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BEVEZETÉS

A növényeket érintő stressztényezők közül az egyik legfontosabb a biotikus stressz, amelyet
különböző élőlények úgy, mint baktériumok, gombák és fertőző ágensek (vírusok) válthatnak
ki, megnövelve a sejten belüli reaktív oxigénformák és nitrogén-monoxid mennyiségét. A
szalicilsav endogén jelátvivő molekula többek között a növényi kórokozók elleni védekezési
mechanizmusokban, ugyanakkor fontos szerepe van az oxidatív és nitrozatív stresszel
kapcsolatos folyamatokban a különböző antioxidáns enzimek aktivitásának szabályozásán
keresztül is. A poliaminok kis molekulatömegű, biológiailag aktív molekulák, melyek
szignálmolekulaként

közvetlenül

vagy

a

katabolizmusuk

által

közvetett

módon

kulcsfontosságú szereppel bírnak a biotikus stresszfolyamatokban. A poliaminok mennyiségét
és metabolizmusát azonban nemcsak a szalicilsav, hanem a biotikus stresszfolyamatokban
ugyancsak fontos szerepet játszó, gáz halmazállapotú hormon, az etilén is nagymértékben
befolyásolja. A poliaminok és az etilén között ugyanis kompetitív kapcsolat áll fenn, mivel
mindkét molekula bioszintézisének közös prekurzora az S-adenozil-L-metionin. Emellett
azonban a növények védekezési reakciója a patogénekkel szemben nagyban függ a környezeti
faktoroktól is, mint például a fénytől. A fénynek ugyanis fontos szerepe van a növényi
immunválasz kiváltásában.
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CÉLKITŰZÉSEK
Munkánk során célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, milyen különbségek figyelhetők meg az
akklimatizációt segítő szubletális (0,1 mM) szalicilsav koncentrációval történő kezelés hatása,
valamint a magasabb (1 mM) szalicilsav-koncentráció sejthalált indukáló folyamatai között
vad típusú Ailsa Craig paradicsom növények leveleiben? Milyen fiziológiai, biokémiai és
génexpressziós különbségek figyelhetők meg a két koncentráció között, és ezeket milyen
mértékben befolyásolja a 24 óráig tartó sötétkezelés? Továbbá miben különbözik a
szalicilsav-indukált stresszfolyamatban fontos molekulák mennyisége és enzimek aktivitása
egy etilén receptor mutáns (Never-ripe) paradicsom növény leveleiben 24 óráig tartó
szubletális és letális szalicilsav koncentrációval történő kezelés hatására? Ezeket a
változásokat milyen mértékben befolyásolják a normál fotoperióduson és a sötétben történő
kezelések?
Kutatásaink során a következő kérdésekre kerestük a választ:
1. Munkacsoportunk által már előzetesen kiválasztott szubletális és letális szalicilsav
koncentrációk, hogyan hatnak az idő függvényében, fényben és sötétben, vad típusú Ailsa
Craig paradicsom növények leveleinek a membrán integritásáról információt adó
ionkieresztésre, valamint a lipidperoxidáció mértékét jelző malondialdehid mennyiségére?
2. Hogyan változik a poliaminok metabolizmusában szerepet játszó enzimek génexpressziója
és aktivitása, valamint a szabad poliaminok tartalma, fényben és sötétben töténő
szubletális és letális szalicilsav kezelés hatására a paradicsom növények leveleiben?
Hozzájárulhat-e a poliaminok metabolizmusa az akklimatizációhoz vagy a sejthalál
indukciójához?
3. Mivel a szalicilsavnak, valamint a poliaminok terminális lebontása során melléktermékként
keletkező H2O2-nak fontos szerepe van az oxidatív stresszel kapcsolatos folyamatokban,
ezért megvizsgáljuk, hogyan hatnak a fényben és a sötétben történő szalicilsav kezelések a
O2.-, H2O2 és NO mennyiségére, valamint a különböző antioxidáns enzimek aktivitására és
génexpressziójára? Továbbá kapcsolatban van-e a H2O2 koncentrációjában bekövetkezett
változások a poliaminok terminális lebontását végző enzimek és/vagy az antioxidáns
enzimek aktivitásával?
4. Munkánk második felében célunk felderíteni, hogy rövidtávú kezelésben alkalmazott
alacsony és magas szalicilsav koncentrációk, hogyan hatnak egy etilén receptorban mutáns
(Never-ripe), ezáltal aktív etilén jelátvitelt nem tartalmazó paradicsom növény leveleinek
H2O2 tartalmára, fényben és sötétben?
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5. Mivel az etilén és a poliaminok metabolizmusa közötti kapcsolat vizsgálata az irodalom
alapján hiányosnak, ugyanakkor az adatok sok esetben ellentmondásosnak mondhatóak,
ezért célunk megvizsgálni hogyan és milyen mértékben befolyásolja a szalicilsav, etilén és
poliamin tartalmakat, valamint a poliaminok metabolizmusában szerepet játszó enzimek
aktivitását és génexpresszióját az etilén jelátvitelének hiánya, fényben és sötétben történő
szubletális és letális szalicilsav kezeléseket követően?
6. Hogyan befolyásolja az etilén jelátvitelének hiánya a különböző antioxidáns enzimek
aktivitását és génexpresszióját a két általunk választott szalicilsav kezelést követően?
Milyen mértékben változnak ezek a folyamatok, ha a 24 óráig tartó kezelések normál
fotoperióduson vagy sötétben történnek?
7. Hozzájárulhat-e az etilén jelátvitel a szalicilsav-indukálta védelmi mechanizmusokhoz, a
poliaminok metabolizmusán és az oxidatív stressz kivédésében fontos szerepet játszó
antioxidáns enzimek aktivációján keresztül?

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
• A növénynevelés és a kísérletek előkészítése
Kísérleteink során Solanum lycopersicum Mill. L. cvar Ailsa Craig vad típusú, valamint
Never-ripe etilén receptor mutáns paradicsom növényeket használtunk fel, amelyek
vízkultúrában, üvegházi körülmények között növekedtek. A növények nyolchetes korukban a
0,1 mM és 1 mM szalicilsav kezelést a tápoldattal kapták, Ailsa Craig esetében 1, 3, 6, 12, 24,
míg Never-ripe esetében 24 óráig, normál fotoperióduson, valamint sötétben. Kísérleteink
során a következő módszereket alkalmaztuk:
• Szalicilsav extrakció és mennyiségi analízise
• Az életképesség meghatározása ionkieresztés alapján
• Malondialdehid tartalom meghatározása
• Szabad poliaminok meghatározása HPLC-vel
• RNS izolálás, DNáz kezelés, cDNS írás, qRT-PCR
• A poliaminok lebontásában szerepet játszó enzimek aktivitásának meghatározása
• A szuperoxid gyökanion kvalitatív meghatározása
• Hidrogén-peroxid kvantitatív és kvalitatív meghatározása
• A levelek nitrogén-monoxid produkciójának meghatározása fluoreszcens festéssel
• Az etilén termelődés meghatározása
• Antioxidáns enzimek aktivitásának fotometriás, valamint a NADPH-oxidáz és
antioxidáns izoenzimek natív poliakrilamid gélelektroforézissel történő vizsgálata
• NADPH-oxidáz izoenzimek meghatározása
• Szuperoxid-dizmutáz enzim
• Kataláz enzim
• Aszkorbát-peroxidáz enzim
• Gvajakol-peroxidáz enzim
• A fehérjetartalom meghatározása
A statisztikai elemzésekhez a varianciaanalízist követően a Duncan-féle tesztet használtuk fel.
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EREDMÉNYEK
Munkánk első felében megvizsgáltuk, hogy milyen különbségek figyelhetők meg a
szubletális, 0,1 mM szalicilsav koncentrációval történő kezelés hatása, valamint a magasabb,
1

mM-os

szalicilsav

koncentráció

sejthalált

indukáló

folyamatai

között

normál

fotoperióduson és sötétben a vad típusú Ailsa Craig paradicsom növények leveleiben.
Munkánk második felében választ kerestünk arra a kérdésre, hogy a szubletális és letális
szalicilsav normál fotoperióduson és sötétben milyen változásokat indukál a poliaminok
metabolizmusában és az oxidatív stresszt érintő folyamatokban egy etilén jelátvitelben
mutáns, így az etilént érzékelni nem képes, Never-ripe paradicsom növény leveleiben, mely
vizsgálat lehetőséget nyújt az etilén jelátvitel szerepének az elemzésére is.
Munkánk során az alábbi főbb eredmények születtek:
1. A szubletális és letális szalicilsav koncentrációk normál fotoperióduson tartott Ailsa
Craig paradicsom növények leveleiben szignifikánsan, de eltérő mértékben emelték a
H2O2 mennyiségét az idő függvényében. Ezzel szemben, ha a növényeket sötétben
kezeltük, később és kisebb mértékben emelkedett meg a H2O2 mennyisége. A két
általunk használt szalicilsav koncentráció közül az 1 mM-os indukálta nagyobb
mértékben a H2O2 felhalmozódását, amely a normál fotoperióduson tartott növények
leveleiben kettős csúcsot mutatott. Ez a kettős csúcs a sötétben kezelt növények esetében
nem volt tapasztalható. A sötétben történő 1 mM-os szalicilsav kezelés során kapott
eredményeink alapján ugyanakkor elmondható, hogy a szalicilsav-indukálta első H2O2
csúcs

kialakításában

a

fénynek

döntő

fontossága

van.

A

nitrogén-monoxid

felhalmozódása is csak a magasabb szalicilsav koncentráció hatására és normál
fotoperióduson emelkedett meg.
2. Azokban a kísérletekben, ahol a kezelések hatására bekövetkező reaktív oxigén formák
és nitrogén-monoxid produkció a kontrollhoz képest együttesen szignifikánsan magasabb
volt, szignifikánsan emelkedett a lipidperoxidáció mértékét jelző malondialdehid
tartalom, valamint a membrán integritásának csökkenését jelző ionkieresztés értéke, ami
különösen igaz a normál fotoperióduson történő 1 mM szalicilsavval kezelt növények
leveleire. Ezzel szemben, ha a növényeket sötétben kezeltük a letális szalicilsav
koncentrációval, a levelek szignifikánsan kisebb mértékű malondialdehid tartalmat,
ionkieresztés értéket, .O2- és H2O2 produkciót mutattak, míg a nitrogén-monoxid
mennyisége nem mutatott szignifikáns változást a kontrollhoz képest. Így tehát, ha a
kezelés sötétben történt, a szövetek kisebb mértékű oxidatív- és nitrozatív stressznek
voltak kitéve, amely a sejthalál indukciójának folyamatait késleltette az Ailsa Craig
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paradicsom növények leveleiben. Ezzel szemben a 0,1 mM szalicilsav kezelésnél, bár
kismértékű oxidatív stressz kialakul a normál fotoperióduson kezelt növényekben,
nitrozatív stressz hiányában a szövetek életképessége nem csökkent, így a szubletális,
exogén szalicilsav kezelés akklimatizációs folyamatokat indukálhat mindkét körülmény
során.
3. A szubletális és a letális szalicilsav kezelések eltérő módon befolyásolták a putreszcin
bioszintézisében szerepet játszó arginin- és ornitin-dekarboxiláz enzimeket kódoló
gének expresszióját. 0,1 mM szalicilsav kezelést követően csak az arginin-dekarboxiláz
génexpressziójában tapasztaltunk szignifikáns indukciót, azonban, ha a növényeket a
letális szalicilsav koncentrációval kezeltük, mindkét gén expressziója nőtt, bizonyítva,
hogy a szalicilsav-indukálta stressz során az arginin-dekarboxiláz aktivitásának nagyobb
szerepe lehet a putreszcin bioszintézisében. Továbbá elsőként sikerült kimutatni, hogy a
letális szalicilsav kezelés a szubletális szalicilsav koncentrációhoz képest nagyobb
mértékben indukálta az arginin-, ornitin-dekarbixiláz és spermin-szintáz gének
expresszióját, míg a spermidin-szintáz gén relatív transzkript szintje csak kismértékben
emelkedett meg, mely indukciók jól korreláltak a szabad poliaminok mennyiségében
bekövetkező változásokkal is. Megállapítható, hogy az első 24 órában a szalicilsavindukálta poliamin akkmumulációhoz nagymértékben hozzájárulhat a poliaminok
bioszintézisében szerepet játszó gének expressziójának növekedése is.
4. A vizsgált két diamin-oxidáz gén (diamin-oxidáz 1- és 2) expresszióját elsősorban a
szubletális szalicilsav fokozta, ez gyorsabb és jelentősebb volt sötétben. A 3. órás
expressziós maximumok a diamin-oxidáz enzim aktivitásával is korrelációt mutattak.
Emellett mindkét szalicilsav kezelés elsősorban a poliamin-oxidáz relatív transzkript
szintjére hatott, különösen sötétben, mely emelkedés azonban nem mutatott szoros
korrelációt a poliamin-oxidáz enzimaktivitásokban mért adatokkal. A normál
fotoperióduson történő 1 mM szalicilsav kezelés által indukált H2O2 felhalmozódása
csak a poliamin-oxidáz enzim aktivitásával mutatott korrelációt, azonban, ha a
növényeket sötétben kezeltük a diamin-oxidáz és poliamin-oxidáz terminális oxidáz
aktivitása nem mutatott szoros kapcsolatot a H2O2 tartalmakkal, bizonyítva, hogy a
poliaminok terminális oxidációja fényben csak kismértékben, míg sötétben egyáltalán
nem játszik szerepet a sejthalál indukciójában az Ailsa Craig növények leveleiben.
5. A szalicilsav koncentrációtól függő módon befolyásolja a szabad poliaminok
mennyiségét, valamint a bioszintézisükben és lebontásukban szerepet játszó enzimek
génjeinek expresszióját és aktivitását, amelyben a fény meglétének vagy hiányának
meghatározó szerepe van, mely saját új eredményünknek tekinthető.
6. Normál fotoperióduson az 1 mM szalicilsav 1 órán belül indukálta a NADP-oxidáz
aktivitását, amely elsősorban felelős a szuperoxid-gyökanion gyors felhalmozódásáért.
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Ugyanezen mintákban az oxidatív stressz fontos szerepet játszik a réz/cink szuperoxiddizmutáz és a mangán-szuperoxid-dizmutáz expressziójának aktiválásában. A fénytől
független módon mindkét szalicilsav koncentráció gátolta a kataláz aktivitását, míg az
aszkorbát-peroxidáz aktivitása az idő függvényében mindkét környezetben és mindkét
szalicilsav kezelés hatására átmenetileg csökkent a kezelést követő első órában a vad
típusú Ailsa Craig növények leveleiben. Ez azonban a fényben a letális szalicilsav
hatására újra aktiválódott a szalicilsav kezelést követő 6. órától, mely aktiválódás
sötétben nem történt meg. Az a megfigyelés, miszerint a szalicilsav fényfüggő aszkorbátperoxidáz aktiválódást okoz az idő függvényében, az irodalomban új eredmény. A
kataláz és aszkorbát-peroxidáz enzimek együttes gátlása hozzájárulhatott a szalicilsav
kezelést követő kettős H2O2 csúcs közül az első csúcs kialakításához. Az 1 mM
szalicilsav kezelés során a kataláz és aszkorbát-peroxidáz enzimek aktivitásának
hiányában a gvajakol-peroxidáz aktivitásában bekövetkező indukció fontos szerepet
játszhat a H2O2 eliminálásában, ezáltal pedig a sejthalál indukciójának késleltetésében a
vad típusú növényekben.
7. Aktív etilén jelátvitel hiányában normál fotoperióduson a Never-ripe mutánsok kisebb
mértékű H2O2 mennyiséget és nagyobb toleranciát mutattak a letális szalicilsavval
szemben, azonban a fény hiányában a mutánsokban tapasztaltunk szignifikánsan
megemelkedett H2O2 felhalmozódást és nagyobb mértékű szövetelhalást. A normál
fotoperióduson, letális szalicilsavval kezelt Never-ripe növényekben az alacsonyabb
H2O2 szint megerősítette az etilénnek a szalicilsav-indukálta H2O2 termelésben betöltött
fontosságát, mely hatás nagymértékben függ a fény jelenlététől.
8. Az exogén szubletális és letális szalicilsav kezelések eltérően hatottak az etilén
produkciójára, a szabad poliaminok bioszintézisében szerepet játszó enzimeket kódoló
gének expressziójára és a szabad poliaminok tartalmára, Ailsa Craig és Never-ripe
növények leveleiben egyaránt. A kapott eredmények alapján a szalicilsav-indukálta
szabad poliamin tartalom változása, különösen a spermin szintézise mindkét
környezetben, valamint a putreszcin bioszintézise sötétben az etilén jelátvitel által is
szabályozott, ami főleg a bioszintetikus gének szabályozásán keresztül valósul meg.
Fontos eredmény továbbá, hogy a szalicilsav kezelések hatására indukálódó, poliaminok
bioszintézisében szerepet játszó gének relatív transzkript szintjei és a szabad poliamin
változások függnek a fény jelenlététől a Never-ripe növényekben.
9. A poliaminok lebontásában szerepet játszó gének expressziójának változása függ az
exogén szalicilsav koncentrációjától, továbbá a fény jelenlététől és hiányától. A vizsgált
diamin-oxidáz és poliamin-oxidáz izoenzimek esetén a sötétben kapott repressziót a
növekvő koncentrációjú szalicilsav genotípustól függően (diamin-oxidáz 1, poliaminoxidáz 1) vagy attól függetlenül (diamin-oxidáz 2) feloldhatja. Ez arra enged
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következtetni, hogy a szalicilsav/etilén-indukálta jelátvitel a fénytől függő módon
szabályozza a poliamin katabolikus gének expresszióját is. A poliaminok terminális
lebontásában szerepet játszó enzimek aktivitása is hozzájárulhat a szalicilsav-indukálta
H2O2 produkcióhoz a Never-ripe növényekben, magas szalicilsav koncentrációnál,
sötétben.
10. Normál fotoperióduson, a letális szalicilsav kezelés hatására kimutatható H2O2 szint
növekedéséhez a megemelkedett szuperoxid-dizmutáz és a lecsökkent kataláz aktivitása
járulhatott hozzá a vad típusú növények leveleiben. Ezzel szemben a Never-ripe
mutánsok sötétben történő letális szalicilsav kezelése során kaptunk nagyobb mértékű
szövetelhalást és H2O2 szintet, melyhez a szuperoxid-dizmutáz enzim aktivitásának,
valamint az réz/cink-szuperoxid-dizmutáz relatív transzkript szintjének emelkedése,
továbbá az aszkorbát-peroxidáz és gvajakol-peroxidáz enzimek aktiválódásának
elmaradása és/vagy aktivitásának csökkenése járulhatott hozzá. A kapott eredmények azt
mutatják, hogy a szalicilsav-indukálta H2O2 metabolizmusa különböző antioxidáns
enzimek által szabályozott a vad típus és az etilén jelátvitelben mutáns paradicsom
növényekben, mely szabályozás nagymértékben függ a fény jelenlététől vagy hiányától.
A Never-ripe mutáns normál fotoperióduson sokkal toleránsabbnak tűnik a szalicilsavindukálta oxidatív stresszel szemben, míg tartós sötétben sokkal szenzitívebb.
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