EGY AMtNOSAV ÉSn XÖVÉNYEK EGÉSZSÉCe

Amikor a hideg időben megfázunk, esetleg vírusfertózés dönt le minket a lábunkról, felvértezzük
magunkat egy bögre forró teával és némi orvossággal, és várjuk, hogy immunrendszerünk legyűrje a
betolakodót. Nincs ez másként a növények világában sem, hisz védekezórendszerük nem is különbözik
annyira a miénktő!, mint gondolnánk. Esetükben természetesen a bögre tea csak jelképesen értendő...
,,,l,,,l növények első képviselői év, , milliárdokkal ezelőtt jelen] "" '', tek meg bolygónkon, ekkor
váltak el evolúciósan az állatl, szervezetektől. Különbségeink szembeszökőek, ezórt sem nehéz feladat elkülöníteni egymástól a növényeket és á1latokat, azonban molekuiáris alapon
sok hasonlóságot hordozunk, továbbá az evolűció során ért közös

hatások

miatt hasonló mechanizmusok fejlődtek ki bennünk. Ide sorolható a
kártevőkkel és káros környezeti hatásokkal szembeni védekezés is, melyet

esetünkben immunrendszernek, a
növényeknél pedig védekezőrendszernek nevezünk. Természetesen so-

kakban felmerülhet a kérdés,hogy

miért éri meg nekünk a növényi vé-

dekezéssel foglalkozni? A váIasz egyszerű: az élet számos területén erősen
függünk a növényektől. Gondol_junk
csak a mezőgazdaságtlag fontos élelmiszerekre, mint a gabona, bűza,ku-

korica, burgonya, paradicsom; vagy
az ipar által hasznosított növényekre,
például a len, gyapot. Ahogy saját

egészségiinket és házi kedvenceinkét
védjük, úgy a növényekét sem érde-

mes elhanyagolni. Számos növényi
kártevó vírus, gomba és baktérium
létezlk, melyek csökkentik a termések mennyiségét, súlyos esetben pedig elpusztíthatják a növényeket is.
Számos permetező- és növéry,védőszer került már piacra ellenük, azonban a káros vegyszerek súlyos környezetszennyezést, és humán egész-

ségügyi problémákat is okozhatnak.
növény genetikai állományának

A

módosításával erősíthető lehetne a
növény védekezórendszere, azonban
a génmódosított növények előállítása
sajnos idő- és költségigényes, továbbá
az eurípaiuniós szabályozások is kor-

Iátozzák ezeket a kísérleteket. Látva
ezeket a buktatókat vajon milyen eszköz állrnég a kutatók rendelkezésére,
hogy fokozzák a növényi r.édekezést?
Létezhet olyan vegyület. ami nem
káros a környezetre és egészségünkre, és képes felvértezni a növényt a
károsító hatásokkal szembeni szükséges védelemmel?

Az Eötvös

Loránd Tüdományegyete-

men évtizedek óta íolvnak kísérletek,

hogy talá|junk ilr,,en vegyületeket.
kutatásaink elsősorban a kukorica
védekezőrendszerére fokuszálnak.
Miért épp a kukoricát választottuk?
A kukorica a rizs és a bűza után a
harmadik legfontosabb gabonaféle a
Földön. A kukorica sok néven ismert
(édesbúza, indtánbűza, törökbúza,
csutkabúza, tengeri), és elsőként az

amerikai indiánok termesztették.
Termése egyformán kiváló csemege
sütve és főzve is. A szemeket szárithatják, így kukoricadarát, kukoricapelyhet készítenek belőle, de készülhet belőle kukoricalepény vagy a mozik elengedhetetlen kelléke, a pattoga-

A növényt elóször
Délnyugat-Mexikóban, a mai Oaxaca
tott kukorica is.

állam vidékén termeszthették, majd a
kukoricatermesztés innen terjedt to-

vább délre az Inka birodalomba és
észak felé, a mai Egyestilt Álhmok
területére. Kevesen tudják, hogy Carl

von Linné kezdetben
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frumentwtt 1atin névre keresztelte a
növényt, mely magyaru1 ,,török gyü-

mölcs", vagy,,törökbúzaként" értelmezhetó. Később, a növény jelentóségétjobban kifejező nevet adott a kukoricának: a ma is istrrert Zea mays,ra

módosította. Ez a név az ősi azték
nyelv szavaiból származik,. Zea - az

t

l

i

élet alap.;a, l1,tc!ys - a mi anyánk, Hazánkba az első nragok Olaszországból
érkeztek a XVI. századvége felé, és a

hódoltság nagyban hozzájárult

török

termesztésének elteqedéséhez.

Hogy vizsgálhassuk a nör,érrvi védekezést, stresszornak, vagvis káros hatásnak kel1 kitenni óket, Kutatóhelye-

men két tényező, a körnvezeti hatások közé tartoző szátazság, r,alamint
egy betegséget okozó vírus hatásait

vizsgáltuk a kukoricanor,ényekre.
Miért ezt a két hatást választottuk?

Magyarországon a nagv n},ári aszályok és egyenlőtlen csapadékeloszlás
miatt a vízhiánv jelentős károkat

okoz a szántóföldi terményekben,
így a kukoricában is. A globális éghajlatr,áltozás hatás;ira szélsőségesebb aszálr-ok r.árhatóak a Kárpátmedencében, meh.et n'ár az utóbbi
15 évben nlegtapasztalhatturrk. Mi-

vel hatását nrár mosl

érzékeljük,

ezért fontosnak tartottuk ennek

a

stressznek a kukoricára gvakorolt
következmén;,eit vizsgálnt. hz éIőlények okozta hatások közü1 a kukorica csíkos mozaikvírus (},,Iaize dwarf
tnosaic uirus,

MDMV) fetőzését sze-

retnénk kiemelni, hiszen hazánkban
is súlyos károkat okoz a fertőzés. A

vírus a természetben levéitetvek út-

,a

!

I

ján terjed, azonban mag vagy pollen
is lehet afertőzés forrása. A vírus törpenövést okoz, és csíkos mintázat jelenik nreg a leveleken, innen származik elnevezése. A fertőzés hatására
csökken a termés mennyisége: a kár
nem egy esetben elérheti a l)}oÁ-ot
is. kutatásunk során elsősorban a fotoszintézis hatékonyságára utaló paramétereket vizsgáltunk, hisz a nö-

vényi életfornák fő energiaellátója

ez a folyamat, sérülésévelelkerülhetetlen a növény maradandó károsodása, akár a pusztulása. A fotoszintézis folyamatában a kloroplasztisznak
nevezett nÖvényi sejtszervecskékben
a

fény energiája kémiai energiává ala-

kul

át.

E sejtszervecskék belsó memb-

A rizs és a búza után a harrnádik legfogntosabb gabonaféle a kukorica

ránjaiban helyezkednek e1 a fehérjepignrent komplexekból felépüló fotokémiai rendszerek, anrelyek egyéb

molekulák révénösszeköttetésben
állnak egymással. E rendszeren

a

lehet a védó hatását a fotoszintézisre a
szárazságga7 és a n-rozaikvírus fertőzésévelszenrben,
szerencsére nenr kellett sokat keres-

fény nünk, hiszen kutatócsoportunk már
az 1980-as években vizsgált egy ve-

hatására elektronok áramlanak ke-

resztül, ez a munka pedig kémiai gyületet, melyet szántóföldi kísér,letek
energiahordoző és az anyagcserében
kulcsszerepet játsző egyéb vegyületek előállítására íordítódik. Munkánk során ennek a rendszernek az

során kékfrankos szólők, paradicsom
és burgonya permetezésérehasznált.
Az ötietet más tudományterületeken
megfigyelt tapasztalatok, illetve a mo-

o1yan vegyületet, melynek vizsgálni

eredmények adták. A növ&ryi anyagcsere fontos tésze a kénanlagcsere,
mely során a növényi létfenntartáshoz

épségét,valamint a klorofillmolekulák mennyiségétvizsgáltuk. Már
csak egy dolog hiányzik, keresni keil

lekuláris vizsgálatok szolgáltatta

új
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letrrek két szirloninll'rja, Az SMM íg,v
rtlinderr kritérir-rnrnak rlregl'elel, nlclv

1

l

i

alap3án kcrc,séséreindtrltunk: nel-rr kírrcls a körnlazetre és az egószségüirkre,
valatllint szerepet jlltszik egv oi\alr fol1rarrratL-lan, rlelv fclvértczi a nör.én,vt
káros lr;itásokkal szelrrben.
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Ezutárr kövctkeztek a 1aboratóriullri

!

i

kísérletek,nrcll,ekhez M])MV-

fertőzött

és szár:azságnak

kitett csenle-

gekukoricákat használtr-ink. A
stresszhatásokat trregelőzőeir SM M-et
acltunk a növényck tápolclatához.
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letek képzőclnek. A kélrarlvrgcsere
közporlti része a,z S-rlretilllretionin
(SMM)-ciklus. lllei\üen kél ar. iirrosav,

az s-rllctilrrrcticlrrirr és nretionin alakrr1

át eqvnljlsba. illelv veg,viiletck kr-ilijn-

kiilön szerteágazó

szer:eppel bírnak az

:ri]v:lgcsere l:rbirintusszerű útvesztőjé*

ben. Szerepét tekintve az állati inr-

nrunrendszerrel ér fei, hisz strcssz, be-

tegség sorálr lokozódik

az SMM-

cikilrs interrzitása, 1riánve pedig a nö,
vénv puszttrlásálroz vezetlret. Azok a
nör,érryek, rrrely,ekben intenzír,c,bb az

SMM-ciklr.rs, sokka1

ellerrá]]óbbak,
r-nint társaik. Ezek a rllegfirrvelések :i
kérranyagcsere forrtosságátla terelték a
fig,r,-e-lmet, azorrban sok r.,egvület vesz

betrrrc részt, így fontos l,,olt nrég to-

r-ább szííkítcnia kört. Igv kcriiltek

kópbe nlezőgazdasáei

ós

hr_rrlrán

egészségüg,vi nregfigl elések. Létezik

r.rgvarris egv U-vit:rnrinirak nevezett
\regviilct. nrelyet már évtizedek óta
haszrrírlnak ezeken a területekerr. Ta-

karrrránt.kiegészítőként haszn/rl;ák

szarvasnrarháknál, rrre\, jal,ítla a testa tej rrrinőségét és
a jószágok egészségét.Nolra érclekes
törnegg,varapoclást.

pár}ruzarn, dc az U-r,itarrrirrt kó>r1rázakban is alkalr. lazzák. nléghozzá gyóg,vszerkiegészítőkérrt fekéIyes

rrregbetegeclések. egr.éb q,vonlorbántalniak. illetve az enlésztőrendszert éfintő niűrtétek r-rtán. szánrunkra
nliórt íbntos az lj-r,itan-rin ós feilrasználása? Azért, nrert az S-rrretihrretiorritr
és az U-vitalrrin ugvarrrrak a l.eg_vii-
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varr a fotoszirrtézisre. ígv a rrövénvr

atryatcserére is. A vírusfcrtőzés és szlrrazság hatására károsodtak a fotoké-
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liélkiilözlretetlerr kénta rt;r

nrajd fi5..eltük a fbtokénriai renc]szerek változását. Eredr-lrényeink alapján
az SMM-kezelés nör,e]i a növélryek
klolofilItartalrnl'rt. anri pozitív hatássa1

nriai rendszerek és csökkent

:|

klorofillniolekulák nrcnnl-isége, Az

SMM-kczelés viszont jelerltősctr csökkentette a károsodást a stresszelt nör,ón},eknél. Az SMM hozzáadásáva1 fo-

A

A

sfurgaborsó

egy szárazborsó-fajta,
amit beérésután hántolnak, ezután fe*
leznek. Ákahban te}esen ér,ett állapotában takarítják be, ezért re;t magában
értékesvitanrinokat és tápanyagokat.
Jelentős nrennl-iségű B1-, 82- ős E-uisárgaborsó

t(ffilűt^ pclíttoténsauat, bitltíttt, il}etve

frl-

tarta]nraz. Ezen kívüi található
benne kálim t, kalcíutlt, fo s{or, magnézittltl) L,as, cmk és tnarúlr, továbbá hánto_ratat

latlan változata rostLlkat is tartalmaz,
Eg;, csésze főtt sárgaborsó a napi rostszűkséglet 65%-át fedezi. hz étkezési
rostok igen forrtos részei a táplálkozásunknak, hiszen tisztítják a rrastagbelet.
A magas rosttartalonr segít az étke-

zés utáni vércukorszint emelkedésének nregakad ályozisában is. i{áliunr*

tar-ralmánál fogva jelentős rrrértékben

csökkenti a szív-betegségek kialakrrlá-

vérnyomást, az erek íalain
a lerakódások képződésétés a vesebenör,érry kénarrr,,agcseréjét. tegség súlyos negatív hatásait, A sárga-

kozzuk a
nrivel külsőleg nör,eljük az SMN1

ciklus eg.vik vegyületének a rrretltlvi
ségét. ígyfokozódrrak a felépítósben és

sát. a nragas

borsóban egy természetes növényi ve-

gyület, az izoflauin is megtalálható,

képpen a káros h:itásoknak elleirállóbLl

arni a 1egújabb kutatások szerint csökkenti a nrel1- és a prosztatarák kralakulásának veszélyét. Jelerrtós mennyiségben tartalmaz a triptoJ'átl rrevír esszen-

így ez SMM szánttliciLlr

ciális aminosavból is, amely nyugtató
hatású, igy hozzájárul az álmatlanság
elkerüiéséhez,oldja a szorongást és a

r,édelemben szerepct jlrtszó anl,agcsc-

refcll,r,,arrratok. arrlelvrrek eredrlréil,c-

növényt kapunk. Az il,ven nör-órl-kci,ésbéigénvli a káros pcrrrretezőszelek
használatát,

használatáva1 rlrérsóke,llretővé r-álhltrlr
l kör,nri,zeti szcItltl ezés i..

Ahlroz, lrogy az SMM-bő1 szólcs-

köríren l-rasználható nilvérryvédőszcr,
leg.ven, nrég további kísérletek és

vizsgálatok szükségesek. Folltos.

hog.v

rne5;bizonyosodjr.rrrk ilr:is

stresszorok eileni r.édii h:rtásirról. r1letve érdenres 1ehet nlás nóvéril,fajo-

kon is alka]nlazni a vegviiletet,

és

:rkár ternrésérésignevelr-ii a lrör-ényeket, hogy pclzitír, hatásírról további biz on;,ossir got nyerjiirrk. Ec1 di

depressziót, segít a nrigr,énes fejfájás e1-

mulasztásában és hozzájártil az irr-rrrtinrendszer meglelelő nrűkijdéséhez.
A sárgaborsó fogvasztása. kiválóan
ellátja a szer.\,ezetet egv esszenciális
rlvomelerrrnrel, a tnolibdénnel, anre\
seqítséget nl.újt a növekedésben és a
sejtnrűködésben, az enzimek nrűködósének ser-kentésében, a szervezet vashasznosításában, a nréregtelenítésében
és a 1bgak egészségének rnegőrzésé-

gi erednlén,veink rraey rerrrénvekkel
kecsegtetrrek a \reg,vület jövóbeli
haszrrálatát illetően. A kutatás :l

berr. rrrivel csökkenti a fogszurrasodál veszélyét.A Chron-betegségben
'Wilson-kórban
szenvedóknél
és a
gl.akran sziikséges a nrolibdérr nresterséges bevitele.
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Nenlzeti Kiválóság Proqranr cínrít r.énvrs. ktilönöen a \,€etárián§ok szákicnlelt projekt kelletéberl zajlott. A nrára jelent fontos tápiálékot, hiszen_feprojekt az Európai Urrió tániogatá
ilr7e-ószetétele igen hasorrió az állati
ercdetű konrplett fehérjékóhez, így kivásár,,al, az Európar Szociálrs Aliip társ-
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húspótló ételek késziüetrrek beiőle.

Menosr KrNca

