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Vélemény
Rios-Gonzalez Krisztina „A növényi antioxidáns védekezőrendszer enzimatikus 

elemeinek változása só (NaCl) stressz hatására” c. PhD értekezéséről.

Földünkön, és ezen belül hazánkban is bőven található magas sótartalommal 
rendelkező terület, és ennek nagysága várhatóan a globális klímaváltozás 
eredményeképpen tovább növekedhet. Ez a tény is indokolja, hogy a sótüréssel 
összefüggő folyamatok tanulmányozása elkerülhetetlen. Jelölt kutatómunkája során a 
sóstressz és az antioxidáns védekezörendszer közötti összefüggéseket vizsgálta. Ha az 
elmúlt évtized abiotikus stresszekkel foglalkozó szakirodalmát áttekintjük akkor 
megállapíthatjuk, hogy a sótüréssel - és ezen belül a NaCl által kiváltott stressszel - 
foglalkozó cikkek, monográfiák és könyvek száma nagymértékben emelkedett, és ez is 
bizonyítja e környezeti stresszfaktor elméleti fontosságát. Jelölt értekezésének témája 
nemcsak alapkutatási szinten időszerű, hanem a gyakorlat szempontjából is 
tudományos érdeklődésre tarthat számot, és itt elsősorban a növénynemesítésre 
gondolok.

A 78 számozott oldalból álló dolgozatot 13 fekete-fehér és 9 színes ábra, valamint 8 
táblázat egészíti ki. Az ábrák és táblázatok jól szerkesztettek, és a bennük közölt 
információ megértését az alattuk lévő szövegek minden esetben segítik. 
Megállapítható, hogy a dolgozat kivitelezése gondos munkát takar. Az értekezés a 
Doktori Szabályzat által megadott formai és szerkezeti követelményeknek megfelel.

A tanulmányozott témakör szakirodalmának feldolgozása kiváló. Jelölt 139 
hivatkozást közöl, és ezek felölelik a kutatott téma legfontosabb irodalmát napjainkig 
bezárólag. Kiemelem, hogy Jelölt nemcsak elolvasta a sótüréssel és az antioxidáns 
enzimekkel foglalkozó igen gazdag szakirodalmat, hanem azok legfontosabb 
megállapításait dolgozatába be is építette, és ezzel megalapozta elméleti tudását ezen a 
területen.

Az „Anyag és módszer" c. fejezet elsődlegesen az antioxidáns védekezőrendszer 
enzimjei aktivitásának meghatározási módjaival, a poliakrilamid gélelektroforézis 
technika leírásával, valamint a sejtalkotók preparálásával foglalkozik a szükségesnek 
megfelelő részletességgel. A matematikai analízis során a Főúrier-transzformációt, 
valamint a Student-féle kétmintás t-próbát használta. A leírt eljárások és módszerek 
nemzetközileg ismertek és elfogadottak.

Az „Eredmények” c. fejezet részletesen foglalkozik a sókezelés (NaCl) és a 
glutation reduktáz aktivitása közötti kölcsönhatással, és azok napi ritmusával, a só 
(NaCl) és a különböző nitrogénforrásoknak a növények antioxidáns enzimrendszerére 
gyakorolt hatásaival, az antioxidáns enzimek működésének statisztikai 
összehasonlításával sókezelt növényekben, és végül az aldehid oxidáz jelenlétének 
bizonyításával kukorica gyökérben. Az „Eredmények értékelése” c. fejezet tartalmazza 
Jelölt kutatásai során elért eredményeinek értékelését és ezek összevetését a 
nemzetközi irodalomban leírtakkal. Mindent egybevetve megállapítható, hogy e két 
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fejezet jól foglalja össze a kitűzött célok elérése érdekében végzett kutatásokat, az elért 
eredményeket, és ezekből Jelölt mértéktartó következtetéseket vont le.

Jelölt az értekezéshez csatolta nívós nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkei 
másolatát. Ezen kívül több hazai és nemzetközi konferencián vett részt, ahol 
társszerzőkkel posztert mutatott be, vagy előadást tartott. Ezek alapján megállapítható, 
hogy Rios-Gonzales Krisztina publikációs tevékenysége kielégíti a Doktori Szabályzat 
ezzel kapcsolatos követelményét.

Opponensi véleményem elkészítésekor könnyű helyzetben voltam, mivel Jelölt 
értekezésének munkahelyi vitáján az egyik bíráló feladatát láttam el. Jelölt az ott 
felvetett javításokat elvégezte, a feltárt hiányosságokat megszüntette és az 
Eredmények értékelése c. fejezetet kibővítette. Ezért bírálatomban néhány kérdést 
kívánok a sóstresszel kapcsolatban feltenni, melyek a következők:

• Vannak-e olyan biokémiai paraméterek saját megfigyelései, vagy a nemzetközi 
irodalomban leírtak alapján, melyek alkalmazhatóak lehetnének a sóstresszre 
történő nemesítésben előszelekció gyanánt?

• Milyen adaptációs lehetőségei vannak a növényeknek a sóstressz elkerülésében?
• Milyen szerepe van a mio-inositolnak a sóstressz csökkentésében?

Az értekezésben leirt és értékelt megfigyeléseket Jelölt saját eredményeinek tekintem 
és ezek közül az alábbiakat emelem ki:

• A glutation reduktáz aktivitása napi ritmus szerint változik, melynek periódus ideje 
15 és 20 óra között van.

• A sókezelés (NaCl) és a glutation reduktáz aktivitása között szoros kapcsolat áll 
fenn.

• A sókezelésen kívül a nitrogén források milyensége is befolyásolja az antioxidáns 
védekezőrendszer enzimatikus elemeit.

• Az aldehid oxidáz a kukoricában is a citoszolban található.

A fentiek alapján kijelenthetem, hogy az értekezés minden szempontból megfelel 
a Szegedi Tudományegyetem Doktori Szabályzata előírásainak. Ennek alapján 
sikeres védés esetén Rios-Gonzales Krisztina számára a PhD fokozat odaítélését 
javaslom és támogatom.
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