyik legfontosabb abiotikus környezeti tényez  a növények mint fotoautotróf 

él lények számára.  

A besugárzás mértéke, a fényintenzitás, az ún. Photosynthetical Photon Flux Density 

(PPFD) fontos paraméter. Egysége a mól kvantum/m2/sec. A fotoszintézis számára fontos 

hullámhossztartomány (PAR) 400-700 nm-ig terjed. A fényintenzitásnak jelent s hatása van a 

növényekre, amely taxon- és h mérsékletfüggést mutat.  

A fény spektrális összetétele ugyancsak jelent s tényez . Ennek fontossága els sorban a 

fotomorfogenetikus (csírázás, árnyékelkerülés) folyamatokban nyilvánul meg. A R/FR 

(vörös/távoli vörös fény, R/FR= 660-670 nm fény / 725-735 nm fény) aránya fontos jelzés a 

fényérzékelésben résztvev  receptorok számára. Szürkületkor az R/FR lecsökken, különösen 

az északi szélességeken, amely a boreális fajok számára jelzés a rügybontás és a virágzás 

id zítésére. Az R/FR arány egyik legszembet n bb eltolódása a természetes vegetáció 

struktúráltságából, vertikális szintezettségéb l adódik. A levélben ennek megfelel en 
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eltolódik a pigmentösszetétel (klorofillok (vörös elnyel ) és a karotinoidok (kék elnyel ) 

aránya). Az alacsony R/FR egy korai jelzés a növény számára a szomszédos vegetáció 

árnyékoló hatásáról, amely létfontosságú a megfelel  adaptációs válasz kialakulásában. A 

növény képes elkülöníteni a pillanatnyi (pl.: felh zet) és a vegetáció okozta folyamatos 

árnyékot (Franklin 2008). 

A virágzás idejének meghatározása több környezeti tényez  együttes hatásának 

eredménye, melyek a merisztéma identitás génekre hatnak a virágzás el segítésére kedvez  

klimatikus körülmények között és/vagy kompetíciós nyomásra. A fotoperiódus 

szabályozásában a fény intenzitásának, spektrális eloszlásának, illetve a megvilágítás 

hosszának (nappalhossz) is fontos szerepe van. 

 

2.4.1. A fényérzékelés és jelátvitel folyamata 

 

A növények a vörös és távoli vörös fényt a fitokrómok, míg a a kék fényt és az UV-A 

fényt a kriptokrómok és a fototropinok segítségével érzékelik.  

A fény elnyel dése a növényzet által a FR arányának növekedéséhez vezet, amit a 

fitokrómok érzékelnek. Arabidopsisban öt fitokróm ismert (phyt A, B, C, D, E). A vöröst 

abszorbáló inaktív Pr (red) formából fotokonverzióval keletkezik az aktív Pfr (far red) forma. 

A Pfr forma a távoli vörös fény hatására alakul vissza inaktív Pr formává. A Pr és a Pfr között 

dinamikus egyensúly áll fenn a legtöbb megvilágítás esetén. Megvilágítás hatására a fitokróm 

jelátvitelben fontos a fitokróm interacting faktorok (PIF) szerepe. Ezek transzkripciót 

szabályzó fehérjék, amelyekhez az inaktív Pfr fitokróm forma kapcsolódik. Ekkor a PIF, mint 

génexpressziós inhibítor lebomlik.  

A fitokrómok a fejl dés szabályozásában egy jelent s funkcionális megosztottságot 

mutatnak, amely h mérsékletfügg . Kísérletesen vizsgálták az egyes fitokrómoknak a 

csírázás elindításában való szerepét. A phyA magasabb, a phyE alacsonyabb, míg a phyB 

minden h mérsékleten aktívnak bizonyult. A phyA csak hosszabb megvilágítás hatására 

mutatott aktivitást. 19°C-on mindhárom fitokróm közel azonos m ködést mutatott. Ez alapján 

feltételezhet , hogy létezik egy phyC és D, amelyek ezen a h mérsékleten serkentik a 

csírázást, vagy ez az a h mérséklet, amelyen nem szükséges a  fitokrómok közrem ködése 

(Franklin 2009). 

A PIF-ek a DELLA transzkripciós aktivátorok családjának, illetve a basic helix-loop-

helix (bHLH) szupercsalád tagjai. A PIF-ek közevetlenül köt dnek a fény által aktivált 

fitokrómokhoz.  Sötétben a PIF-ek a fotomorfogenezisért felel s gének promoteréhez kötötten 
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helyezkednek el, represszálva azokat. Az aktív Pfr fitokróm forma egy ismeretlen 

mechanizmus révén foszforillálja PIF-eket, melyeket azután ubiquitin-ligáz ismeri fel. A PIF 

1-, 3-, 4- és 5 tulajdonképpen fény hatására lebomlik (ubiquitinálódik, majd a 26S 

proteoszómában degradálódik). Ehhez szükséges a fitokrómokkal való közvetlen kölcsönhatás 

(foszforiláció). Az egyes PIF-ek biológiai funkciójának vizsgálatára monogenikus mutánsokat 

vizsgáltak. Az eredmények funkcionális átfedéseket mutattak. A PIF 1 sokféle folyamatban 

vesz részt: a fényindukálta csírázás késleltetése, a hipokotil megnyúlás gátlása, a hipokotil 

negatív gravitropizmusának növelése sötétben, klorofill akkumuláció gátlása fényben. A PIF1 

valószín leg a klorofillszintézis negatív regulátora. A pif1 mutánsok FR hatására az 

ellenkez ket mutatták. Alacsony fényintenzitáson nevelt pif1 mutánsok hajtásait fénynek 

kitéve fotooxidatív károsodást mutattak, etioláltak maradtak. Ennek az er ssége arányos volt 

az id vel. A PIF3 kontrollálja a fény hatására végbemen  morfológiai és biokémiai 

változásokat. A pif3 mutánsok nem reagáltak a vörös fényre, illetve egyes esetekben rövidebb 

hipokotil és nagyobb sziklevélméret volt megfigyelhet  folyamatos vörös fény hatására, ami a 

PIF 3 negatív szabályozó szerepére utal a folyamatos R alatt. A PIF 1 pozitívan hat a klorofill 

bioszintézisre, illetve az antociánok akkumulációjára fényben (Castillon és mtsai. 2007). A 

PIF 4 negatív regulátora a phyB közvetítette hipokotil növekedésnek. Folyamatos vörös 

megvilágítás alatt a pif4/srl2 mutánsok hipokotilja rövidebb, sziklevelei hosszabbak voltak a 

vad típushoz képest (Huq és Quail 2002). A PIF 5-nek a PIF 4-hez hasonló szerepe van a 

phyB jelátvitelben. A pif 4 és 5 sem FR hatására sem sötétben nem mutatott fenotípusos 

változást (phyA jelátvitel). Ez is arra utal, hogy a PIF 4 és 5 f  szerepe a fotomorfogenetikus 

folyamatok negatív regulációja. A PIF 6 szerepe ezideig ismeretlen. Mindegyik PIF-nek 

hatása van a központi cirkadián óra komponensre, az APRR1 (Arabidopsis pseudo-response 

regulator) /TOC1 (timing of CAB expression)-re. S t, a cirkadián óra  jelent s hatással van 

PIF 4 és 5 expressziójára. Kifejez désük jelent s hatással van a ritmus-mintázatára, az éjjel-

nappalok váltakozásának érzékelésében és jelátvitelében (Castillon és mtsai. 2007). A PIF 7 

általában alacsony mennyiségben van jelen. A phyB nem foszforillálja, ezáltal nem is 

degradálódik. A PIF 3-hoz hasonlóan a phyB közvetítette válasz negatív szabályozójaként a 

hajtás de-etiolációjában vesz részt folyamatos vörös megvilágítás alatt. A PIF 3-, 4- és 7 

együttesen képes a phyB szintjét poszttranszkripciósan szabályozni (Leivar és mtsai. 2008). A 

PIF-ek a csírázás hormonális szignalizációjában is részt vesznek. A legismertebb kölcsönhatás 

a hormonképz dés és a fotomorfogenetikus szignalizáció között a giberellinsav (GA) 

indukálta csírázás. Ebben bizonyított a PIF 1 részvétele. A PIF 1 represszálja a GA  

szintéziséért felel s géneket, valamint aktiválja a GA degradáló géneket. Emellett a GA 
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érzékenységet is szabályozza a GAI és az RGA gének (DELLA proteineket kódolnak) 

aktiválásával. Ezek génterméke a GA szignalizáció repressziójáért felel s. A PIF 1 az ABA 

szintézist is aktiválja, ami ugyancsak a dormancia irányába hat. Összefoglalóan a magban a 

phyB aktív formája a PIF 1 lebomlását okozza, melynek hatására a GA metabolizmus génjei 

aktiválódnak, emelkedik a GA szintje és szenzitivitása,  az ABA szintje csökken. Ezek a 

változások együttesen aktiválják a csírázás megindulását (Castillon és mtsai. 2007). 

A kék fény érzékelésében a flavin-tartalmú kriptokróm növényi fotoreceptor család  

tagjai vesznek részt. Arabidopsisban három kriptokróm (cry 1, 2, 3) ismert. A kriptokrómok 

hasonlóak a DNS fotoliázokhoz. A cry 1 és 2 felel s a kék-fény mediálta hipokotil növekedés 

gátlásáért. Magas fényintenzitásnál a cry 1 m ködik, a cry 2 fotolabilis. Alacsony 

fényintenzitáson a cry 2 válik a meghatározóvá. A kék fény arányának kísérletes csökkentése 

sok fajnál gyökérmegnyúlást vagy levél hiponasztiát  okozott. Zöld fény esetén ezek a  

változások nem következtek be (Franklin 2008). 

A harmadik receptortípusba tartoznak az ún. Zeitlupes  fehérjék (ZTL). Ezek szerepe 

els sorban a cirkadián óra m ködésének szabályozásában vesznek részt (Somers és mtsai. 

2004, Somers 2005). A ZTL fehérjének kett s funkciója van. Egyrészr l fényt l független 

módon szabályozza a cirkadián ritmusok periódushosszát és amplitúdóját, másfel l fontos 

szabályozó eleme a vörös fény által indukált jelátviteli folyamatoknak. Részt vesz a cirkadián 

óra fényérzékenységének beállításában, a hipokotilmegnyúlás regulációjában és a virágzás 

fotoperiódikus indukciójában. Mutánsok vizsgálatával megállapították, hogy a ZTL-eknek 

mind fényben, mind sötétben szerepük van a cirkadián ritmusok hosszának és amplitúdójának 

szabályozásában. A  ztl mutánsok többsége csökkent érzékenységet mutat a vörös és a kék 

fénnyel szemben. Er s vörös fényben a ZTL-nek a hipokotil megnyúlásában van szerepe. A 

ZTL fehérje LOV/PAS (LOV: Light-Oxygen-Voltage/PAS: Per–Arnt–Sim) doménjében lév  

mutációt hordozó egyedekben sem a hipokotil növekedése, sem a vörös/kék fény érzékelése 

nem volt alacsonyabb, mint a vad típusban. Ez azt valószín síti, hogy a LOV/PAS doménnek 

nincs szerepe a fényérzékelésben (Kevei 2006).   

 

2.4.2.  A  fényintenzitás hatása alacsony h mérsékleten 

 

A hidegstressz alatt a fényintenzitás szerepe kulcsfontosságú a fagytolerancia 

kialakulásában. A fagytolerancia kialakulásához elég néhány nap hideg, míg a vernalizációs 

folyamatok lezajlásához több hét is szükséges lehet.  
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Gabonafélékben megállapították, hogy a megfelel  fagytolerancia kialakulása nemcsak 

az akklimációs h mérséklett l, hanem a megvilágítás er sségét l is függ (Gray és mtsai. 

1997, Apostol és mtsai. 2006, Janda és mtsai. 2007, Szalai és mtsai. 2009). Gazdasági 

növények esetén a fejl dés kezdeti szakaszában nagy jelent sége van a megfelel  

egyeds r ségnek, amely fajtától függ en eltér . A megfelel  fény és h mérsékleti 

viszonyoknak fontos szerepe van a termés min ségi paramétereinek kialakításában. Tavaszi 

búzafajták esetén különböz  id tartamú h mérsékleti hatások esetén a magok 

nitrogéntartalma és az egyes aminosavak mennyisége között h mérséklet-, illetve 

fotoperiódushossz függést mutattak ki (Kolderup 1975).  

 

2.4.3.  A fotoperiódus hatása és az alacsony h mérséklet kapcsolata 

 

A fotoperiódus hossza szintén jelent s tényez  a növekedés és a virágzás kezdetének 

id zítése szempontjából. A vegetatívból a generatív fázisba való átmenet több tényez  

együttes hatásának eredménye. A fény min sége (R/FR) a cirkadián óra receptorai számára 

jelzést biztosít, ezáltal összhangot teremt növekedésszabályozás és a fény/sötét ciklus között, 

megnövelve ezzel az egyed fitnesszét (Franklin 2009).  

Búzában és árpában végzett modellkísérletek szerint a nappal hossza, a fény intenzitása 

és a h mérséklet mind fontos tényez k a fejl dés kezdetén. Az árpa érzékenyebbnek 

mutatkozott a nappal hosszával szemben, amely az szi és a tavaszi fajták közötti magasabb 

érzékenységgel függ össze (Volk és Bugbee 1991). A búza a virágzásához alacsony 

h mérsékleten (vernalizáció) hosszúnappalos (LD) megvilágítást igényel. Egyes vizsgálatok 

eredményei alapján úgy t nik, hogy a búza eredetileg szélesebb fotoperiódus érzékenységgel 

rendelkezett, azonban a kultivációja során az er s szelekciós nyomás hatására a rövidnappalos 

(SD) megvilágítás melletti virágzással szemben a LD melletti került el térbe (Cockram és 

mtsai. 2007).  

A virágzás idejének szabályozásában a fitokrómok, mint receptorok vesznek részt. A 

virágzás több gén (Floral Meristem Identity Genes) együttes m ködésének az eredménye. A 

génexpresszió aktivációja a fitokróm flowering time 1 (PFT1) és az FT florális integrátoron, 

valamint a CO transzkripciós aktivátoron keresztül megy végbe (Franklin 2009). Árpában a 

Ppd-H1, a VRN-H2 és a VRN-H3 gének együttes m ködése bizonyult a legfontosabbnak 

(Wang és mtsai. 2010). A Ppd géneknek fontos szerepe van a virágzás idejének 

szabályozásában búzában (Goncharov és Watanabe 2005), illetve árpában és rizsben is, 

ugyanakkor Arabidopsisban nem találtak funkcionális hasonlóságot (Dunford és mtsai. 2002). 
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A másik fontos csoportot a VRN gének alkotják. A fotoperiódusra érzékeny szi 

búzafajtákban bebizonyították, hogy hathetes SD a VRN2 gén virágzásgátló termékének 

hatását lecsökkentette. A VRN1 merisztéma identitás gének a SD alatt nem, csak LD 

megvilágítás alatt aktiválódtak. Ennek magyarázata valószín leg az, hogy egy másik VRN1 

represszor is létezik. VRN1 természetes változatok vizsgálatával bebizonyították, hogy a 

VRN1 promoterében lév  CarG-box – amely ennek a másodlagos represszornak a köt helye 

– mutációja hozható összefüggésbe az el bbi jelenséggel. A CarG-box mutáns VRN1 

változatok SD alatt más genotípusokkal összehasonlítva korábban kezdenek el virágozni 

(Dubcovsky és mtsai. 2006).  

Számos mérsékeltövi f féléhez hasonlóan egyes Arabidopsis változatok is korábban 

virágoznak hosszabb idej  hideg hatására. Ez az adaptációs stratégia a tavaszi virágzást és  

termésképzést segíti el  szemben a kés  nyár- szivel (Colasanti és Coneva 2009, Sung és 

Amasino 2005). A kés i virágzáshoz vernalizációs faktorok megléte szükséges. A két 

legfontosabb ezek közül az FLC (Flowering Locus C) és az FRI (FRIGIDA) gének. Az FLC 

hatása a virágzás késleltetése. A korai virágzás a VRN1 DNSköt  fehérjetermékének hatása, 

amely az FLC represszora (Levy és mtsai. 2002).  

Az FRI gének természetes változatossága nagyban befolyásolja az Arabidopsis 

életmenetét. Az ével  ökotípusokban az FRI az FLC expresszióját serkenti, amely a MADS 

box transzkripciós represszora. Káposztában két FRI allélt mutattak ki, melyek egyike az 

Arabidopsisban lév vel mutatott hasonlóságot (Irwin és mtsai. 2012).  

A korai virágzású Arabidopsis genotípusokban az FRI promoterében két deléció ismert: 

Col és Ler típusú. Ezek mindegyike korai virágáshoz vezet. Érdekes, hogy a kés i 

virágzásúaknál is léteznek deléciók, azonban ezeknek nincs hatása a virágzási id re (Lízal és 

mtsai. 2005), mivel ezekben olyan FLC allélt találtak, melyek nem az FRI szabályozása alatt 

állnak (Sung és Amasino 2005). 

 

2.4.4. Az árnyékkerülés (Shade Avoidance Syndrome, SAS) és a h mérséklet kapcsolata 

 

A növények az árnyék elkerülésére meglehet sen hatékony megoldásokat fejlesztettek 

ki.  

Az árnyékt r  növények vékony levelek fejlesztésével, magasabb klorofill tartalommal, 

valamint a lencse alakú epidermisz sejtjeik segítségével a fényt a mezofillum sejtek irányába 

fókuszálják.  
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A másik csoportba az árnyékot aktívan elkerülni igyekv  növények tartoznak. Ezek a 

fajok tartós árnyék hatására az ún. árnyékkerülési tünetegyüttest mutatják. Kétszik ek 

esetében a válasz a gyökér és szár elongációs növekedésének fokozódása, a levelek 

reorientációja (levél hiponasztia), illetve a csökkent klorofill tartalom. Ezek a folyamatok az 

apikális dominancia irányába vezetnek. Ha az alacsony R/FR hatás hosszabb ideig fennáll, 

akkor a növény korai virágzással és terméséréssel válaszol. Ez a korai vegetatív – generatív 

átmenet a biomassza csökkenésével jár, mert a növényben minden a reprodukcióért felel s 

szervek fejl désének van alárendelve. Egyszik nél a tartós alacsony R/FR megvilágítás 

szintén fokozott apikális dominanciát okoz, amely ugyancsak terméscsökkenéssel jár. 

Gazdasági növények esetén a megfelel  állománys r ség kialakítása elengedhetetlen a 

növények optimális fejl désének és terméshozatalának elérésére. 

Mint a legtöbb növény, az Arabidopsis thaliana is meglehet sen széles adaptív 

plaszticitással rendelkezik. Ez a fajta polimorfizmus a fényfelhasználás optimalizásáért 

kialakult folyamatok (Light Forage Strategy, LFS) terén is szembet n .  

Az LFS els sorban az SAS-ban, mint a stresszre adandó morfológiai és fiziológiai 

tünetegyüttesben nyilvánul meg. A SAS polimorfizmusa h mérsékletfüggést mutat. Kísérletes 

megfigyelések szerint 20°C feletti h mérsékleten a növények fokozott 

magasságnövekedéssel, megnyúlt levél-, illetve petiólumhosszal reagálnak az alacsony R/FR 

megvilágításra (SAS1). Ebben az esetben a növény a környez  vegetáción vagy a 

lombkoronán való gyors áthatolásra törekszik. Alacsonyabb h mérsékleten (16 °C) másfajta 

válasz alakult ki: a levélfelület és levélvastagság növelésével hatékonyabb lesz a fényfelfogás 

(SAS2) (Franklin 2008). 

Az Arabidopsis Landsberg erecta (Ler) és Cape Verde Island (Cvi) természetes 

változatok eltér  földrajzi elterjedésüknek megfelel en különböz  h mérsékleti és 

fényviszonyok mellett eltér en viselkednek (Koornneef és mtsai. 2004). A Ler 16°C-on 

alacsony R/FR hatására nem mutatja a SAS1 jellegeket (els dlegesen a megnyúlt 

petiólumhosszt), csak 22°C-on. A Cvi mind 22°C és 16°C-on is megnyúlt petiólumhosszal 

válaszol az alacsony R/FR megvilágításra. A Cvi introgressziója a Ler genomban a Ler 

egyedekben a SAS1 komplementációját okozza, vagyis az eredetileg csak a Cvi-ban 

megfigyelhet  jelleg a Ler-ben is megjelenik.  
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2.4.5.  Fénystressz (fénygátlás) 

 

A növények életük során képesek a legkülönfélébb fényviszonyokhoz alkalmazkodni. A 

fényintenzitás évszakos, lassabb változásakor kevesebb kihívással kell szembenézniük, mint a 

hirtelen változásokra (nyilttá váló lombkoronaszint). Ha növényt több fény éri, mint amennyi 

a fotoszintézis m ködéséhez szükséges, vagy valamilyen szabályzó mechanizmus útján 

közömbösíteni tud, a fotoszintetizáló képesség lecsökken. A jelenséget fénygátlásnak 

(fotoinhibíciónak) nevezzük. Különböz  egyéb stresszhatások, mint például a hidegstressz is, 

a fénygátlás mértékét feler síthetik.  A növények hatékony mechanizmusokat fejlesztettek ki 

a fénybegy jtés, illetve a magas fény okozta károsodások elleni védelem és mentesítés terén.  

A túl magas fényintenzitás a fénybegy jt  komplexek károsodása, illetve az 

elektrontranszport záródása miatt ROS képz déséhez vezet. Ezek közül a H2O2, a szuperoxid, 

a hidroxil gyökök és a szinglet oxigén a legfontosabbak (Niyogi 1999). Ezek a legtöbb 

sejtalkotó számára jelent s károsító tényez nek számítanak (Foyer 1997a), beleértve a PSII és 

a PSI-t is. 

 

2.4.6.  A fény károsító hatása elleni védekez  mechanizmusok 

 

A hideg és a magas fényintenzitás együttes hatására az oxidatív stressz okozta 

változások feler södhetnek (Wingsle és mtsai. 1999), melyek kivédésére különféle 

mechanizmusok alakultak ki.  

Az er s megvilágítás hatásainak csökkentésére a nem-fotokémiai kioltás (NPQ) több 

útja is kialakult a növényekben, amely az elnyelt fényenergia többletet h vé alakítja. Az 

energia levezetés ezen mechanizmusa csökkenti a ROS képz dést. Hendrickson és mtsai. 

(2005) megfigyelték, hogy inaktivált PSII reakciócentrumok is képesek energia átvételre a 

szomszédos, aktív reakciócentrumokról, amely szintén védelmet jelent a túl magas gerjesztési 

energia esetén (Lee és mtsai 2001, Chow és mtsai. 2005).  

Dunaliella salina nev  alga két – a fotoszintetikus pigmentek mennyiségében eltér  –  

törzsét hideg és magas fényintenzitás együttes alkalmazásával vizsgálták, melynek során 

csökkent klorofill és bétakarotin szintet tapasztaltak. Az aszkorbát- és glutationtartalom, 

illetve a szuperoxid-dizmutáz aktivitás magasabb értéket mutatott. Az aszkorbát-glutation 

ciklus enzimeinek aktivitása ugyanakkor nem változott meg jelent sebben (Haghjou és mtsai. 

2009). Hidegedzett (12°C) és nem edzett burgonyafajtákban végeztek alacsony h mérsékleti 



 26 

(1°C) és magas fény 1000 mól/m2/sec) kezelést. Az edzett növények ellenállóbbnak 

bizonyultak (Steffen és Palta 1989).  

Az aszkorbátnak fontos szerepe van a magas fényintenzitás elleni védelemben. 

Arabidopsis vtc2 aszkorbát hiányos mutáns viselkedését vizsgálták magas fényintenzitás 

mellett. A növények képesek voltak a fejl désre, de az elektrontranszport, a fotoszintetikus 

oxigénevolúció és a PSII kvantumhatásfokának mértéke alacsonyabb volt, mint a vad 

típusban. A glutationszint azonban magasabbnak bizonyult, amely valószín leg az aszkorbát 

hiányát kompenzálja (Müller-Moulé és mtsai. 2004). Más vizsgálatokban a violaxantin de-

epoxidáz aktivitásának, és ezáltal az NPQ-nak a csökkenését is megfigyelték (Müller-Moulé 

és mtsai. 2002). 

A E vitamin a biológiai membránok egyik legfontosabb antioxidáns vegyülete. 

Arabidopsisban két E vitamin mutánst – vte1, amely egy tokoferol cikláz mutáns, illetve a 

vte2, amely fitil transzferáz mutáns – vizsgáltak er s megvilágítás és alacsony h mérséklet 

együttes hatása alatt. A mutánsok kisárgultak, amely a  membránok (fotokémiai) károsodására 

utalt. A kett s mutánsok (npqvte; az npq mutánsok a xantofill ciklus komponenseihez 

köt dnek) vizsgálatával arra következtettek, hogy az E vitaminnak a xantofill-ciklussal együtt 

kiemelked  szerepe van PSII fénygátlásának, illetve a tilakoid membránok károsodásának 

megakadályozásában (Havauxa és mtsai. 2005).   

Magas fényintenzitás hatására megemelkedik az antociánok szintje. Az antociánok 

csökkentik a fotoinhibíció és a sárgulás hatását. Általában átmenetileg, a magas 

besugárzásnak kitett periférikus szövetekben akkumulálódnak. Az akkumuláció akkora 

besugárzás hatására történik, amely már fotooxidatív károsodást okoz (Steyn és mtsai. 2002). 

Kukoricában hideghatásra harmincszor magasabb antociánszintet is kimutattak, melynek 

fontos szerepe van a kloroplasztisz számára elérhet  fénymennyiség szabályozásában (Pietrini 

és Massacci 1998). 

Hat Arabidopsis ökotípus összehasonlításával az aszkorbát és az antociánok 

mennyiségének növekedése és az er s megvilágítás között pozitív összefüggést mutattak ki. 

Aszkorbáthiányos mutánsokban (vtc1, vtc2, vtc3) kevesebb aszkorbátot mértek, mint a vad 

genotípusban.  A kaempferol-glikozid mennyiségét a fény és a mutánsok alacsony aszkorbát 

szintje kevésbé befolyásolta. A szinapoil-malát szintje viszont csökkent a magas 

fényintenzitás hatására. A flavonoid bioszintézisért felel s enzimek génjeinek fokozott 

m ködését tapasztalták a vad típusban, illetve a vtc1 és vtc2 esetében. Sem az ABA-nak, sem 

a JA-nak nem volt kimutatható hatása az antociánok szintézisére (Page és mtsai. 2012).  
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Az antociánok akkumulációját és a szintézisükért felel s gének fokozott expresszóját az 

UV-A és UV-B sugárzás hatására is megfigyelték (Guo és mtsai. 2008). 

 

2.5. A stresszfolyamatok vizsgálatának genetikai megközelítései 

 

2.5.1.  Allélpolimorfizmus 

 

Az allélváltozatosság vizsgálata fontos a min ségi és mennyiségi jellegek genetikai 

hátterének megismerése céljából.  

Léteznek homológ gének eltér  funkcióval, illetve eltér  eredet  gének azonos 

funkcióval az egyes fajok között. A polimorfizmusok leginkább a transzkripciós szabályzó 

fehérjéket érintik, illetve a kódoló a régiókat (melyek a képz d  fehérjére vannak hatással). 

Kisebb részük pedig a génexpresszió szabályozásában résztvev  régiókra van hatással 

(Alonso-Blanco és mtsai. 2005b).  

Az allélpolimorfizmus vizsgálatával a számos olyan védekezési út komponensei is 

feltárhatók, melyek fontos szerepet töltenek be a hideg és a fény közvetítette jelátviteli 

folyamatokban. Adott stresszválasz gyakran összetett szabályozással rendelkez , többgénes, 

mennyiségi jelleg (QTL). Egy adott jellegért felel s gének, illetve ezek változatossága QTL 

térképezéssel jól vizsgálható.  

 

2.5.2.  Szegregációs populációk és a QTL térképezésben való szerepük 

 

Az Arabidopsis egy meglehet sen széles areával rendelkezik (4. ábra). Többféle 

genotípusa létezik, melyeket genetikai eltéréseik eredete alapján osztanak fel.  

A természetes változatok (másnéven: ökotípus, vad genotípus, háttér vonal, accession) a 

faj eltér  geográfiai régiókból származó változatai. A természetes változatok eltér  genetikai 

háttérrel, allélkészlettel, ezáltal eltér  morfológiai élettani jellegekkel, virágzási id vel, 

patogén rezisztenciával, és más életmenet stratégiákkal illetve stresszt rési képességgel 

rendelkeznek. Ide tartoznak a Columbia (Col),  a Landsberg erecta (Ler) és a Wassilewskija 

(Ws). 

Az Arabidopsis genetikai változatossága egy alapvet  és fontos eszköz a természetes 

változatosság, az allélpolimorfizmus, a géntérképezés és a genomvizsgálatok számára (Weigel 

2012). 
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Adott jelleg genetikai vizsgálatához már jó ideje alkalmazzák a különböz  heterozigóta 

introgressziós vonalakat. Létrehozásukhoz homozigóta szül k hibridjeit keresztezik vissza a 

recipiens homozigóta szül i genotípussal (Koornneef és mtsai. 2004). A  mendeli  domináns 

öröklésmenetb l származó heterozigóta vonalak további keresztezéseivel az F8 generációban 

a rekombináció állandósul.  

A közel azonos genetikai állományú vonalak (Near Isogenic Lines: NIL, IL: 

Introgressed Lines,  illetve a RIL: Recombinant Inbred Lines) széleskör en használatosak a 

genetikai térképezésben. A térképezés pontossága azonban eltér  lehet. 

A RIL-ok már régóta használatosak genetikai térképezésre. Burr és mtsai. (1988) a 

kukorica genom térképezésére használtak RIL-kat. Arabidopis Ler/Col RIL-kat több jelleg 

térképezésére is használták (virágzási id , mag dormancia, egyes patogénekre való 

ellenállóság), a Ler/Cvi RIL-ek azonban ugyanolyan hatékonynak bizonyultak a QTL 

térképezésre (Alonso-Blanco és mtsai. 1998). 

A Ler(Cvi) NIL vonalakban a homozigóta genetikai hátter  recipiens genotípusban 

(Ler) csak egy (vagy kis számú) Cvi introgressziós szakasz van. Hat különböz  örökl dési 

hátter  fejl désélettani jelleg térképezésének hatékonyságát hasonlították össze ezekben 

szegregációs populációkban. A NIL-ban jelent sen magasabbnak bizonyult a genetikai 

térképezés megbízhatósága (Keurentjes és mtsai. 2007).  

 

4. ábra Az Arabidopsis thaliana mintegy 7000 természetes változatának elterjedése a világon. 

Az shonos el fordulások sárgával, a behurcolás eredményei pirossal vannak jelölve. A 

térképen bemutatottakon kívül még Dél-Koreából és Afrikából is jeleztek el fordulásokat 

(Alonso-Blanco és Koornneef (2000) után).  
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2.5.3. A globális génexpressziós vizsgálatok szerepe stressz szignalizáció vizsgálatában 

 

Az 1990-es években transzkripciós profilok vizsgálata még kevésbé volt fejlett, így 

akkoriban még jóval kevesebb ismeret állt rendelkezésre a különböz  metabolikus és stressz 

szignalizációs utakról (Hughes és Dunn 1996).  

Napjainkra a microarray technikák segítségével a legkülönfélébb kezelések okozta 

globális génexpressziós mintázat változások feltárása elérhet vé vált. Fajok, illetve a fajon 

belüli kategóriák, mint például a természetes változatok expressziós mintázatainak 

összehasonlítása lehet séget ad számos, különféle jelleg polimorfizmusának vizsgálatára. Az 

Arabidopsis genom az emberénél egyébként is alkalmasabb a polimorfizmus vizsgálatra, 

mivel az SNP-k gyakorisága magasabb (Weigel 2012). 

Vizsgálták a genom metiláltságának fokát, melynek során kiderült, hogy a 

heterokromatin és az siRNS klaszterek metiláltsága magas, valamint a metiláció fontos 

szerepet tölt be a transzpozonok és az álgének lecsendesítése során (Lippman és mtsai. 2004). 

Az össz genom metiláltság vizsgálatával több száz, eltér  expresszióval rendelkez  

metilációfügg  gént, illetve nemkódoló intergenikus RNS szakaszt találtak (Zhang és mtsai. 

2006). 

A microarray analízis a stresszválasz gének expresszió vizsgálatának jó eszköze mind 

Arabidopsisban, mind a haszonnövények esetén. A feltárt gének funkciója transzgenikus 

konstrukciók segítségével jól vizsgálható. A transzgenikus vonalak gyakran nagyobb 

ellenállóságot is mutatnak az adott stresszorral szemben. Shinozaki és Yamaguchi-Shinozak 

(2007) a szárazságstresszhez köt d  gének expressziós mintázatát, illetve funkciójának 

feltárását végezték el különböz  fajokat összhasonlítva. 

A hideg és a különböz  fényintenzitások hatására történ  génexpressziós mintázat 

változásokat Arabidopsisban már többen is leírták (Fowler és Thomashow 2002, Lee és mtsai. 

2005, Soitamo és mtsai. 2008). 

Atwell és mtsai. (2010) egy átfogó vizsgálatban 100 különböz  morfológiai, élettani és 

molekuláris jelleget hasonlítottak össze 107 Arabidopsis természetes változat között. Egyes 

géneket „újra felfedeztek”, míg több más, korábbi jelölt gént sikerült pontosan azonosítani. 
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3. A kutatások céljai 
 

Munkánk során a megfelel  fagyt rés kialakulásához vezet  hidegakklimáció és a 
fényintenzitás szerepének pontosabb megismerését t ztük ki célul. Vizsgálatainkat búzában, 
illetve Arabidopsis modellnövényekben végeztük. A vizsgálatokkal az alábbi kérdésekre 
kerestük a választ: 

 
1. Hogyan a befolyásolja a fényer sség a búza génexpresszióját a hidegedzés alatt? Mely 

gének mutatnak szignifikáns aktivitásváltozást a hideg és a különböz  megvilágítások 
hatására?  

 
2. Mely véd  vegyületek lehetnek felel sek a búza megfelel  fagyt résének 

kialakításában? 
 

3. Vannak-e fagyt résbeli eltérések különböz  aszkorbát- és szalicilsav-hiányos 
Arabidopsis genotípusokban?  

 
4. Hogyan változott meg az Arabidopsis genotípusok fagy elleni védekezési stratégiája 

az egyes kezelési h mérsékleteken? Mely élettani tényez k állhatnak az eltér  
fagytolerancia hátterében? 

 
5. Melyek a megfelel  fagytolerancia kialakulásáért felel s tényez k a hidegedzett  

Atnoa1 mutánsokban? 
 

6. Mely gének felel sek az árnyékkerülési tünetegyüttes kialakításáért?  
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4. Anyagok és módszerek 

 

4.1. A növénynevelés körülményei, növényi anyag 

 

4.1.1. Búza 

 

szi (Triticum aestivum L. var. Mv Emese, magas fagyt rés ) és tavaszi (T. aestivum L. 

var. Nadro, alacsony fagyt rés ) búzanövényeket használtunk. A magokat talaj:homok=3:1 

(v:v) keverékébe ültettük (Szalai és mtsai. 2009b). A növényeket Conviron PGR-15 

növénynevel  kamrában (Controlled Environment Ltd, Winnipeg, Canada), 16/8 óra 

fény/sötét periódus mellett, 20/18 °C h mérsékleten (nappal/éjjel), 75% relatív páratartalom 

mellett neveltük. A fényintenzitás a levelek magasságában PPFD=250 µmol m-2 s-1 volt 

(kontroll, normál fény, NL), melyet fémhalogén izzók biztosítottak (HgMI 400W/D1, 

Tungsram, Budapest, Magyarország). A 10. naptól  (3 leveles állapot) a nevelést 5 °C-on 

folytattuk tovább. A hidegedzés alatt kétféle megvilágítást alkalmaztunk: a nevelési (kontroll) 

és egy alacsonyabb fényintenzitást (LL, PPFD=20 µmol m-2 s-1).  

 

4.1.2. Arabidopsis mutánsok és transzgenikus vonalak 

 

A vizsgálatokhoz az Arabidopsis thaliana Col-0 ökotípusát, továbbá négy mutáns (vtc2-

1, eds5, sid2, NOA1) és két transzgenikus (Nahg, GLO) vonalat használtunk.  

A Columbia (Col-0) az Arabidopsis thaliana egyik természetes változata, melyet a 

molekuláris genetikai kutatásokhoz gyakran használnak. A vtc mutánsok az Arabidopsis 

thaliana vtc aszkorbáthiányos (AA) mutánsai. A vtc2-1-ben a többihez képest jóval 

alacsonyabb az AA szintje (a Col-hoz viszonyítva a tized része), mivel kevésbé tudják a 

glükózt AA-tá alakítani (Conklin és mtsai. 2000, Conklin és mtsai. 2006). Az eds (enhanced 

disase susceptibility) mutánsok fokozott patogénérzékenységgel rendelkeznek. Az eds5 

mutánsok patogénfert zés után nagyon alacsony SA, illetve PR-1 (pathogenesis related) 

mRNS szinttel rendelkeznek, ami fokozott patogénérzékenységet okoz (Nawrath és mtsai. 

2002). A sid2 mutánsokban a SA szintézis egyik útjának kulcsenzime, az izokorizmát-szintáz 

(ICS, EC 5.4.4.2.) szintézise károsodott (Wildermuth és mtsai 2001). Az Arabidopsis noa1 

mutánsokat eredetileg nos1-ként (nos: Nitric Oxide Synthase, noa: Nitric Oxide Associated) 

írták le. Csökkent NO tartalommal rendelkeztek és a kett s mutánsok küls leg adadolt NO-

dal regenerálódtak (Guo és mtsai. 2003). Kés bb kiderítették, hogy az Atnoa1 mutáns nem 
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NOS deficiens, hanem egy cGTPáz mutációt hordoz. Utóbbi enzim a növény életéhez nem 

feltétlenül szükséges, azonban m ködésének hiánya törpenövést, sárgulást okoz (Moreau és 

mtsai. 2008). Az Arabidopsis GLOáz növények az L-gülono-1,4-lakton oxidáz (GLOáz, EC 

1.1.3.8) transzgént tartalmazzák, melynek expressziója aszkorbát túltermelést okoz. Az enzim 

az aszkorbát bioszintézis utolsó lépésének enzime növényekben. A GLOáz gén Arabidopsis 

vtc mutánsokba transzformálva mutáció komplementációját okozza. A transzgenikus vad 

típusban azonban nem sikerült aszkorbátszint emelkedést kimutatni (Radzio és mtsai. 2003). 

A NahG transzgenikus változat egy szalicilsav (SA) degradáló enzim, a bakteriális eredet  

szalicilát-hidroxiláz génjét hordozza. A szalicilát-hidroxiláz a SA-t katekollá alakítja. A SA 

szerepének vizsgálatához széleskör en használják. 

A növényeket az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mez gazdasági Intézet 

fitotronjában neveltük Martonvásáron. A vizsgálatokhoz azonos korú növényeket használtunk, 

majd különböz  h mérsékleti- és fénykezeléseket alkalmaztunk. Az ültetést kereskedelmi 

forgalomban kapható semleges kémhatású virágföldön végeztük. Az elültetett magokat 4 

napig 4 °C-on sötétben tartottuk sztratifikáció céljából, majd három hétig 23 °C-on, 

rövidnappalos megvilágítás (10/14 óra) mellett csíráztatószekrényben tartottuk a növényeket. 

A megvilágítás mértéke PPFD=50 µmol m-2 s-1 volt. A nevelés a 3. hétt l Conviron PGV-36 

típusú növénynevel  kamrában (Controlled Environments Ltd, Winnipeg, Canada) történt 

21/21°C-on, 65/75% relatív páratartalom és 14/10 órás fény-sötét periódus mellett. A 

megvilágítás mértéke PPFD=150 µmol m-2 s-1 volt.  

A hidegedzés a 8. hétt l Conviron PGV-36 típusú növénynevel  kamrában (Controlled 

Environments Ltd, Winnipeg, Canada) történt 4 °C-on 4 napig 65/75% relatív páratartalom és 

14/10 órás fény-sötét periódus mellett. A megvilágítás mértéke PPFD=150 µmol m-2 s-1 volt. 

 

4.1.3. A Ler (Cvi) NIL2-8 térképezési populáció  

 

Az Arabidopsis Landsberg erecta (Laer, Ler-0) a Col-0-hoz hasonló ökotípus, melyet 

f ként élettani megfigyelésekhez használnak (Meyerowitz és Ma 1994). A Cape Verde Island 

(Cvi-0) az introgressziós vizsgálatok általánosan használt növénye. A Ler Észak-Európából, a 

Cvi a trópusi Cape Verde Island-r l származik. Eltér  fagyt réssel és árnyék-elkerülési 

stratégiával rendelkeznek (Alonso-Blanco és mtsai. 2005a).  
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Ler genetikai hátter  Cape Verde Island (Cvi) introgressziós NIL2-8 növényeket 

használtunk a QTL térképezési kísérletekhez (Keurentjes és mtsai. 2007). A SAS1 QTL 

genetikai térképezésére két generációt neveltünk és vizsgáltunk. 

A Lehle-táptalajra (I. táblázat) való ültetés el tt 7-8 percig 10 % (v/v)-os nátrium 

hipoklorit oldatban sterilizáltuk majd kétszer, sterilizált vízben mostuk a magokat a 

penészedés elkerülésére. A csíráztatás 4 napig 4 °C-on sötétben kezd dött, majd az 5. naptól 

21 °C-on, hosszúnappalos megvilágításon (16/8 óra = N/É), 130 µmol m2 s-1 fényintenzitást 

alkalmazva, Microclima 1000 (Snijders Scientific BV, Tilburg, Belgium) növénynevel  

kamrákban történt. A 9. naptól talajon (Levington F2+S Seed & Modular Compost + Sand 

(JFC Monro, Hayle, Egyesült Királyság) neveltük tovább a növényeket. Az F1 és F2 

generációban a magokat az Aracon seed collector (Arasystem, Gent, Belgium) segítségével 

gy jtöttük össze. 

 

I. táblázat Az Arabidopsis neveléshez használt Lehle-tápoldat összetétele. A táptalaj 

készítéséhez 100 ml tápoldathoz 0,75g PhytagelTM, BioReagent, Plant Cell Culture tested, 

Powder (Fluka/Sigma-Aldrich Aldrich Chemical Co., Dorset, Egyesült Királyság) agart 

használtunk. 

KNO3 1 M 

KH2PO4 (pH: 5,8) 1 M 

MgSO4 1 M 

Ca(NO3)2  1 M 

Sequestrine 1,8%  

H3BO3 70 mM 

MnCl2 14 mM 

CuSO4 0,5 mM 

ZnSO4 10 mM 

NaMoO4 0,2 mM 

NaCl 10 mM 

CoCl2 0,01 mM 
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4.2. QTL térképezés 

 

4.2.1. DNS kivonás 96 well plate-en az F2 generációban 

 

Az F2 generáció 157 egyedéb l vettünk mintát a SAS2 QTL genetikai térképezéséhez. 

Kontrollként 5 homozigóta Ler-Ler növényt haszáltunk. A 10 napos növényekb l gy jtöttünk 

mintát, a levelek mintegy tized részét levágva, DNáz mentes, steril körülmények között végig 

jégen tartva. A mintákhoz 450 µl DNS kivonó puffert (1M TrisHCl (pH 7,5), 4M NaCl 

(Fisher Scientific, Leichestershire, Egyesült Királyság), 0,5M EDTA (Fisher Scientific, 

Leichestershire, Egyesült Királyság), 10% SDS (Fisher Scientific, Leichestershire, Egyesült 

Királyság) adtunk, a csöveket (Qiagen Ltd., Crawley, Egyesült Királyság) a fed kupakokkal 

(Qiagen Ltd., Crawley, Egyesült Királyság) alaposan lezártuk.  

A sejtfeltárás Mixer mill 8000 golyós homogenizátor (Glen Creston Ltd, Middlesex, 

Egyesült Királyság) segítségével történt 3 percig, 0,1 cm átmér j  rozsdamentes acélgolyókat 

használva. Ezután 8 percig 20000 g-vel centrifugáltuk a mintákat. A felülúszóból 350-400 µl-t 

vittünk át 96 well plate-re, majd azonos mennyiség  hideg izopropanolt adtunk hozzájuk. 

Ezután szobah mérsékleten 2-3 percig inkubáltunk, majd ismét 5 percig centrifugáltunk 

20000 g-vel. A centrifugálás után a felülúszót eltávolítottuk. A csapadékot 70%-os etanollal 

mostuk. Ezután 37 °C-on szárítottuk a mintákat. A kinyert DNS-t 100 µl steril desztillált 

vízben visszaoldottuk és a vizsgálatokig  -20 °C-on tároltuk. 

 

4.2.2. DNS extrakció F3 generációban 

 

Az F3 genotipizálásához a tíz, random módon kiválasztott négyleveles állapotú 

növényb l vettünk mintát. A levéldarabokat Eppendorf cs vekbe gy jtöttük és folyékony 

nitrogén jelenlétében DNS homogenizáló pálcikákkal homogenizáltunk. Ezután 600 µl DNS 

kivonó puffert adtunk a mintákhoz, 5 másodpercig vortexeltük, majd 5 percig 20000 g-vel 

centrifugáltunk. A felülúszóból mintegy 500 µl-t vittünk át egy másik Eppendorf cs be, 

amelyhez 500 µl hideg izopropanolt adtunk (1:1). Az elegyet szobah mérsékleten 2-3 percig 

inkubáltuk. Utána 5 percig 20000 g-vel centrifugáltunk, mely után a felülúszót eltávolítottuk. 

A csapadékot 70%-os etanollal mostuk, majd a mintákat 37 °C-ra tettük száradni. A kinyert 

DNS-t 100 µl steril desztillált vízben visszaoldottuk és a vizsgálatokig  -20 °C-on tároltuk. 
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4.2.3. Genotipizálás 

 

A QTL térképezése három molekuláris marker segítségével történt. A 2. kromoszóma 

12,65 és 11,61 Mb-os régiójában két allélspecifikus In/Del marker, míg a 11,16 régióját egy 

SNP marker segítségével genotipizáltuk a Ler(Cvi) NIL2-8 egyedeit (II. táblázat). Ezek a 

markerek lefedik a Cvi introgressziót a 2. kromoszómán. 

 

II. táblázat A SAS2 QTL térképezésére használt markerek és a primerszekvenciák a 2. 

kromoszómán. Az adatok a www.arabidopsis.org weboldalról származnak. 

o

o

11166049 SNP MSPI 

hasít a 

Ler-ben 

5’-GTCATAGCGGAAGAAGACATGG-3’ 5’-CCTGTTCAACCAAACTGATATTGC-

3’ 

11614873 In/Del Deléció a 

Cvi-ban 

5’-

ATCCTGATATTGAGTTCTGGTTAATG-

3’ 

5’-CTTGACCTCCGAGATTTCTTTC-3’ 

12658546 In/Del Deléció a 

Cvi-ban 

5’-TCCTTCCTCAATGATTTCTGG-3’ 5’-CCAGATCTTTGACCGCTTCT-3’ 

 

A DNS amplifikációja során a PCR reakció összetétele a következ  volt: 5 µl RedTaqTM PCR 

Ready Mix (Fluka/Sigma-Aldrich Aldrich Chemical Co., Dorset, UK), 0,5 µl Rev és Fwd 

primerek,  3 µl of DNáz-mentes víz és 1 µl DNS minta. A PCR program a következ  volt (III. 

táblázat). 

 

III. táblázat A genotipizáláshoz használt PCR program. 

Ciklusszám T (°C) Id  (perc) 

1x 95 °C 03:30 

35x 95 °C 00:30 

 55 °C 00:30 

 72 °C 00:30 

1x 72 °C 10:00 

1x 4 °C  

  

Az SNP (11,16 Mb) marker vizsgálatához MSPI restrikciós endonukleázt (EC 3.1.21.4.) 

használtunk. A restrikciós reakció a következ  összetétel  volt: 13,8 µl DNáz mentes víz, 2 µl 

NE puffer4 10x koncentrációban (New England Biolab Inc., Ipswich, USA), 0,2 µl MSPI 
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(New England Biolab Inc., Ipswich, USA) valamint 4µl DNS minta. Az emésztés 37°C-on 2 

óráig történt. 

A PCR termékeket 1%-os agaróz gélen futtatuk 100V viv feszültség alkalmazásával. A 

gélek 0,5X TAE (Tris-borát-EDTA) (Fisher Scientific UK, Leichestershire, UK) pufferben 

készültek. 50 ml gélhez 1,5 µl etidium-bromidot adtunk. 2 µl 1 kb Hyperladder I.-et  (New 

England Biolab Inc., Ipswich, USA) és 4 µl amplifikált DNS-t vittünk fele a  gélre. A 

restrikciós emésztés termékeit 1,5 %-os agaróz gélen futtattuk 100V mellett.  A restrikciós 

reakció 20 µl-ét vittük fel a gélre. A mintákat  DNS  blue loading dye-jal festettük. 

 

4.2.4. Fenotípus-vizsgálat 

 

Az F3 generációt a 4.1.3.-ben leírtakhoz hasonló körülmények között neveltük. A 3. 

hétt l Microclima 1000 (Snijders Scientific BV, Tilburg, Belgium) növénynevel  kamrában 

16 °C-os h mérséklet mellett folyamatos, 100 µmol m2 s-1 fényintenzitású és alacsony R/FR 

(Red/Far red – vörös/távoli vörös) arányra beállított megvilágítást alkalmaztunk. A 

növényeken a fotomorfogenetikai változásokat vizuális megfigyeléseink alapján értékeltük. 

 

4.3. Microarray vizsgálat  

 

4.3.1. RNS izolálás és microarray vizsgálat 

 

A vizsgálathoz hidegperiódus közepén (a 6. napon), kezelésenként öt növényb l két 

mintát vettünk, melyeket négy ismétlésben mértünk. Az RNS izolálás TRIzol reagenssel 

(Invitrogen Co., Carlsbad, USA) történt, melyet DNázI kezelés követett, mely után MinElute 

Kit-tel (Qiagen GmbH, Hilden, Németország) mostuk az elegyeket. A minták RNS azonosító 

számát (RIN) az Agilent BioAnalyzer (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, USA) 

segítségével határoztuk meg. A mintánkénti négy ismétlésb l származó egyenl  mennyiség  

RNS-t használtuk fel cRNS írásra.  

Az RNS amplifikációja és jelölése a gyártó utasításai (Agilent Technologies Inc., Santa 

Clara, USA) alapján lett végrehajtva. A két biológiai minta Cy3 és Cy5  festékkel jelölt 

cRNS-ét Agilent 4X44K Wheat Chip-re hibridizáltattuk. Ez a chip 43603 egyedi 

oligonukleotidot tartalmazott a pozitív és a negatív kontroll mellett. Az Mv Emese és Nadro 

cRNS mintái között következ  összehasonlításokat végeztük el Mv Emese-normál 
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fényintenzitás (NL) vs. Mv Emese-alacsony fényintenzitás (LL), Nadro-NL vs. Nadro-LL, 

Mv Emese-NL vs. Nadro-NL and Mv Emese-LL vs. Nadro-LL.  

Az Agilent 4X44K chip szkennelése Agilent High-Resolution Microarray Scanner-rel 

(Agilent Technologies Inc., Santa Clara, USA) történt. A beállítások Agilent Feature 

Extraction Software-nek (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, USA) megfelel k voltak. 

 

4.3.2. Microarray adatfeldolgozás 

 

Az intenzitás adatokat az R 2.10.0-ba (R Development Core Team, 2008) importáltuk. 

Az adatok további feldolgozása a BIOCONDUCTOR (Gentleman és mtsai. 2004) LIMMA 

programcsomagjának (Smyth 2005) segítségével végeztük. A háttérzaj kivétele normexp 

módszerrel (Ritchie és mtsai. 2007), adott array-hez tartozó adatok  normalizációja loess 

módszerrel (Yang és mtsai. 2002), míg az array-ek közötti normalizáció kvantilis módszerrel 

(Smyth és mtsai. 2003) történt. 

A microarray adatok els dleges analízise a LIMMA lmFit és eBayes funkcióinak 

lineáris modellje szerint történt (Smyth 2004).  

A p-értékek Benjamini és Hochberg (1995) tesztelési módszeréhez lettek igazítva. 

Ezzel tartottuk a hibás pozitívok el fordulási arányát a megfelel  szint alatt. Azokat a 

géneket tekintettük szignifikáns aktivitásváltozást mutatónak, melyeknek fold change (FC) 

értéke 2 és a korrigált p értéke >0,5. A vizsgálat microarray adatai elérhet k a GEO 

adatbázisban (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/linking.html; accession number: 

GSE29640). 

 

4.3.3. A szekvenciák reannotációja 

 

A szignifikáns aktivitásváltozást mutató gének annotációja során az eredeti Agilent 44K 

chip-hez tartozó annotációs adatokat azok hiányossága miatt az UniProt plant protein 

collection és a Gramene rice genome annotation adataival egészítettük ki.  

Az arrayhez tartozó oligonukleotidok szekvenciáit az NCBI Nucleotide Archive Core és 

EST (Expressed Sequence Tag) szekcióiból, a TIGR Plant Transcript Assembly-ról és a DFCI 

Gene Indices collection-ból töltöttük le, melyek azonban nem tartalmazták az annotációs 

adatokat. A homológ szekvenciákat az UniProt Knowledgebase növényi részének aktuális 

verziójában (2011-02-02) és a Gramene rice genome assembly MSU6 verziójában kerestük. 
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Az adatbázisokban hiányos paraméterekkel nukleotid BLAST keresést hajtottunk végre 

(Altschul és mtsai. 1990), melyben az alacsony komplementaritású régiókra sz rést 

alkalmaztunk. A BLAST lefuttatása után az eredményeket tovább sz kítettük aszerint, hogy 

az e-értékük  1e-30 , illetve hogy az összehasonlított szekvenciák egyezése legalább 50%-os. 

Azoknak az oligóknak adtuk meg a leírásait és GeneOntology (GO) kiterjesztéseit, melyeknek 

a homológjai megtalálhatók voltak az UniProt, illetve a Gramene adatbázisban.  

 

4.3.4. GO analízis 

 

A hideg-, illetve a fényhatásra szignifikáns expresszióváltozást mutató gének között 

bizonyos csoportok alul- vagy felülreprezentáltságát a GO (Gene Ontology) analízis 

elvégzésével vizsgáltuk. 

Az Agilent chip letölthet  gyári annotációja csak oligonukleotid szekvenciákat 

tartalmaz, teljes szekvenciákat nem. Ezeket reannotációs adatokkal kiegészítve a géneket a 

következ  GO kategóriákba soroltuk be: „biological process”, “cellular component”, 

“molecular function” volt. A vizsgálat szempontjából a leginformatívabbnak a ‘‘biological 

process’’ bizonyult. Az egyes GO kategóriák aktivációs és inhibíciós génlistákban való  

részvételi arányának megállapítására a GeneMerge szoftvert (Castillo-Davis és Hartl 2003) 

használtuk. 

 

4.4. Fagyasztási tesztek  

 

4.4.1. A fagyasztás körülményei 

 

A fagyasztási teszteket 1 napig sötétben -9, illetve -11°C-on az MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont, Mez gazdasági Intézet fitotronjának fagyasztókamráiban végeztük 

Martonvásáron. A program a Melléklet MI. és MII. táblázataiban látható.  

 

4.4.2. Bonitálás 

 

A fagyasztás után a növényeket szobah mérsékleten tartottuk. A túlél k számlálását és 

értékelését közvetlen a fagyasztás után-, 9-, 21- majd 33 nappal kés bbi id pontokban 

végeztük el. Az adatokból túlélési százalékot számoltunk. 
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A fagy növényekre gyakorolt küls  hatásainak osztályozására négy kategóriát 

(Bonitálási Osztály – BO) vezettünk be, melyekbe a következ  szempontok alapján soroltuk 

be a növényeket: BO-0: szemmel láthatóan fonnyadt, sárga – fehér levelek, a növény 

kapcsolata a talajjal megsz nt, könnyen felemelhet , BO-1: A levélrózsák több, mint 50%-a 

károsodott, BO-2: A levélrózsák keveseb, mint 50%-a károsodott, BO-3. Gyakorlatilag ép 

level , szemmel láthatóan alig-alig vagy egyáltalán nem károsodott növény (5. ábra).  

 

5. ábra A fagyasztási teszt utáni túlélési arányok, illetve a fagyasztás egyes mutánsokra 

gyakorolt hatásának leírására és osztályozására bevezetett bonitálási osztályok (BO). Az ábra 

minden osztályból bemutat egy-egy jellegzetes példát. A fehér nyil BO-0 baloldali képén a 

gyökér korai pusztulását mutatja. 

 

4.4.3. Ionkiáramlás mérés 

 

Az Arabidopsis AtNOA1 növények leveléb l 6 db 5 mm átmér j  levélkorongot 1,5 ml 

sz rt vizet tartalmazó fiolába helyeztük és 1 órán át rázattuk. Ezután egy Automatic Seed 

Analyzer berendezéssel (ASA610, Agro Science Inc., Arm Arbor, USA) mértük az oldat 

vezet képességét, majd a vizet visszapipettáztuk a fiolába a levélkorongokra és -80 °C-on 

fagyasztottuk egy éjszakán át, majd visszaolvasztva szobah mérsékleten újra lemértük a 

konduktivitást (ez az adat jelenti a teljes membránkárosodáshoz tartozó ionkiáramlás 
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mértékét). A méréshez használt sz rt vizet desztillált vízb l állítottuk el  Milli-Q 50 

(Millipore, Billerica, USA) típusú berendezés segítségével. 

4.5. Klorofilltartalom mérése 

 

A relatív klorofilltartalom meghatározásához CL-01 klorofill mér  (Hansatech 

Instruments Ltd, Norfolk, England) berendezést használtunk. A mérések a harmadik teljesen 

kifejlett levélen történtek. 

4.6. Klorofill-fluoreszcencia indukció mérése 

 

Az Fv/Fm (ahol a Fm a maximális, az Fv pedig a változó fluoreszcenciát jelenti 

sötétadaptált állapotban) és a F/Fm’ klorofill-fluoreszcencia indukciós paramétert ( F/Fm’ = 

(Fm’–Fs)/ Fm’, ahol az Fm’ a maximális, míg az Fs a steady state klorofill-fluoreszcencia szintet 

jelenti fényadaptált állapotban) PAM-2000 (Walz, Effeltrich, Németország) fluorométerrel 

21-, illetve az az edzési h mérsékleten 4 °C-on a növénynevel  kamrában mértük. Az Fv/Fm 

mérését a levelek 30 perces sötétadaptációja el zte meg. A mérések a harmadik teljesen 

kifejlett levélen történtek. A nomenklatúra van Kooten és Snel (1990) munkáját követi. 

 

4.7. Az aszkorbáttartalom meghatározása 

 

A méréshez 0,2 g friss növényi mintát folyékony nitrogénben  eldörzsöltük, majd 1 ml 

1,5 %-os metafoszforsavban homogenizáltuk. Ezután 10 percig 4°C-on, 10000 g-vel 

centrifugáltuk.  

A redukált aszkorbát forma mennyiségének meghatározására 380 l felülúszóhoz 20 l 

ultratiszta vizet, az össz aszkorbát tartalom méréséhez 20 l 40 mg/ml koncentrációjú ditio-

treitolt (DTT) oldatot adtunk.  

A mérést HPLC-vel (Waters 2690) végeztük izokratikus módon. Szolvensként 0,1%-os 

trifluor-ecetsavat (TFA) (pH: 2,7) használtunk. Az áramlási sebessége 1 ml/perc. Az 

elválasztás HyperPrep HS C18 4,6x250 mm oszlopon történt. Az aszkorbinsavat 248 nm-en 

detektáltuk diódasoros UV/VIS detektorral (Waters 996). 

Az oxidált forma mennyiségét az össz és a redukált forma mennyiségeinek különbsége 

adja. Az aszkorbát mennyiségét g-ban, 1g frisstömegre vonatkoztatva adtuk meg. 
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4.8. Antioxidáns enzimek aktivitás mérése  

 

4.8.1. Enzimkivonás 

 

Az izolálás során 0,5 g növényi anyagot dörzsmozsárban, kvarchomok jelenlétében 

homogenizáltuk 2,5 ml jéghideg 0,5 mM TRIS pufferben (pH 7,4), mely 3 mM MgCl2-ot és 1 

mM EDTÁ-t tartalmazott. A homogenátumot h tött centrifugában 10 percig centrifugáltuk 

10000 g-vel. A felülúszót Eppendorf csövekbe osztottuk szét. A glutation-reduktáz aktivitását 

a friss homogenátumból, az aszkorbát-peroxidáz, a kataláz és a gvajakol-peroxidáz aktivitását 

-20 °C-on tárolt felülúszóból mértük. Az enzimaktivitásokat fotometriásan határoztuk meg 

Shimadzu UV-VIS 160A (Kyoto, Japan) fotométert használva. Mérésig a mintákat jégen 

tartottuk, a méréseket szobah mérsékleten végeztük.  

A monodehidro-aszkorbát-reduktáz izolálása során Krivosheeva és mtsai. (1996) 

módszerét alkalmaztuk, illetve ezt az általunk bevezetett módosítások alapján követtük. A 0,5 

g növényi anyagot folyékony nitrogén jelenlétében dörzsmozsárban homogenizátuk. A 

homogenátumot annak felolvadásáig 5 percig h t ben tároltuk. Ezután 1,75 ml extrakciós 

puffert adtunk a mintákhoz (2% PVP, 1 mM EDTA, 1 mM aszkorbát, 0,25% Triton-X 100, 

50 mM KH2-foszfát puffer (pH 7,6)), majd az aszkorbát-peroxidáz aktivitásának 

megakadályozására 750 l 50 mM KH2-foszfát puffer (pH:7,6)-ben készült telített 

ammónium-szulfát oldatot adtunk a mintákhoz. A homogenátumokat 4 °C-on 10 percig 10000 

g-vel centrifugáltuk. A méréshez a felülúszót használtuk, melyet jégen tartottunk. A 

méréseket szobah mérsékleten végeztük, Shimadzu UV-VIS 160A (Kyoto, Japan) fotométert 

használva.  

Az enzimaktivitásokat 1 g enzim fehérje által 1 perc alatt okozott abszorbancia 

változásban (nkat/g friss tömeg) adtuk meg.  

4.8.2. A glutation-reduktáz (EC 1.6.4.2.) aktivitásának meghatározása 

 

A glutation-reduktáz aktivitásának meghatározásakor a 5,5´-ditio-bis-(2-nitro-

benzoesav) (DTNB) redukcióját mértük 412 nm-en a Smith és mtsai (1988) által leírtak 

szerint. A reakcióelegy 1 ml össztérfogata 75 mM Na-foszfát puffert (pH 7,5), 0,15 mM 

dietiléntriamin-pentaecetsavat, 0,75 mM DTNB-t, 0,1 mM NADPH-t, 1 mM GSSG-t. A 

reakciót 50 µl minta hozzáadásával indítottuk. Az aktivitás számításához =14,15 /mM/cm 

értéket használtuk. 
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4.8.3. Az aszkorbát-peroxidáz (EC 1.11.1.11.) aktivitásának meghatározása 

 

Az aszkorbát-peroxidáz aktivitását a következ  összetétel  reakcióelegyben mértük: 0,2 M 

TRIS puffer (pH 7,8), 5,625 mM aszkorbinsav és 0,042% H2O2. A reakcióelegy térfogata 2,25 

ml volt, mely 50 µl mintát tartalmazott, és a reakciót H2O2 hozzáadásával indítottuk. Az 

aszkorbinsav fogyását 290 nm-en követtük nyomon (Janda és mtsai. 1999). Az aktivitás 

számításához =2,8  /mM/cm értéket használtuk. 

 

4.8.4. A mono-dehidroaszkorbát reduktáz (EC 1.6.5.4.) aktivitásának meghatározása 

 

A méréskor Krivosheeva és mtsai. (1996) módszerét, illetve ennek módosításait (Yin és 

mtsai 2003) követtük. A reakcióelegy összetétele a következ  volt: 2100 µl KH2-foszfát puffer 

(pH 7,0), 300 µl 20 mM GSH oldat (50 mM KH2-foszfát puffer (pH 7,0)-ben feloldva), 300 µl 2 

mM dehidroaszkorbát oldat ((KH2-foszfát puffer (pH 7,0)-ben feloldva, közvetlenül a mérés el tt 

frissen készítettük és végig jégen tároltuk). A vak elegyben az enzimextraktum helyett 100 µl 50 

mM KH2-foszfát puffer (pH 7,0) volt. A reakciót 100 µl enzimkivonat hozzáadásával indítottuk, 

melynek során a dehidroaszkorbát aszkorbáttá történ  átalakulását detektáltuk 265 nm-en. Az 

aktivitás számításához =  12,59 /mM/cm értéket használtuk. 

 

4.8.5. A kataláz (EC 1.11.1.6.) aktivitásának meghatározása 

 

A kataláz aktivitását 240 nm-en mértük, a hidrogénperoxid fogyását nyomon követve. A 

reakcióelegy össztérfogata 3 ml volt, és 0,44 mM TRIS puffert (pH 7,4) 0,0375% H2O2-t és 50 

µl növényi mintát tartalmazott (Janda és mtsai. 1999). A reakciót a H2O2 hozzáadásával 

indítottuk el. Az aktivitás számításához =  0,036 /mM/cm értéket használtuk. 

 

4.8.6. A gvajakol-peroxidáz (EC 1.11.1.7.) aktivitásának meghatározása 

 

A gvajakol oxidációja nyomán bekövetkez  abszorbancia növekedést 470 nm-en 

spektrofotométerrel nyomon követve mértük (Ádám és mtsai. 1995), hidrogén-peroxid 

oldattal indítva a reakciót. A 3 ml reakcióelegy összetétele a következ  volt: 88 mM Na-acetát 

puffer (pH 5,5), 0,88 mM gvajakol, 0,0375% H2O2 és 50 µl növényi minta. Az aktivitás 

számításához =  26,6 /mM/cm értéket használtuk. 



 43 

4.9. A szalicilsav mennyiségének mérése 

 

A SA HPLC-s analízisét Meuwly és Métraux (1993) által leírt módszer szerint végeztük. 

Az 1,5 g növényi mintát folyékony nitrogénben, 0,75 g kvarchomok hozzáadásával 

dörzsmozsárban homogenizáltuk és 2 ml 70 %-os metanolt adtunk hozzá, mely 250 ng orto-

anizinsavat (o-ANI: bels  standard) és 25 µg para-hidroxi-benzoesavat (p-HBA: extrakciós 

carrier) tartalmazott.  

Az extraktumot 10000 g-vel 10 percig centrifugáltuk. A felülúszót félretettük, 2 ml 

90%-os metanollal a csapadékot újra extraháltuk, majd utána 10000 g-vel 10 percig 

centrifugáltuk. Az így képz dött felülúszót az el z ekben félretetthez öntöttük. Az 

összegy jtött felülúszókat vákuumbepárlóban vizes fázisig bepároltuk. Ezután 1 ml 5%-os 

(w/v) TCA-t adtunk a mintákhoz, vortexeltük, majd 10 percig 13000 g-vel centrifugáltuk. A 

felülúszóból a szabad SA-t 3,8 ml ciklohexán:etilacetát = 1:1 (v/v) elegyével extraháltuk. A 

fels  szerves fázist Pasteur-pipettával üvegfiolákba vittük át és a mérésig −20°C-on tároltuk.  

Az alsó vizes fázisból, amely a kötött formákat tartalmazta, savas hidrolízissel 

szabadítottuk fel a SA-t. A csövek tartalmához 25 µl 1 mg/ml p-HBA-t, 5  µl 0,05 mg/ml o-

ANI-t és 1,3 ml 8N HCl-t adtunk és 80°C-on 60 percig inkubáltuk, majd a fentebb leírt 

módon extraháltuk, és a fels  szerves fázisokat felhasználásig -20°C-on tároltuk.  

A HPLC analízis el tt a mintákat vákuumbepárlóban szárazra pároltuk, majd az „A” 

szolvens 900 µl-ében visszaoldottuk. A folyadékkromatográfiás méréshez Waters típusú 

HPLC-t (WATERS, Milford, MA, USA) használtunk, mely a következ  részegységekb l állt: 

W2690 pumpa rendszer, (mely tartalmazott egy automata mintaadagolót, oszloptermosztátot 

és gradiens keverésre alkalmas pumparendszert) UV/VIS diódasoros detektor (W996) és egy 

W474 scanning fluoreszcens detektor. A mérési adatok kiértékelése Millenium32 program 

(WATERS, Milford, MA, USA) segítségével történt. A mintából 40 µl-t injektáltunk az 5 µm 

szemcseméret , 150x4,6 mm méret  Supelcosil ABZ-Plus analitikai oszlopra. A mérés során az 

alábbi szolvenseket használtuk: A: 12,5 mM Na-acetát (pH 2,6), 15% ACN; B: 100% ACN. 

Az elválasztás a IV. táblázatban található gradiens programmal történt. Az 

oszloph mérséklet az analízis során 40°C volt. Detektáláshoz a diódasoros UV/VIS 

detektorral 230 és 300 nm között teljes spektrumot vettünk fel, melynek egyik célja az, hogy 

minden vegyületet a maximális abszorbanciánál tudjunk kiértékelni, másrészt a jellemz  UV 

spektrum alapján is lehet azonosítani a csúcsot a retenciós id  mellett (benzoesav, orto-

hidroxi-fahéjsav, SA és transz-fahéjsav). A vizsgált vegyületek közül az orto-hidroxi-fahéjsav 
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és a SA fluoreszkál is. Detektálásuk 317 nm gerjesztési és 436 nm kisugárzási (oHCA), illetve 

305 nm gerjesztési és 407 nm kisugárzási hullámhosszon (SA) történt.  

 

4.10. A poliamintartalom meghatározása  

 

A 200 mg levélmintát folyékony nitrogénben homogenizáltunk, majd 1 ml 0,2 M 

jéghideg perklórsavval extraháltuk és 20 percig jégen állni hagytuk. Ezt követ en 20 percig  

centrifugáltuk 10000 g-vel.  

A származékképzés danzil-kloriddal Smith és Davies (1985) módszerével történt. 100 l 

felülúszóhoz 200 l telített nátrium-karbonátot és 400 l acetonban oldott danzil-kloridot (5 

mg/ml) adtunk. Összerázás után 60 °C-on sötétben 60 percig inkubáltuk, majd 100 l 100 

mg/ml töménység  prolin oldatot adtunk hozzá, és további 30 percig inkubáltuk 

szobah mérsékleten sötétben. Ez követ en a danzil-származékokat 500 l toluollal 30 

másodpercig extraháltuk, és a szerves fázist vákuum alatt bepároltuk, majd 1 ml 100 % 

metanolban felvettük 0,2 m pórusméret  teflon membránsz r n átsz rtük és analizáltuk. 

 

IV . táblázat Az SA és oHCA elválasztásához használt gradiens program. 

   

Id  (perc) 

Áramlási 

sebesség 

(ml/perc) 

 

A% 

 

B% 

1 0 1 100 0 

2 1 1 100 0 

3 3 1 95 5 

4 5 1 95 5 

5 18 1 45 55 

6 20 1 0 100 

7 20,1 1,4 0 100 

8 25 1 0 100 

9 27 1 100 0 

10 31 1 100 0 

 

A folyadékkromatográfiás méréshez Waters típusú HPLC-t (WATERS, Milford, MA, 

USA) használtunk. A mérési adatok kiértékelése Millenium32 program (WATERS, Milford, 
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MA, USA) segítségével történt. A fent leírt módon származékképzett mintából 4 µl-t 

injektáltunk a 18 µm szemcseméret  Supelcosil C18 töltettel töltött 20x2,1 mm-es el tét 

kolonnára, mely után egy 100x2,1 mm analitikai oszlop volt kötve, amelyben Hypersil ODS 5 

µm szemcseméret  töltet volt. 

A mérés során az alábbi szolvenseket használtuk: A: víz, B: ACN, C: MeOH. Az egyes 

poliaminok elválasztása gradiensprogram segítségével történt (V. táblázat). Az áramlási 

sebesség az analízis során 0,5 ml/perc, az oszloph mérséklet 40 °C volt. A danzil-kloriddal 

származékképzett poliaminok detektálása fluoreszcens detektorral 340 nm-es gerjesztési és 

515 nm-es kisugárzási hullámhosszon történt. 

 

V. táblázat Poliaminok elválasztásához használt gradiens program. 

Id  (perc) A% B% C% 

0 56 44 0 

13 3 68,5 28,5 

17 0 70 30 

21 0 70 30 

22 56 44 0 

34 56 44 0 

 

4.11. ACC- és MACC-tartalom meghatározása 

 

Az el készítést Tari és Nagy (1994) leírása, illetve ennek bizonyos módosításai alapján 

végeztük. 1 g növényi mintát 5 ml 80%-os etanolban homogenizálunk. A homogenátumot 4 

°C-on 10 percig 10000 g-vel centrifugáljuk. A felülúszót fiolába öntöttük és ismét 5 ml 80%-

os etanolt adtunk hozzá, majd az el z ekben leírtak szerint centrifugáltuk. A felülúszót 55 ºC-

on vákuumbepárlóban szárazra pároltuk, majd 4 ml ultratiszta vízben visszaoldottuk. A 

visszaoldott mintákat 1 ml kloroformmal extraháltuk. A vizes-fázist 2-2-ml-re osztottuk szét. 

Az ACC-t annak etilénné való átalakítása után gázkromatográfiásan mértük, Lizada és 

Yang (1979) leírását követve. Az ACC méréséhez a reakcióelegy 0,5 ml minta, 0,2 ml 8 mM 

Hg2Cl2-oldat, 0,2 ml ultratiszta víz/0,2 ml 2µM ACC/0,2 ml 5 µM ACC (standard addíció), 

0,5 ml 10,5M NaOH:Hypo keverék=1:3 (frissen készített)-b l állt. Az elegyeket 10 percig 
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jégen állni hagytuk. Ezek után 1 ml-t injektáltunk a g ztérbe (az ACC etilénként szabadul 

fel). 

Az extrakció utáni vizes fázisból csavaros-kupakos kémcs be 2 ml mintát és 2 ml 4 M 

HCl-t adtunk. Ezután 3 óráig 100 ºC-on hidrolizáltuk a mintákat. A mintákat leh lésük után 2 

ml 10,5 M NaOH-val átlúgosítottuk. A továbbiakban az ACC mérésnél leírtak szerint jártunk 

el. Az MACC-tartalmat a hidrolízis el tt és után mért ACC-tartalom különbsége adja.  

A gázkromatográfiás mérés paraméterei a következ k voltak: 

 

Gázkromatográf típusa: Shimadzu 2010. 

Oszlop típusa: 300 x 0,3 cm rozsdamentes acél, töltet típusa: Alumina F-1 80/100 mesh 

(Supelco Inc. Bellefonte, Pennsylvania, USA) 

Termosztát h mérséklete: 80 °C 

Injektor h mérséklete: 100 °C 

Viv gáz: He, sebessége: 35 ml/perc 

Detektor: lángionizációs (FID) 

    h mérséklete: 200 °C 

    FID H2 sebessége: 40 ml/perc 

    FID leveg  sebessége: 300 ml/perc 

    Make up gáz (N2) sebessége: 10 ml/perc 

 

4.12.  Az összfenol-tartalom mérése 

 

A méréshez a hidegperiódus 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 12. napján 0,5 g növényi mintát 

gy jtöttünk, melyet a felhasználásig -80 °C-on tároltunk. A mintákat dörzsmozsárban, 1 g 

kvarchomok és folyékony nitrogén segítségével homogenizáltuk. A homogenátumhoz két 

lépésben 6 ml 80%-os acetont adtunk, melynek segítségével centrifugacsövekbe vittük át a 

kivonatokat. A mintákat néhány percig jégen tartottuk, majd 10 percig 4 °C-on és 10000 g-

vel centrifugáltunk. A felülúszó 50 l-ét használtuk fel a méréshez. 

A össz fenolos vegyülettartalom spektrofotometriás meghatározására az ún. gallsav 

(3,4,5-trihidroxi-benzoesav sav) ekvivalens módszert alkalmaztuk Salluca és mtsai. (2008) 

leírása alapján. A reakcióelegy a következ kb l állt: 135 l ultratiszta víz, 750 l 10x hígított 

Folin-Ciocalteu reagens, 600 l 7,5 % NaHCO3 oldat, 50 l növényi extraktum. A vak elegy a 

növényi minta helyett azonos mennyiség  80%-os acetont tartalmazott. Vortexelés után 15 

percig szobah mérsékleten inkubáltuk. A reakció során megjelen  sötétkék szín alapján 765 
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nm-en mértük a minták abszorbanciáját Shimadzu UV-VIS 160A (Kyoto, Japán) fotométert 

használva. Standardként gallsavat (Sigma-Aldrich Kft, Budapest, Magyarország) használtunk, 

melynek az 1 mg/ml-es törzsoldatából a következ  hígítási sorozatot készítettük: 0,025; 0,05; 

0,075; 0,1; 0,125; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35 mg/ml. Az összfenol-tartalmat kalibrációs egyenes 

alapján határoztuk meg és mg gallsav ekvivalens (GAE) mennyiségben adtuk meg 1g 

frisstömegre vonatkoztatva. 

 

4.13.  A prolintartalom meghatározása 

 

A méréshez a hidegedzés 3., 7. és a 12. napján 0,5 g növényi mintát gy jtöttük, melyet 

a felhasználásig -80 °C-on tároltunk. A mintákat dörzsmozsárban, 1g kvarchomok 

segítségével 4 ml ultratiszta vízben homogenizáltuk, majd 10 percig 4°C-on és 10000 g-vel 

centrifugáltuk. A felülúszót ultratiszta vízzel 10 ml-re egészítettük ki, melyb l azután 3x2,5 

ml-t öntöttünk szét csavaros kémcs be. 

A mérést Bates és mtsai. (1973) módszere alapján végeztük.  2,5 ml hígított növény 

kivonatokhoz 1,7 ml ninhidrin reagenst (140,4 mM ninhidrin 6 M ortofoszforsav:jégecet=2:3 

elegyében oldva) és a 1,7 ml jégecetet adtunk. A vak reakcióelegy 2,5 ml ultratiszta vizet, 1,7 

ml ninhidrin reagenst és a 1,7 ml jégecetet tartalmazott. A vortexelés után 30 percig 100 °C 

h mérsékleten inkubáltuk a mintákat, majd a leh lésük után 5 ml toluolt adtunk hozzájuk. Az 

elválasztás után a fels  szerves fázis tartalmazta a prolint, melyet spektrofotometriásan 

(Shimadzu UVVIS 160A, Kyoto, Japán) 518 nm-en mértünk. A prolint tartalmazó szerves 

fázishoz a maradék víz eltávolítására közvetlenül a mérés el tt egy kevés vízmentes Na2SO4-

ot adtunk. Standerdként 250 g/ml prolin törzsoldatból 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 és 1,5 g/ml 

hígítási sor alapján kalibrációs egyenest készítettünk. A prolintartalmat g-ban, 1g 

frisstömegre vonatkoztatva adtuk meg. 

4.14. Statisztikai elemzések 

 

A vizsgálatok eredményeinek többsége 5 mérés átlagát tükrözi. A fluoreszcencia 

indukciós paraméterek és a klorofilltartalom meghatározásakor 15-20 ismétlést hajtottunk 

végre. Az enzimaktivitási adatok 3-5 mérés átlagából származnak. Azok az esetek, ahol a 

mintavétel az el bbiekt l eltér  volt, az adott fejezetben külön említésre kerültek. 

A paraméterek genotípusok-, illetve h mérsékleti kezelések közötti változásainak 

szignifikancia vizsgálatához a Student-féle kétmintás t-próbát használtunk.  
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A megfigyelésemhez használt mutáns és transzgenikus vonalak egymáshoz viszonyított 

hasonlóságát a mért összes élettani paraméterb l (változók) kapott korrelációs mátrix alapján 

f kompomponens-analízissel (PCA) vizsgáltam. Egyes élettani paraméterek korreláció 

számítását a lineáris korrelációs index alapján végeztem el. A vizsgálatokhoz a PAST 

(Paleontological Statistic version 2.16) programot használtam (Hammer és mtsai. 2001). 

A búzán végzett microarray vizsgálatban a szignifikáns expresszióváltozást mutató 

gének kezelésenkénti átfedéseinek megállapítására a VENNY (Oliveros 2007) programot 

használtuk. 
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5. Eredmények  

 

5.1. A fény szerepe a búza hidegedzése alatt 

 

A búzán végzett vizsgálatok f  célja a fényintenzitás hidegedzés alatti szerepének 

tanulmányozása volt, melynek során a génexpresszió változásaira fókuszáltunk. Vizsgálataink 

segítségével igyekeztünk feltárni azokat a géneket, melyek kifejez dése fényintenzitás- vagy 

fajtafüggést mutat. Munkák során figyelemmel kísértük két feltételezett véd  vegyület – a 

prolin és a fenolos vegyületek – szerepét is a fagyt rés kialakulását megel z  

hidegakklimáció ideje alatt. A vizsgálatokhoz szi (Mv Emese) és tavaszi (Nadro) 

búzafajtákat használtunk. A növénynevelés és a kísérleti körülmények leírása a 4.1.1. 

fejezetben található.  

 

5.1.1. A transzkripciós mintázat eltérései a fajták között eltér  fényintenzitás hatására 

 

A globális génexpressziós vizsgálat eredményei alapján megállapítottuk, hogy mely 

gének aktivitása milyen mértékben változik meg az egyes fajták esetén a hideg, illetve a 

fényintenzitás hatására. A két fajtának és fényintenzitásnak megfelel en négy összehasonlítást 

végeztünk (Mv Emese normál fényintenzitás (NL) vs Nadro NL, Mv Emese alacsony 

fényintenzitás (LL) vs Nadro LL, Mv Emese NL vs Mv Emese LL, Nadro NL vs Nadro LL). 

Az adatok els dleges szelekciója során a kontrollhoz viszonyítva legalább kétszeres FC (fold 

change) értékkel és korrigált p 0,05 értékkel rendelkez  géneket válogattuk ki, mely után egy 

fény- és fajtafügg , nagyszámú adathalmazt kaptunk. Az adatok további redukálása után a 

legmagasabb FC (fold change) érték  géneket a VI. táblázat sorolja fel összehasonlításonként.  

A fenti táblázat adataiból jól látszik, hogy számos – a fotoszintetikus apparátushoz vagy 

a növényi sejt más részeihez köt d  – gén aktivitása különböz  módon (a fényintenzitás vagy 

az adott fajta függvényében) megváltozott. Ezek között vannak az általános stresszproteinek 

(CBF transzkripciós faktorok, LEA proteinek, dehydrinek, „low temperature induced 

proteinek”), a membránok szintézisében és integritásában szerepet játszó enzimek 

(foszfoetanolamin-metiltranszferáz), valamint egyes, a hidegstressz elleni védekezésben részt 

vev  hormonok szintézisében szerepet játszó enzimek (aldehid-oxidáz2, 1-aminociklopropán-

1-karboxilát-oxidáz), illetve az egyes ozmotikumok szintézisében szerepet játszó enzimek 
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(fruktán-1-fruktoziltranszferáz). Más gének termékei közvetlenül vagy közvetve a 

fotoszintézisre hatnak (feoforbid a oxigenáz, klorofill köt  proteinek, citokróm P450). 

Ha a génexpresszió legalább kétszeres változását vettük alapul, az alacsony 

fényintenzitás hatására az szi fajtában, az Mv Emesében 97, míg a tavasziban, a Nadroban 

106 gén mutatott aktivitásemelkedést. Hasonlóan, az alacsony fényintenzitás alapján való 

összehasonlítás után 387 gén mutatott csökkent aktivitást az szi fajtában, míg a tavasziban 

243 (6. ábra). A fajták eltér  fényintenzitásokon összehasonlított génexpressziós listái között 

kevés átfedés van. Az egyik ilyen gén az etilén szintézisben fontos enzim, az ACC oxidáz 

génje (TA564694565), a másik a glutation-S-transzferáz génje (TA770654565), melyek 

mindkét fajta esetén megvilágításfüggést mutattak.  

Az Mv Emesében az alacsony fényintenzitás hatására néhány gén aktivitása emelkedett 

(két ismeretlen funkciójú gén (TC288367 and TA595684565) és a foszfoetanolamin-

metiltranszferáz (TA595794565)), más géneké csökkent (ismeretlen funkciójú gének  

(CN012056, TC303369), ferredoxin-NADP(H)-oxidoreduktáz gén (TA497214565), aldehid 

oxidáz-2 gén (TA588554565) és az ATP-áz subunit 8 (TC364427)). 

A Nadroban egy feltételezett glicingazdag sejtfal struktúrfehérje génje (TA531874565), 

az alacsony h mérséklet indukálta fehérje génje (TC318387) és a „germin-like protein 2a” 

génje (TA517424565) aktiválódott, míg a fruktán:fruktán 1-fruktoziltranszferáz gének 

(AB088409; AB088410), a kloroplasztisz pigmentköt  fehérje CP24 génjének 

(TA614234565) és a korai fényindukált fehérje génjének (TA937454565) csökkent az 

aktivitása. 

Azok a gének, melyek a normál és alacsony fényintenzitástól függtek az Mv Emesében, 

a Nadroban is hasonló expressziós mintázattal rendelkeztek alacsony fényintenzitás esetén. 

Ilyen volt a 3-dimetilubikinon-9 3-metiltranszferáz gén (TA837684565), az aldehid oxidáz-2 

gén (TA58855 4565) és az ATPáz subunit 8 gén, melyeknek az aktivitása lecsökkent.  

Több, stressszhez köt d  gén (cold acclimation protein (WCS120), dehidrinek 

(TA643494565, TA643554565) és a CBF transzkripciós faktorok (EF028775, EF028776) 

génjeinek expressziója normál fényintenzitáson magasabb volt az Mv Emesében, mint a 

Nadroban.  

Az egyes kezelések génlistáinak összehasonlítása alapján úgy t nik, hogy a normál 

fényintenzitásnak jelent s hatása van a génexpresszióra a hidegedzés alatt. Az Mv Emese és 

Nadro normál fényintenzitáson lév  expresszióváltozást mutató génjeit az Mv Emese normál 

és alacsony fényen lév  génjeinek listájával összehasonlítva egy alacsony fényintenzitás- és 

fajtafügg  (Nadro) hatás mutatható ki, amely azt jelenti, hogy egyes gének a Nadroban 
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normál fényintenzitás hatására vagy az Mv Emesében alacsony fényintenzitás hatására 

csökkent aktivitást mutatnak. A következ  gének mutatták az el bbi alacsony 

fényintenzitástól vagy fajtától való függést: két ismeretlen funkciójú gén (CN012056; 

TC303369), az aldehid oxidáz-2 enzim génje (TA588554565) és az ATP-áz subunit 8 génje 

(TC364427). 

 

VI. táblázat A szignifikáns aktivitásváltozást mutató (p 0,05) és a legmagasabb FC értékkel 

rendelkez -, illetve egyes, a hidegstressz elleni védekezésben szerepet játszó gének listája. A 

felt ntetett logFC értékek az összehasonlítások második tagjára vonatkoztatott 

génexpresszióváltozás mértékét fejezik ki az els  taghoz képest (+: aktiváció, -: gátlás). FC: 

fold change érték, NL: normál fényintenzitás, LL: alacsony fényintenzitás. A microarray 

vizsgálathoz a minták a 12 napos hidegedzés 6. napján lettek begy jtve. 

A gén neve Szisztematikus 

név 

logFC Funkció 

Mv Emese NL vs Nadro NL 

WCS120 M93342 -4,541 cold acclimation protein  

TA64355 4565 TA64355 4565 -3,039 dehydrin 

CN012056 CN012056 -2,863 putative protein 

TC303369 TC303369 -2,838 putative protein 

TC364427 TC364427 -2,723 ATPase subunit 8  

TA58855 4565 TA58855 4565 -2,586 aldehyde oxidase-2 

TA64355 4565 TA64355 4565 -2,562 late embryogenesis abundant protein 

TA83768 4565 TA83768 4565 -2,435 3-demethylubiquinone-9 3-methyltransferase  

LOC100037627 EF028775 -2,239 CBF transcription factors  

tacr7 CK217957 -1,993 Triticum aestivumFGAS: Library6 CAP GATE1 

LOC100037628 EF028776 -1,814 CBF transcription factors  

CK162617 CK162617 2,360 putative lipoxygenase 

gstf4 BT009505 3,207 glutathione S-transferase  

TA83882 4565 TA83882 4565 3,617 cytochrome P450 

TA81377 4565 TA81377 4565 4,578 pheophorbide a oxygenase 

TC339039 TC339039 4,609 putative protein 

TA50701 4565 TA50701 4565 4,617 putative protein 

TA73313 4565 TA73313 4565 4,661 pathogen-related protein 

TA59083 4565 TA59083 4565 4,734 putative protein 

TA82864 4565 TA82864 4565 4,786 putative protein 
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CK213823 CK213823 4,892 putative glycosyltransferase 

mads#11 DY761369 5,055 MADS-box transcription factor 

TA64540 4565 TA64540 4565 5,096 acyl-CoA-binding protein 

CV776192 CV776192 6,134 putative glycosyltransferase 

Mv Emese LL vs Nadro LL 

TA70405 4565 TA70405 4565 -5,455 putative protein 

TC311080 TC311080 -5,288 putative protein 

TC278589 TC278589 -5,046 class III peroxidase 62 precursor 

TA64349 4565 TA64349 4565 -4,504 dehydrin 

TA64355 4565 TA64355 4565 -3,974 dehydrin 

WCS120 M93342 -3,809 cold acclimation protein  

TA64355 4565 TA64355 4565 -3,790 late embryogenesis abundant protein 

TA93745 4565 TA93745 4565 -3,226 early light-inducible protein 

TA77065 4565  TA77065 4565  -2,426 glutathione S-transferase 

LOC100037627 EF028775 -2,252 CBF transcription factors  

LOC100037628 EF028776 -2,005 CBF transcription factors  

CK162617 CK162617 -1,994 putative lipoxygenase 

TA51742 4565 TA51742 4565 2,064 germin-like protein 2a 

TA63299 4565 TA63299 4565 4,496 60S ribosomal protein L9 

CV776192 CV776192 4,523 putative glycosyltransferase 

TA77096 4565 TA77096 4565 4,606 LEM3-like protein 

TA63312 4565 TA63312 4565 4,638 60S ribosomal protein L9 

mads#11 DY761369 4,693 MADS-box transcription factor 

CD879657 CD879657 8,117 putative protein 

Mv Emese NL vs Mv Emese LL 

CN012056 CN012056 -3,487 putative protein 

TC303369 TC303369 -3,117 putative protein 

TA58855 4565 TA58855 4565 -3,006 aldehyde oxidase-2 

TC364427 TC364427 -2,998 ATPase subunit 8  

TA49721 4565 TA49721 4565 -2,784 ferredoxin-NADP(H) oxidoreductase 

TA83768 4565 TA83768 4565 -2,526 3-demethylubiquinone-9 3-methyltransferase  

TA77065 4565  TA77065 4565  1,084 glutathione S-transferase 

TA56469 4565  TA56469 4566 1,244 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase  

TA59544 4565 TA59544 4565 2,136 phosphoethanolamine methyltransferase 

TA59568 4565 TA59568 4565 2,170 

putative phosphoethanolamine N-

methyltransferase 
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TA59579 4565 TA59579 4565 2,239 phosphoethanolamine methyltransferase 

WPEAMT AY065971 2,249 phosphoethanolamine methyltransferase 

TA72415 4565 TA72415 4565 2,330 chitinase 

LOC542888 CK161662 2,511 dehydrin WZY 1-1 

TA64681 4565 TA64681 4565 2,737 putative senescence associated protein 

TC288367 TC288367 3,047 putative protein 

Nadro NL vs Nadro LL 

1-FFT-A AB088409 -4,410 beta-fructofuranosidase 

TC283914 TC283914 -4,376 fructan 1-fructosyltransferase 

1-FFT-B AB088410 -4,30 beta-fructofuranosidase 

TA69793 4565 TA69793 4565 -3,954 lipoxygenase 2.1. chloroplast precursor 

CK162617 CK162617 -3,831 putative lipoxygenase 

TA62733 4565 TA62733 4565 -3,149 chlorophyll a-b binding protein 

gstf4 BT009505 -2,951 glutathione S-transferase  

TA61423 4565 TA61423 4565 -2,949 chloroplast pigment-binding protein CP24 

TA93745 4565 TA93745 4565 -2,701 early light-inducible protein 

TA83882 4565 TA83882 4565 -2,659 cytochrome P450 

TA77065 4565  TA77065 4565  -1,837 glutathione S-transferase 

TA56469 4565  TA56469 4566 1,288 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase  

TA51742 4565 TA51742 4565 2,232 germin-like protein 2a 

TA93556 4565 TA93556 4565 3,259 coiled-coil domain-containing protein 

TC318387 TC318387 3,676 low temperature induced protein 

TA53187 4565 TA53187 4565 3,698 putative glycine-rich cell wall structural protein 

TA64649 4565 TA64649 4565 5,075 putative rhodanese-like domain containing 

protein 

 

Amikor a génexpressziós listák között a Nadro normál vs. alacsony fényintenzitás és a 

normál fényintenzitás esetén az Mv Emese vs. Nadro összehasonlítást elvégeztük, egy fajta és 

fényintenzitásfügg  expressziószabályozást figyeltünk meg. Normál fényintenzitáson a 

glutation-S-transzferáz génje (BT009505), a citokróm P450 génje (TA83882 4565) és egy 

lipoxigenáz gén (CK162617) aktivitása magasabb volt a Nadroban, mint az Mv Emesében, 

alacsony fényintenzitáson azonban szupresszálva voltak. 
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6. ábra Az egyes fényintenzitás- és fajtakombinációk szignifikáns expresszióváltozást mutató 

gének száma és a listák közötti átfedések. A számok a legalább 2x FC érték  és a korrigált 

P 0,05 hibavalószín ség mellett szignifikáns aktivitásváltozással rendelkez  géneket jelentik. 

(A) A Venn-diagram négy részhalmaza, illetve annak a metszetei az aktivitásemelkedést 

mutató gének közötti átfedéseket mutatja. (B) A Venn-diagram négy részhalmaza, illetve 

annak a metszetei a csökkent aktivitást mutató gének közötti átfedéseket mutatja (E: Mv 

Emese; N: Nadro; NL (L): normál fényintenzitás (250 mol m−2 s−1); LL (D): alacsony 

fényintenzitás (20 mol m−2 s−1). 

 

5.1.2. Stresszhez köt d  anyagcseretermékek változásai a hidegedzés hatására a 

          megvilágítás függvényében   

 

5.1.2.1. Ozmoprotektánsok: prolin 

 

A prolin más egyéb élettani szerepe mellett fontos ozmoprotektáns, amely több – 

szövetek dehidratációjával járó – stresszhatás során is hatást fejt ki. Kísérletünkben a 

prolinszint hidegedzés alatti változásait vizsgáltuk a két eltér  er sség  megvilágítás 

függvényében. 

A prolin mennyiségében a hidegedzés 3. napján normál fényintenzitáson egy átmeneti 

csúcs volt megfigyelhet  mindkét fajta esetén (7. ábra). A 7. és az utolsó, 12. napon a 3. napi 
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csúcshoz viszonyítva alacsonyabb volt a prolin szintje, de a kontrollszinthez képest ezek az 

értékek is szignifikánsan magasabbak voltak. Az alacsony fényintenzitáson egyik fajta esetén 

sem volt kimutatható szignifikáns változás a prolinszint változásaiban.  
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7. ábra A prolin mennyiségének változásai a Nadro tavaszi és az Mv Emese szi 

búzafajtákban. Az ábrán felt ntetett szignifikanciaszintek a hidegedzés alatti mintavételi 

id pontokban és a kontroll h mérsékleten mért prolinértékek közötti különbséget jelentik a 

két megvilágításon **: p 0.01, illetve ***: p 0.001 hibavalószín ség mellett (NL: normál 

fényintenzitás (250 mol m−2 s−1); LL: alacsony fényintenzitás (20 mol m−2 s−1); n=5, SD). 

 

5.1.2.2. Antioxidáns vegyületek: összfenol-tartalom 

 

A hidegedzés els  hat napján naponta mértük az összes fenolosvegyület-tartalmat. Az 

összes fenolos vegyület szintjében mindkét búzafajta esetén, alacsony és normál 

fényintenzitáson egyaránt egy átmeneti csökkenést figyeltünk meg a hidegedzés 3. napján. Az 

5. napon emelkedés, a 6. napon lassú csökkenés volt látható. Ez a tendencia mindegyik 

esetben közel hasonló volt.  

A kontrollhoz képest (a hidegedzés el tti nevelési h mérséklet) az utolsó, 12. napon 

szignifikánsan magasabb össz fenolosvegyület-szint volt kimutatható a Nadro esetén mindkét 

fényintenzitás alatt (8. ábra), míg az szi fajtában, az Mv Emesében csak a normál 

megvilágítás esetén (8. ábra). 
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8. ábra Az összes fenolos vegyület mennyiségének változásai a Nadro tavaszi és az Mv 

Emese szi búzafajtákban. Az ábrán felt ntetett szignifikanciaszintek a kontroll h mérséklet 

és a hidegedzés utolsó napján mért két érték közötti különbséget jelentik az adott fajtánál és 

megvilágításon ***: p 0.001 hibavalószín ség mellett (Normál fényintenzitás (250 mol m−2 

s−1); Alacsony fényintenzitás (20 mol m−2 s−1); n=5, SD). 

 

5.2. A hideg- és fagyt rés élettani vizsgálata eltér  fagyt rés  Arabidopsis mutánsokban 

és transzgenikus vonalakban 

 

A búzában végzett vizsgálatokkal párhuzamosan Arabidopsis-ban, mint 

modellnövényben is folytattunk vizsgálatokat. A kísérletekhez olyan genotípusokat 

választottunk, melyek az általunk vizsgált anyagcsereutak komponenseihez kapcsolódnak. 

Aszkorbáthoz, illetve szalicilsavhoz köt d  mutánsok és transzgenikus vonalak  

hidegt résbeli különbségeinek feltárására hidegedzést és fagyasztási teszteket hajtottunk 

végre. A kísérletek során több stresszhez köt d  vegyület és élettani változó eltéréseit 

vizsgáltuk. Eredményeink az Arabidopsis hidegt rés elleni stratégiáját tükrözik, más fajokra 
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való általánosíthatóságuk további vizsgálatokat igényel. A növényi anyag és a nevelési 

körülmények leírása a 4.1.2. fejezetben található. 

 

5.2.1. Fagyasztási tesztek 

 

Az els , a fagyasztási teszt befejezése utáni id pont, amikor a növényeken már 

elkülöníthet  hatások látszódtak, a 12. nap volt. Az ekkori osztályozás és a számlálás alapján 

a -11°C-on fagyasztott növények esetén még aránylag magas túlélést állapítottunk meg. A 

Col-0 és a sid2 60% körül éltek túl. A vtc2-1, az eds5 és a NahG jóval fagyérzékenyebbnek 

bizonyultak, túlélésük 10%-os volt. A GLOáz esetén már ebben az id pontban sem volt túlél  

-11°C-on. A többi genotípus esetén -9°C-on 90-100%-os, kivéve az eds5 – amelynél 70% 

körüli volt – túlélési arányt kaptunk (az adatok nincsenek bemutatva). 

A növényeket 21 nappal a fagyasztás után tekintettük túlél nek (9. ábra). A hidegedzést 

követ  fagyasztási tesztek alapján kapott eredmények a VII. táblázatban találhatók.  

 

VII. táblázat A mutáns és transzgenikus vonalak fagyasztási tesztek utáni túlélési arányai 

(%). Az adatok 21 nappal a fagyasztás után voltak felvételezve. Col-0: vad genotípus, vtc2-1: 

aszkorbát-hiányos mutáns, GLOáz: aszkorbáttúltermel -transzgenikus vonal, eds5: enhanced 

disase susceptibility – fokozott patogénérzékenységgel rendelkez  mutáns, sid2: izokorizmát-

szintáz mutáns, NahG: szalicilsav degradáló transzgenikus vonal. A fagyasztás 24 óráig 

tartott, a túlél  egyedek végleges számlálását a fagyasztás után 21 nappal végeztük (M ± SD). 

 

 -9°C -11°C 

Col-0 66 ± 34 9 ± 27 

vtc2-1 55 ± 14 2 ± 3 

GLOase 49 ± 27 0 

eds5 64 ± 9 1 ± 3 

sid2 69 ± 0 20 ± 33 

NahG 66 ± 24 0 

 

A -9°C-on fagykezelt 21 napos növényeknél a megfigyelt túlél k aránya 40-50%-ra 

csökkent mindegyik genotípus esetén. A legalacsonyabb számú a GLOáz egyedei esetén-, míg 

a legmagasabb számú túlél  pedig a sid2 növényeknél volt. -11°C jóval alacsonyabb számban 
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voltak megfigyelhet k a túlél  növények. A GLOáz, az eds5 és a NahG esetén egyáltalán 

nem-, míg a Col-0, a sid2 esetén is csak 20% alatti túlélés volt megfigyelhet . A vtc2-1 

növények között csak egy-egy túlél  egyed volt látható.  

Az utolsó értékelést fagyasztás után 33 nappal végeztük. Ebben az id pontban -11°C-on 

hasonló volt a túlél k aránya, mint a 21. napon számláltak esetén. -9°C-on tovább csökkenést 

állapítottunk meg a Col-0, a vtc2-1, valamint a GLOáz esetén (20% körüli túlélésiszázalék), a 

SA-hoz köt d  genotípusok esetén azonban a 21. napon tapasztalt túléléshez képest csak 

kisebb csökkenés volt megfigyelhet . Az utolsó napi megfigyelés alapján tehát az eds5, a 

sid2, illetve a NahG genotípusok bizonyultak a legkevésbé érzékenynek a faggyal szemben. 

Bebizonyosodott az is, hogy a -9°C az a h mérséklet, melyen megállapítható volt a 

genotípusok közötti eltérés a faggyal szembeni ellenállóságban. 

A fagyasztási tesztekb l kapott túlélésbeli különbségek bizonyítják, hogy a különböz  

élettani jellegekre mutáns és transzgenikus változatok fagyt rése eltér , amely már 

megfigyelhet  volt a fagyteszt el tti hidegedzés alatt mért paraméterek némelyikénél is. A 

következ kben ezen eltérések okainak felderítésére végzett vizsgálataink eredményei 

következnek.  

 

5.2.2.    A fotoszintetikus apparátus szerepe  

 

5.2.2.1. A klorofilltartalom változásai 

 

Az eltér  fagyt réssel rendelkez  Arabidopsis mutánsok és transzgenikus növények 

esetén mértük a levél klorofilltartalmát kontroll-, hidegedzési-, valamint a fagyteszt utáni 

h mérsékleten. A kapott eredmények az egységnyi levélfelületre vonatkoztatott relatív 

klorofill tartalmat jelentik. Az eredmények a 10. ábrán láthatók. 

A vad genotípusban (Col-0) és sid2 mutánsban az edzési h mérsékleten és az 

alacsonyabb fagypont alatti (-11 °C) h mérsékleten is alacsonyabb volt a klorofilltartalom 

mint kontroll körülmények között. Érdekes módon a magasabb fagypont alatti h mérsékleten 

(-9 °C) a klorofillszint a kontroll értékkel közel azonos volt. 

A vizsgálathoz használt mutánsok, transzgenikus vonalak, illetve vad genotípus klorofill 

tartalmát adott h mérsékleten összehasonlítva azt kaptuk, hogy 21 °C-on a NahG klorofill 

szintje szignifikánsan alacsonyabb volt a Col-0 -hoz hasonlítva.  Hidegedzés hatására, 4 °C-

on az eds5-ben szignifikánsan magasabb, míg a NahG-ben alacsonyabb volt a klorofillszint.  
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-9 °C-on a vtc2-1-ben és a NahG-ben szignifikánsan kevesebb klorofill volt kimutatható, 

mint a vad genotípusban. -11°C-on csak a NahG-ben volt szignifikáns a klorofill csökkenése, 

ugyanakkor a vtc2-1-ben is alacsonyabb szintet mértünk, de ez a változás nem volt 

szignifikáns. 

 

9. ábra A vizsgált Arabidopsis mutánsok és transzgenikus vonalak állapota 21 nappal az 1 

napos -9, illetve -11°C-os fagyasztási tesztek után. Az ábra fotói egy-egy jellegezetes képet 

mutatnak mindegyik genotípusból. 

 

A csökken  h mérséklettel csökken  klorofilltartalom volt megfigyelhet  a vtc2-1 

aszkorbáthiányos mutáns, illetve kevésbé kifejezett módon a NahG transzgenikus vonal 

esetén. A GLOáz hasonló tendenciát mutatott, mint a Col-0 és a sid2, de -11 °C-on 

alacsonyabb volt a klorofilltartalma, mint kontroll h mérsékleten. Az eds5 mutánsban csak -

11 °C hatására csökkent a klorofillszint. A fagypont alatti h mérséklet utáni mérések a 

fagyteszt után 4 nappal készültek. 
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10. ábra A klorofill tartalom változásai a h mérséklet függvényében a vizsgált Arabidopsis 

mutáns és transzgenikus vonalakban. A mérések a nevelési periódus (21 °C) és a 4 napig tartó 

4°C-os hidegedzés utolsó napján, illetve a -9 és -11°C-os fagyasztások után 4 nappal 

készültek. A felt ntetett szignifikanciaszintek a kezelt növények klorofilltartalom értékei és a 

kontroll h mérsékleten mért értékek egymástól való különbségét jelentik adott genotípus 

esetén (* : p 0,05; ** : p 0,01; *** : p 0,001) (n=15; SD). 

 

Hideg (4 °C) hatására a klorofilltartalom hasonlóan változott tehát egyrészr l a Col-0, a 

sid2 és a GLOáz esetén, melyeknél érdekes volt, hogy az edzési h mérsékleten csökkent a 

klorofillszint, viszont a -9 °C-os fagyasztás után a kontrollhoz hasonló szint volt mérhet . 

Ezekben a genotípusokban valószín leg hamarabb regenerálódott a klorofillszintézis. A   

vtc2-1 és a NahG szintén hasonló tendenciát mutattak. Ezekben a klorofilltartalom a 

h mérséklettel párhuzamosan csökkent.  

 

5.2.2.2. A PSII kvantumhasznosítási paraméterei (Fv/Fm és ∆F/Fm’) 

 

A PSII m ködésének hidegstressz alatti változását klorofill fluoreszcencia indukció 

segítségével vizsgáltuk. A kapott eredmények közül az aktuális ( F/Fm’) és a maximális 

(Fv/Fm) kvantumhatásfokot hasonlítottuk össze a négy különböz  kezelési h mérsékleten. 

Az egyes genotípusok Fv/Fm értékeit adott h mérsékleten összehasonlítva meglehet sen 

kis változásokat tapasztaltunk (11. ábra). Kontroll körülmények között az összes genotípus 

Fv/Fm értéke közel hasonló volt a Col-0-hoz. A hidegedzés hatására a maximális 

kvantumhatásfok értékek kissé magasabbnak bizonyultak a vad genotípushoz                 
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képest. Ezek a különbségek azonban egyik esetben sem voltak szignifikánsak. A fagyasztási 

h mérsékleteken csak egy-egy esetben tapasztaltunk szignifikáns különbséget. -9 °C-on a 

vtc2-1, míg -11°C-on a sid2  esetén volt alacsonyabb az Fv/Fm értéke a Col-hoz viszonyítva. 

Ezek a kismérték  változások arra utalnak, hogy a mutánsok és transzgenikus vonalak között 

azonos h mérsékleten nincs jelent s különbség.  
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11. ábra A PSII maximális kvantumhatékonyágának (Fv/Fm) változása a hidegedzés 

id tartama alatt kontroll, edzési és a két fagyasztási h mérsékleten. A feltüntetett 

szignifikanciaszintek a kezelési h mérsékleteken mért Fv/Fm értékek és a kontroll 

h mérsékleten mért értékek egymástól való különbségét jelentik adott genotípus esetén (* :    

p 0,05; ** : p 0,01; *** : p 0,001) (n=15; SD). 

 

Az Fv/Fm változása a h mérséklet csökkenésével általában alacsonyabb értéket mutatott  

amikor az egyes kezelési h mérsékletek Fv/Fm értékei a kontroll h mérsékleten mérttel voltak 

összehasonlítva. A 4 °C-os hidegedzés hatására szignifikánsan alacsonyabbak voltak az 

értékek. A -9 °C-on fagyasztott növények az edzési h mérséklethez képest ismét magasabb 

Fv/Fm értéket mutattak, amely megközelítette a kontroll h mérsékleten mért értékét. A 21 °C-

on mért értékhez képest a csökkenés ezen a h mérsékleten csak a GLOáz, az eds5, a sid2 és a 

NahG esetén volt szignifikáns. Érdekes, hogy a klorofilltartalom változása során közel azonos 

tendenciát tapasztaltunk. A -11 °C-os növények Fv/Fm értékei voltak a legalacsonyabbak az 

el z  három h mérsékleten mértekhez viszonyítva. A -11 °C-on mért értékeket a kontroll 

h mérsékleti értékekkel összehasonlítva a csökkenés minden esetben szignifikáns volt. Az 

utóbbi értékek jól tükrözik a PSII károsodását -11 °C-on. A GLOáz                      
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transzgenikus növények bizonyultak a legérzékenyebbnek a fagyhatással szemben, mivel ezen 

a h mérsékleten minden egyed elpusztult, így az Fv/Fm sem volt mérhet . 

Az egyes genotípusok aktuális kvantumhatásfok értékeit (∆F/Fm’) az egyes 

h mérsékleteken összehasonlítva a következ  változásokat tapasztaltunk (12. ábra). Kontroll 

h mérsékleten a GLOáz, az eds5 aktuális kvantumhasznosítása a vad genotípuséhoz közeli 

értéket mutatott. Alacsonyabb értéket mértünk a vtc2-1, sid2 és a NahG esetén, melyek közül 

a legkifejezettebb csökkenés a sid2-ben volt. 

Az edzési h mérsékleten, 4 °C-on az egyes genotípusok F/Fm’ értékei között 

lecsökkent a különbség, kivéve a sid2-ban, amely itt is szignifikánsan alacsonyabb volt, de 

kevésbé kifejezetten, mint 21 °C-on. 
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12. ábra A PSII aktuális kvantumhatásfokának ( F/Fm’) változása a hidegedzés id tartama 

alatt kontroll és edzési h mérsékleten (4 nap 4 °C). A mérések a két h mérsékleti periódus 

utolsó napjain készültek. A felt ntetett szignifikanciaszintek az edzési h mérsékleten mért 

F/Fm’ értékek és a kontroll h mérsékleten mért értékek egymástól való különbségét jelentik 

adott genotípus esetén (** : p 0,01; *** :p 0,001) (n=15; SD). 

 

A kontroll és az edzési h mérsékleten mért aktuális kvantumhatásfok értékeket 

összehasonlítva mindegyik genotípus esetén szignifikáns csökkenést tapasztaltunk a F/Fm’ 

értékeiben. A vizsgálat eredményei alapján a F/Fm’ érzékenyebb paraméternek bizonyult a 

hideg hatására, mint az Fv/Fm.  
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5.2.2.3. A fotoszintézishez köt d  paraméterek változásainak egymással való kapcsolata 

 

A különböz  genotípusok egyes kezelési h mérsékletekhez tartozó klorofilltartalom, 

Fv/Fm és dF/Fm’ adatainak egymáshoz viszonyított hasonlóságát a korrelációs indexeik alapján 

hasonlítottuk össze. Ennek során a három vizsgált paraméter adott h mérsékleten való 

korrelációjának mértékére voltunk kíváncsiak az összes genotípus adatainak 

figyelembevételével. A korrelációs vizsgálat eredménye a VIII. táblázatban látható. 

 

VIII. táblázat A különböz  kísérleti h mérsékleteken mért fotoszintetikus m ködéshez 

köt d  paraméterek korrelációja. CHLF: klorofill tartalom, Fv/Fm: a PSII maximális 

kvantumhatásfoka, F/Fm’: a PSII aktuális kvantumhatásfoka. A paraméterek rövidítése utáni 

a számok (21, 4, -9 és -11) a h mérsékletet jelentik °C-ban kifejezve. A táblázatban 

félkövérrel a korrelációs értékek (az átló alatti baloldali háromszög), kiemelés nélkül a p 

értékek (az átló feletti jobb oldali háromszög) láthatók. Kék színnel azok a korrelációs értékek 

vannak kiemelve, ahol az összehasonlított paraméterek korrelációja adott h mérsékleten, 

p 0,05 mellett a legmagasabb volt. 

 

CHLF21 0 0,85599 0,11295 0,30698 0,86752 0,50101 0,32356 0,74658 0,32057 0,5372 

CHLF4 -0,0346 0 0,78809 0,81028 0,5426 0,83993 0,41647 0,64767 0,35519 0,20241 

CHLF-9 0,29544 -0,0512 0 0,23185 0,60772 0,56294 0,94653 0,004997 0,26063 0,48241 

CHLF-11 0,19295 0,04575 0,22503 0 0,8565 0,06725 0,9432 0,49629 0,90749 0,88047 

Fv/Fm21 -0,0318 -0,1157 -0,0976 0,03447 0 0,81449 0,66697 0,89439 0,38177 0,20388 

Fv/Fm4 0,12778 0,0385 -0,11 0,33855 -0,04472 0 0,31617 0,13463 0,14609 0,11962 

Fv/Fm-9 -0,1866 -0,154 0,01279 -0,01359 -0,08191 -0,1894 0 0,28465 0,64182 0,67152 

Fv/Fm-11 -0,0616 0,08698 -0,499 0,12918 0,02531 0,27954 0,2019 0 0,93404 0,1736 

F/Fm'21 -0,1877 -0,1749 0,21204 0,02216 -0,16562 0,27189 -0,08852 0,015781 0 0,005872 

F/Fm'4 -0,1173 -0,2395 -0,1333 0,02867 -0,23875 0,29033 -0,08073 0,25514 0,49096 0 

 

A táblázat adataiból a három vizsgált paraméter adott h mérsékleten mért adatai között 

egyértelm  összefüggéseket nem sikerült találnunk. 

A grafikonok alapján azonban úgy látszik, hogy a kontroll h mérséklet utáni hidegedzés 

hatására megváltozott klorofilltartalom hatással lehet a kvantumhasznosítási paraméterekre 

(10., 11., 12. ábrák). A kvantumhasznosítás paraméterek csökkenése – amely a F/Fm’ esetén 

volt a legkifejezettebb – nagy valószín séggel az alacsonyabb klorofillszinttel (is) 

magyarázható. 
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5.2.3. Az antioxidáns védekez rendszer aktivitása – az aszkorbát-glutation ciklus 

vizsgálata 

 

5.2.3.1. Glutation-reduktáz (GR)  

 

A vizsgálatokban használt növényekben szignifikánsan alacsonyabb volt a GR aktivitása 

21°C-on a sid2-ban, az eds5-ben, a GLOáz-ban és a NahG-ben, mint a Col-0 -ban. A 

hidegedzés után a genotípusok közötti különbségek lecsökkentek.  

A kontroll és az edzési h mérsékleten mért adatokat összehasonlítva azt tapasztaltuk, 

hogy a GR aktivitása mindegyik genotípus esetén szignifikánsan megemelkedett (13. ábra). 
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13. ábra A glutation reduktáz (GR) aktivitásának változása a hidegedzés hatására. A 

felt ntetett szignifikanciaszintek az edzési h mérsékleten mért GR aktivitás értékek és a 

kontroll h mérsékleten mért értékek egymástól való különbségét jelentik adott genotípus 

esetén (* : p 0,05; ** : p 0,01; *** :p 0,001). A mintavétel a két h mérsékleti periódus 

utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

 

 



 65 

5.2.3.2. Mono-dehidroaszkorbát reduktáz (MDHAR)  

 

Vizsgálatainkban a kontroll h mérsékleten csak a sid2 esetén volt szignifikánsan 

magasabb a MDHAR m ködése.  

A hidegedzés hatására a vtc2-1 mutánsok kivételével mindegyik genotípusban 

megemelkedett az aktivitás, ami azonban csak a NahG-ben volt szignifikáns (14. ábra). A 

vtc2-1 növényekben gyenge csökkenés volt megfigyelhet . Edzési h mérsékleten a 

genotípusok között nem volt jelent s különbség az enzim aktivitásában.  
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14. ábra A mono-dehidroaszkorbát reduktáz (MDHAR) aktivitásváltozása a hidegedzés 

hatására. A felt ntetett szignifikanciaszintek az edzési h mérsékleten mért MDHAR aktivitás 

értékek és a kontroll h mérsékleten mért értékek egymástól való különbségét jelentik adott 

genotípus esetén (* : p 0,05). A mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt 

(n=5, SD). 

 

 5.2.3.3. Aszkorbát-peroxidáz (APX)  

 

Az APX a növényekben a stressz során keletkezett H2O2 bontását végzi az aszkorbát redukált 

formájának segítségével. Vizsgálatunkban a hidegstressz alatt az enzimaktivitás minden 

genotípus esetén magasabb volt, mint a hidegedzés el tt, azonban szignifikáns változás csak 

az eds5 és a sid2 esetén volt megfigyelhet  (15. ábra).  

Az egyes mutánsok, valamint a transzgenikus vonalak között egyik h mérsékleten sem 

volt jelent sebb eltérés. 
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15. ábra Az aszkorbát-peroxidáz (APX) aktivitásváltozása a hidegedzés hatására. A 

felt ntetett szignifikanciaszintek az edzési h mérsékleten mért APX aktivitás értékek és a 

kontroll h mérsékleten mért értékek egymástól való különbségét jelentik adott genotípus 

esetén (* : p 0,05; ** : p 0,01). A mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján 

történt (n=5, SD). 

 

5.2.3.4. Az aszkorbát (AA) szint változásai 

 

A kontroll, 21°C-os h mérsékleten a vtc2-1 növények totál és redukált AA tartalma 

szignifikánsan alacsonyabb (p 0,01, p 0,001), a GLOáz redukált AA tartalma magasabb 

(p 0,05) volt a vad genotípushoz hasonlítva (16. ábra). Az oxidált forma szintje csak a sid2 

esetében volt magasabb, mint a Col-0-é (p 0,05) (16. ábra). 

A hidegedzés után (2°C) a genotípusok közötti összhasonlítás eredménye a vtc2-1-ben 

mind a totál és a redukált AA tartalom kisebb (p 0,001), a GLOáz-ban pedig magasabb 

(p 0,05) volt, mint a Col-0-ban. Az eds5 szintje szintén magasabb volt, mind a totál (p 0,01), 

mind a redukált  (p 0,05) forma esetén. 

Az egyes genotípusok két kezelési h mérsékleten történ  AA szintjének 

összehasonlítása során a következ ket tapasztaltuk. A vad genotípus esetén a redukált AA 

forma (p 0,05) (16. B ábra), valamint a sid2-ben az oxidált AA forma csökkenése bizonyult 

szignifikánsnak (p 0,05) (16. C ábra). A Col-0, illetve a vtc2-1 genotípusokban általában 

csökkent az AA formák mennyisége. Az SA-hiányos mutánsokban, illetve transzgenikus 

NahG vonalban kevéssé változott vagy kismérték  csökkenés volt megfigyelhet .  



 67 

 

 

 

16. ábra Az aszkorbáttartalom (AA) genotípusok közötti különbségei és mennyiségi 

változásai a hidegedzés hatására. A felt ntetett szignifikanciaszintek az edzési h mérsékleten 

mért AA értékek és a kontroll h mérsékleten mért értékek egymástól való különbségét 

jelentik adott genotípus esetén (*: p 0,05). A mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó 

napján történt (n=3, SD). 
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5.2.4. A szalicilsav (SA) és a hidegt rés kapcsolata 

 

5.2.4.1. Az orto-hidroxi-fahéjsav (oHCA) mint a SA el anyaga 

 

A szabad oHCA szintjében szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk mind az egyes 

genotípusok között adott h mérsékleten, mind a genotípusonként a hidegedzés hatására. 

Kontroll h mérsékleten (21°C) szignifikánsan alacsonyabb oHCA szintet mértünk a 

mutánsok (vtc2-1, eds5, sid2) esetén a Col-0-hoz viszonyítva. A transzgenikus vonalakban is 

lecsökkent az oHCA szintje, de kevéssé kifejezett mértékben. Az edzési h mérsékleten (4°C) 

a mutánsokban jóval magasabb volt a szabad oHCA szintje, mint a vad genotípusban, amely 

arra enged következtetni, hogy a hideg hatására nagyobb mennyiség  oHCA képz dik.  

A hidegedzés hatására a NahG kivételével mindenhol csökkent a szabad oHCA szintje, 

amely a Col-0-ban volt a legkifejezettebb (17. A ábra). Szignifikáns csökkenés volt még 

megfigyelhet  a GLOáz és a sid2 esetében. 

A kötött forma esetén (17. B ábra) kontroll h mérsékleten az egyes genotípusok között 

nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést, bár a Col-0 és a vtc2-1 esetén magasabb magasabb 

volt az oHCA szintje. Az edzési h mérsékleten az aszkorbáthiányos mutánsban, a vtc2-1-ben, 

az aszkorbátot túltermel  GLOáz transzgenikus fajtában és a sid2 csökkent SA szintézissel 

jellemezhet  mutánsban szignifikánsan alacsonyabb volt az oHCA kötött formájának 

mennyisége, mint vad genotípusban. 

A hidegedzés hatására a vad genotípusban, a vtc2-1 és a GLOáz esetén csökkent, míg a 

SA szintézisében károsodott vagy az azt degradáló transzgenikus növény, a NahG esetében 

kissé emelkedett a kötött oHCA szintje. A változás egyedül a GLOáz esetén volt szignifikáns. 

 

5.2.4.2. Az endogén SA mennyiségének változása 

 

Az oHCA mérése után vizsgáltuk az endogén SA változásait is. A szabad SA szintje 

kontroll h mérsékleten csak a vtc2-1 és a NahG esetén tért el a vad genotípustól. A vtc2-1 -

ben szignifikánsan magasabb, a NahG-ben alacsonyabb szintet mértünk. A hidegedzés 

hatására a NahG-ben a Col-0-hoz képest megsz nt a különbség. A vtc2-1 -ben a Col-0-hoz 

képest 4 °C-on szignifikánsan alacsonyabb szabad SA szintet mértünk. 
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17. ábra A szabad (A) és kötött (B) orto-hidroxi fahéjsav (oHCA) szintjének genotípusok 

közötti különbségei és mennyiségi változásai a hidegedzés hatására. A felt ntetett 

szignifikanciaszintek az edzési és a kontroll h mérsékleten mért oHCA értékek egymástól 

való különbségét jelentik adott genotípus esetén (* : p 0,05; ** : p 0,01; ***: p 0,001). A 

mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

Hidegedzés hatására a vtc2-1–ben és a GLOáz–ban szignifikánsan csökkent, míg a 

NahG–ben emelkedett a szabad forma mennyisége a kontroll h mérsékleten mérthez 

viszonyítva (18. A ábra). 

Az SA kötött formájának genotípusok közötti aránya mindkét h mérsékleten jelent s 

eltéréseket mutatott. Szignifikánsan alacsonyabb volt a kötött SA szintje az SA hiányos 

mutánsok esetén 21 és 4 °C-on is a vad genotípushoz viszonyítva. A NahG szintje is 

alacsonyabb volt, de szignifikánsan csak a kontroll h mérsékleten.  

Az egyes h mérsékleteken való összehasonlításban a vtc2-1 és az eds5 esetén 

szignifikánsan lecsökkent a kötött forma szintje a hidegedzés hatására. A Col-0 szintén 

csökkenést, a GLOáz, a sid2 és a NahG kisebb emelkedést mutatott (18. B ábra). 
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18. ábra A szabad (A) és a kötött (B) SA szintjének genotípusok közötti különbségei és 

mennyiségi változásai a hidegedzés hatására. A felt ntetett szignifikanciaszintek az edzési és 

a kontroll h mérsékleten mért SA értékek egymástól való különbségét jelentik adott genotípus 

esetén (* : p 0,05; ** : p 0,01). A mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján 

történt (n=5, SD). 

 

5.2.4.3. Az oHCA és az SA változásának összefüggései 

 

A vizsgálatokból kapott oHCA és SA formák adott h mérsékleten való 

összefüggéseinek felderítésére korrelációs analízist végeztünk. A vizsgálat eredménye a IX. 

táblázatban található. 

A táblázat összehasonlításai alapján a szabad oHCA 21°C-on mért mennyisége és a  

szabad SA 21°C-on mért mennyisége egymással pozitív összefüggést mutatott. Utóbbi 

tendencia a 4 °C-on mért értékek esetén is igaznak bizonyult. Pozitív korreláció volt 

kimutatható a 21 °C-on mért kötött oHCA és a szabad SA értékei között is.  
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IX. táblázat A különböz  h mérsékleteken mért oHCA és SA értékek korrelációja. A 

paraméterek rövidítése utáni a számok (21, 4) a h mérsékletet jelentik °C-ban kifejezve. Az f: 

free (szabad), b: bound (kötött) a vegyületek formáját jelenti. A táblázatban félkövérrel a 

korrelációs értékek (az átló alatti baloldali háromszög), kiemelés nélkül a p értékek (az átló 

feletti jobb oldali háromszög) láthatók.  Kék színnel azok a pozitív korrelációs értékek vannak 

kiemelve, ahol az összehasonlított paraméterek korrelációja adott h mérsékleten, p 0,05 

mellett a legmagasabb volt. 

 oHCAf21 oHCAf4 oHCAb21 oHCAb4 SAf21 SAf4 SAb21 SAb4 

oHCAf21 0 0,67905 0,77669 0,86249 0,005754 0,5891 0,85577 0,20338 

oHCAf4 -0,07877 0 0,17861 0,34092 0,10596 0,013626 0,028917 0,41932 

oHCAb21 0,054044 -0,2523 0 0,68959 0,028693 0,42447 0,43245 0,10391 

oHCAb4 -0,03302 0,1801 -0,07605 0 0,64185 0,071648 0,57562 0,097665 

SAf21 0,49199 -0,30105 0,39959 -0,08851 0 0,59839 0,14009 0,75537 

SAf4 -0,10272 0,44547 -0,15141 0,33356 -0,10018 0 0,49518 0,41791 

SAb21 0,034647 -0,39907 -0,14885 -0,10644 -0,27584 -0,12951 0 0,064994 

SAb4 0,23901 -0,15308 0,30275 0,30808 0,059355 -0,15354 0,34121 0 

 

5.2.5. Poliaminok (PA) 

 

Az poliaminok koncentrációjának változásait a 19. ábrán láthatjuk. Az agmatin szintje a 

genotípusok közötti különbségeket tekintve 21°C-on a GLOáz, 4 °C-on az eds5 tért el a Col-

0-tól. A hideg hatására csak a sid2 -ban emelkedett meg szignifikánsan ennek a poliaminnak a 

szintje. 

A putreszcin szintjében az egyes genotípusok között jelent sebb eltéréseket nem 

tapasztaltunk. Csak az eds5 putreszcin szintje volt magasabb a Col-0-énál. A hidegedzés 

hatására azonban nagyobb mérték  változások következtek be. Mindegyik genotípusban 

szignifikánsan megemelkedett a putreszcin mennyisége.  

A spermidin mennyiségi változásai az agmatinhoz hasonlóan kevéssé voltak eltér ek. A 

két kezelési h mérsékleten egyik mutáns vagy transzgenikus fajta spermidin mennyisége sem 

tért el a vad genotípusétól. 

A spermin a másik olyan PA, melynek a szintjében a hideg jelent sebb változásokat 

okozott. Az egyes genotípusok közötti különbségeket összehasonlítva sem a kontroll, sem az 

edzési h mérsékleten nem volt jelent s különbség. A hidegedzés hatására a putreszcinhez 

hasonlóan itt is jelent s változásokat tapasztaltunk, bár az el z höz képest ellentétes 

tendenciával. Szignifikáns csökkenés történt a Col-0, a vtc2-1, a sid2 és a NahG esetén, 

valamint kevésbé kifejezett módon az eds5 és a GLOáz spermin szintjében is. 
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19. ábra Az agmatin, a putreszcin, a spermidin és a spermin szintjének genotípusok közötti 

különbségei és mennyiségi változásai a hidegedzés hatására. A felt ntetett 

szignifikanciaszintek az edzési és a kontroll h mérsékleten mért értékek egymástól való 

különbségét jelentik adott genotípus esetén (* : p 0,05; ** : p 0,01; *** : p 0,001). A 

mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

5.2.6. Az etilénszintézis el anyagának vizsgálata (ACC és MACC) 

 

Vizsgálataink során mértük a növények ACC, illetve inaktivációs termékének, az 

MACC (malonil-ACC) tartalmát. Az eredmények a X. táblázatban láthatók. 

A táblázat adataiból látható, hogy kontroll h mérsékleten sem az ACC, sem az MACC 

szintjében nem volt szignifikáns eltérés a genotípusok között, bár a GLOáz, illetve vtc2-1 

ACC szintje 21 °C-on a többihez képest kissé magasabbnak bizonyult. 21 °C-on valamivel 

magasabbak voltak a másik transzgenikus vonal, a SA-t bontó NahG ezen értékei is.  
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X. táblázat Az ACC és MACC értékek a kontroll (21°C) és az edzési (4°C) h mérsékleten. A 

feltüntetett szignifikanciaszintek a két h mérsékleten mért értékek közötti különbséget 

jelentik adott genotípus esetén, * : p 0,05 hibavalószín ség mellett. A mintavétel a két 

h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

 ACC (nmól/g friss tömeg) MACC (nmól/g friss tömeg) 

 21°C 4°C 21°C 4°C 

Col-0 0,5   ± 0,4 3,8   ±  5,1 8,4     ±  7,6 6,4     ±  4,0 

vtc2-1 0,6   ± 0,4 2,5   ±  1,8 30      ±  27 4,4     ±  2,7 

GLOáz 6,0   ± 8,4 4,9   ±  7,2 5,4     ±  4,1 30,1   ±  41,2 

eds5 0,8   ± 0,7 0,7   ±  0,6 11,9   ±  12,6 15,3   ±  10,7 

sid2 0,7  ±  0,6 1,8   ±  1,2 18,5   ±  10,0 3,9     ±  3,1 * 

NahG 1,1  ±  1,0 1,6   ±  0,9 29,2   ±  47,7 7,01   ±  4,3 

 

Az edzési h mérsékleten a fenti értékek között szintén nem volt kimutatható fajtabeli 

különbség. A három SA-hoz köt d  genotípusban (eds5, sid2, NahG) kissé alacsonyabb, míg 

a GLOáz-ban magasabb volt az ACC szintje a Col-0-hoz képest. Az MACC a GLOáz és az 

eds5-ben volt a legmagasabb és a sid2-ben a legalacsonyabb 4°C-on a vad típussal 

összehasonlítva.  

A kontroll és a hidegedzésen mért ACC értékeket összehasonlítva szignifikáns eltérés 

szintén nem volt kimutatható. Kisebb mértékben, de a Col-0-ban és a vtc2-1-ben emelkedett, 

míg a GLOáz-ban csökkent az ACC mennyisége. Az MACC a hidegedzés hatására 

kismérték  csökkenést a Col-0-ban, a vtc2-1 -ben, a NahG-ben és emelkedett a GLOáz-ban. 

Egyedül a sid2 MACC szintjében volt szignifikáns a csökkenés (* : p 0,05). 

 

5.2.7. A hasonlóság vizsgálat eredménye 

 

A hidegedzés és fagyasztási tesztek során kapott adatok alapján el zetesen 

megvizsgáltuk az egyes genotípusok egymáshoz viszonyított hasonlóságát a kontroll és az 

edzési h mérsékleten. Ehhez 21 metrikus változó adatait használtuk fel. A f komponens 

analízisb l kapott szórásdiagram az 20. ábrán látható. 
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20. ábra Az eltér  fagyt réssel rendelkez  Arabidopsis mutánsok és transzgenikus vonalak 

egymáshoz viszonyított hasonlósága. Az ábrán feltüntetett két tengely azt a két hipotetikus 

változót jelenti, amely a legnagyobb különbséget okozza a növények hidegt rési stratégiája 

között. A genotípusok neve után: K= kontroll h mérséklet (21°C); C= edzési h mérséklet 

(4°C).  

 

A 21 komponensb l kett  bizonyult szignifikánsnak. Kontroll h mérsékleten az 

aszkorbáthiányos mutáns, a vtc2-1, a Col-0 és a NahG bizonyult a legeltér bbnek a többi 

genotípustól. A mért élettani jellegek változásai alapján egymáshoz hasonló volt az eds5, a 

sid2 és a GLO-áz.  

A hidegedzés hatására a genotípusok egymástól eltér bbnek bizonyultak, mint a kontroll 

h mérsékleten. Csökkent a SA-hiányos mutánsok egymáshoz viszonyított hasonlósága is.  

A legnagyobb különbséget okozó hipotetikus változók a putreszcin, a spermin, a szabad  

oHCA, valamint a glutation-reduktáz és az aszkorbát-peroxidáz aktivitásváltozásai voltak.  

A PCA alapján azt az eredményt kaptuk, hogy a hidegedzés hatással volt a vizsgált 

élettani paraméterekre, melyek változásai a vizsgált Arabidopsis genotípusok egymástól való 

elkülönülését okozták a hidegstressz ellen adott válasz során. 
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5.3. A hidegedzés hatása az Arabidopsis thaliana noa1 (Atnoa1) mutánsok esetén 

 

A mutánst eredetileg az aszkorbát és SA hiányos mutánsok és transzgenikus vonalakkal 

együtt, hasonló kísérleti rendszerben szerettük volna vizsgálni, de a nagyon eltér  viselkedése 

miatt külön fejezetben tárgyaljuk. Az eredetileg nos-ként leírt mutánsokat a NOS 

alulm ködésének tulajdonították. Az utóbbi néhány évben kiderült, hogy a mutáció valójában 

egy mitokondriális cGTPázzal kapcsolatos. 

Az noa1 (Atnoa1) mutáció molekuláris háttere, a mutánsok stresszellenes viselkedése 

azonban kevéssé ismert. Vizsgálataink során az el z ekhez hasonlóan a hidegedzés szerepét 

igyekeztünk megismerni megfelel  fagyt rés kialakulásában. A növénynevelés paraméterei a 

4.1.2. fejezetben olvashatók.  

 

5.3.1. A fagyasztási teszt és a membránkárosodás mértéke 

 

Vizsgáltuk a membránkárosodás mértékét a fagyasztott levelek ionkiáramlása utáni 

vezet képesség mérésével. Az egyes kezelési h mérsékleteken egyik genotípus esetén sem 

találtunk szignifikáns különbséget. A hidegedzés hatására azonban szignifikáns eltérések 

voltak a membránkárosodás mértékében (21. ábra).  
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21. ábra A fagyasztás okozta sejtmembrán-károsodás különbségei hidegedzett és edzetlen 

növények ionkiáramlás mérése alapján. A hidegedzés 5°C-on 5 napig, a fagyasztás -9°C-on 

történt. A szignifikancia szintek az edzett és az edzetlen növények közötti különbséget 

jelentik genotípusonként ** : p 0,01; *** :p 0,001 hibavalószín ség mellett.  A mintavétel a 

két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 
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Az edzetlen (21 °C-os) növények jóval érzékenyebbek voltak a fagyra, a sejthártya 

jobban károsodott, ami az ionegyensúly felbomlásához vezet. A levéldarabokat tartalmazó 

oldat ionkoncentrációja n tt, ezáltal az elektromos vezet képessége emelkedett. Az edzett 

növényekben (5 °C) ez az érték alacsonyabb volt, amely kisebb károsodásra utal. 

 

5.3.2. A fotoszintetikus apparátus  

 

5.3.2.1. A klorofilltartalom változása 

 

Mivel az Atnoa1 egy kisebb, törpenövés , lassabb gyökér- és hajtásnövekedéssel 

rendelkez  mutáns, az azonos fejlettségi állapot elérése végett a vizsgálatokhoz egy héttel 

hamarabb lett ültetve, mint az összehasonlítások alapját képez  vad genotípus, a Col-0.  

Az Atnoa1 egy kissé kevesebb klorofillt tartalmazott, mint a Col-0 (22. ábra). Ez jól 

kifejez dik a sárgás levelek, mint a mutáció egyik fenotípusos bélyege alapján is. 

 

5.3.2.2. Fluoreszcencia indukciós paraméterek 

 

Az Atnoa1 mutánsok fotoszintetikus apparátusának vizsgálatára kontroll h mérsékleten (21 

°C) nevelt növényeken klorofill-a fluoreszcencia indukciós vizsgálatot végeztünk. Az Fv/Fm 

paraméter szignifikánsan alacsonyabb volt az Atnoa1 növények esetén, mint a vad 

genotípusban. Az Fv/Fm paraméterhez hasonlóan, a PSII aktuális kvantumhatásfokát megadó 

paraméter (dF/Fm’) is alacsonyabb volt az Atnoa1-ben, mint a Col-0-ban (23. ábra).  
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22. ábra A Col-0 és az Atnoa1 klorofilltartalmának összehasonlítása kontroll h mérsékleten * 

: p 0,05 hibavalószín ség mellett. A mérések a nevelési periódus utolsó napján történtek  

(n=20, SD). 
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23. ábra Az Arabidopsis thaliana Col-0 és Atnoa1 mutáns kvantumhatékonysága 21°C-on. A 

** és *** a vad genotípustól való eltérés szignifikancia szintjét jelenti p 0,01 és p 0,001 

hibavalószín ség mellett. A mérések a nevelési periódus utolsó napján történtek  (n=5, SD). 
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5.3.3. Antioxidáns enzimek 

 

Vizsgálataink során négy antioxidáns enzim aktivitását mértük kontroll (21°C) és edzési 

h mérsékleten (4°C). 

 

Az aszkorbát-glutation ciklus egyik kulcsenzime a glutation-reduktáz (GR). Az enzim 

aktivitását megmérve kontroll h mérsékleten nem találtunk enzimaktivitásbeli eltérést a vad 

és a mutáns között. Edzési h mérsékleten azonban szignifikánsan magasabb (p 0,05) volt a 

mutáns aktivitása, mint a Col-0 esetén (24. ábra). 
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24. ábra A glutation reduktáz (GR) aktivitás különbsége a Col-0 és az Atnoa1 növényekben. 

A szignifikancia szintjét ***-gal jelöltük p 0,001 hibavalószín ség mellett. A mintavétel a 

két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

 

Az aszkorbát-peroxidáz (APX) az aszkorbát-glutation ciklus másik, fontos enzime. A 

genotípusok között aktivitásbeli különbséget egyik h mérsékleten sem tapasztaltunk. A hideg 

hatására mindkét fajta esetén lecsökkent az aktivitás, ez azonban csak a Col-0-ban volt 

szignifikáns (25. ábra). 
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25. ábra Az aszkorbát peroxidáz (APX) aktivitás különbsége a Col-0 és az Atnoa1 

növényekben. A szignifikancia szintjét ***-gal jelöltük p 0,001 hibavalószín ség mellett. A 

mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

Méréseink alapján a kataláz aktivitásában nem találtunk szignifikáns eltérést sem a 

genotípusok azonos h mérsékleten való, sem pedig adott genotípus különböz  h mérsékleten 

mért aktivitásában (26. ábra). 
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26. ábra A kataláz (CAT) aktivitás különbsége a Col-0 és az Atnoa1 növényekben. A 

mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

 

Mértük a gvajakol-peroxidázok (GPX) együttes aktivitását. Jelent sebb aktivitásbeli 

különbségeket ennél az enzimnél nem tudtunk kimutatni (27. ábra). 
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27. ábra A gvajakol-peroxidáz (GPX) aktivitás különbsége a Col-0 és az Atnoa1 

növényekben. A mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

5.3.4. Szalicilsav 

 

Vizsgálatunk során összehasonlítottuk a szabad és a kötött SA szintjét a kontroll (21 °C) 

és az edzési (4 °C) h mérsékleten nevelt Col-0 és Atnoa1 növényekben. 

A hidegedzés csak a Col-0 esetén okozott szignifikáns (p 0,001) emelkedést a kötött 

forma szintjében. A mutánsokban magasabb volt a szabad és a kötött SA, amely a kontroll és 

a hidegedzett növényekben is szignifikáns volt (28. A, 28. B ábra). 

 

28. ábra  A szabad (A) és kötött (B) szalicilsav (SA) szintjének eltérései a Col-0 és az Atnoa1 

mutánsban a két kezelési h mérsékleten. Az ábrán feltüntetett szignifikanciaszintek a két 

genotípus közötti különbséget jelentik adott h mérsékleten **: p 0,01 és *: p 0,05 

hibavalószín ség. A mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 
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5.3.5. Poliaminok 

 

A poliaminok mérésének eredményei a XI. táblázatban láthatók. Az agmatin szintjében 

a vad és a mutáns genotípus között nem volt szignifikáns eltérés sem a kontroll, sem az edzési 

h mérsékleten. Hidegedzés hatására kismérték , de nem szignifikáns csökkenés látszódott 

mindkét esetben. 

 

XI. táblázat Az agmatin (Agm), a pureszcin (Put), a spermidin (Spd) és a spermin (Spn) 

szintjének különbségei a vad (Col-0) és a mutáns (Atnoa1) genotípus között a két kezelési 

h mérsékleten. Az ábrán feltüntetett szignifikanciaszintek a két h mérsékleten mért értékek 

közötti különbséget jelentik adott genotípus esetén ***: p 0,001 hibavalószín ség mellett. A 

mintavétel a két h mérsékleti periódus utolsó napján történt (n=5, SD). 

 

  Poliaminok (nmól / g friss tömeg) 

  Agm Put Spd Spn 

Col-0 21°C 21,3 ± 13,7 15,8   ±  9,6 146,8  ±  82,2 26,2 ± 15,0 

 4°C 22,3 ± 10,2 77,1   ±  27,8 *** 183,5  ±  29,8 14,9 ±  3,6 *** 

Atnoa1 21°C 17,5 ±  3,5 22,2   ±  3,6 206,6  ±  1,6 40,0 ±  2,7 

 4°C 20,1 ±  7,0 109,6 ±  17,2 *** 213,2  ±  14,7 20,6 ±  5,8 *** 

 

A putreszcin szintjében sem a kontroll sem az edzési h mérsékleten nem volt eltérés a 

két genotípus között. A hidegedzés azonban mindkét fajtában szignifikáns emelkedést 

okozott. 

A spermidin szignifikáns eltérést mutatott a két fajta között mindkét h mérsékleten. A 

Col-0-hoz viszonyítva az Atnoa1-ben magasabb volt a spermidin mennyisége 21 °C-on (***: 

p ,001) és 4°C-on (*: p 0,05). A hidegedzés hatására szignifikáns eltérést egyik genotípus 

esetén sem tapasztaltunk. 

A spermin a másik PA, melynek a putreszcin mellett jelent sen megváltozott –  

szignifikánsan lecsökkent – a mennyisége a hideg hatására mindkét genotípus esetén. Fajták 

közötti eltérés csak a kontroll h mérsékleten volt, ahol az Atnoa1-ben szignifikánsan 

magasabb volt a spermin szintje (**: p 0,01). 
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5.4.   Az árnyékkerülés (Shade Avoidance Syndrome, SAS) és h mérséklet: az alacsony 

h mérséklet hatása a SAS-ra  

 

Nemcsak a fényintenzitásnak, hanem a fénymin ségnek is fontos szerepe van a 

növények megfelel  fejl dése szempontjából. A SAS polimorfizmust mutató jelleg, amely a 

megfelel  fagyt rés kialakulásához hasonlóan h mérsékletfüggést mutat. Tartós árnyék 

hatására az Arabidopsis Ler ökotípus 16°C-on nem mutatja a SAS1 jellegeket, csak 22°C-on. 

A Cvi azonban 22°C és 16°C-on is megnyúlt petiólumhosszal válaszol, amely a hatékonyabb 

fényfelfogásért alakult ki. A Cvi introgressziója a Ler genomban a SAS1 komplementációját 

okozza, vagyis az eredetileg csak a Cvi-ban megfigyelhet  jelleg a Ler-ben is megjelenik. 

Vizsgálataink során QTL térképezéssel az árnyékelkerülés természetes genetikai 

változatosságáért felel s gén(eke)t kerestük. A növénynevelés és a kezelések leírása a 4.1.3. 

fejezetben olvasható.  

 

5.4.1.  A SAS1 QTL térképezése 

 

El zetes vizsgálatok alapján ismert, hogy a SAS1 QTL a 2. kromoszómán helyezkedik 

el. A QTL analízis kapcsán SAS1-ért felel s géneket és ezek lókuszait kerestük. Arabidopsis 

természetes változatok közel azonos genetikai állományú vonalait (Near Isogenic Lines) 

Ler(Cvi) NIL2-8-kat használtuk, mint térképezési populációt. A Cvi introgressziót három 

molekuláris marker használatával térképeztük, amely a kromoszóma azon szakaszát fedték le, 

melyen a Cvi introgresszió megtalálható volt. A 157 F2 vonalból 96-ot sikerült genotipizálni 

mindhárom markerrel. Olyan genotípusokat kerestünk, melyekben a három markerb l kett  

heterozigóta genotípust mutatott. 7 olyan heterozigóta vonalat kaptunk, melyeknek 

megegyez  volt a genotípusa a vizsgálatok alapján. Ezekb l neveltük az F3 generációt.  

 

5.4.2. Bulk szegregációs analízis 

 

Az F2 generáció térképezése után hét heterozigóta (introgressziós) vonalat választottunk 

ki, amelyekb l az F3 generációt neveltük. A két vonal kevés magot hozott, valamint 

gombásodás miatt a növényeket korábban át kellett ültetni a talajra, mint ahogyan azt 

terveztük. Ennek ellenére az F3-ban a túlélés közel 100%-os volt. 

A genotípusok nem voltak olyan tisztán elkülöníthet ek, mint az F2-ben való 

térképezéskor, mert a mintavétel sajátosságaiból adódóan a DNS extraktum egy keverék volt. 
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A növények kis mérete miatt (szikleveles állapot) egy mintához 10 csíranövényb l random 

módon gy jtöttünk levélmintákat. Az F3 csíranövényeinek genotípusai között kis 

különbségek lehetnek az F2 gametogenezisekor bekövetkezett szegregációs események miatt. 

Emiatt a gélen foltintenzitásbeli eltérések voltak megfigyelhet k az In/Del markerek 

produktumai esetén. Ezek a foltintenzitás eltérések a Ler vagy a Cvi allélek DNS 

extraktumban való relatív mennyiségeivel korreláltathatók. A vonalak genotípusának végleges 

megállapítására három ismétlés volt.  

A hét F3 vonal genotipizálása négy esetben meger sítette, míg három vonal esetén 

nem az F2 térképezésének eredményét. Ennek megfelel en négy vonalat választottunk ki a 

SAS1 okozta morfogenetikai fenotípusos változások kísérletes ellen rzéséhez. A 18, 36, 37 és 

a 40-es (a számok technikai kódok) vonalakban a SAS1 QTL térképezhet  volt, amely után 

azt az eredményt kaptuk, hogy a QTL a 11,2 MB régióban helyezkedik el a 2. kromoszómán 

(29. ábra). Ebben a régióban az Erecta (ER), illetve az Erecta-szer  gének (ERL1, ERL2) 

találhatók, melyek általános, szerteágazó szerepet töltenek be a fotomorfogenetikus 

folyamatokban. 

 

 

 

29. ábra A SAS1 QTL térképezése. Az ábra jobb oldalán az a négy Ler(Cvi) NIL2-8 van 

felt ntetve, melyeket sikerült genotipizálni mindhárom markerrel az F2 és az F3 generációban 

is. A QTL pozíciója a Cvi introgresszión belül a 11,2 MB-os régióra tehet . 
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5.4.3. SAS1 jellegek fenotípusos vizsgálata  

 

Az F3 populáció genotipizálása és a heterozigóta egyedek szelektálása után felneveltük az F3 

generációt a 18, 36, 37 és 40-es számú NIL 2-8 vonalból. Alacsony h mérsékleten (16°C) és 

alacsony R/FR megvilágítás alatt neveltük a növényeket a SAS1 fenotípusos jellegeinek 

megfigyelésére. 

 

30. ábra Az F3 generáció Ler(Cvi) NIL2-8 négy vonala, amelyben a SAS1 kezdeti 

morfogenetikai jellegei láthatóak voltak. A kép 11 nappal az alacsony R/FR megvilágítás 

kezdete után készült. A h mérséklet 16 °C volt. A képen a megnyúló petiólumok, mint a 

SAS1 els dleges jellegei figyelhet k meg (a 18 vonal esetén ez a jelenség kevésbé volt  

megfigyelhet ).  

 

A SAS polimorfizmusa h mérsékletfüggést mutat. Korábbi megfigyelések szerint 20°C 

feletti h mérsékleten a növények fokozott magasságnövekedéssel, megnyúlt levél-, illetve 

petiólumhosszal reagálnak az alacsony R/FR megvilágításra (SAS1). Egy héttel az alacsony 

R/FR megvilágítás kezdete után 16 °C-on még nem volt megfigyelhet  a SAS1 (megnyúlt 

petiólum, fokozottabb hosszanti növekedés). A kezdeti különbségek a 

petiólumhosszabbodásában voltak megfigyelhet k a 10. naptól. A 25 és a 90-es vonal kett s 

rekombináns Ler genotípusnak bizonyult. A legkifejezettebben a 36, a 37 és a 40-es 

vonalakban voltak megfigyelhet k a fotomorfogenetikus változások. A 18-as vonal esetén a 

SAS1 jegyei kevéssé voltak kifejezettek (30. ábra). 
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Az F2 és F3 genotipizálásának és az élettani vizsgálatok megfigyelésének eredményei 

jól korreláltak (XII. táblázat). 

 

XII. táblázat A SAS1 QTL térképezés és a fenotípus vizsgálat eredményének 

összehasonlítása a Ler(Cvi) NIL2-8 F2 és F3 generációban. A QTL pozíciója a Cvi 

introgresszión belül a 11,2 MB-os régióra tehet  (Het: heterozigóta, ?: ismeretlen genotípus). 

  Ler(Cvi) NIL 2-8   

 Markerek (Mb) 18 36 37 40 

F2 12.65 Het Ler Ler Ler 

 11.61 Het Het Het Het 

 11.16 Ler Het Het ? 

F3      

  18 36 37 40 

 12.65 Het Ler Ler Ler 

 11.61 Het Het Het Het 

 11.16 Ler Het Het Het 

 Hipokotil megnyúlás Gyenge Kifejezett Kifejezett Kifejezett 
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6. Az eredmények megvitatása 

 

6.1. A fény hatása a búza hidegedzése alatt   

 

6.1.1. A hideg indukálta génexpresszió változásai  

 

A fénynek jelent s szerepe van a hideg-indukálta fagyt rés kialakulásában az ével  és a 

kétnyári fajok esetén (Lewitt és mtsai. 1980), így a gabonafélékben is (Gray és mtsai. 1997, 

Apostol és mtsai. 2006, Janda és mtsai. 2007, Szalai és mtsai. 2009). Arabidopsis-ban 

megfigyelték, hogy a hideg és a fény hatása különálló faktorként mutatkozott meg, mert több 

különböz  h mérsékleten is kialakult a faggyal szembeni tolerancia 12 órás vagy hosszabb 

idej  megvilágítás alatt (Wanner és Juntilla 1999). Arabidopsis Col-0 ökotípus és az ice (a 

fagytolerancia kialakulásához szükséges transzkripciós faktor hiányos) mutáns transzkripciós 

profiljának összehasonlításával megállapították, hogy sok hidegfügg  gén aktivitása már a 

hideghatás el tt is eltér  volt (Lee és mtsai. 2005). A fagyt rés kialakulásához szükséges 

gének feltárására két búzafajta – egy szi: az Mv Emese, illetve egy tavaszi: Nadro – esetén 

vizsgáltuk az teljes génexpressziós mintázat változását alacsony h mérsékleti edzés (5 °C) 

során két eltér  er sség  megvilágítás mellett (normál fényintenzitás, NL,  PPFD=250 µmol 

m-2 s-1; alacsony fényintenzitás, LL, PPFD=20 µmol m-2 s-1). A micorarray vizsgálatból kapott 

adatok feldolgozása során négy összhasonlítást végeztünk: Mv Emese NL vs Nadro NL, Mv 

Emese LL vs Nadro LL, Mv Emese NL vs Mv Emese LL, Nadro NL vs Nadro LL. Az 

aktivitásváltozás adatok els dleges redukálása és a stresszanyagcserében szerepet vagy 

feltételezett szerepet betölt  gének keresésével közelebb kerülhetünk a hidegstressz alatti 

szignalizáció és a metabolikus m ködések megértéséhez.  

Lee és mtsai. (2005) Arabidopsisban 939 hidegindukált génexpresszió változását 

figyelték meg, melyb l 655 aktivitásemelkedést, 284 pedig aktivitáscsökkenést mutatott. Mv 

Emesében 97 míg  Nadroban 106 gén aktivitásemelkedését mutattuk ki, aktivitáscsökkenést 

Emesében 387 míg Nadroban 243 gén esetében tapasztaltunk. A magas FC (fold change) 

érték , szignifikáns aktivitásváltozást mutató gének egy része a fotoszintetikus apparátushoz 

vagy a növényi sejt más részeihez köt dik, mások általános stresszproteinek (CBF 

transzkripciós faktorok, LEA proteinek, dehydrinek, alacsony h mérséklet indukálta 

proteinek), a membránok szintézisében és integritásában szerepet játszó enzimek 

(foszfoetanolamin N-metiltranszferáz). A LEA proteinek a magasabbrend  növényekben 

f leg a szárazságstressz okozta dehidratáció ellen nyújtanak védelmet (Amara és mtsai. 2012, 
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Hong-Bo és mtsai. 2005). Vizsgálatunkban kimutattuk a LEA proteinek fokozott 

expresszióját, amely a hidegstressz indukálta fagyt résre való felkészülés egyik része lehet. 

Más gének aktivitásváltozása a hidegstressz elleni védekezésben szerepet játszó egyes 

hormonok (ABA, etilén) szintézisének enzimjeit kódolják (aldehid oxidáz-2, 1-

aminociklopropán-1-karboxilát oxidáz). Arabidopsis-ban Lee és mtsai. (2005) szintén több, 

növényi növekedésszabályzó vegyület szintéziséért felel s gén expresszióját figyelték meg a 

hideg hatására (auxinok, giberellinsav, ABA).  

Egyes ozmotikumok szintézisében szerepet játszó enzimek (fruktán 1-

fruktoziltranszferáz), valamint közvetlenül vagy közvetve a fotoszintézisre ható vegyületek 

génjeinek (feoforbid-a oxigenáz, klorofill köt  proteinek, citokróm P450) aktivitásváltozása 

ugyancsak kimutatható volt. A visszafordíthatatlan fagykárosodást többek között a 

membránok szétesése, ez által a klorofill-protein komplexek károsodása és a fotoszintézis 

aktivitásának csökkenése okozza, melyek megakadályozásában fontos az ozmotikumok 

szerepe, egyes cukroké, illetve a proliné (Wanner és Juntilla 1999). A fruktánokról szintén 

bebizonyították, hogy az áttelel  növényekben, mint a búzában is, fontos szerepük van a 

stressz elleni védekezésben (Kawakami és Yoshida 2005). Vizsgálatunkban több olyan gént is 

kimutattunk, melyek terméke a membránok stabilizálásában és a membránlipid 

anyagcserében, illetve ozmotikumok szintézisében (foszfoetanolamin N-metiltranszferáz, 

fruktán 1-fruktoziltranszferáz) vesz részt. A feoforbid a oxigenáz aktivitás valószín leg a 

fotoszintetikus apparátus károsodása okozta klorofillszint megváltozásának hatására mutatott 

magasabb értéket (Chung és mtsai. 2006). A citokóm P450 tartalmú enzimeknek fontos 

szerepük van a lipid, a fenolos vegyületek, a terpenoid vagy az alkaloidák metabolizmusában 

(Schuler 1996). A citokróm P450 gén hideg hatására történ  aktivitásváltozását Arabidopsis-

ban Bilodeau és mtsai. (2002) szintén leírták.  

A foszfoetanolamin N-metiltranszferáz a glicinbetain (betain) szintézisének egyik 

kulcsenzime. A betain szintézisének kulcsenzimei a kolin-monooxigenáz, a foszfoetanolamin 

N-metiltranszferáz, melyhez az S-adenozil-L-metionin szolgáltatja a metilcsoportot. A 

foszfoetanolamin N-metiltranszferáz mellett az S-adenozil-L-metionin szintjét szabályozó 

egyik enzim, a 3-demetilubikinon-9 3-metiltranszferáz génjének aktivitásváltozását is sikerült 

kimutatnunk.  

Vizsgálataink, illetve mások eredményei alapján (Mato és mtsai. 1997) úgy t nik, hogy 

az S-adenozil-L-metionin szintje, amely többek között a betainszintézishez is szükséges, az S-

adenozil-L-metionin szintáz, a foszfoetanolamin N-metiltranszferáz, illetve a kolin-

monooxigenáz által szabályozott. A betainnak a szárazságstressz elleni védekezésben való 
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szerepét leírták kukoricában és cirokban (Agboma és mtsai. 1997), illetve gyapotban (Gorham 

és Jokinen 1998). Egy sót r  laboda fajban (Atriplex nummularia) kimutatták, hogy a 

betainnek jelent s szerepe van az ozmotikus stressz károsító hatásai ellen (Tabuchi és mtsai. 

2005). Búzában is megfigyelték betain, valamint a glutamin, prolin, 4-aminovajsav, illetve 

más aminosavak akkumulációját 4 °C-os hidegakklimáció hatására (Naidu és mtsai. 1991). 

A kezelések között csak két gén mutatott átfedést. Az egyik az ACC-oxidáz, mely az 

etilén bioszintézisében játszik kulcsszerepet. Rozsban 5 °C-os hidegkezelés hatására 

megemelkedett etilénszintet, valamint antifreeze protein expressziót mutattak ki (Yu és mtsai. 

2001). Az alma termésében 4 °C-os hidegkezelés hatására Leliévre és mtsai. (1995) 

megemelkedett ACC-oxidáz aktivitást találtak. A másik a GST enzim génje. Fagyérzékeny 

növényekben bebizonyították, hogy a GST-nek fontos szerepe van a fagyt rés kialakulásában. 

Burgonyában Seppänen és mtsai. (2000) alacsony h mérséklet és magas fényintenzitás 

mellett a GST transzgén megemelkedett expresszióját mutatták ki. GST transzgént hordozó 

Arabidopsis esetén Huang és mtsai. (2009) a hideg hatására magas GST aktivitást, valamint 

prolin és klorofillszintet tapasztaltak. Transzgenikus rizsnövényekben szintén kimutatták GST 

hidegt résfokozó hatását (Takesawa és mtsai. 2002). Ezen tényez k mindegyike a fagyt rés 

megemelkedéséhez vezet.  

Az Mv Emesében LL hatására megemelkedett a foszfoetanolamin metiltranszferáz gén 

aktivitása és többek között lecsökkent a ferredoxin-NADP(H) oxidoreduktáz, aldehid oxidáz-

2 és az ATPáz subunit 8 génjeinek aktivitása. A Nadroban emelkedett aktivitást mutatott a 

low-temperature-induced protein és a germin-like protein 2a génje, míg csökkent a 

kloroplasztisz pigmentköt  fehérje CP24, a korai fény indukálta fehérje és a fruktán:fruktán 1-

fruktoziltranszferáz génjének az aktivitása. A tavaszi fajtában a fruktán:fruktán 1-

fruktoziltranszferáz aktivitásának csökkenése valószín leg az ozmotikumképz dés 

csökkenését is jelentheti. A fény közvetlen szerepe a fagyt rés kialakulása során valószín leg 

a fotoszintézis intenzitásának növelésében van, amely befolyással van az ozmotikumok 

képz déséhez szükséges CO2 megkötésére, és ezáltal a szénhidrátok szintézisére (Wanner és 

Juntilla 1999). 

Azok a gének, melyek NL és LL függ ek voltak az Mv Emesében, a Nadroban is 

hasonló expressziós mintázattal rendelkeztek LL esetén. Ilyen volt a 3-dimetilubikinon-9,3-

metiltranszferáz és az aldehid-oxidáz-2 génje, melyek aktivitása csökkenést mutatott. A 3-

dimetilubikinon-9,3-metiltranszferáz az S-adenozil-L-metionin S-adenozin-L-homociszteinné 

alakulását katalizálja. Az S-adenozil-L-metionin anyagcseréje hatással van számos, 

transzmetilációt igényl  biokémiai reakcióra. Mindemellett két poliamin, a spermidin és a 
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spermin bioszintézis el anyaga (Roje és mtsai. 2006). A 3-dimetilubikinon-9,3-

metiltranszferáz vizsgálataink során tapasztalt expresszióváltozása a poliamin-anyagcsere 

hideg általi befolyásoltságára utalhat. Az aldehid-oxidáz-2 gén aktivitás változása az ABA 

anyagcseréjének változásaira utal. Arabidopsisban négy aldehid oxidáz enzim van. Ezek 

szervspecifikus kifejez dés ek, az ABA szintézis utolsó lépését katalizálják. Az ABA 

fejl désélettani szabályzó szerepe mellett a különböz  stresszek elleni védekezésben is részt 

vesz (Xiong és Zhu 2003, Seo és mtsai. 2000). 

Több, a stressszhez köt d  gén (dehidrinek, CBF transzkripciós faktorok) aktivitása NL 

esetén magasabb volt az Mv Emesében, mint a Nadroban, amely ezen géntermékek magasabb 

szintjére utal az szi fajtában. A dehidrinek szintén fontos, membránvéd  szereppel 

rendelkeznek (Rorat 2006). A CBF génekr l bebizonyosodott, hogy fontos a szerepük a hideg 

indukálta fagyt rés kialakításában (Zhou és mtsai. 2010, Thomashow 2001, Thomashow 

1999). Winfield és mtsai. (2010) a chilling folyamata során többek között a CBF regulon 

génjeinek fokozott expresszióját mutatták ki. A CBF expresszió az edzési h mérséklett l és a 

fényt l való függést mutat (Campoli és mtsai. 2009). 

Búzában végzett globális génexpressziós vizsgálataink alapján a hidegperiódus alatt a 

fényintenzitás fontos befolyásoló tényez nek bizonyult. A szignifikáns expresszióváltozást 

mutató gének FC értékeinek varianciája alapján végzett f komponens analízis (PCA) 

eredmény megmutatta, hogy a gének aktivitásváltozása els sorban fényintenzitástól és az 

adott fajtától függ. A génexpressziós vizsgálat és a transzkriptum abundancia mérésének 

eredményei között pozitív korreláció volt kimutatható (Majláth és mtsai. 2012). 

 

6.1.2. Ozmotikumok, antioxidánsok 

 

A prolin egy összetett hatású vegyület, melynek fontos szerepe van többek között a 

hideg káros hatásainak mentesítésében, egyrészr l az ozmotikus és citoszólikus pH egyensúly 

fenntartásában, másfel l ROS-mentesít ként és chaperonként is m ködik. Fagypont alatti 

h mérsékleten membránok stabilizációjában is szerepet játszik (Hare és mtsai. 1998, Yancey 

2005). 

szi (Mv Emese) és tavaszi (Nadro) búzafajták hidegedzése után azt tapasztaltuk, hogy 

az edzés végére NL mellett a kontrollhoz képest szignifikánsan magasabbak voltak a prolin 

értékek. LL esetén egyik fajta esetén sem volt kimutatható változás. Konstantinova és mtsai. 

(2002) a prolinszintézis kulcsenzimét túltermel  transzgenikus dohány vonalakban kimutatták 

a prolin fagystressz elleni kiemelked  szerepét. Vizsgálatunk eredményei megegyeznek 
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azokkal a megfigyelésekkel, melyek szerint sóstressz indukálta prolinszint emelkedés 

kifejezetebb volt a magasabb fényintenzitásokon, mint az alacsonyabb megvilágítási 

viszonyok mellett (Ábrahám és mtsai. 2003, Arora és Saradhi 2002, Fedina 2002). 

Arabidopsis Col-0 növényekben a prolin akkumulációja szintén a fényintenzitásfüggést 

mutatott. Koncentrációjának emelkedése a fagyhatás kezdete után egy nappal jelentkezett. A 

növényekben ekkorra már kialakult a fagytolerancia, ami arra utal, hogy prolin nem az 

els dleges fagyhatások ellen, hanem inkább az alacsony h mérséklet okozta, hosszabb távú 

szárazságstressz elleni védekezésben vesz részt (Wanner és Juntilla 1999). Eredményeink 

alapján az el z höz hasonló megállapítást tehetünk. A prolin szintje a hidegedzés 3. napján 

érte el a legmagasabb szintet, majd kissé lecsökkent, de mindvégig magasabb maradt, mint az 

edzés el tt, melynek a vizsgált búzafajtákban való jelent s szerepére utalhat a hideg okozta 

kedvez tlen ozmotikus viszonyok elleni védelem terén. 

Az Mv Emesében és a Nadroban a hidegedzés alatt hasonló tendenciákat tapasztaltunk 

mindkét fajta és megvilágítás esetén az összes fenolos vegyület tartalom változásaiban. Nadro 

esetén mindkét fényintenzitás alatt, míg az Mv Emesében csak a NL esetén volt magasabb a 

fenolos vegyületek szintje a hidegedzés utolsó napjára. Kimutatták, hogy egyes polifenolok 

gátolják a lipidperoxidációt (Millic és mtsai. 1998), amely egyik, a hidegstressz hatására 

bekövetkez  kedvez tlen változás. Több növényfaj vizsgálatával kimutatták, hogy a magas 

polifenoltartalom er s korrelációt mutat a összantioxidáns kapacitással (Katalinic és mtsai. 

2006).  

Vizsgálataink során nem találtunk egyértelm  kapcsolatot a fenolos vegyületek és a 

búza hidegakklimációja között. Az a megfigyelés, hogy az szi fajtában csak a NL mellett 

volt szignifikánsan magasabb a fenolos vegyületek szintje valószín leg azzal magyarázható, 

hogy a megfelel  fagyt rés kialakulásához a NL a legmegfelel bb, amelyet gabonafélékben 

már számos tanulmányban leírtak (Gray és mtsai. 1997, Apostol és mtsai. 2006, Janda és 

mtsai. 2007, Szalai és mtsai. 2009). 

 

6.2. Az alacsony h mérséklet élettani hatásai Arabidopsis-ban 

 

6.2.1. Fagyt résbeli különbségek 

 

A búzában kapott eredmények mellett a hideg- és fagyt rés tanulmányozása 

Arabidopsis-ban is új eredményekkel szolgálhat. A h mérsékleti jelátvitel molekuláris 

mechanizmusa meglehet sen kevéssé ismert. A mutáns és transzgenikus él lények jó alapot 
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nyújtanak a hidegt rési folyamatok jelátviteli mechanizmusának tanulmányozására. Számos 

olyan Arabidopsis természetes változat létezik, melyek a fagyt résben egymástól eltér ek a 

CBF és COR gének expressziójának eltérései miatt (McKhann és mtsai. 2008).  

Arabidopsis hos10-1 (high expression of osmotically responsive genes) mutánsokat 

nyolc napig 4 °C-on akklimatizálták. A fagyasztás közben a 30 percenkénti 2 °C-os 

h mérsékletcsökkenés bizonyult a legmegfelel bbnek. Hét nappal a fagyasztás után a nem 

edzett egyedek -6 °C alatt elpusztultak. A hidegedzett egyedek némelyike -8 °C-on is túlélt, 

azonban -10 °C-on nem találtak túlél  egyedet (Zhu és mtsai. 2005).  

Vizsgálatunkban a -9 °C-os fagyasztás után 21 nappal mindegyik genotípus esetén 

hasonló volt a túlél k aránya. A legalacsonyabb számú a GLOáz esetén, míg a legmagasabb 

számú túlél  pedig a sid2 növényeknél volt. Újabb irodalmi adatok szerint a GLOáz 

transzgenikus növények AA szintje önmagában nem is jelent sen magasabb, mint a vad 

genotípusé. Az AA-hiányos mutánsokban (vtc) azonban a GLOáz transzgén expressziója az 

AA szint helyreállását okozta (Radzio és mtsai. 2003). Az AA mérésünk eredményei is ezt 

támasztották alá. Megjegyzend  azonban, hogy más fajokban (burgonya) a GLOáz transzgén 

az AA-szint 141%-os emelkedését okozta. A transzgenikus növények ellenállóképessége 

magasabb volt különböz  abiotikus stresszekkel (metil-viologén, NaCl, mannitol) szemben 

(Hemavathi és mtsai. 2010). GDP-D-mannóz-foszforiláz transzformáns és kontroll 

paradicsom növényekben megn tt az AA és a DHA szint, amely kapcsolatba hozható volt 

azok megemelkedett hidegt résével (Li és mtsai. 2011). A GLOáz vonalak fokozott 

pusztulása – hipotézis szintjén – kapcsolatban állhat a kontroll h mérsékleten magas AA szint 

okozta ROS csökkenéssel, amely más, a fagy káros hatásai ellen véd  folyamatok 

szignalizációjára befolyással lehet. 

-11°C-on csak a Col-0, a sid2 esetén voltak túlél  egyedek. A Col-0 egy fagyt r  

ökotípus (Gilmour és mtsai. 1988, Thomashow 1994, 1999, Warren és mtsai. 1996, Knight és 

mtsai. 1999). Egy napig tartó 1 °C-os, 16 órás megvilágítás melletti hidegedzés után képes 

túlélni a -8 °C-on történ  fagyasztást. Két vagy három napig tartó hidegedzés után a -12 °C 

túlélésére is képesek (Wanner és Juntilla 1999). Ez utóbbi megfigyelés összhangban van 

azokkal az eredményeinkkel, mely szerint négy napos hidegakklimáció után mind -9 °C-on, 

mind -11°C-on a vad, illetve az AA és a SA hiányos mutánsok között is voltak túlél  

egyedek. Megfigyelésünk szerint a hidegakklimációhoz a négy napig tartó 4 °C-os 

körülmények is elegend k. A fagyasztási tesztekb l kapott túlélési különbségek bizonyítják, 

hogy a különböz  élettani jellegekre és stresszellenes jelátviteli utakra mutáns és 

transzgenikus Arabidopsis változatok fagyt rése meglehet sen eltér . 
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6.2.2. A hideg hatása a fotoszintézis m ködésére: klorofillszint és kvantumhatékonyság 

 

A fagyt résbeli eltérések hátterének feltárására a fotoszintézis m ködésének vizsgálata 

els rend , mivel ez a folyamat a növény energiatermelésének alapja. A kloroplasztiszban PSI 

és PSII a legjelent sebb ROS-képz k. Ha töltésszétválasztás és az elektrontranszport nem 

m ködik rendesen, az ROS képz déshez vezet, melynek káros hatásairól számos tanulmány 

született (Gill és Tuteja 2010, Mittler és mtsai. 2004, Dr kiewicz és mtsai. 2003).  

A fotoszintézis hatékonyságát nagyban befolyásolhatja a klorofill molekulák 

mennyisége. A klorofill-a és b fontos fotoszintetikus pigmentek, melyek mennyisége 

stresszhatásra megváltozhat. Vizsgálatunkban a klorofilltartalom mérése után a GLOáz 

hasonló tendenciát mutatott, mint a Col-0 és a sid2. A -9°C-os fagyasztás után mért 

klorofillszint a kontroll értékekkel általában közel azonos volt. Ennek egyik lehetséges 

magyarázata a hidegedzés klorofillanyagcserére való adaptációs hatása lehet. Búzában 

hidegedzés utáni génexpressziós vizsgálattal  kimutatták a feoforbid-a oxigenáz aktivitás 

változását (Majláth és mtsai. 2012), amely a klorofill degradáció egyik enzime (Chung és 

mtsai. 2006). A hidegedzés azonban a -11 °C-os fagyasztás hatásával szemben kevésbé 

bizonyult hatékonynak. 

A csökken  h mérséklettel csökken  klorofilltartalom volt megfigyelhet , 

különösképpen a vtc2-1 mutáns és a NahG transzgenikus fajta esetén. Ezeknél a fajtáknál a 

klorofilltartalom -9 °C-on is alacsonyabb volt, mint a kontroll, illetve az edzési 

h mérsékleten. Ennek a két fajtának az esetében a hidegedzés hatékonysága alacsonyabb 

lehetett, mint a többi genotípus esetén. Az eds5 az összes többit l különbözött, ennél sem az 

edzési h mérsékleten, sem pedig a -9°C-on nem volt csökkenés, csak -11°C-on. Demmig-

Adams (1990) hideg hatására a klorofill- és karotinoidtartalom jelent s megváltozását 

tapasztalta. A kartinoidoknak fotoprotektív szerepük van. 

Az Fv/Fm a fotoszintetikus apparátus m ködésének, de általában a növény általános 

állapotának jó indikátora lehet (Demmig-Adams és mtsai. 1992), melynek értéke 

„stresszmentes” állapotban (az egyed ökológia igényeihez közeli, optimális állapotban) 0,8 

körüli (Krause és Weis 1991, Larcher 2003). Az egyes genotípusok Fv/Fm értékeit adott 

h mérsékleten összehasonlítva 0,8 körüli meglehet sen kismérték  változásokat 

tapasztaltunk, melyek arra utalnak, hogy a mutánsok és transzgenikus vonalak között azonos 

h mérsékleten nincs jelent s különbség. 

A 4 °C-os hidegedzés hatására szignifikánsan alacsonyabb Fv/Fm értékeket mértünk. 

Négy nappal a -9 °C-os fagyasztás után a növények az edzési h mérséklethez képest ismét 
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magasabb, kontroll közeli Fv/Fm értéket mutattak. A -11 °C-os növények Fv/Fm értékei voltak 

a legalacsonyabbak az összes többi kezelési h mérsékleten mértekhez viszonyítva. Egy 

vizsgálatban eltér  földrajzi szélességekr l származó, különböz  fagyt rési hátter  

Arabidopsis változatokat hasonlóan 4 °C-os hidegedzésnek, majd fagytesztnek vetettek alá. A 

h mérséklet csökkenésével lecsökkent az Fv/Fm és az Fs értéke, melyek az F0-hoz hasonlóan 

összefüggést mutattak a hidegt réssel (Mishra és mtsai. 2011). A -11 °C-on mért Fv/Fm 

értékeket a kontroll h mérsékleti értékekkel összehasonlítva a csökkenés minden esetben 

szignifikáns volt, mely jól tükrözi a PSII károsodását ezen a h mérsékleten. A GLOáz 

transzgenikus növények bizonyultak a legérzékenyebbnek a fagyhatással szemben, mivel ezen 

a h mérsékleten minden egyed elpusztult, így az Fv/Fm sem volt mérhet . 

Az Fv/Fm-mel összehasonlítva a hideg hatására a ∆F/Fm’ azonban érzékenyebb 

paraméternek bizonyult, amely PSII klorofill komplexeinek aktuális (fényadaptált állapotban 

lév ) kvantumhatékonyságát jelzi. Ennél a hidegedzés hatására mindegyik genotípus esetén 

szignifikáns csökkenést tapasztaltunk. A kvantumhatékonysági paraméterek csökkenése – 

amely a ∆F/Fm’ esetén volt a legkifejezettebb – az alacsonyabb klorofillszinttel, illetve az 

emiatt mérhet  alacsonyabb fluoreszcenciával is magyarázható. A kvatumhatékonyság 

csökkenésének azonban a klorofilltartalom csökkenésén kívül más okai is lehetnek. Az egyik 

lehetséges ok a klorofill-protein molekulakomplexek, a reakciócentrumok elrendez désének 

megváltozása. A másik a hideg hatására lelassult elektrontranszport és az emiatt megnövekv  

ROS koncentráció. Ha a levezet  mechanizmusok nem megfelel en m ködnek (pl. LHCII-

PSI kapcsolat (Amunts és mtsai. 2010), akkor a PSII fluoreszcencia hozama növekszik és a 

kvantumhatékonyság csökken. Az edzési h mérséklet csökkenti a CO2 megkötését, ezáltal 

csökken az elektrontranszport ráta (Demmig-Adams és mtsai. 1992). A töltésszétválasztásból 

származó többlet energia miatt a fluoreszcencia intenzitás megemelkedése, illetve a PSII 

aktivitás csökkenése léphet fel (Hüner és mtsai. 1993). A megnövekedett gerjesztési nyomás 

kivédésére a gerjesztési energia levezet  mechanizmusai mellett a növények a 

szénhidrátanyagcsere szabályozása révén is képesek válaszolni (Huner és mtsai. 1998).  

Az általunk kapott eredmények alapján hasonló megállapítást tehetünk, azzal a 

különbséggel, hogy ha nem közvetlenül a fagyasztás után, hanem néhány nap regenerációs 

id  elteltével mértük a kvantumhatékonyságot, akkor úgy t nik, hogy egy bizonyos kritikus 

minimum h mérsékletig a növény képes a regenerációra, melyet a fotoszintézis helyreállása 

jelez. Col-0 és Ler ökotípusok, illetve mutánsaik esk-1 (eskimo-1) és frs-1 (freezing sensitive-

1) vizsgálatával a fagyt rés, illetve az elkerülés közötti különbségeket tárták fel. Az Fv/Fm és a 
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klorofilltartalom változásai alapján fotoszintetikus apparátusban nem tapasztaltak jelent s 

károsodást (Reyes-Díaz és mtsai. 2006).  

A vizsgálatainkhoz felhasznált genotípusok fagytoleranciája alapján úgy t nik, a kritikus 

h mérséklet a -10 °C lehet. Hasonló vizsgálatban, de más változatok használatával a 

hidegedzett egyedek némelyike -8 °C-on is túlélt, azonban -10 °C-on nem találtak túlél  

egyedet (Zhu és mtsai. 2005).  

 

6.2.3. Az aszkorbáttartalom és az enzimatikus ROS-mentesítés 

 

Hideg hatására csökken az antioxidáns enzimek aktivitása, amely a mitokondriumban, 

illetve a kloroplasztiszban elekronátmeneti reakciókhoz vezet, a kloroplasztikus 

elektrontranszportlánc túlredukálttá válik, az elektronáramlás lelassul, amely a reaktív oxigén 

fajták fokozott (ROS) képz déshez és a sejtekben való felhalmozódásához vezet (Ruelland és 

mtsai. 2009). A ROS akkumulációnak többféle káros hatása van, melyek közül a membránok 

degradációja (lipidperoxidáció), a fehérjék és a DNS oxidációja a legfontosabb (Gill és Tuteja 

2010). 

A ROS semlegesítésében az egyik legfontosabb folyamat az aszkorbát-glutation ciklus 

(AGC). A ciklus enzimreakciói révén az oxidált aszkorbát (AA) és a glutation forma 

visszanyeri a redukáló képességét a fotoszintézis vízbontásából származó protonokból illetve 

elektronokból (Noctor és Foyer 1998, Dr kiewicz és mtsai. 2003, Foyer és Noctor 2011).  

Az AA az AGC és a ROS semlegesítés fontos résztvev je (Müller-Moulé és mtsai. 

2002). A redukált AA szintje kontroll és edzési h mérsékleten a vtc2-1-ben szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint a Col-0-ban. Irodalmi adatok szerint a vtc2-1-ben a többihez képest 

jóval alacsonyabb az AA szintet mértek (a Col-hoz viszonyítva annak mintegy tized része) 

(Mukherjee és mtsai. 2010, Conklin és mtsai. 1996), amely a mért adatainkkal szintén 

hasonlóságot mutatott. A GLOáz transzgenikus vonal redukált AA tartalma sem a kontroll, 

sem az edzési h mérsékleten nem bizonyult egyértelm en magasabbnak a vad genotípussal 

összehasonlítva. Saláta és dohány GLOáz transzgenikus növényekben hétszer magasabb AA 

szintet mutattak ki (Jain és Nessler 2000). Radzio és mtsai. (2003) vizsgálatai szerint az 

Arabidopsis Col-0 genotípus GLOáz transzgént hordozó vonalaiban az AA tartalom hasonló 

értéket mutatott, mint a transzgént nem hordozó genotípusban. Ugyanakkor a vtc 

mutánsokban a GLOáz transzgén a mutáció helyreállását okozta. Vizsgálatunkban a SA 

hiányos genotípusok AA szintje szignifikánsan nem tért el a Col-0-tól, kivéve az oxidált 

formát a sid2 esetében, amely kissé magasabb volt. Edzési h mérsékleten magasabb volt az 
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eds5 totál és redukált AA szintje, mint a Col-0 esetén. Mukherjee és mtsai. (2010) vtc, eds5 és 

vtceds mutánsok Pseudomonas syringae fert zése után szintén magasabb aszkorbát szintet 

mutattak ki. Wang és mtsai. (2011) SA hiányos Arabidopsis mutánsokban ugyancsak a 

magasabb AA szint hatásának tulajdonítják a vírusfert zés elleni sikeres védekezést.  

A hidegedzés hatására a kontroll h mérsékleten mértekhez képest szignifikánsan 

lecsökkent a Col-0 redukált, illetve a sid2 oxidált AA formája. A Col-0, illetve a vtc2-1 

genotípusban  kisebb mértékben, de szintén csökkent AA formák mennyisége. Az SA hiányos 

mutánsokban, illetve transzgenikus NahG vonalban kevéssé változott vagy kismérték  

csökkenés figyelhet  meg. Ezen eredmények alapján úgy t nik, hogy a hideg kevéssé 

befolyásolja az AA tartalmat, amely más védekezési utak meglétét is feltételezheti.  

A ROS mentesítéshez elérhet  redukált AA tartalmat az AGC nagyban befolyásolja. 

Búzafajták vizsgálatakor hidegedzés hatására kimutatták a GR, a MDHAR és az APX gének 

expressziójának emelkedését (Baek és Skinner 2003). A ciklus enzimei közül az egyik 

legfontosabb a glutation-reduktáz (GR). Vizsgálatainkban az aktivitása a hideg hatására 

mindegyik genotípus esetén szignifikánsan megemelkedett.  

Az aszkorbát-peroxidáz (APX) enzimaktivitás minden genotípus esetén magasabb volt, 

mint a hidegedzés el tt, azonban szignifikáns változás csak az eds5 és a sid2 esetén volt 

megfigyelhet . Ez a megfigyelés összefügghet Wang és mtsai. (2011) megfigyelésével, 

miszerint a SA hiányos Arabidopsis mutánsokban vírusfert zés hatására megemelkedett AA 

szintet tapasztaltak, melynek a SA hiányával szemben szerepe lehet a sikeres védekezésben. 

Annak ellenére, hogy a SA hiányos mutánsokban a hideg nem okozott különösebb változást 

az AA szintjében, mégis feltételezhet , hogy ezekben a genotípusokban az AA-nak fontos 

szerepe lehet a védekezésben.  

Az APX és a GR aktivitásának megemelkedése biztosíthatja a hidrogén-peroxid 

bontását és szabályozhatja a redukált glutation mennyiségét (Molina és mtsai. 2002). APX3 

transzgenikus Arabidopsis növények a több, más stressz mellett a hideggel szemben is 

ellenállóbbnak bizonyultak (Zhang és mtsai. 1997). Rizsben hideghatásra a levelekben 

megemelkedett APX, a gyökérben megemelkedett APX és GR aktivitást mutattak ki (Kuk és 

mtsai. 2003). Mások rizsben öt napig tartó 8 °C-os hidegedzés után magasabb AA szintet és 

APX aktivitást mértek, melyek a toleráns fajtákban a hideghatás után tovább megmaradtak, 

szemben az érzékeny fajtákkal (Guo és mtsai. 2006).  
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6.2.4. A szalicilsav és hidegstressz 

 

A szalicilsavról (SA) és rokon vegyületeir l újabban bebizonyosodott, hogy fontos 

szerepük van az abiotikus stressz folyamatok szignalizációjában. Alacsony koncentrációban 

átmeneti oxidatív stresszt okoznak a növényben, amely megnöveli az antioxidatív kapacitást, 

és ezáltal stresszvéd  anyagok szintézisét indukálja. A magasabb SA koncentráció a 

hiperszenzitív reakcióhoz hasonló sejtelhaláshoz vezethet. A SA-as kezelés és a hideg 

akklimatizációs folyamatok közös tulajdonsága, hogy átmenetileg megemelik a hidrogén-

peroxid szintet (Okuda és mtsai. 1991, Chen és mtsai. 1993a, Luo és mtsai. 2001). 

Kísérletesen bebizonyították, hogy a tápoldathoz adagolt, alacsonyabb koncentrációjú (0,5 

mM) SA-el kezelés hatására kukoricában kisebb mérték  volt a hidegkárosodás (Janda és 

mtsai. 1999).  

Vizsgálatunkban az edzési h mérsékleten a mutánsokban jóval magasabb volt a szabad 

oHCA tartalom, mint a Col-0-ban, amely a mutánsokban végbemen  oHCA közvetítette 

védekezési folyamatok fokozottabb m ködésére is utalhat. A hidegedzés hatására a NahG 

kivételével minden esetben csökkent a szabad oHCA szintje, amely a szabad forma 

védekezésben való kisebb jelent ségére utalhat. A kötött oHCA forma vad genotípushoz 

viszonyított mennyiségi arányai, illetve az akklimáció hatására bekövetkez  változások hideg 

elleni védekezésben való csökkent szerepére utalhatnak. szi búza hidegedzése során szintén 

oHCA felhalmozódást tapasztaltak (Janda és mtsai. 2007). Az oHCA valószín síthet , hogy 

nemcsak a SA el anyagaként funkcionál. Irodalmi adatok szerint más benzoesav 

származékokhoz hasonlóan képes védelmet nyújtani kukoricában a hideg ellen (Janda és 

mtsai. 2000, Horváth és mtsai. 2002), valamint kimutatták, hogy képes közömbösíteni a 

szinglet oxigént (Foley és mtsai. 1999), így valószín leg a SA bioszintézist l függetlenül az 

antioxidáns válaszban is szerepe lehet. Az oHCA más, SA rokon vegyületekhez hasonlóan 

csökkenti a katalázaktivitást. A SA katalázgátló hatását el ször dohányban mutatták ki (Chen 

és mtsai. 1993a), majd számos más növény esetében (Arabidopsis, paradicsom, uborka) is 

igazolták. A kataláz aktivitás csökkenésének hatására átmenetileg megemelkedik a H2O2 

mennyisége, amely képes más védekez  rendszereket aktiválni (Janda és mtsai. 1999, Janda 

és mtsai. 2000, Horváth és mtsai. 2002).  

Méréseink alapján a hidegedzés hatására a vtc2-1-ben és a GLOáz-ban szignifikánsan 

csökkent, míg a NahG-ben emelkedett a szabad forma mennyisége. Az SA kötött formájának 

az SA hiányos genotípusokban alacsonyabb volt a vadhoz viszonyítva. Hidegedzés hatására a 

vtc2-1-ben és az eds5-ben szignifikáns csökkenést tapasztaltunk.  
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Az Arabidopsis Col-0 és NahG növények növekedése alacsony h mérsékleten eltérést 

mutat. A két hónapos NahG növények mérete a vad növényekének két-háromszorosa is lehet. 

Scott és mtsai. (2004) méréseinkhez hasonlóan a SA szint emelkedését tapasztalták mindkét 

genotípusban a hideghatás alatt, melynek a növekedésbeli különbségekkel való kapcsolatát 

azonban nem tudták egyértelm en kimutatni. 

szi búzafajtákban hideg hatására a szabad SA mennyisége a levélben megn tt, a kötött 

SA-szint nem változott meg jelent sen (Janda és mtsai. 2007). Chen és mtsai. (1993b) az SA  

növekedés hatására megemelkedett H2O2 szintet mértek a sejtekben. Kukoricában H2O2 

adagolással bizonyos antioxidáns enzimek aktivitása megemelkedik, és ezzel párhuzamosan  

hidegt résük is fokozható volt (Prasad és mtsai. 1994). Durner és Klessig (1996) szerint a SA 

jelenlétében a kataláz peroxidatív m ködése fokozódik. A SA mint elektrondonor szerepel, és 

az enzimet lassabb peroxidatív reakcióba vonja. A kataláz enzim gátlása során a SA elektront 

ad le, és így szabadgyökké alakul. A SA-gyök lipidperoxidációt okozhat, és a keletkez  

lipidperoxidok részt vehetnek jelátviteli folyamatokban, például a SA-függ  rezisztencia 

kialakulásának folyamatában (Anderson és mtsai. 1998). Az Arabidopsisban kapott 

eredményeink a szabad és a kötött SA csökkenését jelezték a hideg hatására, melyek az el z  

megfigyelésekkel szemben más jelleg  szignalizáció meglétét feltételezik. Az aszkorbát (AA) 

tartalomban nem voltak jelent s változások kimutathatók a hideg hatására. A vizsgált 

antioxidáns enzimek közül jelent sen csak a glutation-reduktáz (GR), illetve csekélyebb 

mértékben az aszkorbát-peroxidáz (APX) esetén volt kimutatható aktivitásemelkedés. Az 

aszkorbát-peroxidáz a H2O2 szint csökkentésével akadályozhatja a H2O2 által indukált 

védekezési folyamatok kialakulását. Aktivitása csak az eds5-ben és a sid2-ban volt magasabb, 

bár a kofaktorának (AA) szintjét befolyásoló enzimnek, a mono-dehidroaszkorbát-

reduktáznak (MDHAR) nem volt kimutatható aktivitásváltozása ebben a két mutánsban. 

Ugyanakkor, az APX aktivitás fokozott GR m ködésével együtt biztosíthatja a H2O2 bontását 

valamint szabályozhatja a redukált glutation mennyiségét (Molina és mtsai. 2002). A 

glutationnak fontos szerepe van a ROS csökkentésében (Noctor és Foyer 1998, Foyer és 

Noctor 2011), melynek megfelel  szintje fontos a szignalizáció és a károsító hatások közötti 

egyensúly kialakulásához (Suzuki és Mittler 2006). 

 

6.2.5. A poliaminok szerepe a hideg elleni védekezésben 

 

Ismert, hogy a poliaminoknak (PA) szerepe van a különféle stresszhatások elleni 

védelemben (Kasukabe és mtsai. 2004, Shen és mtsai. 2000, Bouchereau és mtsai. 1999, 
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Evans és Malmberg 1989). Az antioxidáns enzimek, a SA hatásának vizsgálata után a PA-ok 

hidegstressz elleni védelemben betöltött szerepét igyekeztünk tisztázni. Irodalmi adatok 

szerint a PA-ok hideg elleni véd  szerepe abból áll, hogy egyrészt gátolják a lipid-

peroxidációt (Tachibana 2000), másrészt stabilizálják a membránok molekulakomplexeit 

(Bouchereau és mtsai. 1999, Besford és mtsai. 1993). 

Méréseink alapján úgy látszik, hogy a hidegedzés az agmatin és a spermidin szintjére 

nincs vagy csak kevés befolyással van. Más megfigyelések szerint kukoricában a spermidin 

szintje nem változott meg sem három napig tartó 5 °C-os h mérséklet, sem SA-as el kezelés 

hatására (Németh és mtsai. 2002). 

A hidegedzés hatására a putreszcin és a spermin szintjében szignifikáns mennyiségi 

eltéréseket tapasztaltunk. A putreszcin esetén megemelkedett, a spermin esetén lecsökkent a 

mennyiségük a 4 °C-os edzés hatására. Irodalmi adatok szerint a putreszcin akkumulációja és 

az alacsony h mérséklet okozta károsodások mértéke között egyenes arányosságot találtak 

hidegérzékeny zöldségekben és gyümölcsökben, melyet a spermidin és a spermin esetében 

nem tudták kimutatni (Kramer és Wang 1989, McDonald és Kushad 1986). Kukoricában 

háromnapos alacsony h mérsékleti kezelés hatására a putreszcin szint megemelkedett, míg az 

SA el kezelt növényekben már normál h mérsékleten nagyobb mérték  növekedést 

tapasztaltak, mely a hideg hatására kés bb nem változott (Németh és mtsai. 2002). Ennek 

egyik oka a fotoinhibíció növekedése lehetett (Szalai és mtsai. 1997).  A putreszcin szintje 

kukoricában szövetenként és szervenként eltér  lehet (Gao és mtsai. 2009).  Putreszcin 

hiányos Arabidopsis mutánsokban csökkent a hidegt rést tapasztaltak, melyeket küls leg 

adagolt putreszcinnel sikeresen regeneráltattak (Cuevas és mtsai. 2008). A putreszcin egyik 

hatásmechanizmusa, hogy hidegstressz során képes antioxidáns enzimekhez köt dni, vagy 

antioxidáns molekulákhoz kapcsolódni, mellyel meggyorsítja az intracelluláris migrációjukat 

az oxidatív stressz helyére (Bouchereau és mtsai. 1999). 

Az általunk vizsgált Arabidopsis fajtákban szignifikánsan lecsökkent a spermin 

koncentrációja. Más növényekben is kimutattak csökkenést. SA el kezelt 

kukoricanövényekben a hideg hatására lecsökkent a spermin szintje (Németh és mtsai. 2002). 

Cukkiniben kimutatták, hogy alacsony h mérséklet hatására megemelkedett mind a 

spermidin, mind a spermin mennyisége (Kramer és Wang 1989). A spermidin és a spermin 

szerepe abban állhat, hogy védelmet nyújtanak lipidperoxidáció membránkárosító hatása ellen 

azáltal, hogy egyrészt meggátolják a foszfolipidek lipid kett srétegen keresztüli mozgását, 

valamint stabilizálják a tilakoid membránok molekula komplexeit (Besford és mtsai. 1993, 

Popovic és mtsai. 1979).  
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A PA-ok el z ekben bemutatott mennyiségi változásai arra engednek következtetni, 

hogy a putreszcin és a spermin szintje a hideg által er sen befolyásolt. A putreszcin 

nagymérték  emelkedését annak átmeneti felhalmozódása is okozhatta. A spermin képz dése 

lassabb folyamat lehet. Erre utalhat az is, hogy putreszcin és a spermin szintjét 

összehasonlítva az edzési periódus végére a putreszcin mintegy 4–7szerese volt a sperminnek. 

Ez a feltételezett, a szintézis idejének eltolódása továbbiakban magyarázat lehet a spermin 

edzés után mért szintjének a kontroll h mérséklethez viszonyított csökkenésére is. Egy másik 

lehetséges ok a spermin gyors metabolizmusa lehet. Ez azonban még pontosan nem tisztázott. 

Az eredményeink alapján úgy t nik, hogy bizonyos antioxidáns enzimek mellett a 

poliaminoknak fontos szerepük lehet a hideg káros hatásaival szemben.  

 

6.2.6. Etilén-anyagcsere és hidegstressz 

 

Hidegérzékeny növények esetében a hideg etiléntermelést indukálhat (Tong és Yang 

1987). Az etilén stressz fiziológiai jelent sége pontosan még nem ismert, sem véd , sem 

szabályozó funkcióját nem mutatták ki. Rozsban a hideg és szárazságstressz alatt küls leg 

adagolt ACC(1-aminociklopropán-1-karboxilsav)-val sikerült az antifreeze proteinek 

expresszióját kiváltani 20 °C-on. 5 °C-os hidegkezelés hatására pedig megemelkedett 

etiléntermelést és az antifreeze proteinek expresszióját sikerült kimutatni (Yu és mtsai. 2001). 

Az etilén bioszintézis prekurzorának, az ACC-nak  a meghatározásával következtethetünk az 

etilén hidegedzés alatti változásaira. 

Az Arabidopsis mutánsok és transzgenikus vonalak vizsgálatával kontroll 

h mérsékleten sem az ACC, sem az MACC szintjében nem volt szignifikáns eltérés a 

genotípusok között. A hidegedzés alatt sem volt kimutatható különbség. A kontroll és a 

hidegedzésen mért ACC értékeket összehasonlítva csak kisebb változások voltak 

kimutathatók, de a Col-0-ban és a vtc2-1-ben emelkedett, míg a GLOáz-ban csökkent a 

mennyisége. Az MACC a hidegedzés hatására kis mértékben csökkent a Col-0-ban, a vtc2-1-

ben, a NahG-ben és emelkedett a GLOáz-ban. Egyedül a sid2 MACC szintjében volt 

szignifikáns a csökkenés.  

Az mutánsokban a MACC mennyiségének csökkenése az ACC mennyiségének 

emelkedésével párhuzamosan az etiléntermelés növekedését jelentheti (Liu és mtsai. 1985). 

Kukoricában és búzában alacsony h mérsékleten megváltozott MACC szintet mértek, az 

ACC-val ellentétben az MACC tartalom nem korrelált a hidegt réssel (Janowiak és Dörffling 

1996, Machácková és mtsai. 1992). Fiatal kukoricanövényekben a magasabb ACC-tartalom 
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nagyobb hidegkárosodással járt együtt (Janowiak és Dörffling 1995). A magasabb ACC 

tartalom oka a megnövekedett ACC-szintáz aktivitás mellett az ACC-oxidáz inaktiválása 

lehet, mely a membránkárosodás következménye (Etani és Yoshida 1987).  

Az Arabidopsisban végzett méréseink eredményei alapján úgy t nik, hogy a növények  

négy napos 4 °C-on történ  hidegedzése az ACC és MACC szintjére nincs jelent s hatással.  

 

6.3.  A hideg hatása az Arabidopsis noa1 mutánsokra 

 

Az Arabidopsis thaliana noa1 (Nitric Oxide Associated) mutánsok korábban nos (Nitric 

Oxide Synthase) néven voltak ismertek. Csökkent NO tartalommal rendelkeztek és a kett s 

mutánsok küls leg adagolt NO-dal képesek regenerálódni (Guo és mtsai. 2003). Moreau és 

mtsai. (2008) szerint az Atnoa1 mutáns nem NOS deficiens, hanem egy cGTPáz mutációt 

hordoz, amely néhány, fenotípusosan jól látható jelleg változását okozza. Az Atnoa1 mutáció 

pontos molekuláris háttere és stresszellenes védekezési mechanizmusai  kevéssé ismertek. 

Vizsgálataink során a hidegedzés hatásait tanulmányoztuk a noa1 mutáción. A növények négy 

napig 4 °C-on voltak hidegedzve, majd egy napig -12 °C-os fagyasztáson estek át.  

A fagyt rés élettani hátterének megismerésére az ionkiáramlás mérés mellett vizsgáltuk 

a fotoszintetikus apparátus károsodását, az antioxidáns enzimek, a SA és a PA szerepét. Az 

Atnoa1 kontroll h mérsékleten kevesebb klorofillt tartalmazott, mint a Col-0. Az F0 és az Fm 

magasabbnak bizonyult, mint a vad típusban, amely a PSII közvetlen vagy közvetett 

károsodására utal. Az el z eknek megfelel en az Fv/Fm, illetve a ∆F/Fm’paraméter 

alacsonyabb volt az Atnoa1 esetén 21 °C-on, mint a vad genotípusban. A felesleges energia 

disszipáció egyik mechanizmusa a klorofill fluoreszcencia nem-fotokémiai kioltása (NPQ). 

Más vizsgálatban megállapítottuk, hogy a Col-0 esetén az NPQ lefutása lassabb volt, mint az 

Atnoa1 esetén, amely kompenzációs folyamatként szolgálhat (Majláth és mtsai. 2011). 

A mutáns GR aktivitása az edzési h mérsékleten, valamint a hidegedzés hatására 

szignifikánsan magasabb volt, mint a Col-0 esetében. Az APX esetén hideg hatására mindkét 

fajta esetén lecsökkent az aktivitás, amely csak a Col-0 esetén volt szignifikáns. A gvajakol 

peroxidázok (GPX) és kataláz (CAT) aktivitásában nem voltak kimutatható különbségek. Az 

antioxidáns enzimaktivitás változások arra engednek következtetni, hogy a noa1 mutációnak 

nincs közvetlen hatása az antioxidáns védekez  rendszer enzimeinek m ködésére. 

Az Atnoa1 alacsony NO szinttel rendelkezik (Guo és mtsai. 2003, Zhao és mtsai. 2007a, 

2007b, Wang és mtsai. 2010). A NO termel désében fontos szerepe van az SA-nak. 

Méréseink eredménye alapján a mutánsban magasabb volt a szabad és a kötött SA 
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mennyisége, amely a kontroll és a hidegedzett növényekben is szignifikáns volt. A hidegedzés 

csak a Col-0 esetén okozott szignifikáns emelkedést a kötött forma szintjében. A SA 

mutánsokban való magas szintjének egyik lehetséges magyarázata, hogy a magas SA 

koncentráció negatív visszacsatolásos módon csökkenti a NO termel dését, bár ez a feltevés 

még nem egészen bizonyított. A másik lehet ség, hogy a vad genotípusénál magasabb SA 

szintnek az általános stresszadaptációban lehet szerepe (pl. a törpenövés, 

kvantumhatékonyság). 

A poliaminok közül a spermidin Arabidopsis-ban, de általában növényekben egy 

kimondottan a stresszhez köt d  vegyület, szemben a putreszcinnel és a sperminnel 

(Bouchereau és mtsai. 1999, Kasukabe és mtsai. 2004). A Col-0-hoz viszonyítva az Atnoa1-

ben magasabb volt a spermidin mennyisége 21 °C-on. A putreszcin a hidegedzés hatására a 

Col-0-ban és az Atnoa1-ben is jelent s emelkedést mutatott. A spermin a hideg hatására 

mindkét genotípusban jelent s csökkenést mutatott. Más fajokban, mint az szi búza esetén 

(Szalai és mtsai. 2009), hidegérzékeny kukoricában magas fényintenzitás melletti hidegedzés 

után hasonló eredményeket kaptak (Szalai és mtsai. 1997, Németh és mtsai. 2002). A 

poliaminok valószín leg nem közvetlenül a hidegstresszhez köt dnek, szerepük inkább az 

általános védekezési folyamatok során lehet. 

Az eddigi eredmények alapján megállapítható, hogy az Atnoa1 mutánsok képesek a 

hideg káros hatásainak kompenzációjára, amely a fotoprotektív folyamatokkal, valamint az 

SA és a PA-ok hatásával függ össze. 

 

6.4. Az árnyék-kerülésért felel s gének térképezése 

 

A fény és a h mérséklet kapcsolatát már számos ponton leírták, de az eddigi ismeretek 

még több helyen is hiányosak. Az el z ekben a búza esetén vizsgáltuk a fényintenzitás 

szerepét a hidegedzés alatt. A fényintenzitás mellett a fény min sége is számos folyamatra 

befolyással van. A fénybegy jtés optimalizálásáért folytatott alkalmazkodási folyamatok 

(Light Foraging Strategy, LFS) a Shade Avoidance Syndrome-ban (SAS) nyilvánulnak meg, 

amely egy h mérsékletfügg , polimorfizmust mutató jelleg. A gazdasági növények – mint a 

kalászos gabonafélék – esetén az LFS sikeressége kulcsfontosságú a fejl dés kezdeti szakasza 

alatt és a kés bbi termésmennyiség szempontjából (Goins és mtsai. 1997, Kasajima és mtsai. 

2007). Kimutatták, hogy a búzában az alacsony R/FR megvilágítás (árnyék)  késlelteti a 

gyökér és a hajtás növekedését (Ugarte és mtsai. 2010).  
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Növényekben a SAS-nak a h mérséklett l függ en kétféle morfogenetikus útja van 

(Franklin és Whitelam 2005). Kísérletes megfigyelések szerint 20 °C feletti h mérsékleten a 

növények fokozott magasságnövekedéssel, megnyúlt levél, illetve petiólumhosszal 

válaszolnak az alacsony R/FR megvilágításra (SAS1). Alacsonyabb h mérsékleten (16 °C) 

másfajta válasz alakult ki: a levélfelület és levélvastagság növelésével hatékonyabb lesz a 

fényfelfogás (SAS2) (Franklin 2008, 2009). Eltér  fagyt rés  Arabidopsis természetes 

változatok esetén felismerték, hogy a morfogenetikus választ a fény befolyásolja (Alonso-

Blanco és mtsai. 2005a). Alacsony h mérsékleten és R/FR megvilágításon a trópusi 

származású Cvi egyik morfológiai változása a megnyúlt petiólum, melyet alacsonyabb és 

magasabb h mérsékleti viszonyok mellett is megjelenít.   

Vizsgálataink során a Ler(Cvi) 2-8  NIL-ak alacsony R/FR megvilágításának kezdete 

utáni 11. naptól azonban már szembet n ek voltak a megnyúló petiólumok, melyek 

megmutatták, hogy a Cvi introgresszión belül megtalálható a jellegért felel s SAS1QTL.  

A NIL-ak genetikai vizsgálatával meghatározható a SAS1 QTL pozíciója. A SAS 

poligénes jelleg, melynek térképezése során már több gént is feltártak. Az egyik ilyen az 

ELF3, amely a hipokotil növekedés szabályozásáért felel s (Coluccio és mtsai. 2010). A 

fitokrómok közvetítette jelátvitelben Roig-Villanova és mtsai. (2006) hat gént vizsgáltak, 

melyek a SAS és a deetioláció alatti változásokért is felel snek bizonyultak. Az egyik 

legfontosabb ezek közül phytochrome-interacting factor 3-like-1 (PIL1) gén, melynek 

terméke a rövid és a hosszabb idej  árnyék alatt is fontos szerepet tölt be a fitokrómok (PhyB) 

közvetítette jelátvitelben. Vizsgálataink során a SAS1 három molekuláris marker 

használatával elvégzett térképezése után azt az eredményt kaptuk, hogy a SAS1 QTL a 2. 

kromoszóma a 11,2 MB régiójában helyezkedik el. Ebben a régióban az Erecta (ER), illetve 

az Erecta-szer  gének (ERL1, ERL2) találhatók, melyek általános, szerteágazó szerepet 

töltenek be a fotomorfogenetikus folyamatokban (Torii és mtsai. 1996, Zanten és mtsai. 2009, 

Tisné és mtsai. 2011). Vizsgálatunk eredményei az el bbi gének árnyék-kerülési 

tünetegyüttesben való részvételét látszanak igazolni. 

 

6.5. További tervezett vizsgálatok Arabidopsis-ban 

 

I. Az Arabidopsis pif3 és npq4 mutánsok fagyt rése eltérést mutat 

 

Az el z ekben az Arabidopsis thaliana aszkorbát és szalicilsav (SA) hiányos mutánsait 

és transzgenikus vonalait felhasználva vizsgáltuk a hideg- és fagyt rés élettani hátterét. A 
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mutánsok stressz alatti vizsgálatával igyekeztünk az aszkorbát és a SA hidegstressz alatti 

szerepére következtetni. 

A fénymin ség érzékelésének jelátviteli folyamataiban fontos a fitokróm interacting 

faktorok (pif) szerepe (Castillon és mtsai. 2007, Huq és Quail 2002). A pif3 mutánsok chilling 

alatti viselkedése eltér  fényintenzitási viszonyok alatt kevéssé ismert. A másik, az npq4 

mutánsokra az NPQ (nem-fotokémiai kioltás) qE szakaszának alacsony intenzitása jellemez , 

mert hiányzik a bel lük a PSII PsbS proteinje. A qE egy h disszipációs folyamat, amely a 

klorofillok triplet formáinak képz dése ellen hat, valamint megakadályozza a PSII 

elektronakceptorainak telít dését. Ennek alulm ködése protongrádiens kialakulásáshoz vezet 

(Müller-Moulé és mtsai. 2004). 

További céljaink közé tartozik a két mutáns különböz  fényintenzitási viszonyok 

melletti hidegedzésének vizsgálata a megfelel  fagytolerancia kialakulásában. 

 

El kísérleteink eredményei alapján úgy t nik, hogy a mutánsok fagyt résében eltérések 

figyelhet k meg (31. ábra). A következ  lépésekben az eltér  fagyt rés az élettani hátterének 

tanulmányozását t ztük ki célul. 

 

 

II. A hideg- és fagyt rés kialakulásáért felel s tényez k további vizsgálata a microarray 

vizsgálat eredményei alapján 

 

A búzában 5 °C-on különböz  megvilágítási viszonyok mellett kivitelezett globális 

génexpressziós vizsgálat eredményei alapján a hideg- és fagyt rés kialakulásáért felel s 

tényez k részletesebb feltárására újabb vizsgálatokat tervezünk. 

A szignifikáns aktivitásváltozást mutató gének közül kíváncsiak vagyunk a dehidrinek 

változására, melyek membránvéd  szereppel rendelkeznek (Rorat 2006).  

Az aldehid-oxidázok aktivitás változásának meghatározásával az ABA szintézis 

változásaira következtethetünk.  

Továbbá tervezzük a fruktánok, mint fontos ozmoprotektánsok (Kawakami és Yoshida 

2005), illetve szintézisük egyik kulcsenzimének, a fruktán:fruktán 1-fruktoziltranszferáz  

változásainak vizsgálatát alacsony h mérséklet hatására.  
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31. ábra Az Arabidopsis pif3 és npq4 mutánsok eltér  fagyt rése 12, illetve 11 nappal a 

fagyasztás után (DAF) (normál fényintenzitás, NL,  PPFD=100 µmol m-2 s-1; alacsony 

fényintenzitás, LL, PPFD=20 µmol m-2 s-1). 
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7. Összefoglalás 

 

 A búzában végzett globális génexpressziós vizsgálat eredményei alapján a 

fényintenzitás fontos befolyásoló tényez nek bizonyult a hidegperiódus alatt. A 

fagytolerancia kialakításában résztvev  újabb komponenseket sikerült azonosítanunk, 

melyek egyrészr l a fotoszintetikus folyamatokhoz (feoforbid-a oxigenáz, klorofill 

köt  proteinek, citokróm P450, ferredoxin-NADP(H) oxidoreduktáz), a fagy elleni 

védelem kialakulásához (3-demetilubikinon-9 3-metiltranszferáz, fruktán 1-fruktozil- 

transzferáz, dehidrinek, CBF transzkripciós faktorok, LEA fehérjék, foszfoetanolamin 

N-metiltranszferáz), a glutation (GST)-, illetve a hormonanyagcseréhez (aldehid 

oxidáz-2, ACC-oxidáz) kapcsolódnak.  

 szi és tavaszi búzában a prolin szintje normál megvilágítás mellett a hidegedzés 3. 

napján volt a legmagasabb, majd lecsökkent, azonban végig magasabb maradt, mint az 

edzés el tt volt. Alacsony fényintenzitáson egyik fajta esetén sem tapasztaltunk 

jelent s eltéréseket.  

 Az Arabidopsis aszkorbát- és szalicilsav-hiányos mutánsok és transzgenikus vonalak 

fagyt rése meglehet sen eltér nek bizonyult. Egy kritikus fagypont alatti 

h mérsékletig a növények képesek a regenerációra, amely vizsgálataink alapján -10 

°C-nak bizonyult.  

 Arabidopsis-ban megállapítottuk, hogy az antioxidáns enzimeknek, az aszkorbátnak és 

a szalicilsavnak kisebb, míg a poliaminoknak jelent sebb szerepük van a hideg káros 

hatásai elleni védelemben, illetve a megfelel  fagytolerancia kialakításában.  

 Az Atnoa1 mutánsok hideggel szembeni ellenállóképességének tanulmányozása során 

a fotoprotektív folyamatok jelent ségét, valamint a szalicilsav és a poliaminok 

szerepét sikerült kimutatnunk. 

 Arabidopsis-ban az alacsony h mérsékleti viszonyok alatti árnyék kerülésért felel s 

(SAS1) QTL-t a 2. kromoszóma 11,2 MB régiójára térképeztük. A jelölt génként az 

Erecta (ER), illetve az Erecta-szer  géneket (ERL1, ERL2) azonosítottuk. 
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8. Summary 
 

 Alterations in the gene expression profiles were studied in a microarray experiment of 

winter and spring wheat varieties under cold stress. A number of genes showed both 

cold and light intensity dependence. Most of these related to photosynthesis, the 

development of antifreeze processes or the glutathione and hormone metabolism.  

 Proline which is an important osmolyte, was also studied in wheat subjected to cold 

stress at various light intensities. The level of this compound was only significantly 

higher under normal light, but not at low light intensity. 

 Besides wheat, ascorbate (AA)- and salicylic acid (SA)-deficient mutants and 

transgenic lines of Arabidopsis thaliana were also used to further investigate the 

background of frost tolerance development. The frost tolerance of the Arabidopsis 

genotypes differed. The chlorophyll content and Fv/Fm quantum efficiency parameter 

showed a slight  temperature dependence. The recovery of these parameters is possible 

after freezing at -10 °C. The roles of AA and certain antioxidant enzymes were not 

significant. The genotypes had different levels of SA but no direct correlation was 

found between the SA level and frost tolerance.  

 The levels of two polyamines (PA) (putrescine, spermine) suggested a general role 

against cold stress, since similar tendencies were observed in all of the genotypes. 

 The results proved that cold hardening was an important process before frost, not only 

in cereals but also in Arabidopsis. However, the results derived from Arabidopsis can 

only be used to a limited extent.  

 The mechanism of cold tolerance in a newly desribed Arabidopsis mutant (noa1: 

Nitric Oxide Associated) was also studied. The results showed that the role of SA, 

PAs and photoprotective processes is of primary importance during cold stress. 

 Not only light intensity but also light quality (wavelength) has a multiple impact on 

the physiological, developmental and stress signalling processes in plants. The 

polymorphism of the Shade Avoidance Syndrome (SAS) showed both temperature 

and light quality dependence. The SAS QTL was mapped to the 11.2 MB region on 

Arabidopsis  chromosome II. The Erecta and Erecta-like genes were identified as 

possible candidate genes.  
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10. Melléklet 
 
MI. táblázat Az Arabidopsis kísérletekhez használt fagyasztási program. Min T: -11 °C – 
24h 

Kamraprogram   
Id pont  
2011.11.15. 

H mérséklet Id pont 
 

H mérséklet 
 
 

12:00 4°C 21:00 -11°C 
13:00 2°C 22:00 -11°C 
14:00 0°C 23:00 -11°C 
15:00 -1°C 2011.11.17.  
16:00 -2°C 0:00 -11°C 
17:00 -3°C 1:00 -9°C 
18:00 -4°C 2:00 -7°C 
19:00 -5°C 3:00 -3°C 
20:00 -6°C 4:00 -1°C 
21:00 -7°C 5:00 1°C 
22:00 -8°C 6:00 3°C 
23:00 -9°C 7:00 5°C 
2011.11.16.  8:00 8°C 
0:00 -10°C 9:00 10°C 
1:00 -11°C 10:00  
2:00 -11°C 11:00  
3:00 -11°C 12:00  
4:00 -11°C   
5:00 -11°C   
6:00 -11°C   
7:00 -11°C   
8:00 -11°C   
9:00 -11°C   
10:00 -11°C   
11:00 -11°C   
12:00 -11°C   
13:00 -11°C   
14:00 -11°C   
15:00 -11°C   
16:00 -11°C   
17:00 -11°C   
18:00 -11°C   
19:00 -11°C   
20:00 -11°C   
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MII. táblázat Az Arabidopsis kísérletekhez használt fagyasztási program. Min T: -9 °C – 24h 
 

Kamraprogram   
Id pont  
2011.11.15. 

H mérséklet Id pont 
 

H mérséklet 
 
 

12:00 4°C 21:00 -9°C 
13:00 2°C 22:00 -9°C 
14:00 0°C 23:00 -7°C 
15:00 -1°C 2011.11.17.  
16:00 -2°C 0:00 -5°C 
17:00 -3°C 1:00 -3°C 
18:00 -4°C 2:00 -1°C 
19:00 -5°C 3:00 1°C 
20:00 -6°C 4:00 3°C 
21:00 -7°C 5:00 5°C 
22:00 -8°C 6:00 8°C 
23:00 -9°C 7:00 10°C 
2011.11.16.  8:00  
0:00 -9°C 9:00  
1:00 -9°C 10:00  
2:00 -9°C 11:00  
3:00 -9°C 12:00  
4:00 -9°C   
5:00 -9°C   
6:00 -9°C   
7:00 -9°C   
8:00 -9°C   
9:00 -9°C   
10:00 -9°C   
11:00 -9°C   
12:00 -9°C   
13:00 -9°C   
14:00 -9°C   
15:00 -9°C   
16:00 -9°C   
17:00 -9°C   
18:00 -9°C   
19:00 -9°C   
20:00 -9°C   
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