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A  NÖVÉNYEK  KÁLIUM  TÁPLÁLKOZÁSÁNAK  
GENETIKAI  ALAPJAI
előadás áttekintése

A kálium szerepe a növényi szervek felépítésében és az 
életfolyamatokban.

A K+ felvételének sajátosságai

A kálium szerepe a gázcsere szabályozásában

A K+ ion mozgását segítő transzporterek

A K+ transzport szabályozása



A kálium szerepe a növényi szervek felépítésében 
és az életfolyamatokban

A káliumnak kulcsszerepe van a 
sejt turgorának fenntartásában

a szövetek szilárdságának fenntartásában
a sejtfal és a sejt közötti kapcsolatban

a növény vízállapotának meghatározó tényezője
növekedés idején a sejt-térfogat növekedésének 

fő hajtóereje a K+ felvétele
a sejtnedv magas K:Na aránya kedvezően hat 

a sótűrésre 



A kálium mind a sejten belül, mind a szövetek között 
nagyon mozgékony.

A kálium csak gyenge komplexeket képez, 
melyekben könnyen lecserélhető.

A tápelemekből a növények a nitrogén utána 
káliumból tartalmaznak legtöbbet. 

A kálium jelentős mennyiségben remobilizálódik, de 
egyúttal könnyen ki is mosódik (főként az öregedő) 
Szövetekből, ezért a ténylegesen remobilizálódó 
mennyiség kisebb a lehetségesnél.



Elem Elérhető forma µgg-1 száraz tömeg %
Nitrogén NO-

3; NH4
+ - 1,5

Kálium K+ - 1,0
Kálcium Ca2+ - 0,5
Magnézium Mg2+ - 0,2
Foszfor H2PO-

4; HPO4
2- - 0,2

Kén SO4
2- - 0,1

Klór Cl- 100 -
Bór H2BO3

- 20 -
Vas Fe2+, Fe3+ 100 -
Mangán Mn2+ 50 -
Cink Zn2+ 20 -
Réz Cu+, Cu2+ 6 -
Nikkel Ni2+ ~0,1 -
Molibdén MoO4

2- 0,1 -

Növényi szövetek átlagos elemtartalma



A kálium szerepe a sztóma zárósejtek 
működésének szabályozásában 



A kálium a sejtnedvben nagy koncentrációban halmozódik 
fel, általában: [K+]cyt  60-150 mM értéket mutat, de 
fajonként, szövet-, sejttípusonként és organellumonként 
széles intervallumban változó (53-448 mM) értékekű.

A K+ sejtoldatbeli és/vagy apoplasztikus megoszlása 
fontos tényező az anionok semlegesítésében, 
ezáltal a membrán potenciál fenntartásában és/vagy 
megváltoztatásában. 

Ellentétben a többi elemmel, 
a kálium nem metabolizálódik!



A gyökerek ion felvétele

kontroll,         foszfát,             nitrát,    ammónium,        kálium
HHH   LHL LHL  LHL LHL

Homokban nevelt árpa gyökere. 
H: teljes értékű tápoldat
L: hiányos tápoldat



A kálium felvétele
A K+ a talajoldatban alacsony koncentrációban található, 
ezért az ion felvétele a talajból a gyökérbe 
a koncentráció grádienssel szemben történik, 
a kis- és nagy affinitású membrán transzporter rendszer 
segítségével. 
A K+ felvétele a plazmamembrán H+ pumpa működésével 
kapcsoltan folyik, ez lehetővé teszi a sejt pH-jának 
fenntartását és a negatív membrán potenciál megőrzését. 



Az Arabidopsis K+ transzporter szerkezete 
(S1-S6: a membránon áthaladó domének, 

S4: feszültség érzékelő domén, P- domén: pórus-képző régió



A kálium felvétele
A kis affinitású transzporter rendszer 

a talaj K+ > 0,2 – 1,4 mM koncentráció esetén aktív. 

A nagy affinitású transzporter rendszer 

(K+/H+ ko-transzporterek) alacsony talaj K+

koncentráció esetén dominál.  



A K-transzporterek tanulmányozását nehezíti, 
hogy ezek génjei multigén családokat alkotnak és 
a redundancia jellemző:ű
egy funkcióra több protein van jelen 

K+ transzport rendszert a genomban 
nagyszámú transzporter géncsalád képviseli.



citoplazma

A K+ ion mozgását segítő transzporterek

Legalább 7  K+ permeábilis transzporter családot ismerünk



Név Szinoníma AGI Acc GenBank ID

AtKUP1 KT1 At2g30070 AAB88901

AtKUP2 KT2 At2g40540 AAC49845

AtKUP3 KT4 At3g02050 AAF19432

AtKUP4 KT3, TRH1 At4g23640 CAC16137

AtKUP5 KT5 At4g33530 CAB79319

AtHAK5 At4g13420 AAF36490

AtHAK6 At1g70300 AAC18809

AtHAK7 At5g09400 CAC05466

AtHAK8 At5g14880 CAC01887

AtKUP9 At4g19960 CAB78996

AtKUP10 At1g31120 AAD21693

AtKUP11 At2g35060 AAC12845

AtKUP12 At1g60160 AAC24049

Az Arabidopsis KUP/HAK/KT kálium transzporterek 
megnevezései (Gierth és Schooder, 2002. után)



A növények KUP/HAK/KT kálium transzporterei
Arabidopsisban a családnak 13 tagja van



Protein K+ 
transzport

Na+ 
transzport alacsony K+ Lokalizáció

HKTI + + + gyökér, hajtás
HvHKTI nincs adat nincs adat + nincs adat
AtHKTI - + - gyökér 
OsHKT1 - + + gyökér
OsHKT2 + + + gyökér

HvHAK1 + + + gyökér
AtKUP1 + (+) - hajtás
AtKUP2 + nincs adat - gyökér, hajtás
AtKUP3 nincs adat nincs adat + gyökér, hajtás
AtKUP4 + nincs adat nincs adat gyökér, hajtás
AtHAK5 + (+) + (hajtás) gyökér, hajtás

LCT1 + + nincs adat gyökér

CNGCs + (+) nincs adat nincs adat

A kálium és a nátrium transzportban szerepet játszó 
proteinek és előfordulásuk helye



Töltésfüggő K-csatornák

A: az egész sejt kifelé- és befelé irányuló K+ mozgása, 
a membrán potenciál +140 és -104 mV közötti értéke esetén 

B: a töltésfüggő K+-csatornák másodlagos szerkezete



K+ transzport szabályozása 

Transzkripciós szabályozás

Transzlációs szabályozás

A tápanyagellátottság hatása

Post-transzlációs szabályozás

A szárazság és ABA hatása



A tápelemek xilémbe történő belépésének és a 
xilémből történő kilépésének rendszere 



Az előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a kálium szerepét a növényi 
anyagcserében.

• Ismertesse a K+ ion mozgását segítő transzporterek 
típusait

• Ismertesse a K+ transzport szabályozását



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET

Az előadás anyagát készítette: Dr. Hoffmann Borbála

A következő előadás címe:

A MEMBRÁN TRANSZPORTEREK 

TRANSZKRIPCIÓS MINTÁZATA

(TRANSZKRIPTOMIKA)
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