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BEVEZETÉS 

A növények életciklusuk során nap mint nap különböző 

stresszhatásoknak vannak kitéve, mivel a fény-, hőmérsékleti, 

víz- és tápanyag ellátottságuk gyakran eltér az optimálistól. A 

különböző kedvezőtlen környezeti hatások együttese változatos 

élettani, morfológiai és biokémiai változásokat eredményezhet a 

növényekben. A reaktív oxigén származékok (ROS) 

kulcsmolekulái úgy a biotikus, mint az abiotikus 

stresszfolyamatoknak, változatos szerepet tölthetnek be a 

növényi sejtekben: lehetnek sejtkárosodás közvetlen kiváltói, 

ugyanakkor közvetett tényezői is. A reaktív oxigén származékok 

jelenlétét számos stresszfolyamattal hozták összefüggésbe. Az 

utóbbi években a ROS jelátviteli és génszabályozási szerepére is 

fényt derítettek. A kedvezőtlen környezeti tényezők által 

kiváltott növényi válaszreakciók egy része átfed, közös 

jelátviteli utakra, illetve a ROS sokoldalú szerepére utalva. 

A reaktív oxigénszármazékok növények életében betöltött 

szerepének tanulmányozása a növényi stresszéiettan fontos 

tárgyköre. 

Ezek a rendkívül reaktív, ezért rövid életidejű ROS 

molekulák a növényi metabolizmus termékei. Élettani és enyhe 

stresszkörülmények között a reaktív oxigén származékok 

termelődése jól szabályozott folyamat. A növények számos 



olyan energia disszipációs mechanizmussal rendelkeznek, 

melyek elvezethetik a fölösleges energiát. Az enzimatikus és a 

nem enzimatikus növényi védelmi rendszerek fiziológiás és 

enyhe stresszkörülmények között kivédik az oxidatív 

károsodást. Ellenben, ha a kedvezőtlen környezeti behatások 

eredményeként termelődő ROS mennyisége túllépi a védelmi 

rendszer kapacitását, bekövetkezik az oxidatív károsodás. 

A növényeket leggyakrabban érő kedvezőtlen hatások 

közé tartozik a fotoinhibícó és az UV stressz. A napsugárzás 

alacsony hullámhosszú, nagyenergiájú UV-C (200-280 nm) 

tartományát az ózonréteg teljesen elnyeli, azonban az UV-B 

sugárzást (280-320 nm) csupán részlegesen. Az UV-A sugárzás 

(320-400 nm) és a látható fény (PAR: 400-700 nm), melyet a 

növények energia- illetve jelforrásként felhasználnak, áthatol a 

légkörön. A növények a napsugárzás spektrális öszetételének 

kis változásaira is érzékenyen reagálnak. Mivel az ózonréteg 

részleges károsodása az UV-B komponensek nagyobb mértékű 

áthatolását vonta maga után, az UV stressz élővilágra kifejtett 

hatásainak vizsgálata számos tanulmány középpontjába került. 

A KUTATÁSI TÉMA ELŐZMÉNYEI 

A fotoinhibíció és az UV stressz ROS termelődést kiváltó 

hatása nagyon intenzíven tanulmányozott folyamat. Az akceptor 

és a donor oldali fotoinhibíció folyamatában különböző reaktív 



oxigén származékok termelődését mutatták ki in vitro (izolált 

membrán) és in vivo (levél) rendszerekben: a donor oldali 

fotoinhíbició hidroxil gyökök megjelenését váltotta ki tílakoid 

membránokban, míg az akceptor oldali fotoinhibíció jellemző 

ROS terméke a szingulett oxigén ( '02 ) volt. In vzvo, 

fotoinhibíciónak kitett levelekben ugyancsak ]02-t azonosítottak 

fluoreszcens jelölöket használva. A !02 mellett más szerzők 

szuperoxid anion gyökök (02^) termelődését is feltételezték 

fotoinhibíció hatására, annak ellenére, hogy ezt izolált 

membránokon végzett kísérletek nem erősítették meg. 

A ROS-ok fokozott termelődése egyike az UV stressz által 

kiváltott első növényi válaszreakcióknak. Korábban UV-B 

sugárzásnak kitett tilakoid membránokban hidroxil és peroxil 

gyökök jelenlétét mutatták ki, feltételezve, hogy ezek részt 

vesznek a reakciócentrum fehérjék károsításában a kettes 

fotokémiai rendszerben. UV-B stressznek kitett növényi 

mintákban a védelmi rendszer részét képező szuperoxid-

diszmutáz (SOD) enzim fokozott aktivitását is megfigyelték, így 

közvetett módon következtettek a OV* UV stressz folyamatában 

való részvételére. UV-A sugárzásnak növényi kitett mintákban 

nem mutatták ki a SOD enzimek fokozott aktivitását. 

Az UV-A stressz folyamatának tanulmányozása az UV-B 

stresszel szemben háttérbe szorult, mivel az eddigi tanulmányok 

nagyrésze az UV-B sugárzásnak nagyobb károsító hatást 

tulajdonítottak, mint az azonos dózisú UV-A-nak, de mindeddig 



az egyes UV hullámhosszak ROS keltő hatását nem 

hasonlították össze növényekben. 

A TANULMÁNY CÉLKITŰZÉSEI 

Munkánk céljául a fénystressz hatására levelekben keletkező 

ROS-ok tanulmányozását tűztük ki. Célunk a fotoinhibíció, 

illetve az egyes UV-A és UV-B hullámhosszak ROS 

termelődést beindító hatásának összehasonlítása volt. 

• Egy közvetlen, in vivo stressz-kísérletekben használható 

ROS kimutatási módszer továbbfejlesztését és levelekben 

való alkalmazását tűztük ki célul. 

• Ennek segítségével fotoinhibíciónak és UV stressznek 

kitett levelekben kívántuk tanulmányozni a különböző 

ROS-ok termelődését. 

• Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az egyes UV 

hullámhosszak mennyiségben és kémiai minőségben 

különböző ROS termelődését okozzák-e levelekben. 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A fotoinhibíció és UV stressz-indukált ROS termelődést 

izolált tilakoid membránokban, illetve Arabidopsis thaliana, 

spenót és CuZnSOD hiányos dohánylevelekben 

tanulmányoztuk. 



A rövid életű ROS jelenlétét közvetlenül, fluoreszcens 

jelölők alkalmazásával mutattuk ki: a jelölők eredetileg magas 

fluoreszcencia intenzitása a reaktív oxigén származékokkal való 

reakciójuk során részlegesen kioltódik, a fluoreszcencia 

kioltódás mértéke arányos a keletkezett ROS mennyiségével. 

A fluoreszcens jelölőket fiziko-kémiai szempontok alapján 

jellemeztük: vizsgáltuk az in vitro stabilitásukat és 

specificitásukat. A jelölőket in vivo stabilitás, levélszövetbe 

való behatolás és mikrolokalizáció szempontjából 

tanulmányoztuk stresszkísérletekben való alkalmazásuk előtt. 

A jelölők részleges fluoreszcencia kioltódását 

spektrofluorimetriás, fluoreszcencia képalkotó- és pásztázó laser 

mikroszkópiás módszerekkel követtük nyomon. 

A tilakoid- és levélmintákat külön-külön a következő 

stresszhatásoknak tettük ki: 

• Fotoinhibíciót okozó 1500 pMrn2 s"1 vagy 1800 pMm"2 s"1 

intenzitású PAR 

• 27 pmol m"2 s"1 szélessávú (295-320 nm) UV-B sugárzás 

• 35 pmol m"2 s"1 szélessávú (345-385 nm) UV-A sugárzás 

• 280 -360 nm-es szélessávú egyidejű UV-A és UV-B 

sugárzás 

• Azonos dózisú (2x1022 fotonnak megfelelő) különböző 

hullámhosszú (280-390 nm-es) monokromatikus UV 

sugárzás 



A fotoinhibíció és az UV stressz fotoszintézisre kifejtett 

hatását oxigén polarográfiás illetve klorofill fluoreszcencia 

indukciós módszerrel határoztuk meg. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

1. Annak ellenére, hogy az SZBK Növénybiológiái 

Intézetében már sikeresen alkalmaztak fluoreszcens jelölőket 

'0 2 kimutatására fotoinhibíciónak kitett tilakoid membránokban 

és levelekben, a fénystressz szélesebb körű tanulmányozása más 

ROS-okra érzékeny jelölők bevezetését is megkívánta. Ezért új, 

fluoreszcens ROS jelölők fiziko-kémiai tulajdonságait 

jellemeztünk. A tanulmányozott potenciális ROS szenzorok 

közül két olyan vegyületet választottunk ki in vivo 

stresszvizsgálatokra, amelyek levelekben stabilnak 

bizonyultak, behatoltak a kloroplasztiszokba és csupán egy, 

illetve két ROS okozott bennük fluoreszcencia kioltást: a "02 

specifikus DanePy-t és a r 0 2 és 02~* érzékeny HO-1889NH-Í. 

2. A két kiválasztott fluoreszcens jelölőt párhuzamosan 

alkalmaztuk fotoinhibíció- és UV stressz által indukált ROS 

kimutatásra levelekben. 



a.) A fotoinhibíció ROS termelődést indukáló hatását 

izolált tilakoid membránokban és levelekben is vizsgáltuk. 

Kimutattuk, hogy mind a tilakoid membránokban, mind 

fotoinhibíciónak kitett levelekben 0 2 keletkezik, a 02~* 

hozzájárulása fotoinhibíció folyamatához csekély mértékű. 

b.) Irt vivo, UV besugárzott levelekben összehasonlítottuk 

az UV-A és az UV-B ROS termelődést kiváltó hatását. A 

stressz-indukált ROS keletkezés heterogenitását figyeltük meg. 

A szélessávú UV-A és UV-B (280-360 nm) sugárzás 

elsősorban 0 2 * termelődést váltott ki, )2 keletkezése nem 

volt jellemző. 

c.) Mivel az egyszerre alkalmazott UV-A és UV-B (280-

360 nm) sugárzás során O2""4 termelődést mutattunk ki, az egyes 

UV hullámhosszak által okozott ROS termelődést külön-külön 

is tanulmányoztuk. Azonos dózisú UV-A és UV-B sugárzásnak 

kitett levelekben a '0 2 és a 02~"* termelődését vizsgáltuk. Nagy 

mennyiségű 02"~* keletkezett az UV-B tartomány egyes 

hullámhosszaival besugárzott levelekben, ezzel ellentétben 

az UV-A sugárzás nem váltott ki jelentős 02~* termelődést. 

Kimutattuk, hogy a 02~* valószínűleg egy kloroplasztiszban 

lejátszódó reakció terméke. Megmutattuk, hogy az UV-A 



sugárzás intenzív ! 0 2 termelődést váltott ki a levelekben, 

aminek forrása valószínűleg a kloroplasztiszon kívüli. 

Összefoglalva a ROS közvetlen kimutatásából arra 

következtethetünk, hogy mind a fotoinhibíció, mind az UV 

stressz komplex oxidatív folyamatokat is magában foglal. 
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