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A  NÖVÉNYEK  KÉN  TÁPLÁLKOZÁSÁNAK  
GENETIKAI  ALAPJAI
előadás áttekintése

A kén szerepe a növényi szervek felépítésében és az 
életfolyamatokban.

A növények  kén transzportjának a sajátosságai
A SO4

2- -transzporterek jellemzői és csoportosításuk

A szulfát transzporter gének expressziójának 
szabályozása

A szulfát asszimiláció lépései
A N és a S asszimiláció koordinálása



A kén (S) megtalálható az aminosavakban 
(cisztein és metionin)  → a fehérjékben,

sokféle szerves vegyületben
tioredoxinokban, 
Fe-S proteinekben, 
glukozinolátokban, 
szulfolipidekben 

a glutation legnagyobb mennyiségben a kloropl.okban
→ redox folyamatok

a redukált kén legfontosabb raktározott formája 
koenzim
diszulfid hidak: fehérje szerkezet



A kén metabolikus útvonalai 

elsődleges
metabolit bioszintézis

patogénekkel szembeni védekezés

stressz reakció



Kén hiányában a növényekben
megemelkedik az oldható N vegyületek mennyisége 
csökken a fehérje- és a klorofill tatalom

A kén-hiány tünetei hasonlítanak  
a N-hiány tüneteihez

A kén nem újrahasznosuló elem



növény igénye tápanyag hozzáférhetősége 

tápanyag  felvétele 

A szulfát felvételét alapvetően a 
növény S-ellátottsága szabályozza. 



A növény igénye
optimális növekedéséhez és termésminőséghez

őszi búza:  15-20  kg/ha,
olajrepce:   50  kg/ha   szükséges  

a növényi szárazanyag átlagosan 0,2 % ként tartalmaz
hüvelyesek: 0,25 – 0,30 %
keresztesvirágúak: 1,1 – 1,7 %



A tápanyag hozzáférhetősége 

Korábban: az atmoszférából történő 
S-leülepedés biztosította
- sőt: savas esők

A ’90-es évektől a S-emisszió jelentősen csökkent, 
a levegőből a talajba ülepedő S mennyisége már 
nem elegendő a termesztett növények számára. 



A növények a kén szükségletüket elsősorban 
szulfát: SO4

2- formában,
a talajból felvett kénnel elégítik ki 

néhány faj képes 
a növény föld feletti részén keresztül a 
H2S és a SO2 gázok hasznosítására 



kloroplasztisz: 
reduktív asszimiláció 

A kén transzport a növényben: 
influx - efflux lépések
(beáramlás, felvétel –
kiáramlás, leadás) 

A kén főként SO4
2- formában

mozog a növényben, de
szerves kén vegyületek ~is.

A  SO4
2- sejtbeli akkumulációja a 

koncentráció grádienssel szemben,
proton transzporttal kapcsoltan 



SO4
2- felvételének és asszimilációjának 

legfőbb lépéseire nézve 
várakozáson felül nagy géncsaládokat találtak 

A gének erősen hidrofób proteint kódolnak, 
mely 12 transzmembrán hélixből épül fel. 

A szekvencia hasonlósága alapján a 
SO4

2--transzportereket 5 csoportba lehet osztani. 

Jellemző:
az N és C terminális régiók hosszúak, de 
nincs nagy membránon kívüli hurok 



Arabidopsis, Brassica és Orisa fajok SO4
2- transzportereinek 

aminosav összetétel hasonlósága alapján készített filogenetikai fa 
Page (1996) 



1. csoport

nagy affinításúak 

vizsgált fajok mindegyikének
(Arabidopsis, Brassica és Orisa )
3 kül. SO4

2- transzportere van

ST1;1 és  ST1;2
a gyökerekbe történő SO4

2- felvételéért felelős
de: más szövetekben is kifejeződnek  

Kénhiányos növényekben az AtSultr1;1 indukálódik 
a legnagyobb mértékben 



2. csoport:
- transzporterei kis affinitásúak

AtSultr2;1
a gyökerek és a levelek xilem parenhíma sejtjeiben, 
AtSultr2;2 
a gyökér floem, a levél vaszkuláris sejtekben aktívak.

- 2-2 génje ismert
- a vaszkuláris szövetekben aktívak



a tonoplasztban található 
mind a befelé, mind a kifelé irányuló SO4

2-

mozgásért felelős

3. csoport
tagjai az evolúció korai szakaszában szétváltak 
feltehető: különböző funkciót töltenek be 

4. csoport

5. csoport
tagjai mutatják a legkisebb homológiát 
a géncsalád többi tagjával 

két, jelentősen különböző alcsoportra bonthatók
hiányzik a hosszú N- és C-terminális doménjük



Nitrát transzporter: 7
Ammnium    ~       : 6
Foszfát         ~       : 9





Tápoldatban nevelt árpa csíranövények
SO4

2- - transzporterének expressziója 
csak két napi S-éhezés után nőtt meg jelentősen,
amikor a sejten belüli tartalékok kimerülőben voltak. 

A szulfát transzporter gének expressziójának 
szabályozása

Az ismét jó külső SO4
2- ellátás hatására 

néhány órán belül csökkent a mRNS-ek és 
a transzporter proteinek mennyisége és 
a transzport aktivitás. 

Mind a mRNS-ek, mind a proteinek gyorsan lebomlanak. 



A kén-felvétel szabályozása negatív visszacsatolással:
a SO4

2- -asszimiláció végtermékeinek felhalmozódása
(pl. glutation és cisztein) 

represszorként viselkedik és a 
génexpresszió szintjén gátolja a SO4

2--felvételét. 

A kén-felvétel pozitív szabályozása:
az O-acetil-szerin (OAS) génkifejeződést indukál 
- akkor halmozódik fel, amikor 

elégtelen a felvehető kén mennyisége 



A SO4
2- redukció enzimei:

A szulfát asszimilációja
Helye: plasztidok

~ 70%  zöld szövetekben
~ 30%  gyökérben

Az asszimiláció elsődleges terméke a cisztein

- ATP szulfuriláz (→ APS: adenozin-5’-fozfoszulfát)

- APS reduktáz  (→ szulfit)
a szulfát asszimiláció legfontosabb, 
legnagyobb hatású enzime az APS-reduktáz

- szulfit reduktáz (→ szulfid)



APS:    adenozin -5’- foszfoszulfát
PAPS:  foszfoadenozin -5’- foszfoszulfát
γ-EC:    γ-glutamil-cisztein
OAS:   O-acetilszerin
CoA:   acetil koenzim A
OAS-TL: O-acetilszerin tiol liáz 
SAM:   S-adenozil metionin
SMM:  S-metil metionin

A szulfát asszimilációja



A szulfát redukciója



A kén tartalmú aminosavak szintézisének útvonala



Bizonyos körülmények között az 

SMM lehet a floém oldatban a legfontosabb S-komponens, mely a 

szink-szervekbe, mint pl. a magba szállítja a ként. 

A SAM fontos metil donor és a poliaminok szintézisének 

prekurzora, melynek a pH szabályozásában, a stressz-

reakciókban és a DNS-replikációkban is szerepük van. 

A metionin készletnek akár 80%-a is SAM-má alakulhat, 

mely folyamatot a SAM-szintáz katalizál. 

(SAM: S-adenozilmetionin; SMM: S-metilmetionin;)

Glutation: redox folyamatok



A kén tartalmú aminosavak szintézisének útvonala

Oxo-acetilszerin

Az OAS-TL enzim a SO4
2- és a N-

metabolizmus kapcsolódási pontja

„C-N váz”



Az SO4
2- asszimilációjához az 

OAS (Oxo-acetilszerin) adja a C/N vázat, 
mely a redukált ként (S2-) felveszi. 
Az OAS tehát az a molekula, amely 
a N és a S asszimiláció koordinálásában
kulcs szerepet játszik. 

Az OAS mennyisége függ a növény 
N-ellátottságától és így részt vesz a 
N-asszimiláció szabályozásában is



Nitrogén – kén interakció

A nitrogén és a kén metabolizmusa kapcsolt, 
ezen elemek aránya szűk intervallumban mozog, 

(S-tartalmú aminosavak kiemelt szerepe) 

→ Magas N-ellátottság esetén 
fokozódik a növény S-igénye 

A növényi anyagcsere komplex és 
szabályozott kölcsönhatások hálózata



A napraforgó S-ben gazdag albuminjának génjével 
transzformált csillagfürtben jelentősen növelni tudták a
szemtermés metionin tartalmát, 

S-anyagcsere – transzformáció (Molvig et al., 1997)

azonban a 
szem összes S-tartalma alig változott, 
csak a kén „megjelenési formája” változott 
(shift of S-pool). 
Ebből az eredményből is nyilvánvaló, hogy 
a bioszintetikus utaknak létezik belső kontrollja.



Az előadás összefoglalása

A növények kén forrásai és a kénhiány következményei 
(oldható N-vegyületek, fehérje- és a klorofill tatalom).

A nitrogén és a kén aránya szűk intervallumban mozog, 
metabolizmusuk kapcsolt!

A SO4
2- felvételének és asszimilációjának lépéseit 
várakozáson felül nagy géncsaládok szabályozzák. 

A szulfát asszimiláció lépései és kapcsolata a N-
asszimilációjával.

A szekvencia hasonlóság alapján a 
SO4

2--transzporterek 5 csoport alkotnak.
A szulfát transzporter gének expressziójának negatív

és pozitív szabályozása elemei.



Az előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a kén szerepét a növényi anyagcserében.
• Ismertesse a szulfát ion transzport útvonalait.
• Jellemezze a kén felvételét szabályozó kis- és nagy 

affinitású transzportereket.
• Ismertesse a kén redukció lépéseit és kapcsolatát a

N-asszimilációval.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET

Az előadás anyagát készítette: Dr. Hoffmann Borbála

A következő előadás címe:

A  NÖVÉNYEK  FOSZFOR TÁPLÁLKOZÁSÁNAK  

GENETIKAI  ALAPJAI
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