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Chapter 1. AZ ABIOTIKUS 
STRESSZTOLERANCIA GENETIKAI 
ALAPJAI 

1.  

A növények folyamatosan ki vannak téve a környezet változásainak. Ezért az életképesség egyik legfontosabb 

feltétele a változásokhoz való alkalmazkodás képessége. Ez csak akkor lehetséges, ha a növény érzékeli a 

környezetben bekövetkező változásokat, elég gyorsan és az éppen szükséges mértékben reagál, valamint ha ezt a 

képességét örökíti is. 

A növény egyidőben két környezettel érintkezik. A hajtásnak olyan tényezőkhöz kell alkalmazkodnia, mint a 

fény minősége és intenzitása, a fotoperiódus, a CO2 koncentráció, a relatív páratartalom, a hőmérséklet, a 

légszennyezettség, valamint a biotikus hatások, pl. patogének. A gyökér a talajban a tápanyag- és só 

koncentráció, a víz felvehetősége, O2 koncentráció, a talaj tömődöttsége, nehézfémek és más toxikus elemek, 

hőmérséklet, patogének és szimbiotikus szervezetek hatásaival szembesül. A hajtás „informálja” a gyökeret a 

légköri viszonyokról, míg a gyökér a talajállapotokról küld jelzést a hajtásnak. Az információ közvetítése 

különböző molekulák áramlásával valósul meg, mint a hormonok, maguk az ásványi anyagok és a víz, vagy a 

fotoszintézis termékei. Amikor a külső feltételek nem kompatibilisek a növény fejlettségi állapotával, a 

növénynek megvan a képessége arra, hogy fejlődési programját módosítsa. 

A növények reakciója az egymással összefüggő biológiai folyamatok sorozata, melyek egy bonyolult hálózatot, 

rendszert alkotnak. A környezeti hatásokra adott reakcióért felelős mechanizmusok feltárása ezért igen 

bonyolult feladat, csak a legutóbbi idők technikai fejlődése hozott átütő eredményt. A kutatás és az ismeretek 

tudományterületekre darabolódása nehezítette az összefüggések feltárását. Napjainkban a genomika és a 

proteomika fejlődése a gének és termékeik százainak–ezreinek egyidejű vizsgálatát teszik lehetővé, mely a 

rendszer szemléletű biológia kifejlődéséhez vezetett. E tárgykörrel foglalkozó tudományos publikációk az 

utóbbi években óriási számban jelennek meg. 

A termesztett növényfajták optimális környezetben adott rekord terméséhez képest – mely lényegében a 

potenciális termőképességnek megfelelő érték – egy adott termőhelyen elért eredmény – a realizált termés – 

jelentősen elmaradhat: a fejlett mezőgazdaságú országokban ez általában 50% körül mozog, a világátlag pedig 

még ennél is sokkal alacsonyabb értéket ad (1. táblázat). A terméskiesést elsősorban az abiotikus hatások 

okozzák, melyek között a növény rendelkezésére álló tápanyagok, valamint a felvehető víz mennyisége 

meghatározó jelentőségű. A kedvezőtlen környezeti hatások okozta terméskiesést csökkenthetjük a környezet 

módosításával - ez főként kémiai inputokat jelent, melyek igen költségesek, de csak rövid időre jelentenek 

megoldást, ugyanakkor a környezet terhelését okozzák. A veszteségek csökkentésének másik útja a kedvezőtlen 

hatásokhoz adaptálódott fajták nemesítése, melyek az adott környezetben gazdaságosan termeszthetők. 

Potenciális termőképesség: a genotípus (fajta, hibrid, stb.) optimális környezeti feltételek esetén adott 

termése, azaz nincs környezeti korlátozó tényező. 

Figure 1.1. 1. táblázat: A fontosabb növényfajok rekord- és átlagtermése (kg ha-1), 

valamint a biotikus és az abiotikus hatások okozta termésveszteség. Bray, E., Bailey-

Serres, J., Weretilnyk, E. (2000): Responses to abiotic stresses. In Biochemistry and 

Molecular Biology of Plants (eds: B. Buchanan, W. Gruissem and R. L. Jones) p: 1158-

1203. 
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Genetikai szempontból a stressztűrés fenotípus, a környezeti hatások által indukált génexpresszió, azaz 

válaszreakció, melynek megjelenése függ a genotípustól, a környezeti hatásoktól és a genotípus x környezet 

kölcsönhatástól (1. ábra). 

Stressztolerancia a termőképesség, illetve a termés minőségének megőrzését jelenti a stresszhatásoknak 

kitett környezetben. 

A stressz fogalmának bevezetése Selye János (1907, Komárom – 1982, Montreal) nevéhez fűződik, aki 

endokrinológusként elsősorban humán vonatkozásban használta azt. Az 1936-ban közölt Nature-cikk 

megjelenése után azonban a fogalom hamarosan szélesebb értelmezést nyert. A stressz szó a bizonyos hatásra 

adott válasz-reakciót jelenti, mely zavarja a normális fiziológiai egyensúlyt. A kiváltó ok megnevezésére Selye a 

stresszor megnevezést használja. Stresszor: minden hatás, ill. tényező, amely az optimálistól eltérő növekedést, 

vagy fejlődést okoz. Stresszreakció: bizonyos hatásra (stresszor) adott reakció, mely zavarja a normális 

fiziológiai egyensúlyt. Stresszreakció következményei: a metabolikus folyamatok megváltozása (energiaigényes 

folyamat, mely hatással van a termés mennyiségére és minőségére. Létezik „jó stressz” is (pl.: jarovizáció), 

melyre Selye az eustressz megnevezést használja. 

Figure 1.2. 1. ábra: A környezeti hatásokra adott növényi válaszreakciók 

 

A stresszreakció időbeli lefolyása: 

Stresszhatás megjelenése átmeneti változást okoz a növény fiziológiai állapotában, mely lehet biokémiai 

(enzim-aktivitás) vagy génkifejeződési (transzkripciós, vagy poszttranszkripciós), illetve genom átrendeződés, 

vagy ezek kombinációja. 

Stresszhatás folytatódása esetén a növény alkalmazkodik a stresszorhoz, olyan megváltozott fiziológiai 

állapotba kerül, mely jobban megfelel az új környezeti feltételeknek. Ez a változás lehet egy már meglévő 
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fejlődési programra való átállás eredménye, vagy egy új program „kiformálásának” eredménye, mely utóbbi 

lehet pl. DNS átrendeződés miatti módosulás következménye. Ha a növény nem képes alkalmazkodni a 

stresszhez, akkor növekedése és fejlődése nem kielégítő, ez szélsőséges esetben a növény pusztulásához is 

vezethet. 

Amennyiben ismét stresszhatás előtti környezeti állapot tér vissza, és a bekövetkezett módosulások 

reverzibilisek, a növény visszatér a stressz előtti fiziológiai állapotba. Ha irreverzibilis változás következett be 

és ez a genom organizációját is érinti, a változás örökíthető, a genetikai variabilitás növekedését eredményezi. 

A mezőgazdasági termelés az urbanizáció, a talaj erózió, a klímaváltozás és egyéb hatások miatt egyre nagyobb 

mértékben folyik marginális, stresszhatásnak erősen kitett területeken. A termőhelyek sokféleségének 

szükségszerű következménye a környezeti stresszhatások jelenléte a növények napi és szezonális 

ciklusában. A növények széleskörű képességgel rendelkeznek e stresszhatások túlélésére, miközben 

versenyezniük kell saját fajtársaikkal és másokkal az alapvető erőforrásokért. Ezek a hatások erős szelekciós 

nyomást gyakorolnak, mely molekuláris, biokémiai és fiziológiai adaptációhoz vezetett, ami lehetővé teszi 

túlélésüket a kedvezőtlen környezeti feltételek között. Az adaptáció alapja a genetikai változatosság. Ez a 

változatosság, mint forrás a növénynemesítő rendelkezésére áll. 

A növények növekedését, fejlődését károsan befolyásoló környezeti hatások közül leggyakrabban a vízhiány, a 

hőmérséklet anomáliák (túl alacsony, illetve magas hőmérséklet), a talaj toxikus sótartalma (szikes, illetve 

nehézfémeket, toxikus elemeket tartalmazó talajok) fordulnak elő. 

2. Télállóság és fagytűrés 

Télállóság komplex jelleg, a növények azon tulajdonságát értjük alatta, amely képessé teszi a tél 

viszontagságainak elviselésére: képes a hideget, az oxigénhiányt, a felfagyást és az ilyen körülmények között 

jelentkező betegségeket károsodás nélkül elviselni. A télállóság egyik legfontosabb eleme a fagyállóság (azaz 

fagytűrés), amely alkalmassá teszi a növényeket a fagypont alatti hőmérséklet túlélésére. 

A növényfajták fagytűrését többféle módszerrel vizsgálhatjuk, melyek hatékonyságában nagy különbségek 

vannak. Természetes körülmények között a fagynak gyakrabban kitett területen beállított szántóföldi kísérletben 

vizsgálhatjuk a fagytűrést. A hideghatás mértéke és időtartama azonban igen bizonytalan, évenként változó és 

nem szabályozható. A fitotronban végzett kísérletben ezzel szemben pontosan beállíthatjuk a hőmérsékletet és a 

fagyhatás időtartamát. Ilyen körülmények között a genotípusok fagytűrése pontosan meghatározható. 

Különbséget kell azonban tennünk a hidegérzékenység és a fagytűrés között. Előbbi esetben trópusi származású 

növényekről van szó, melyek a 0–10°C-os hőmérsékletet képesek csupán túlélni, a mérsékelt égövi növények 

viszont a fagypont alatti hőmérsékletet is tolerálják. 

A növényeknek nincs hő szabályozó mechanizmusuk, hőmérsékletük megegyezik a környezetükével. Az 

alacsony hőmérséklet korlátozhatja a gazdaságilag fontos növények produktivitását, sőt határt szab az egyes 

növényfajok elterjedésének is. A stressz-adaptáció, így a hidegtűrés mértéke függ a növény fejlettségi- és 

fiziológiai állapotától is. Az alacsony hőmérséklet azonban nem minden esetben kedvezőtlen a növény számára; 

az egyedfejődés bizonyos szakaszában fiziológiai szükséglet is lehet (vernalizáció). 

Az alacsony hőmérséklet okozta sérülések elsődleges helyei növényekben a membránok. A hőmérséklet 

csökkenésével a membrán struktúrája megváltozik, molekuláris átrendeződések történnek a lipidrégióban, ami 

kihat a membránhoz kötött fehérjék struktúrájára és funkciójára is, ez a membránokhoz kapcsolódó alapvető 

funkciók sérüléséhez vezethet. A sejten belül képződött jégkristályok pedig irreverzíbilis membránkárosodást 

okozhatnak. A membránok integritásának fenntartása ezért alapvető fontosságú a sejt számára. 

A fagytűrés szempontjából a fagypont alatti hőmérséklet következtében kialakuló jég az egyik legveszélyesebb 

tényező. Ha a lehűlés gyors, a jég a sejten belül képződik, ehhez azonban egy olyan részecskének (spóra, 

baktérium stb.) kell a sejtbe jutnia, ami körül, mint kristályosodási góc körül, a jégkristály kialakulhat. Az ilyen, 

sejten belüli jégképződés a sejt pusztulásához vezet. Amint a hőmérséklet 0 °C alá süllyed, megindul a sejten 

kívüli (extracelluláris) jégképződés. A jég képződése miatt ozmotikus potenciálkülönbség alakul ki a sejten 

kívüli és a sejten belüli víz között. E potenciálkülönbség miatt a víz a sejtből kiáramlik az intercelluláris térbe, 

ami a sejt dehidratációjához vezet. Tehát a fagy hatására a sejtekben vízhiány alakul ki. A növények a fagyhatás 

okozta vízvesztéssel szemben - a szárazságtűrésnél tárgyalandó - ozmoregulációs folyamatokkal védekeznek. 
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A növényeknek a stressz, így az alacsony hőmérsékleti stressz kivédéséhez is szükségük van egy hosszabb ideig 

tartó, alacsony hőmérsékletű növekedési időszakra, az edződésre. Az edződés a struktúrák és funkciók olyan 

nem örökletes változása, amely a növényt ért károkat csökkenti. Természetes körülmények között hazánkban az 

edződés ősszel történik, a rövidülő megvilágítás és a hőmérséklet fokozatos csökkenése során. Mesterséges 

körülmények között, növénynevelő kamrákban (fitotron) lehetőség van e folyamat modellezésére, a hidegedzés 

kivitelezésére. 

A fagy- és télállóság öröklődését már a XX. század elején elkezdték tanulmányozni. Megállapították, hogy ezek 

komplex tulajdonságok, melyeket poligénes, additív-domináns rendszer szabályoz. Az őszi búza monoszómás 

és szubsztitúciós vonalainak analízisével a fagyállóság génjeinek kromoszomális lokalizációját is 

meghatározták. A búza 21 kromoszómapárjából legalább 10 pár vesz részt a fagyállóság genetikai 

szabályozásban. A legerősebb hatású gének az ötös homeológ csoport (5A, 5B és 5D) kromoszómáin találhatók. 

A génaktivitás megváltozása hideg hatására 

Alacsony hőmérséklet hatására megváltozik az adaptációban szerepet játszó gének aktivitása, új mRNS-ek és 

fehérjék jelennek meg a sejtben. A fehérjeszintézis egészét tekintve azonban nem következik be olyan drámai 

változás a hideg hatására, mint amilyent tapasztalhatunk pl. a hősokk esetén. Sok hidegindukált génnek (cor 

gének: Cold Regulated), illetve a róluk átíródó fehérjének a funkcióját még nem ismerjük. Jó néhány ilyen 

fehérjéről megállapították azonban, hogy a LEA (Late Embryogenesis Abundant) proteinek homológjai. A LEA 

fehérjék az embriógenezis késői fázisában szintetizálódnak a mag beszáradásakor, valamint a vegetatív 

szövetekben is képződnek szárazság esetén, illetve ABS-kezelés, vagy nagy só koncentráció hatására. Sokféle 

fehérje tartozik ugyan e csoportba, de közös jellemzőjük, hogy szokatlanul hidrofilek és hőstabilak. A halakhoz 

és a rovarokhoz hasonlóan a növényekben is termelődnek AFP (Anti Freeze Protein) fehérjék a hideg-stressz 

során. Az AFP fehérjék gátolják a jégkristály növekedését és befolyásolják a növekvő jégkristály alakját is. 

A fagyállóság szabályozásában részt vevő gének szerepét és azok aktivitását Arabidopsisban tanulmányozták a 

legrészletesebben. A lúdfűben a COR gének négy géncsaládba szerveződnek, melyek minden tagja két génből 

áll, e gének tandem elrendeződésben találhatók a kromoszómán. A két gén közül legalább az egyik hideg- vagy 

más olyan stresszel indukálható, amely a sejt vízvesztésével jár. Az egyik legjobban jellemzett gén ezek közül a 

COR15a, mely egy 15 kDa-os proteint kódol. E fehérje a kloroplasztiszban halmozódik fel. A gén 

fagyállóságban betöltött szerepét igazolja, hogy a nem edzett transzgenikus növényekben a gén konstitutív 

expressziója megemelte a fagyállóságot. A kísérletek azonban arra is rámutattak, hogy egyetlen COR gén 

működésének a megváltozása nem elégséges egy olyan komplex tulajdonság megváltoztatására, mint a 

fagyállóság. Ugyanis az intakt növény szintjén nem lehetett a fagyállóság szintjének emelkedését kimutatni a 

COR15a gén túlvezérlésével. A kutatási eredmények arra is felhívták a figyelmet, hogy egy durva beavatkozás a 

génműködés finoman szabályozott rendszerébe jelentős problémákat vethet fel. CBF géneket konstitutív 

promóterrel (CaMV 35S) túltermeltetve sikerült ugyan az Arabidopsis-növények szárazság- és fagytoleranciáját 

növelni, de ezek a transzformánsok abnormális növekedésűek voltak, később virágoztak, és jóval kevesebb 

magot érleltek, mint a nem transzformáns növények. 

A fagytűréssel kapcsolatba hozható újabb gének azonosítása és funkcióanalízise remélhetőleg elvezet a 

fagyállóság hátterében álló molekuláris folyamatok megismeréséhez, mely a genetikailag módosított fagytűrő 

fajták előállítását eredményezheti. 

Reaktív oxigéngyökök 

Reaktív oxigéngyökök a sejt normális működése során – főként a fotoszintézis folyamatában - is keletkeznek. 

Abiotikus stressz hatására azonban e molekulák mennyisége jelentősen megnő. Kiemelkedő szerepe a 

szuperoxid- és hidroxilgyököknek, valamint a hidrogén-peroxidnak van. Ezek a rendkívül reaktív anyagok 

károsítják a membránokat, a fehérjéket és a DNS-t is, ezért közömbösítésük, eltávolításuk a sejtek számára 

nélkülözhetetlen. Ebben az antioxidáns vegyületeknek és enzimeknek - pl. szuperoxid-diszmutáz, glutation-

reduktáz, azkorbát-peroxidáz - van kulcsszerepük. Stressz hatására e vegyületek, enzimek mennyisége a 

sejtekben megnő. 

Szignáltranszdukció 

A stresszor hatását, mint külső jelet, a sejt receptorai fogják fel. A sejtbe jutott információ egy 

kaszkádrendszeren keresztül jut el a sejtmagba, ahol a válaszreakcióban érintett specifikus gének aktiválódnak, 

vagy represszálódnak. A jelfogók lehetnek receptorszerű kinázok. E molekulák extracelluláris doménje lehet az 

érzékelő, az intracelluláris kinázaktivitású domén pedig a jeltovábbító. Valószínű, hogy a Ca2+ csatorna is 
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jelfogó. A membránfluiditás változása konformáció-változást eredményez a csatornafehérjében, aminek hatására 

megnyílik a csatorna és Ca2+ áramlik a sejtbe. A citoszol Ca2+-szintjének változását Ca2+-kötő fehérjék 

érzékelik. Ilyen kötőfehérje a kalmodulin (CaM) és a Ca2+-dependens protein kinázok (CDPK). A Ca2+-nak 

mint másodlagos hírvivőnek fontos szerepe van a stresszadaptációban. 

Az egyik legfontosabb környezeti hatás, amelyre a növény reagál, a tápanyagellátás. A talajok tápanyag 

szolgáltatása a trágyázás mellett függ a talaj adottságaitól, de a klimatikus és egyéb tényezőktől is, melyek 

együtt a termőhelyre jellemzőek és folyamatosan változnak a vegetációs idő alatt. Ezeket a termőhelytől függő 

hatásokat a legkörültekintőbb tápanyag utánpótlással sem tudjuk kiküszöbölni. A növényi táplálkozás genetikai 

alapjainak, szabályozásának megismerése és ennek az ismeretnek a gyakorlatban történő felhasználása lehetővé 

teszi, hogy a kultúrnövények tápanyag hasznosításának javításával a tápanyag utánpótlás költségeit, valamint 

ezzel egyidejűleg a környezet terhelését is csökkentsük. 
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Chapter 2. A NÖVÉNYI TÁPANYAG 
TRANSZPORTEREK 

A tápanyagfelvétel kinetikáját Epstein és kollégái (1953) úttörő munkájának köszönhetően jól ismerjük. A 

folyamat molekuláris alapjait, azokat a membrán fehérjéket azonban, amelyek segítségével a tápanyag bejut a 

sejtbe, csak a legutóbbi időkben ismertük meg, mely izgalmas bepillantást enged a növényi táplálkozás 

szabályozásának folyamatába. 

A növényben tápionoknak számos membránon kell áthaladniuk, amíg a talajoldatból a gyökérsejtekbe, a 

szimplasztból a xilembe, majd a levelekbe és a tároló szervekbe, mint például a gumóba, a szemtermésbe, vagy 

éppen a gyümölcsbe eljutnak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a növénynek a sejt citoplazmáját határoló 

plazma membránon kívül másfajta membránjai is vannak, mint pl. a vakuólumot határoló tonoplaszt, amelyen 

keresztül a tárolandó tápanyagoknak kell átjutniuk. 

A tápionoknak és egyéb szubsztrátoknak a különböző sejtekbe, illetve sejtorganellumokba való bejutáshoz, 

mmozgásához segítőkre, u.n. transzmembrán-proteinekre van szükségük. 

Azokat a membrán-proteinket, amelyek a szubsztrátok, így a tápionok membránon keresztüli mozgását 

segítik és szabályozzák, transzporter protineknek, vagy röviden transzpoprtereknek nevezzük. 

Jelen ismeretünk szerint a növényi genom kb. 5%-a transzporter proteint kódol. 

1. Növényi ion-transzporterek izolálása 

A transzport proteinek elveszítik harmadlagos szerkezetüket, ha a membrán lipidtől leválasztjuk. Ez 

megnehezíti ezeknek a polipeptideknek a tanulmányozását. Ezért a speciális transzporterek azonosítására, 

aminosav sorrendjük, szerkezetük és funkciójuk megállapítására indirekt módszert dolgoztak ki. 

Az élesztő fontos szerepet játszott a növényi transzport proteinek génjeinek izolálásában. Az élesztő is 

eukarióta, ezért lehetséges az eukarióta szervezetekből származó gének funkcionális expresszáltatása élesztőben. 

Ennek az eljárásnak az az előnye, hogy nem igényli sem a gén szekvenciájának, sem a proteinnek az előzetes 

ismeretét. Ezért különösen alkalmas egy géncsalád tagjainak előzetes azonosítására. E módszer 

alkalmazhatóságának feltétele, hogy rendelkezzünk olyan élesztő mutánssal, amely a vizsgált elem felvételére 

képtelen. Ilyen mutánsok a természetben is előfordulnak, vagy különböző mutagénekkel előállíthatóak. 

A növényi ion-transzporterek izolálására a legjobb a mRNS-ről szintetizált cDNS, amely mRNS a kérdéses ion 

tekintetében nagy transzport kapacitással rendelkező szövetből származik. A gén ilyen módszerrel történő 

klónozhatósága attól függ, hogy az átvitt gén mennyire képes funkcionálisan helyettesíteni a haploid élesztő 

mutációját, azaz helyreállítani annak metabolikus folyamatát és így a mutáns növekedését. A növényi tápanyag 

transzporter génjének a vizsgált elem felvételére képtelen élesztő mutáns segítségével történő izolálását a 2.1. 

ábra szemlélteti. 

Figure 2.1. 2.1. ábra: Növényi tápanyag transzportert kódoló gén izolálása élesztőben 

történő heterológ expresszióval. 
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A növényi mRNS-ről reverztranszkripcióval cDNS-t szintetizálunk és beépítjük egy vektorba, amely élesztőben 

és E. coliban is képes replikálódni. Ez a vektor (plazmid) marker géneket is tartalmaz, mellyel a plazmidot 

tartalmazó sejtek azonosíthatóak. Ezt a plazmidot mutáns élesztő sejtbe juttatjuk, mely auxotrof (-URA), arra a 

génre mutáns, amely a vizsgált tápelemnek a transzporter proteinjét kódolja a vad élesztőben (-NT). GAL1: erős 

élesztő promoter. A transzformált élesztőt szelektív táptalajon (-URA) tenyésztik, ami tartalmazza a kérdéses 

tápelemet és aktiválja a GAL1 promotert. Ilyen körülmények között csak azok az élesztő sejtek növekednek, 

amelyek funkcionális transzportert (+NT) tartalmazó cDNS-sel transzformáltak, így képesek a tápelem 

felvételére (Hawwkesford és Smith, 1997 alapján). 

Az ilyen módon szintetizált cDNS a funkcionális DNS teljes hosszának azonosítását eredményezi. A 

transzporter génjének élesztőben történő expresszáltatása lehetővé teszi a transzporter specifitásainak és a külső 

tényezők, pl. az oldat pH-jának a transzporterre gyakorolt hatásának tanulmányozását. Továbbá azonosíthatók 

az enzim meghatározó alegységei és tanulmányozható a struktúra – funkció kapcsolata. Ezt úgy tehetjük meg, 

hogy megváltoztatunk néhány kódot a cDNS-en, és ezt a módosított szekvenciát expresszáltatjuk az élesztőben, 

és vizsgáljuk a változtatás ion-transzportra gyakorolt hatását. Látható, hogy a növényi transzporterek heterológ 

expressziója mutáns élesztőben a transzportert kódoló gén azonosításán és klónozásán túl is igen értékes eljárás. 

Azonban a fehérjék közötti interakció lehetőségével is számolni kell e módszer alkalmazásakor. 

2. A növényi ion-transzporterek génjeinek izolálása 
hibridizációs technikával 

A növényi ion-transzporterek génjeinek izolálására egy másik technikát is kidolgoztak, a bázisok 

komplementaritásán alapuló hibridizációs azonosítást. Egyszálas DNS próbákat alkalmaznak, melyek a kérdéses 

gén szekvenciájával komplementerek. A módszer hátránya, hogy a próba DNS eredményes megtervezéséhez a 

vizsgált gén valószínű bázissorrendjének előzetes ismerete szükséges. Ezek az információk azonban gyorsuló 

ütemben gyűlnek. Ha már az első ion-transzporter DNS szekvenciáját meghatároztuk, azonosíthatjuk az 

evolúció során változatlanul megőrzött szekvenciákat, és annak alapján a hasonló gének izolálásához (azonos és 

más növényfaj esetén is) próbákat tervezhetünk. A konzervatív régióhoz tervezett két rövid primerrel, a 

polimeráz láncreakciót alkalmazva is előállíthatunk próbákat. 

A nemezetközi adatbázisokban található szekvencia adatok ma már sok tápanyag transzporter azonosításához 

biztosítják a szükséges információt. Különösen az Arabidopsis (pl: 

http://www.aspb.org/publications/arabidopsis) és a rizs könyvtárakból származó EST-k értékes információ 

források. Ezen EST-k elérhetősége vezetett a gyökér foszfát- és szulfát-transzporterek génjeinek klónozásához. 
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A nem növényi organizmusokból származó szekvencia információk szintén hasznosak a növényi transzporterek 

felfedezésében. Ez azért lehetséges, mert ezen szekvenciák többsége nagyon konzervatív, alig változott az 

evolúció során, így nagyfokú hasonlóság figyelhető meg az élővilág különböző osztályaiban, fajaiban. Ezek az 

adatbázisok meghatározó szerepet játszanak a tápanyag-transzporttal kapcsolatos gének azonosításában és 

izolálásában. A nagy nemzetközi genom programok eredményeként az elérhető szekvencia információ a 

transzport proteinek génjeinek izolálását a legtöbb növényfaj esetén egyszerű rutinmunkává teszi. 

3. A növényi tápanyag transzporterek közös 
molekuláris jellemzői 

A növényi tápanyag transzporterek topológiája 

A növényi ion-transzporterek viszonylag nagy polipeptidek, méretük 53 és 75 kDa közötti, ami megközelítőleg 

500 – 660 aminosav hosszúságú polipeptidnek felel meg. Belső membrán proteinek lévén, mindegyik számos, 

erősen hidrofób régióval rendelkezik, amelyek áthaladnak a membránon. Ezeket a régiókat egyes források 

MSD-nek (membrane-spanning domains), az utóbbi időben inkább TMD-nek (transmembrane domains) 

nevezik. Az egyes TMD-k általában 7–25 aminosavból állnak, helikális szerkezetet vesznek fel, amely áthalad a 

membránon és mindkét oldalon „sapkával” van ellátva. A TMD-ket intra- és extracellulárisan is hidrofil hurkok 

kapcsolják össze. Az eddig izolált növényi tápanyag transzporterek vizsgálata alapján jellemzőnek mondható, 

hogy 12 db TMD-ből épülnek fel, bár 6 – 14 alegység is lehetséges. A transzporter proteinek N és C terminálja 

is hidrofil természetű és a membrán azonos oldalán helyezkedik el (2.2. ábra). Ez általában a belső oldal, ahol a 

nyúlványok a transzport proteinnek a sejt citoszkletonjához kapcsolódását teszik lehetővé. A TMD-k 

extracelluláris hidrofil nyúlványt is létre hozhatnak, mely megteremti annak a lehetőségét, hogy ez a végződés a 

protein aktivációjában szerepet játszó külső szignálok receptoraként működjön. 

Figure 2.2. 2.2. ábra: A foszfát transzporter protein topológiája (Smith et al, 1999 után) 

 

A 12 TMD-ből álló ion-transzporter modell valószínűségét megerősíti a más eukarióta szervezetekben talált 

hasonló molekulák alaktani hasonlósága. Sok ilyen transzportert tanulmányoztak, melyek a transzporter 
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proteinek szupercsaládjához tartoznak. A legnagyobb szupercsaládba tartoznak azok a proteinek, amelyek 

sokféle oldatot szállítanak, mint pl. cukrokat, szerves savakat és anorganikus ionokat, mint foszfátot és nitrátot. 

A legtöbb ilyen protein 6 + 6-os TMD mintázatot mutat, a 2 x 6 TMD-t egy hosszú intracelluláris hurok 

választja el (2.2 ábra). Ez a mintázat jellemzi pl. az eddig izolált foszfát transzportereket. 

4. A növényi tápanyag transzporterek csoportosítása 

A növényi tápanyag transzportereket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. A transzport mechanizmusa 

szerint megkülönböztetünk pumpákat, ion-csatornákat és szállítókat. 

A pumpák az aktív transzportban vesznek részt (az oldatok az alacsonyabb elektrokémiai potenciáltól a 

magasabb irányába mozognak), tehát energia igényes folyamatról van szó. Ez lasabb ionmozgást tesz lehetővé: 

a pumpák közvetítette ion-szállítás sebessége néhány száz szekundumonként. Sokoldalú szerepet játszanak az 

ion homeosztázis fenntartásában. 

Az ion-csatornák a passzív transzport résztvevői, vagyis a koncentráció grádiens és a potenciál grádiens 

mentén történő ionmozgást segítik. Gyors membránon keresztüli ion-mozgást tesznek lehetővé: néhány millió 

szekundumonként. Fontos szerepük van a növény számára nagy mennyiségben szükséges elemek felvételében, a 

gyors folyamatok lebonyolításában, pl. pl. Ca2+ jelátvitelben, vagy a turgor fenntartásában. Szelektivitásukat 

elsősorban az ion mérete adja. 

A szállítók kevésbé definiált csoport, legegyszerűbb meghatározása: mindazok a transzporterek, melyek nem 

pumpák és nem ion-csatornák. Szerepük a másodlagos aktív transzportban van, de részt vesznek a passzív, de 

szubsztát specifikus transzportban is. Az közvetítette ion szállítási sebessége a fenntebb tárgyalt két csoport 

közé esik: többszáz- néhány ezer szekundumonként. 

A transzporterek ion-specifitását meghatározó domének a sejtfalon kívüli hidrofil hurkok és/vagy az TMD-k 

által létrehozott pórusok belső felszínén találhatóak (2.3 ábra). 

Figure 2.3. 2.3 ábra: Az ion-csatorna protein szerkezete (SF: szelektív filter, GT: kapu 

(gate), VS: töltés érzékelő (voltage sensor) 

 

A tápanyagok felvétele és transzportja érzékeny a pH-értékre. A transzport proteinek ezt gyakran proton-

kotranszporttal oldják fel. A folyamatot a membránon keresztüli elektrokémiai grádiens látja el energiával, 

melyet a H+-ATP-áz, a proton pumpa tart fenn. 

Ko-transzporter aktivitás és molekuláris modellje 

A nagy transzporter szupercsaládok proteinjeinek általános jellemzője a ko-transzport. Sok tápanyag felvétele, 

valamint a transzport folyamata ugyanis érzékeny a pH-értékre. Elektrofiziológiai mérések alapján 

feltételezhető, hogy a transzporter proteinek ezt az ellentmondást gyakran proton-kotranszporttal oldják fel. Az 

izolált ion-transzporterek nagy része rendelkezik ezzel a képességgel. Például, ha az árpából származó SO42- 

transzportert élesztőben expresszáltatták, a külső pH 5,6-ról 7,6-ra emelése progresszíven csökkentette a SO42- 

felvételét. Továbbá a külső közeg pH puffer-kapacításának növelése csökkentette ezen transzporterek SO42- 

felvételét. Hasonló, H+-el kapcsolt kotranszport funkciókat írtak le más klónozott növényi anion és kation 

transzporterek esetében is (Maathuis et al, 1996). 

Figure 2.4. 2.4. ábra: A protonhoz kapcsolt ko-transzport modellje az SO42- példáján 
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A protonhoz kapcsolt ko-transzport és a növényi ion-transzporter proteinek felvázolt topológiája a funkcióhoz 

megfelelő molekuláris modellt sugall. Az MSD-k három dimenziós alakja apácafánkra emlékeztet (lásd: 

akvaporin ábra), amely pórusként működik és rajta keresztül az oldat a ko-transzportált protonnal együtt a 

membrán egyik oldaláról a másikra juthat. Ezt a folyamatot a membránon keresztüli elektrokémiai grádiens látja 

el energiával, melyet a H+-ATP-áz, a proton pumpa tart fenn. 

5. A transzporterek aktivitásának szabályozása 

A membránon keresztüli ion transzport mennyiségét a membránban található transzporterek száma és aktivítása 

szabja meg. A transzporterek számát végső soron a kódoló gén transzkripciós aktivitása, valamint a mRNS és a 

transzporter protein élettartama szabja meg. 

A növényi transzporterek szabályozásának tanulmányozása arra enged következtetni, hogy a transzporterek a 

membránban rövid életűek. A protein-szintézis gátlókkal végzett kísérletek eredményei szerint például a HVST1 

SO42- transzporter protein élettartama árpában kb. 2,5 óra és a mRNS felezési ideje kevesebb, mint 2 óra. Ez a 

rövid élettartam lehetővé teszi a transzport ütemének gyors alkalmazkodását közvetlen transzkripciós 

szabályozással. Tápanyag transzportereket kódoló gének magas szintű expressziója lehetővé teszi, hogy a 

növény gyorsan növelje a transzporterek számát a plazma membránban, ha szükséges. 

A tápanyag transzport ütemének rövid idejű, finom szabályozása valószínűleg a transzporter protein 

aktivitásának módosításával történik. Ismert, hogy sok transzporternek vannak foszforilálható helyei, melyek 

foszforilálása, illetve defoszforilálása módosítja a protein aktivitását. A kísérleti eredmények alapján 

feltételezhető, hogy a proteinek közötti interakciók is fontos szerepet játszhatnak a transzporterek aktivitásának 

szabályozásában. 

Ahogy a megismert és azonosított tápanyag transzporterek száma nő és az újabbak azonosítása a nemzetközi 

genom programoknak köszönhetően egyre könnyebb és gyorsabb, a figyelem mindinkább a gének működésének 

szabályozására terelődik. A növény normális növekedéséhez és fejlődéséhez a sejtek kémiai homeosztázisának 

fenntartása szükséges, amely csak a gének működésének koordinált szabályozásával lehetséges. 

A mezőgazdaságban fontos növényfajok többségénél a transzformációs technikák rendelkezésre állnak, mely 

idegen gének, tulajdonságok bevitelét teszi lehetővé a növénybe. Ez akkor lehet fontos, ha az adott fajban 

rendelkezésre álló genetikai variabilitása nem elégséges a nemesítési cél eléréséhez. A tápanyag hasznosítás 

javításának lehetőségét már vizsgálják transzgén növényeken, melyekben túlműködtetik a nagyhatású tápanyag 

transzporterek génjeit. A tápanyagok növényen belüli transzportjában szerepet játszó proteinek expressziójának 

módosításával a felvett tápanyag hatékonyabb hasznosítására is van elvi lehetőség. Továbbá a termés minősége 

és tápelem összetétele is javítható bizonyos elemek felhalmozódásának fokozásával, illetve gátlásával, 

amennyiben pl. a szemtelítődésben szerepet játszó transzporterek expresszióját módosítjuk. 
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Chapter 3. A NÖVÉNYEK NITROGÉN 
TÁPLÁLKOZÁSÁNAK GENETIKAI 
ALAPJAI 

Az elmúlt évtizedekben a N-trágyázás a termésnövelés hatékony eszköze volt, különösen a gabonafélék 

esetében. Napjainkra azonban világossá vált, hogy a N-trágya alkalmazását optimalizálni kell, hogy elkerüljük a 

környezet nitrát szennyezését és költséget takarítsunk meg. Ezért kiemelt jelentőségű olyan fajták nemesítése, 

melyek hatékonyabban veszik fel a talajból a N-t és hasznosítják azt az anyagcsere folyamatokban. A fokozott 

N-hasznosító képességű fajták eredményes szelekciójához azonban nem csak a nitrogénnek a növényben játszott 

szerepét, hanem a N-anyagcsere szabályozásának folyamatát is ismernünk kell. 

A növények elsősorban nitrát (NO3-) és ammónium (NH4+) formában veszik fel a nitrogént (N), de képesek a 

szerves nitrogénforrások (aminosavak, amidok, urea) felvételére és hasznosítására is. Néhány növénycsaládhoz 

tartozó faj a velük szimbiózisban élő baktériumoknak köszönhetően a molekuláris nitrogént (N2) is hasznosítja. 

A növényben a nitrát a xilém oldatban mozog és viszonylag floém-immobil. Ezzel szemben az aminosavak 

könnyen mozognak a gyökér és a hajtás között mind a xilémen, mind floémen keresztül. Az ammonium is a 

xilém oldatban található, de csak alacsony koncentrációban. 

A levelek sejtjeinek vakuólumában a NO3- akkumulációja magas koncentrációt (40-70 mM ) érhet el, mely 

fontos N-tartalék a növény számára, valamint szerepet játszik a levél ozmotikus nyomása, ezen keresztül a 

turgor kialakításában. A nitrát ezen túlmenően is befolyásolja a növények vízállapotát, elősegíti a víz gyökérből 

hajtásba történő transzportját. Ezt a hatást valószínűleg az akvaporin gén expressziójának szabályozásával váltja 

ki (Wang et al., 2001). A NO3- a jelátvitelben is fontos tényező, pl. a N és C anyagcsere génjeinek 

indukciójában. 

A NO3- a jelátvitelben is fontos tényező, pl. a N és C anyagcsere génjeinek indukciójában. A növény kedvező 

fejlődéséhez szükséges nitrogén mennyisége fajonként jelentősen változik. Számos nem termesztett növényfaj 

szépen fejlődik a gyenge N-ellátottságú talajokon, míg a termesztett fajok nagy termőképességű fajtái jó N-

ellátást igényelnek. A N-igényben mutatkozó fajok közötti különbségek genetikai háttere még nem ismert, bár 

néhány quantitatív genetikai megközelítés magyarázatot adhat a jelenségre. 

A növények N-igénye az egyedfejlődése során is jelentősen változik. A vegetatív fázisra a magas N-igény a 

jellemző, mely a reproduktív fázis alatt csökken, mert a korábban felhalmozott nitrogén remobilizációjával a 

növények ki tudják elégíteni a szükségleteiket. 

A növények N-szükségletének időbeli változásáról szerzett ismeretek a növény igényéhez igazodó, okszerű N-

trágyázási gyakorlat kialakulását eredményezték, mely a N-műtrágya mennyiségének csökkentését is lehetővé 

tette. A növény N-asszimilációjának jobb megértése pedig a növény N-állapotának pontosabb mérését tette 

lehetővé. Mindezek alapján lehetővé vált a növény N-igényéből kiinduló N-trágyázás. A kijuttatott N-műtrágya 

mennyiségének csökkentése nemcsak költségtakarékos termesztést tesz lehetővé, hanem egyúttal 

környezetkímélő is, hiszen csökken a kimosódó NO3- mennyisége, így a természetes vízek szennyezése is. 

A növények optimális N-tartalma a termesztés céljától függően jelentősen változhat. A búza esetében például a 

sütőipari minőséget javítja, míg az árpa esetében a söripari minőséget rontja a bőséges N-ellátás. A növények N-

tartalmának egy másik fontos aspektusa a zöld, friss fogyasztásra kerülő növényi részek NO3- tartalma, mely 

kérdésben a termesztők és a fogyasztók érdeke ellentétes lehet. 

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a növények N-táplálkozásának megismerése mind a mezőgazdasági termelés 

fenntarthatósága, mind a termék mennyisége és minősége, valamint élelmiszerbiztonsági kérdések miatt is nagy 

jelentőségű. A genetikai, genomikai kutatások e kérdéskörön belül a N felvételének és transzportjának, a N 

asszimiláció folyamatának megértését, e folyamatokban közreműködő enzimek, illetve gének szerepének 

megismerését, végső soron jobb N-hasznosítású fajták nemesítését teszik lehetővé. 

1. A nitrát és az ammónium felvétele és transzportja 
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A szervetlen nitrogén mind anion (NO3- ) mind kation (NH4+ ) formában rendelkezésre áll a legtöbb talajban, 

relatív koncentrációjuk azonban jelentősen változhat. Mérsékelt éghajlaton, jó szerkezetű talajokban az NH4+ 

koncentrációja a gyors nitrifikáció miatt igen alacsony. Savanyú, esetleg vízzel borított területeken azonban a N 

főként NH4+ formában található. A nitrátot és ammóniumot egyaránt szolgáltató talajokból a növények 

elsősorban a NH4+ -ot veszik fel. Ennek oka, hogy az ammónium, mint a N redukált formája, az energiaigényes 

redukciós lépések nélkül, gyorsan beépülhet az aminosavakba. Az aerob talajokban azonban - különösen a 

mérsékelt klímán - a szerves N mineralizációja miatt a N főként NO3- formában található meg. Ezért a 

növények általában jól alkalmazkodnak a változó feltételekhez, mindkét iont képesek felvenni. Az ionok 

felvételének spcifitása és affinitása transzkripciós és poszt-transzkripciós szinten szabályozott. 

Figure 3.1. 3.1. ábra: A nitát és az ammónium mozgása a növényben. 

 

A N felvételét a növény N-igénye szabályozza és a környezet N szolgáltató képessége befolyásolja. A 

gyökérsejtekből a NO3- és az NH4+ különböző célpontok felé transzlokálódhat. A NO3- kerülhet a 

vakuólumba, mint tartalék N forrás és ozmotikum. Nitritté (NO2-) is redukálódhat a citoplazmában, vagy a 

gyökérsejtekből kikerülve a sejtközötti oldatba juthat, vagy a xilém nyalábokba kerül, melyen keresztül a föld 

feletti szervekbe jut. A fenti mozgásokhoz a nitrátnak különböző membránokon kell áthaladnia. A 

membránokon keresztüli mozgás aktív, energiaigényes folyamat. Az NH4+ növénybeli megoszlása szintén 

összetett jelenség. Az NH4+ részben az NO3- redukciójából, de nagyobb részben foto-respirációból, a proteinek 

lebomlásából, vag transzaminációs folyamatokból származik. A gyökérben az NH4+ általában azonnal 

asszimilálódik, de megfigyeltek a hajtás irányába történő transzlokációt is. 

A talajból a növénybe, illetve a növényen belüli N-mozgás genetikai alapjainak vizsgálata csak az 1990-es 

években kezdődött. A növényi funkcionális genomika rendkívül gyors fejlődése a komplex anyagcsere folyamat 

néhány elemét már felfedte, így pl. a transzport rendszer molekuláris elemeit és ezek szabályozását. 

2. A nitrát felvételének szabályozása 

A nitrát transzporter gének (NRT) főként gyökerekben expresszálódnak és mind pozitív, mind negatív 

visszacsatolással szabályozottak. A nitrát transzporterek génjeinek transzkripcióját a NO3- jelenléte indítja meg, 

a NO3- felhalmozódása a szövetekben pedig a transzkripció csillapítását eredményezi. 

A NO3- felvételét két független rendszer, a HATS (HATS: high-affinity transportes system) és a LATS (LATS: 

low-affinity transportes system) szabályozza. 

-  affinitású transzporterek 

biztosítják a NO3- felvételét. A kísérletek eredményei szerint a HATS csoporton belül két típus, a konstitutív 

(cHATS) és az indukálható (iHATS) létezik. Előbbi lép először működésbe és lassú ütemű NO3- felvételt 

biztosít, majd ezt követi a gyorsabb felvételt biztosító iHATS. -

lép működésbe. 

Figure 3.2. 3.2. ábra: A NR aktivitása levélben és gyökérben a NO3- ellátás 

függvényében 

 

A redukált N-formák (NH4+, aminosavak) jelenléte gátolja, a napi ciklus és a fény intenzitása befolyásolja a 

NO3- felvételét. A belső jelrendszer feladata az, hogy a növény N-igénye és a N-felvétel közötti összhangot 

megteremtse. Ha a növényben N-hiány jelentkezik, a növény növeli N-felvevő képességét oly módon, hogy a N-

transzport represszióját átmenetileg csökkenti. Nem limitálható N-ellátás esetén ugyanis a N-metabolitok 

felhalmozódása gátolja a N-transzportot. Ismételt jó N-ellátásra újra jelentkezik a visszacsatolásos gátlás. 

Két géncsalád kódolja a kis (NRT1) és a nagy (NRT2) affinitású NO3- transzporter rendszerhez tartozó 

proteineket. A két transzporter család szerkezetében vannak hasonlóságok, de aminosav szinten nincs 

homológia. A kis affinitású NO3- transzporter gének közül először a chl1 gént azonosították klorát rezisztens, 

mutáns Arabidopsisból (a klorát a NO3- analógja, a NR toxikus klorittá redukálja). 
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Az AtNRT1.1. gén egy 590 aminosavból álló proteint kódol, mely feltehetően 12 domént tartalmaz. Erre a 

transzporterre kettős affinitás jellemző, melyet foszforilálás, illetve de-foszforilálás szabályoz. Három további 

AtNRT1 gént azonosítottak Arabidopsisban: AtNRT1.2, AtNRT1.3 és AtNRT1.4, melyek aminosav szinten 36- 

51- és 42%-ban azonosak az AtNRT1.1-el. AtNRT1 heterológ próbákkal más fajokban is azonosítottak NO3- 

transzportereket (3.1. táblázat). 

Figure 3.3. 3.1. táblázat: Az NRT1 nitrát transzporter géncsalád tagjai 

 

Az AtNRT1.1 gén szerepe a NO3- felvételében kevésbé tisztázott. Korábban konstitutívnak vélték, de az újabb 

eredmények szerint nagyon alacsony koncentrációjú NO3-_al is indukálható. A jelenség részben az AtNRT1.1 

gén kettős affinitásával, részben az NRT1 család más, konstitutív tagjainak AtNRT1.2 és AtNRT1.4 jelenlétével 

magyarázható. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a NO3- felvétele nem kizárólag transzkripciós szabályozás 

alatt áll. 

A NRT2 transzporter család 

A magasabb rendű növényekben NRT2 gént először Trueman et al. (1996) azonosította árpában és azóta számos 

más fajban is megtalálták. Az Arabidopsis megszekvenálása után kiderült, hogy az NRT2 családba hét gén 

tartozik, melyek különböző kromoszómákon helyezkednek el. Az AtNRT2.1 protein aminosav sorrendjét 

használva az összehasonlítás alapjául, az AtNRT2.2, AtNRT2.3, AtNRT2.4, AtNRT2.5, AtNRT2.6 és 

AtNRT2.7 proteinek 91, 77-, 88-, 69-, 77- és 57% hasonlóságot mutatnak. Az AtNRT2.5 és az AtNRT2.7 az 

alacsony rendű eukarióták (algák és gombák) proteinjeivel mutat hasonlóságot. Arabidopsisban T-DNS 

inszerciós elemet használva AtNRT2.1 és AtNRT2.2 mutánsokat hoztak létre. Ezen mutánsok, valamint a 

szövetspecifikus génkifejeződés elemzésével tisztázható az NRT2 gének szerepe a növények NO3- 

transzportjában. 

A magasabb rendű növényekben az NRT2 gének főként a gyökerekben aktívak. Az AtNRT2.7 a föld feletti 

szövetekben is expresszálódott. A NO3- felvétel és az AtNRT2.1 gén expressziója szorosan kapcsolt. Az 

AtNRT2.1 gént az alacsony NO3- koncentráció, illetve a növényben jelentkező N-hiány indukálja. E gén 

cukrokkal is indukálható, vagyis szabályozása függ a C-áramlástól is. A fenti eredmények, valamint az iHATS 

aktivitásának kikapcsolásával végzett kísérletek mind alátámasztják azt a feltevést, miszerint az AtNRT2.1 és 

AtNRT2.2 gének fontos szerepet játszanak a NO3- felvételében. A többi AtNRT2 gén funkciója még nem 

kellően tisztázott. 

Figure 3.4. 3.2. táblázat: Az Arabidopsis NRT2 géncsalád expressziójának szabályozása 
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A 3.2. táblázat szemlélteti a különböző NRT gének aktivitásáról szerzett eddigi ismereteket. Az AtNRT2.4 és az 

AtNRT2.5 gének pl. folytonos aktivitást mutatnak NO3- hiányos környezetben, míg ismételt NO3- ellátásra 

gátlódnak. Elképzelhető, hogy e proteinek a tartalék NO3- mobilizációjában (pl. vakuólumból) játszanak 

szerepet. 

3. Az ammónium felvételének szabályozása 

A gyökérsejtek NH4+ felvételét általában izotópok (13NH4+; 15NH4+) alkalmazásával vizsgálhatjuk. Ha az 

(HATS: high-

felett a nem telíthető, kis affinitású transzporter rendszer (LATS: low-affinity transportes system) működik. 

Az ammónium transzporterek génjeinek felfedezését a metilammóniumra (NH4+ toxikus homológja) rezisztens 

mutánsok izolálása tette lehetővé. A metilammónium felvételére képtelen mutánsok funkcionális 

komplementációja vezetett az első NH4+ transzporter génjének felfedezéséhez. 

Figure 3.5. 3.3.. ábra Az AtAMT1.1 ammónium transzporter sematikus modellje. A D-

198-nál található aszparagin az NH4+ kötés feltételezhető helye 
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Az Arabidopsis genom megszekvenálásával kiderült, hogy az AtAMT1 géncsalád öt homológ tagból, valamint 

egy távolabbi „rokon” AtAMT2 génből áll. Ez utóbbi egy kb. 500 aminosavból álló, hidrofób fehérjét kódol és a 

baktériumoktól a gombákon és növényeken keresztül az állatokig mindenütt megtalálható. Az aminosav 

szekvencia elemzések eredményei alapján feltehető, hogy egy 11 transzmembrán domén van jelen az 

eukariótákban és az N-terminusz külső elhelyezkedésű (3.3. ábra). 

A növényben jelentkező N-hiány szabályozza a gén kifejeződést. Az AtAMT1;1 mRNS szintje jelentősen 

megnőtt, míg az AtAMT1;2 és AtAMT1;3 alig változott N-hiányos növényekben. Az AtAMT1;1 NH4+ 

érzékenysége arra utal, hogy ez a gén a HATS transzporterek fontos tagja. Amikor a N-hiányos növényeknek 

ismét adtak NH4+-ot, vagy aminosavat, a visszacsatolásos (feedback) szabályozás miatt a búza NH4+-felvétele 

gyorsan csökkent). A jelenséget más fajoknál is tapasztalták. Az AtAMT1;1, AtAMT1;2, AtAMT1;3 és az 

AtAMT2 a gyökerekben expresszálódik. Eltérő AMT homológokat találtak rizsben (OsAMT1;1 és OsAMT2) és 

paradicsomban (LeAMT1;1, LeAMT1;2 és LeAMT1;3). Érdekes, hogy a LeAMT1;3 a levelekben is tökéletesen 

expresszálódik. 

A fény, illetve a fotoszintezis is befolyásolja az NH4+ felvételét, az NH4+ felvétel csúcsidőszaka a 

nappal/éjszaka ciklus fényszakaszának a vége. Számos bizonyíték van arra, hogy az NH4+ felvételének 

transzkripciós szabályozása mellett (3.4. ábra) a poszt-transzkripciós szabályozás is működik, melyben maga az 

NH4+ ion is szerepet játszhat a transzporter aktivitásának csökkentésével, vagy a transzporterek szintézisének 

gátlásával. 

Figure 3.6. 3.4. ábra: Az AtAMT1.1 ammónium transzporter visszacsatolásos 

(feedback) szabályozása. A glutamin az AtAMT1.1 expresszióját gátolja, az NH4+ 

poszt-transzkripciósan szabályoz. 

 

4. A nitrogén asszimilációja 

A nitrogén asszimilációja alatt a nitrát ammóniummá történő redukcióját, majd ennek aminosavba épülését 

értjük. Az anyagcsereút genetikai hátterét lépésenként kell elemeznünk. A nitrát asszimiláció lépései: 
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(NR: nitrát reduktáz, NiR: nitrit reduktáz, GS: glutamin szintáz). 

A nitrát redukciója 

A nitrát redukcióját két enzim, a nitrát reduktáz (NR) és a nitrit reduktáz (NiR) katalizálja, mely a NO3--ot 

NO2--té alakítja, majd NH4+ képződéséhez vezet. A NR homodimer, azaz két azonos alegységből épül fel. Az 

alegység 3 polipeptidből áll, melyek különböző protetikus csoportokkal, egy flavin adenin dinukleotiddal 

(FAD), egy hemmel és egy Mo-kofaktorral egészülnek ki. Különböző NR-mutánsok vizsgálata alapján az NR 

géneket két osztályba sorojuk: a Nia gének, melyek az apoenzimet, illetve a Cnx (cofactor for nitrate reductase 

and xanthine dehydrogenase) gének, melyek a Mo kofaktort kódolják. A Nia gének száma fajonként változik, 

Arabidopsisban és árpában kettőt ismerünk. A Mo-kofaktor szintéziséhez szükséges három lépést hat Cnx 

protein katalizálja. 

Arabidopsisban az NR aktivitás 90 %-áért a Nia2 gén a felelős. Mutánsokkal végzett kísérletek bizonyítják, 

hogy a növény normális fejlődéséhez mégis szükség van a Nia1 gén által kódolt NR aktivitására. A vad 

genotípusban a protein aktivitása folyamatosan változik a foszforiláció mértékétől függően és ritkán éri el teljes 

katalítikus aktivitását. Az NR gének a gyökérben és a hajtásban is kifejeződnek attól függő mértékben, hogy 

mennyi NO3- redukálódik az adott növényi részben. Az NR gének működését számos tényező, így a NO3-, 

fény, szénhidrátok, hormonok (pl. citokininek) szabályozza. A Nia gének expresszióját a NO3- koncentráció 

mikromoláris változása perceken belül indukálja, ami arra utal, hogy a NO3- szignálként is viselkedhet. 

Ugyanakkor a NO3- asszimiláció termékei gátolják a Nia és a Cnx gének kifejeződését. Valószínűleg a glutamin 

a szignál molekula, de más aminosavak, illetve az NH4+ is szerepet játszhat. Az NR gének túlműködtetése 

dohányban és Arabidopsisban is a levelek NO3- tartalmának 30-50 %-os csökkenéséhez vezetett, de nem a 

fokozott NO3- redukció, hanem a gátolt NO3- felvétel miatt. 

Nir-mutáns növényeket nehéz előállítani, mert a NO2- toxikus a növényre. Ennek ellenére több fajban sikerült 

azonosítani a Nir gént. Arabidopsisban feltehetően egy Nir gén van, míg más fajokban genomonként két 

példány található. A fajok közötti szekvencia hasonlóság nagy, 75-80 %-os. A Nir gének szabályozása hasonló a 

Nia génekéhez. Az eddigi eredmények szerint a NR és a NiR gének működése szorosan koordinált, ami nem 

meglepő, hiszen a NO3- asszimiláció lezajlásához mindkét gén termékére szükség van. A nitrogén asszimiláció 

enzimeit, génjeit és előfordulásuk helyét 3.3. táblázat ismerteti. 

Figure 3.7. 3.3. táblázat: A nitrogén asszimiláció enzimei, génjei és előfordulásuk helye 

 

5. Az ammónium asszimilációja 

Az NH4+ először a glutamáton rögzül, majd glutamin képződik, mely folyamatot a glutamin szintáz enzim (GS) 

katalizál. Ezt követően a glutamin a Krebs ciklus egyik savával, a 2-oxoglutarattal reagál, amely két glutamát 

képződéséhez vezet. Ezt a lépést a glutamin 2-oxoglutarat amino transzferáz (GOGAT) katalizálja. A GS és a 
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GOGAT tehát egy körfolyamatban szerepelnek, hiszen a két glutamát egyike visszajut a GS-hez, a másik pedig 

az aminosav szintézis folyamatába kapcsolódik be, transzaminációval (3.5. ábra). 

A GS enzim két izoformában találhatró meg a sejtben, a GS1 a citoplazmában, a GS2 a kloroplasztiszokban. A 

levelekben, különösen a mezofill sejtekben a GS2 a domináns forma, szerepe a nitrát redukciójából és a 

fotorespirációból felszabaduló NH4+ asszimilációjában való részvétel. (A GS2-hiányos árpa mutánsok 

fotorespiráció esetén elpusztulnak.) A gyökerekben a GS1 a jellemző, bár ez az izoforma a levelekben is 

megtalálható. Feltevések szerint ez a forma a NO3- redukcióból származó NH4+ asszimilációjáért felelős. 

Figure 3.8. 3.5. ábra: A GOGAT izoenzimek szerepe a levelekben és a gyökerekben. A 

modell az Arabidopsis mutánsok vizsgálatának eredményeire épül (Lancient et al., 

2002). 

 

A kloroplasztiszban elhelyezkedő GS2 enzimet egy nukleáris gén, a GLN2, míg a GS1 citoplazma enzimet több, 

fajtól függően 3-6 gén (GLN1.x) kódolja. A GLN1 gyökérbeli expressziója összahangban van azzal a 

megfigyeléssel, hogy a hajtások felé exportált egyik legfontosabb N-tartalmú vegyület a glutamin. A GS2 

expresszióját a fény, a szacharóz és valószínűleg az NH4+ fokozza, míg a glutamát és a glutamin jelenléte 

gátolja. 

A GS1 izoformák exprerssziója a különböző szövetekben a növény fejlettségétől és fiziológiai állapotától is 

függően eltérő. A levelekben főként a floem sejtjeiben található. A GS1 expressziója a levél öregedése során 

fokozódik, mely arra utal, hogy a N remobilizációjában játszhat szerepet. A GS1 expressziója biotikus és 

abiotikus stresszekkel is kiváltható. A pillangósokkal szimbiózisban élő Rhizobiumok által megkötött N2 

asszimilációjában is a GS1 játszik szerepet. Valószínű, hogy a különböző GS1 gének által kódolt enzimek, a 

különböző izoformák, specifikus funkciót látnak el az egyes szövetekben, illetve fiziológiai állapotban. 

Arabidopsisban két Fd-GOGAT kódoló gént találtak, a GLU1-et, mely főként a levelekben expresszálódik, és a 

GLU2-öt, mely főként a gyökerekben expresszálódik, de alacsony szinten a levelekben is megtalálható. A 

NADH-GOGAT-ot ismereteink szerint egyetlen gén kódolja, a GLT1 mely levelekben alacsony szinten, 

gyökerekben nagyobb mennyiségben expresszálódik. Összegzésként megállapítható, hogy a GLU1 által kódolt 



 A NÖVÉNYEK NITROGÉN 

TÁPLÁLKOZÁSÁNAK 

GENETIKAI ALAPJAI 

 

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fd-GOGAT a fotorespirációból származó NH4+ asszimilációjáért felelős a levelekben, míg a GLU2 által kódolt 

Fd-GOGAT a levelek és a gyökerek elsődleges N-asszimilációjában is részt vesz. A NADH-GOGAT a 

gyökerek elsődleges N-asszimilációjában, különösen a glutamát szintézisben játszik szerepet. 

A magasabb rendű növények N-asszimilációjának fontosabb lépéseit szabályozó géneket már megismertük, a 

teljes folyamat és annak szabályozása azonban még sok ismeretlent tartalmaz. A genomikai kutatások 

eszköztára lehetővé teszi ezen gének megismerését. A N-asszimilációban szerepet játszó gének azonosítására és 

a génfunkció elemzésére a modell növények szekvenálása, az indukált mutánsok elemzése jó lehetőséget kínál. 

A termesztett fajok N-hasznosító képességében a természetben előforduló variabilitás elemzése azonban más 

módszereket is igényel. 
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Chapter 4. A NITROGÉN 
HASZNOSÍTÓ KÉPESSÉG 

Napjainkban a növénytermesztés jelentős mennyiségű külső forrást, így N műtrágyát használ fel. Az intenzív 

mezőgazdasági művelés alatt álló területeken ezért komoly gondot okoz a N-szennyezés. Ez bizonyos mértékig 

csökkenthető agrotechnikai eljárásokkal, a növény igényéhez igazodó N-ellátással. 

Ezzel párhuzamosan azonban szükség van a tápanyagot jobb hatásfokkal hasznosító fajták előállítására, melyek 

a környezetkímélő növénytermesztés biológiai alapjait adják. A fenntartható gazdálkodás, a környezet 

mezőgazdasági termelésből adódó terhelésének csökkentése, valamint a termelés gazdaságosságának javítása 

egyaránt szükségessé teszi annak ismeretét, hogy termesztett növényfajtáink milyen hatékonysággal 

hasznosítják a talajban rendelkezésre álló N-forrást. 

A környezetszennyezés jelentőségét mutatja, hogy a kérdéssel a Science tudományos folyóirat is foglalkozott. A 

különböző eredetű szennyező tényezők hatását Scott C. Doney: The Growing Human Footprint on Coastal and 

Open-Ocean Biogeochemistry REVIEW, Science 328, 1512 (2010) cikkéből vett ábrán szemléltetjük. 

Figure 4.1. 4.1. ábra: Scott C. Doney: The Growing Human Footprint on Coastal and 

Open-Ocean Biogeochemistry REVIEW, Science 328, 1512 (2010). A színes nyilak a 

közvetlen, a fekete nyilak a közvetett óceánba áramlást, a szürke nyilak a kölcsönhatást 

jelölik. 

 

A növénytermesztésben világviszonylatban felhasznált nitrogén műtrágya mennyisége 2008-ban 128 millió 

tonna volt (FAO 2008). Ennek a nitrogén műtrágya mennyiségnek az előállításához a világ energia 

fogyasztásának 1.2%-át használtuk fel. A szűkülő energia források miatt, és az ebből következő energiaár 

növekedés miatt a nitrogén műtrágya gyártás költésének további növekedése várható. Ez a mezőgazdasági 

termelés gazdaságosságát alapvetően érintő kérdés. 

A talajba kijuttatott nitrogén műtrágyának azonban egy jelentős hányada nem hasznosul a növény számára, 

hanem a felszíni vizekbe, vagy a talajvízbe kerül (4.1. ábra), illetve a talaj mikroorganizmusok denitrifikálják és 

a nitrogén egy része (N2O, vagy ammónium formában) a légkörbe kerül. Bármi legyen is a növény által fel nem 

használt nitrogén sorsa, az jelentősen terheli, terheli a környezetet. Vagyis a magas költséggel előállított 

nitrogén műtrágya jelentős hányadát a környezet szennyezésére „használjuk” fel. Az EU25 országaiban az 

üvegház hatású gázok 9,5%-a mezőgazdasági eredetű (Environmental Protection Agency, 2006). Kevéssé 

ismert, hogy az N2O üvegház-hatása 296-szorosa a CO2-nak (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

2007). Érthető és indokolt tehát a törekvés, hogy a kijuttatott N-műtrágya hatékonyságát javítsuk, ezáltal 

csökkenthetjük a felhasznált mennyiséget, javíthatjuk a termelés gazdaságosságát és egyúttal a környezet 

terhelését, szennyezését is csökkenthetjük. 

Az egyes növény fajok, és a fajon belül a genotípusok között jelentős különbség van a tekintetben, hogy a 

rendelkezésre álló nitrogénből mennyit képesek felvenni és a növény szervezetébe jutott nitrogénből mennyi 

szerves anyagot képesek előállítani, vagyis milyen a nitrogén hasznosító képességük. 

1. A nitrogén hasznosító képesség 

A nitrogén hasznosító képességet (NUE: Nitrogen Use Efficiency) a növény által megtermelt szerves anyag és a 

növény számára rendelkezésre álló összes felvehető nitrogén hányadosaként számítjuk. A nitrogén hasznosító 

képesség két komponensre bontható: a nitrogén felvételének hatékonyságára (NUpE: Nitrogen Uptake 

Efficiency), valamint a felvett nitrogén hasznosulásának hatékonyságára (NUtE: Nitrogen Utilization 

Efficiency). A két tényező szorzata adja a fajtára jellemző nitrogén hasznosító képesség értékét. 
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Az energia-igényes Haber-Bosch eljárással megkötött nitrogénből előállított műtrágya hasznosulását mutatja a 

4.2. ábra. Galloway és Cowling szerint a kijuttatott műtrágyának csak a felét veszik fel a növények, amely 

azután megoszlik a hasznosuló (Harvested) és a többi növényi rész között. Amennyiben ezt az értéket növelni 

tudnánk, annak igen jelentős gazdasági haszna és kedvező környezeti hatása lenne. Ennek érdekében intenzív 

kutató munka folyik. 

Figure 4.2. 4.2. ábra: Az energia-igényes Haber-Bosch eljárással megkötött nitrogénből 

előállított műtrágya hasznosulása (Galloway és Cowling, 2002.) 

 

A nitrogén felvételének hatékonyságának számításához ismernünk kell a talaj összes felvehető nitrogén 

tartalmát, mely érték a kijuttatott N-trágya mellett függ a talajban zajló N-feltáródás mértékétől. Ez utóbbi 

forrásból származó nitrogén mennyisége azonos talajtípus esetén is az adott időszak hőmérsékletéti és csapadék 

viszonyaitól függően nagyon eltérő nagyyságú lehet, vagyis a talaj N-szolgáltató képességének becslése, illetve 

számítása nehéz és költséges feladat - sok talajminta elemzést kíván – és számítása hibát rejthet magában. Ezért 

a növények által felvett, illetve hasznosított nitorgént viszonyíthatjuk a kiadott műtrágya mennyiségéhez is, 

ekkor műtrágya hasznosító képességről (FUE: FertilizerUE) beszélünk. 

Mivel a modern vonalak szelekciója jó tápanyag ellátottságú területeken történik, rendszeresen a magas 

inputhoz adaptálódott genotípusok kerültek kiemelésre és továbbszaporításra. Azonban a termőképesség 

genetikai variabilitásának megnyilvánulása nagyban függ a N-ellátottságtól. A genotípus x tápanyagellátás 

kölcsönhatás létezését számos kutató bizonyította. Továbbá a különböző agronómiai jellegek közötti korreláció 

is erősen függ a N-ellátottságtól. 

Magas N-ellátottsági szinten a NUE-ben megmutatkozó variabilitást a N-felvevő képességbeli különbségekkel 

magyarázták, míg alacsony N-ellátottsági szinten mutatkozó NUE különbségeket a N-hasznosítás 

hatékonyságában jelenlevő eltérésként értelmezték. Mindez arra mutat, hogy számos géncsalád kifejeződésének 

mértéke függ a növény rendelkezésére álló N mennyiségétől. Számos kutató szerint lehetséges a genetikai 

változatosság feltárása és új genotípusok szelektálása, amelyek a N-asszimilációban érintett enzimek fokozott 

aktivitását mutatják. 

A “knockout mutánsokkal” (elrontott, célzott mutációval működésképtelenné tett gének) végzett kísérletek 

eredményeiből ismerjük a N-asszimilációban és az azt követő aminosav szintézisben szerepet játszó géneket, ez 

még nem jelenti automatikusan a nitrogén hasznosító képesség javításásnak lehetőségét. Számos növényfajban 

próbálkoztak a kulcsgének túlműködtetésével, ezek nem eredményeztek a gyakorlatban használható variánsokat. 

Az eddigi legígéretesebb eredmény a canola alanin aminotranszferázzal történt tarnszformációja, mely elé egy 

stresszre indukálódó és gyökérben expresszálódó promotert helyeztek. 

A növények nitrogén hasznosító képességének javításához a N-asszimiláció genetikai szabályozásának 

megismerésén túl az egész-növény szintű elemzések, a környezettől függő fenotípus (N-hasznosítás) vizsgálata 

is szükséges. 

2. Kvantitatív genetikai megközelítés 

A Hirel és mtsai (2001) által kidolgozott quantitatív genetikai elemzés molekuláris markerekkel segítheti a 

komplex jellegek variabilitásában szerepet játszó gének azonosítását. Az agronómiai és fiziológiai elemzést 

quantitatív genetikai megközelítéssel kombinálva lehetővé válik a jelleg expressziójának szabályozásában 
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kulcsszerepet játszó lókuszok azonosítása. Ez az eljárás lehetővé teszi a marker alapú szelekció (MAS) 

alkalmazását a fokozott nitrogén hasznosítású fajták nemesítésében. 

A növények N- hasznosító képessége komplex jelleg, amely a környezet N-szolgáltató képessége mellett 

számos belső (pl. fotoszintetikus szén-megkötés, respiráció) és külső tényezőtől függ. A N- hasznosító képesség 

elemzésére - nagy gazdasági jelentősége, valamint nagy genetikai polimorfizmusa miatt - Hirel és mtsai (2001) 

modellnövénynek a kukoricát választották. A N-ellátásban mutatkozó különbségek miatti terméskülönbség a N-

hasznosító-képességbeli eltérésre vezethető vissza. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a jobb termőképességű 

genotípusok kiválasztásával a nemesítő a jobb N-hasznosítású genotípusokat emeli ki. 

Mivel a modern vonalak szelekciója jó tápanyag ellátottságú területeken történik, rendszeresen a magas 

inputhoz adaptálódott genotípusok kerültek továbbszaporításra. Magas N-ellátottsági szinten a N-hasznosításban 

megmutatkozó variabilitást a N-felvevő képességbeli különbségekkel magyarázzák, míg alacsony N-ellátottsági 

szinten mutatkozó NUE különbségeket a felvett N hasznosításának hatékonyságában jelenlevő eltérésként 

értelmezik. Számos kutató véleménye szerint az elmúlt 2 évtizedben elért termésnövekedés a hatékonyabb N-

remobilizációból eredő jobb N-hasznosításnak köszönhető. 

Hirel és mtsai (2001) munkájukban nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a N aszimilációjában és az 

újrahasznosításban szerepet játszó proteineket és enzimeket kódoló gének is térképezésre kerüljenek. Az 

agronómiai és fiziológiai jellegek közötti korreláció tanulmányozásához először a termést és elemeit befolyásoló 

agronómiai jellegek adatbázisát hozták létre 2 évi szabadföldi kísérletek alapján. A terméssel kapcsolatos 

korrelációt alacsony és jó N-ellátású növényekre is számolták. A korábbi kísérletekben azt tapasztalták, hogy a 

N-hiány nem befolyásolja szignifikánsan a fiatal (virágzásig) kukorica fejlődését. A szemtelítődés ugyanakkor 

nagymértékben a N-elérhetőség szabályozása alatt áll. Ezek alapján feltételezhető volt, hogy a kukorica 

szemtermő képességét a növény fiatalkori ásványi-N abszorbeáló és tároló képessége határozza meg. A fiatal 

növény levelének nitrát tartalma tehát jó marker lehet a fokozott termőképességű, illetve nagy szem-N-tartalmú 

genotípusok szelekciójához. 

Figure 4.3. 4.1. táblázat: A kukorica N-hasznosító képességgel kapcsolatosfiziológiai 

jellegeinek QTL-jei (Hirel, B. – Berin, P. – Quillere, I. – Bourdoncle, W. – Attagnant, C. 

– Dellay, C. – Gouy, A. – Cadiou, S. – Retailliau, C. – Falque, M. – Gallais, A.: 2001. 

Towards a better understanding of the genetic and physiological basis for nitrogen use 

efficiency in maize. Plant Physiol., 125, p.1258-1270.) 

 

Figure 4.4. 4.2. táblázat: A kukorica N-hasznosító képességgel kapcsolatos agronómiai 

jellegeinek QTL-jei (Hirel, B. – Berin, P. – Quillere, I. – Bourdoncle, W. – Attagnant, C. 

– Dellay, C. – Gouy, A. – Cadiou, S. – Retailliau, C. – Falque, M. – Gallais, A.: 2001. 
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Towards a better understanding of the genetic and physiological basis for nitrogen use 

efficiency in maize. Plant Physiol., 125, p.1258-1270.) 

 

Mint fentebb is láttuk, az ásványi N asszimilációjában és újrahasznosításában szerepet játszó enzimek közül az 

egyik legfontosabb a GS. Hirel és munkatársai hipotézise az volt, hogy a NO3- redukcióból és/vagy a szerves N 

újra-hasznosításából származó ammónium asszimiláció mértéke meghatározó jelentőségű a NUE-ban. Ezért a 

GS-aktivitást markerként használták a fiziológiai és agronómiai jellegek közötti korreláció elemzéséhez. 

Korábbi vizsgálatokból már ismert volt, hogy ha a GS1-et túltermeltetik, a N-remobilizáció érés előtt 

indukálódik, ami a növény korai elhalásához vezet. Rizsben és búzában a fokozott, vagy csökkentett GS1-

aktivítás következtében a szemtermés és a szem N-tartalma módosult. 

Figure 4.5. Argonómiai jellegek átlagai és örökölhhetőségük (2 évi szántóföldi kísérlet 

eredményei) 
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Hirel és munkatársai egyik legérdekesebb eredménye az 5-ös kromoszómán a gln4 citoszol GS-t kódoló gén 

lókuszával egy helyre térképeződő QTL-ek jelentős száma. E QTL-ek közé tartozik a szemtermés, az 

ezerszemtömeg, levél GS aktivítás, NR aktivítás és a levél NO3- tartalom QTL-je, ami arra enged következtetni, 

hogy a nitrát hozzáférhetőség, valamint az NR és GS által katalizált reakciók a NUE kulcslépései a 

termésképzésben. A gln4 lókuszon talált GS gén konstitutív expressziójú mRNS-t, a pGS112-t kódolja a 

kukorica különböző szerveiben. Miután ennek transzkripcióját nem befolyásolta a NO3-ellátás, háztartási 

génnek kell tekintenünk, mely az ammónia asszimilációért és/vagy újrahasznosításért felelős. 

A termés és a levelek nitrát tartalma, valamint a glutamin szintáz (GS) aktivitása között pozitív, míg a nitrát 

reduktázzal (NR) negatív korrelációt találtak. Feltevésük szerint a levelek nitrát akkumulációja, valamint az NR 

és GS által katalizált reakciók ko-reguláltak és a NUE szabályozásának kulcs elemei. Az 5-ös kromoszóma két 

lókuszán talált levél GS-aktivítás, levél NR-aktivítás és a levél NO3- tartalom háromszoros kolokalizációja 

megerősíti azt a feltevést, miszerint az ammónia-asszimiláció folyamatából származó szignálok kölcsönhatnak a 

NO3- felvétellel és a NO3- redukcióval. 

Eredményeik szerint a levél GS aktivitása pozitív korrelációban volt a szemteméssel, a szemszámmal és a szem 

metabolikus hatékonyságával (GME: grain metablic efficiency) alacsony N-ellátottsági szinten, valamint a 

szem-N-terméssel (GNY) magas N-ellátottsági szinten. Meglepő, hogy a GNY és a GME, valamint a N-

asszimilációval kapcsolatos három vizsgált fiziológiai jelleg QTL-jei között nem találtak koincidenciát. Ez arra 

utal, hogy az elsődleges N-asszimilációhoz és újrahasznosításához közvetlenül kapcsolódó szabályozó 

mechanizmusokon kívül más szabályozó mechanizmusok is szerepet játszanak a termésbe szállítódó N 

mennyiségének kontrollálásában. 

Ismert, hogy attól függően, hogy fiatal vagy idős szövetet vizsgálunk a különböző N-metabolitok relatív 

mennyisége változó lehet. Továbbá a különböző GS kódoló gének eltérő mértékben expresszálódhatnak a 

növény fejlődési fázisától és fiziológiai állapotától függően. Emiatt lehetséges, hogy más, a terméssel 

kapcsolatos QTL-eket találnánk, ha ugyanezeket a fiziológiai paramétereket a növény más fejlődési 

stádiumában mérnénk. Ez igaz lehet más, a N-asszimilációban, illetve újrahasznosításban szerepet játszó NR, 

vagy ferredoxin-függő Glu szintáz enzimekre és a nitrát transzporterekre és a transzlokáció (GDH és Asn-

szintáz) enzimeire, melyekre Hirelék nem találtak olyan QTL-eket, amelyek kolokalizálnának a terméssel, vagy 

elemeivel. 

Hirel és mtsai (2001) tanulmányai bizonyították, hogy a N- hasznosító képességet számos, egyedileg, vagy 

közösen ható lókusz kontrollálja, melyek a C és N elérhetőségétől, illetve a növény fejlettségi állapotától és a 

környezet N-szogáltató képességétől függően differenciáltan expresszálódnak. Megközelítésük újdonsága az 

agronómiai és a fiziológiai jellegek párhuzamos tanulmányozása a QTL-ek azonosítása érdekében, valamint az 

okozati összefüggések integrált értelmezése. Módszerük valószínűleg terjedni fog más növényfajok esetén is a 



 A NITROGÉN HASZNOSÍTÓ 

KÉPESSÉG 
 

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

metabolikus folyamatok szabályozásában, valamint ezeknek a C-asszimilációval való kapcsolatában érintett 

gének vagy lókuszok azonosításában, a N-t hatékonyabban asszimiláló, vagy remobilizáló genotípusokat 

szelektálása érdekében. 

Figure 4.6. 4.3. ábra: A szemtermés és komponensei, valamint a fiziológiai jellegek 

QTL-jeinek elhelyezkedése a kukorica RFLP genetikai térképén. Ovális 

szimbólumokkal jelölve: kék: a levél NO3- tartalma, zöld: a levél GS aktivitása, piros: a 

levél NR aktivitása. Az agronómiai tulajdonságok QTL-jeinek helyét függőleges vonal 

szimbolizálja. A kromoszóma bal oldalán lévő vonalak a jó N-ellátottságú 

(N+)növényekre, míg a kromoszóma jobb oldalán lévő vonalak a gyenge N-ellátottságú 

(N-)növényekre vonatkoznak. Az Io szülőtől származó kedvező allélformát a (+) jel, a 

kedvezőtlen allélt a (-) jel szimbolizálja. 
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Chapter 5. A KÉN ANYAGCSERE 
GENETIKAI ALAPJAI 

A kén (S) nem tartozik a makro elemek közé, azonban a növény életében betöltött szerepe miatt fontos, hogy 

megismerjük a kén-anyagcsere genetikai hátterét, szabályozását. A kén megtalálható az aminosavakban (cisztein 

és metionin) és ebből következően a fehérjékben. A cisztein a mindenütt jelen lévő glutation esszenciális 

komponense, mely a sejt számos redox folyamatában szerepet játszik, emellett a redukált kén legfontosabb 

raktározott formája. A kén sokféle szerves vegyületben előfordul, pl. a tioredoxinokban, a Fe-S proteinekben, a 

glukozinolátokban, a szulfolipidekben, valamint koenzimként is fontos elem. A kenet a növények szulfát 

(SO42-) formájában veszik fel. 

A szulfát (SO42-) felvétele és asszimilációja, valamint a különböző bioszintézis útvonalak szabályozása a 

növény igényével és a tápanyag hozzáférhetőségével összehangoltan történik. A kölcsönhatások nagy részét 

csak a legutóbbi idők genomikai kutatásainak eredményei tárták fel, melyek a SO42- felvételének és 

asszimilációjának legfőbb lépéseire nézve várakozáson felül nagy géncsaládokat tártak fel. 

A kénhiány termés mennyiséget és minőséget csökkentő hatásának felismerése adott lendületet a kén 

felvételének és asszimilációjának intenzívebb tanulmányozásához. Az utóbbi években mutatkozó kénhiányt a 

levegőből talajba visszajutó kén mennyiségének csökkenése okozza, mely a fosszilis tüzelőanyagok égetésekor 

jelentkező S-emisszió szűrésének a következménye. 

Az optimális növekedéséhez és termésminőséghez az egyes növényfajok jelentősen eltérő mennyiségű kenet 

igényelnek. Az őszi búzáknak pl. 15-20 kg/ha, az olajrepcének 50 kg/ha a kén-szükséglete. Ezt a mennyiséget 

korábban biztosította az atmoszférából történő S-depozíció (leülepedés). A ’90-es évek elejétől a S-emisszió 

jelentősen csökkent, a levegőből a talajba ülepedő S mennyisége már nem elegendő a termesztett növények 

számára. Megfelelő tápanyag utánpótlással a S-hiány megszüntethető. 

A kénhiány tünetei könnyen összetéveszthetőek a N-hiány tüneteivel, annál is inkább, mert a N-hasznosító 

képesség erősen függ a kiegyensúlyozott S-ellátástól. A növények optimális S-ellátása humán egészségügyi 

szempontból is fontos kérdés. A mezőgazdasági termékek S-tartalmának növelésére tett erőfeszítéseket az 

emberi táplálék és az állati takarmány kéntartalmú eszenciális aminosav tartalmának alacsony volta motiválja. A 

S-ellátottság például jelentősen módosítja a búzaszem fehérje összetételét: kén hiányában csökken az ember 

számára eszenciális aminosavak, a cisztein és a metionin mennyisége. Ez a csökkent táplálkozási érték mellett – 

a glutenin tartalom csökkenése miatt – a sütőipari minőséget is rontja. A kénhiány a protein polimerizációra is 

kedvezőtlen hatással van, ezáltal csökkenti a molekula tömeget, ami a tészta rheológiai tulajdonságainak 

megváltozásához vezet. 

1. A szulfát felvétele 

A növények a kén szükségletüket elsősorban SO4- formában a talajból felvett kénnel elégítik ki, néhány faj 

azonban képes a növény föld feletti részén keresztül a H2S és a SO2 gázok hasznosítására is. A H2S egy 

telítődési folyamatban akkumulálódik, ami enzim-katalizált beépülési folyamatra utal, míg a SO2 átalakítása 

SO42- formává az asszimilációs folyamatban történő felhasználás mértékétől függ. 

A kén transzport kezdeti lépése a gyökérben a befelé, a xilémbe irányuló sugárirányú mozgás. További influx-

efflux (beáramlás, felvétel – kiáramlás, leadás) lépésekre van szükség, amíg a kén a xilémből a sejtekbe, illetve 

sejten belül és sejtről-sejtre mozog, amíg végül megérkezik a kloroplasztiszba, a reduktív asszimiláció helyére. 

Jelentős a tonoplaszton keresztüli kén-mozgás is, hiszen a citoplazma S-homeosztázisának fenntartásában a 

vakuólumban tárolt kén meghatározó szerepet játszik. A kutatási eredmények alapján az a vélemény alakult ki, 

hogy különböző membránok eltérő energetikai viszonyai ellenére ezen transzport lépések többségéért egyetlen 

géncsalád tagjai felelősek. A különböző transzport rendszerek eltérő aktivitása határozza meg a növény S-

állapotát és végeredményben a kén-hasznosító képességét. 

A szulfát (SO42-) sejtbeli akkumulációja a koncentráció grádienssel szemben és a proton transzporttal 

kapcsolatban történik. A kén elsősorban szulfátion formájában mozog a növényben. Bizonyos körülmények 

között a szerves kén vegyületek, például. a tri-peptidek, a glutation, vagy a metionin származék, az S-metil 

metionin (SMM) vándorlása is fontos lehet. 
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2. A szulfát-transzporter család 

Az első szulfát transzportereket mutáns élesztőnek növényi cDNS-sel történt komplementációjával mutatták ki 

és klónozták. Három SO42- transzporter gént találtak a trópusi pillangós Stylosanthes fajban és egyet az árpában 

(Smith et al., 1997). Ezt követően számos fajból azonosítottak szulfát transzportereket. A legátfogóbb 

vizsgálatokat Arabidopsissal végezték, de rizsben és Brassica fajokban is leírtak SO42- transzporter géneket. A 

géncsalád az Arabidopsisban, a Brassica fajokban és a rizsben is 14 tagból áll (Buchner et al., 2004). Napjainkig 

azonban csak néhány esetben igazolták a géntermékek funkcióját, bár alternatív szubsztrátként legfeljebb a 

szelénsav jöhet számításba. Az Arabidopsis, Brassica és Orisa fajok SO42--transzportereinek aminosav 

összetétel hasonlósága alapján készített evolúciós fát az 5.1 ábra mutatja be. 

Figure 5.1. 5.1. ábra: A növényi szulfát transzporterek filogenetikus ábrázolása az 

aminosav sorrend alapján Arabidopsis, Orisa és Brassica fajokban 

 

A szekvencia hasonlósága alapján a SO42--transzportereket 5 csoportba lehet osztani. A csoporton belül 

különböző funkciójú alcsoportok különböztethetőek meg. Az eddig megszekvenált SO42-- transzporter gének 

mindegyike – növényfajtól függetlenül – az 5 csoport egyikébe tartozik és általában valamelyik típusú 

Arabidopsis transzporter gén homológjának tekinthető. Az a feltevés, hogy valamelyik ősi fajban gén 

duplázódás történt és speciális funkciót betöltve mindegyik izo-forma megmaradt. 

A gének erősen hidrofób proteint kódolnak, mely 12 transzmembrán hélixből épül fel. Két kivételtől eltekintve a 

N és C terminális régiók hosszúak, de nincs nagy membránon kívüli hurok. 

Az 1. csoport SO42--transzporterei nagy affinításúak (Km jellemző értéke 1–10 µM). Az eddig vizsgált fajok 

mindegyikének három, az 1. csoportba tartozó SO42--transzportere van (Takahashi et al., 2003). Az expressziós 

és lokalizációs vizsgálatok eredménye szerint az AtSultr1;1 és az AtSultr1;2 a kénnek a gyökerekbe történő 

felvételéért felelős. Ezek a gének azonban más szövetekben is kifejeződnek, ami azt mutatja, hogy más 

szervekben is szükség van nagy affinitású SO42--transzporterekre. Kénhiányos növényekben az AtSultr1;1 

indukálódik a legnagyobb mértékben, ami ennek a génnek a kénhiányos környezetben játszott speciális 

szerepére utal. 

Az 1. csoport SO42--transzportereivel ellentétben a 2. csoport transzporterei kis affinitásúak (Km > 0,1 mM). 

Az Arabidopsisnak, a Brassicanak és a rizsnek is 2-2 génje van ebben a csoportban, a rizs gén szekvenciái 

nagyobb eltérést mutatnak. Arabidopsisban a gén izoformái a vaszkuláris szövetekben találhatóak. AtSultr2;1 a 

gyökerek és a levelek xilém parenhima sejtjeiben, az AtSultr2;2 a gyökér floém és a levél vaszkuláris sejtekben 

aktívak. 

A 3. csoport tagjait korábban „levél” csoportként említették az AtSultr3;1, AtSultr3;2 és AtSultr3;3 

lokalizációja alapján. Az Arabidopsis, a rizs és a Brassica génjeinek csoportosulása (3;1/3;2, a 3;3/3;4 és a 

3;5/3;6) azt mutatja, hogy ezek a csoportok az evolúció korai szakaszában szétváltak és feltehető, hogy 

különböző funkciót töltenek be. A 3. csoport tagjainak expressziós mintázatáról azonban ezideig kevés 

információnk van. 

A 4. csoport tagjait a plasztidokban találták meg. Feltételezték, hogy ez a SO42--transzporter felelős a szulfát 

ionnak a plasztiszokba jutásáért, újabb eredmények szerint azonban ez a transzporter a tonoplasztban található 

és mind a befelé, mind a kifelé irányuló SO42- mozgásért felelős. Egy ilyen funkciójú transzporter 

nagymértékben elősegíti a vakuólum tároló – tartalékoló feladatának ellátását. 

Az 5. csoport tagjai mutatják a legkisebb homológiát a géncsalád többi tagjával és két alcsoportra bonthatók, 

amelyek meglehetősen különböznek egymástól. Ezek a transzporterek a tonoplasztban is elhelyezkedhetnek és 

jellemző, hogy hiányzik a hosszú N- és C-terminális doménjük. 

3. A szulfát transzporterek expressziójának 
szabályozása és a szulfát asszimilációja 

A szulfát felvételét alapvetően a növény S-ellátottsága szabályozza. S-hiányos körülmények között – akár az 

ellátás hiánya, akár a megnövekedett S-igény miatt – az SO42--felvétele fokozódik, majd az ismét megfelelő S-
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ellátás hatására csökken. Ezzel párhuzamosan változik a belső SO42- és a redukált S származékok, mint a 

cisztein és a glutation mennyisége. Tápoldatban nevelt árpa csíranövények SO42- -transzporterének 

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

voltak. Az ismét jó külső SO42- ellátás hatására néhány órán belül csökkent a mRNS-ek és a transzporter 

proteinek mennyisége és a transzport aktivitás, ugyanakkor megnőtt a szövetek SO42-, valamint cisztein és 

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

Ezek az eredmények egy egyszerű negatív visszacsatolásos, vagy de-repressziós szabályozási modell 

elképzelést erősítik meg, mely szerint elegendő S-ellátás esetén a SO42--asszimiláció végtermékeinek 

felhalmozódása (pl. glutation és cisztein) represszorként viselkedik és a génexpresszió szintjén gátolja a SO42--

felvételét. Korlátozott S-ellátás esetén a SO42-- asszimiláció végtermékeinek koncentrációja csökken, 

repressziós hatásuk megszűnik, megnő a transzporter aktivitás, melynek eredményeként fokozódik a SO42- 

felvétele. 

Ezt a modellt egy indukáló molekula, az O-acetil-szerin (OAS) bevonásával tovább fejlesztették. Árpával 

végzett kísérletekből kiderült, hogy az OAS génkifejeződést indukál még a feltételezetten represszor molekulák 

jelenlétében is. Az OAS akkor halmozódik fel, amikor elégtelen a felvehető kén mennyisége. Ezen 

megfigyelések alapján Hawkerford és Smith egy „szabályozási kör” modellt dolgozott ki, mely szerint a S-

felvételében és asszimilációjában szerepet játszó gének expressziója mind negatív, mind pozitív kontroll alatt 

áll. A visszacsatolásos gátlás és az OAS által kiváltott indukció egymással ellentétesen módosítják a SO42-- 

felvételét és az ingadozó ellátástól, illetve a sejt igényétől függően maximálják a SO42- - felvételét (Hawkesford 

és Smith, 2000). 

A szulfát asszimilációja 

A SO42- reduktív asszimilációja a plasztiszokban történik, végterméke a cisztein. A több lépéses átalakulást 

katalizáló enzimeket általában multigén családok kódolják (5.1. ábra.). Az évek alatt összegyűlt kísérleti 

eredmények szerint ezek az enzimek és/vagy izoformáik különböző sejt-alkotórészekben aktívak. Ez a 

megfigyelés arra enged következtetni, hogy az érintett géncsaládoknak szélesebb feladatköre van, mint csupán a 

SO42- reduktív asszimilációja a plasztiszokban. 

A szulfát asszimiláció legfontosabb, legnagyobb hatású enzime az APS-reduktáz (APS: adenozin -5’- 

foszfoszulfát). S-hiány esetén az APS reduktáz, valamint az ATP-szulfuriláz megnövekedett transzkripciója 

tapasztalható. Kénhiányos Arabidopsis gyökeréből és hajtásából származó mintán végzett RT-PCR eredmények 

a SO42- transzporterek és az APS-reduktáz mRNS-ek mennyiségének jelentős növekedését mutatták. Az APS-

reduktáz túlműködtetése növelte a cisztein szintézist, megerősítve a feltevést, miszerint ez az enzim jelenti az 

anyagcsere útvonalban a szűk keresztmetszetet. 

Egyedül a szulfit-reduktáz az az enzim, amelyet nem géncsalád kódol, hanem egyetlen gén, amely kizárólag a 

plasztiszokban található. Így az általa kódolt lépés határozza meg a SO42- asszimiláció helyszínét a sejtben. 

Az Arabidopsis genomban kilenc OAS-TL (OAS tiol liáz) gén található, melyek között plasztid-, citoszol- és 

mitokondriális izoformák vannak. Az OAS-TL enzim a SO42- asszimiláció és a C/N metabolizmus 

kapcsolódási pontjában tölt be meghatározó szerepet (5.1. ábra). E lépés szubsztrátjának, az O-

acetilszerinnek a jelenlétét a serin-acetiláz-transzferáz (SAT-áz) enzim biztosítja. Ezt az enzimet 

Arabidopsisban egy 5 tagú géncsalád kódolja, melynek izoformái szövet-, illetve organellum specifitást 

mutatnak. 

Az izoformák stresszhatásra – pl. nehézfém – bekövetkező differenciált expressziójára is van bizonyíték. Az 

OAS-TL a SAT-áz enzimet meghaladó mennyiségben van jelen és a két enzim komplexet képez, mely szabad 

OAS jelenlétében disszociál. Az OAS-TL nagyobb mennyiségű jelenlétének következménye, hogy a szulfid 

ciszteinbe épülése a kedvezményezett folyamat. A SAT-áz komplex formában a legaktívabb, S-hiányos 

körülmények között az OAS felhalmozódik, az enzim komplex disszociál, ezáltal meggátolja a további OAS 

szintézist. 

Figure 5.2. 5.1. ábra: A szulfát asszimiláció lépései. (APS: adenozin -5’- foszfoszulfát; 

PAPS: foszfoadenozin -5’- foszfoszulfát; CoA: acetil koenzim A; γ-EC: γ-glutamil-

cisztein; OAS: O-acetilszerin; OAS-TL: O-acetilszerin tiol liáz ; SAM: S-adenozil 

metionin, SMM: S-metil metionin) 
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Metionin bioszintézis 

A metionin szintézise ciszteinből kiindulva három enzimatikus lépéssel valósul meg. Az aszparát útvonalról 

származó OPHS (O-foszfohomoszerin) a treonin és a metionin szintézis közös szubsztrátja, mely átalakulásokat 

a treonin szintáz, illetve a metionin szintáz katalizál. A cisztathionin szintézisét ciszteinből és OPSH-ból a 

cisztathionin Ϋ-szintáz (CgS) katalizálja, majd a cisztathionin β-liáz (CbL) alakítja homociszteinné, melyet a 

metionin szintáz (MS) metioninná alakít. A CgS és a treonin szintáz (TS) relatív aktivitása tehát befolyásolja a 

metionin és a treonin bioszintézist. A CgS aktivitását valószínűleg a metionin, vagy származékai szabályozzák, 

visszacsatolásos módon. Ehhez hasonlóan a TS aktivitása a SAM (S-adenozilmetionin)-tól függ, mely metionin 

származék. A fent leírt kapcsolat hatékony szabályozási mechanizmust eredményez, amely szűk intervallumban 

tartja a metionin koncentrációját. 

A metioni sok más, fontos S-tartalmú metabolit szintézisének kiinduló pontja, mint pl. az SMM-nek (S-

metilmetionin), a SAM-nak (S-adenozilmetionin) és a DMSP-nek (dimetilszulfoniopropionát). Az SMM a 

metioninnak egy transzportálható származéka, mely vissza alkaítható metioninná. 

Bizonyos körülmények között az SMM lehet a floém oldatban a legfontosabb S-komponens, mely a síink-

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. A SAM-

szintáz géncsaládja 5 tagú. A SAM az etilén bioszintézisnek is prekurzora, mely hatással van a növény 

növekedésére és fejlődésére, valamint szerepe van a stressz-szignál jelátvitelben. Ezekben a folyamatokban a 

metionin nem használódik fel, hanem egy körfolyamatban mozog, visszanyerhető, így tehát ezek az 

átalakulások nem növelik a növény S-igényét. 

Glutation bioszintézis 

A glutation 3 peptidből épül fel: glutamátból, ciszteinből és általában glicinből. Homológjaiban szerepelhet 

szerin (hidroxi-metil-glutation), vagy alanin (homoglutation). A sejtben 3-10 mM mennyiségben található. 

Legfontosabb feladata a redox egyensúly fenntartása, emellett jelentős antioxidáns és a redukált S fontos 

tárolója. Az SMM mellett a glutation fontos szállítható S-forma és ezért fontos szerepe van a tároló és a 

reproduktív szervek S-ellátásában. Az a tény, hogy a glutation megtalálható a floémban, valamint hogy 

mennyisége korrelációban van a növény S-ellátottságával, arra utal, hogy a glutation fontos szignál molekula. A 

levél szövetek kénellátottságáról a glutation közvetítésével „szerez tudomást” a gyökér, ahol az SO4- -

transzporterek expressziója ennek megfelelően változik. A glutation szintézise 2 lépésben zajlik, melyben a γ-

glutamil szintáz és a glutation szintáz enzimek vesznek részt. Transzgénikus növényekkel végzett kísérletekkel 

bizonyították, hogy a szintézisben az első enzim a limitáló tényező. A redukált (GSH) és az oxidált (GSSG) 

formák közötti egyensúly a redukált forma javára dől el, melyet a glutation reduktáz enzim biztosít. A sejt 

reduktív állapota fontos a proteinek integritásának, valamint sok enzim aktivitásának fenntartásához. Fontos 

szerepe van a reaktív oxigén formák (ROS) közömbösítésében is, ezért stressz körülmények között, valamint a 

patogénekkel szembeni védekezéskor fokozódik a glutation szintézise. 

4. Nitrogén – kén interakció 

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

tartalmú aminosavak kiemelt szerepét a proteinekben. Mint az 5.1. ábrán látható, az SO42- asszimilációban az 

OAS 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. 

Mint korábban már tárgyaltuk, a SO42--felvételének és redukciójának transzkripciós szabályozásában mind a S, 

mind az OAS mennyisége szerepet játszik és a kénhiány OAS-felhalmozódáshoz vezet. Az OAS mennyisége 

ugyanakkor függ a növény N-ellátottságától és részt vesz a N-asszimiláció szabályozásában. Ez a mechanizmus 

tehát a növény N- és S-ellátottságától függően szabályozza a SO42-- felvételét. Ha a N a limitáló tényező, az 

OAS szintézise, valamint a SO42--asszimilációja gátolt, a S-ellátottságtól függetlenül a SO42--felvétele 

csökken. És megfordítva, a jó N- ellátás fokozott SO42- -felvételt és asszimilációt indukál. 

Magas N-ellátottság esetén fokozódik a növény S-igénye, vagyis a S-hiány fokozódik. A gyakorlatban 

azonban nem könnyű a diagnózis, mert mindkét elem hiánya klorózist okoz. A téves diagnózis és az azt követő 
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„korrekció” azonban csak súlyosbítja a helyzetet. A harmonikus N és S utánpótlás a termés mennyiségében és 

minőségében is megmutatkozik. 

A fent leírt szabályozás bizonyítása, valamint jelentőségének megítélése a metabolomika és a 

transzkriptomika kombinált alkalmazásával lehetséges. A géntermék mintázat (transcriptom profiling) 

elemzésével lehetőségünk nyílik a tápanyag ellátásra adott átfogó növényi reakció megismerésére, a reakció 

mértékének, nagyságának megállapítására, valamint a tápanyagfelvétel koordinációban és a ko-expresszióban 

szereplő többi elemek azonosítására. 

Az Arabidopsisban azonosított géneket használva a micro-array technikában, lehetővé válik a gének ezreinek 

egyidejű tanulmányozása. S-hiányos növényekben 7200 gén kifejeződését vizsgálva Nikiforova és munkatársai 

(2003) 632 gén expressziójának fokozódását írták le. Ez a tanulmány a flavonoidok, az auxin és a jazmonát 

bioszintézis ko-represszióját is feltárta. A N-ellátottság hatását vizsgálva Arabidopsis transzkriptom mintázatán 

bizonyították, hogy a 22500 vizsgált génből a N-reszponzív gének mellett további 100 gén aktiválódott, melyek 

között az S-anyagcsere kulcsfontosságú génjei, nevezetesen két SO42- transzporter és egy APS-reduktáz is 

szerepelt. Ezen elemek anyagcsereútját ismerve az eredmények a várakozásokat igazolták. 

Ezek az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a növényi anyagcsere komplex és szabályozott 

kölcsönhatások hálózata. 
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Chapter 6. A NÖVÉNYEK FOSZFOR 
TÁPLÁLKOZÁSÁNAK GENETIKAI 
ALAPJAI 

A foszfor minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen elem, több alapvető fontosságú biológiai folyamatban 

vesz részt. Energiát szolgáltat az energia igényes folyamatokhoz, szerepe van a jelátviteli kaszkádokban, az 

enzimek aktivitásának szabályozásában és nem utolsó sorban a nukleinsavak és a foszfolipidek építő eleme. 

A nitráttal és a szulfáttal ellentétben a foszfát nem redukálódik a növényben, azaz oxidált formában vesz részt 

a folyamatokban. A növényekben található szervetlen foszfát (anorganikus: Pa) két csoportra osztható: (i) az 

anyagcsere folyamatokban résztvevő, citoplazmában található; (ii) a vakuólumban raktározott, tartalék foszforra. 

A növény összes foszfor tartalma tág határok között változhat, a citoplazmában aktív foszfor koncentrációja 

azonban csak szűk intervallumban mozoghat. Megfelelő Pa ellátás esetén a növény foszfor tartalmának 85 - 

95%-a a vakuólumban található, míg Pa hiányos környezetben gyakorlatilag az összes foszfor a plazmában 

(citoszól) és az organellumokban található. A külső (talaj, tápoldat) tápanyag koncentráció érzékelése, valamint 

a sejtek, szövetek közötti „helyzetjelentés”, kommunikáció a sejtek tápanyag állapotáról előfeltétel az egész 

növényre kiterjedő tápanyag homeosztázis fenntartásának. 

1. A foszfor felvétele és mozgása a növényben 

Az eszenciális növényi tápanyagok közül a foszfor (P) a legnehezebben felvehető elem, ugyanakkor a 

növénytermesztést leginkább korlátozó tényezők között a N után a második helyet foglalja el. Az aktív 

kálciumban gazdag meszes talajokon a szervetlen foszfát (Pa) kálciumfoszfáttá alakul, a trópusi savas talajokon 

pedig, melyekben sok vas és alumínium található, a Pa felvehetetlen anorganikus komplexeket képez. Továbbá 

jelentős mennyiségű foszfor található kötött szerves formában, például olyan mérsékelt éghajlatú területeken, 

ahol szerves trágyázást alkalmaznak. A kijuttatott foszfor műtrágyának is mintegy 80 % felvehetetlen (lekötődik 

és elérhetetlenné válik) a növény számára. Az anorganikus fixáció és az organikus komplexek képzésének 

következményeként a növény számára felvehető szervetlen foszfor koncentrációja ritkán haladja meg a talajban 

a 10 µM értéket és a gyökérfelszín közelében akár a mikromol tartomány alá is eshet a koncentrációja, mert a Pa 

felvétele miatt a növények gyökere körül egy Pa szegény zóna alakul ki, mely állapot fennmarad, hiszen a Pa 

mozgása, diffúziója a talajban nagyon lassú. 

A növények nem képesek a komplex formában (akár szerves, akár szervetlen) jelen lévő foszfort felvenni, ezért 

adaptálódtak, hiszen a foszfor hiánya a növény valamennyi energia igényes folyamatát érinti. A P-hiányos 

időszak túlélésére kifejlesztett fiziológiai mechanizmusok közül nagy változatosságot mutat a Pa-felvevő 

képesség. 

A Pa-hiányt közvetítő regulációs faktorokról keveset tudunk ugyan, de azt tudjuk az osztott gyökerű 

növényekkel végzett kísérletekből, hogy a Pa homeosztázis megváltozása a felelős a gének transzkripciójának 

indukálásáért. Ezekben a kísérletekben nem növekedett a Pa transzporterek expressziója a foszforhiányos 

gyökerekben addig, amíg a jó Pa-ellátású gyökereken keresztül a növény hozzájutott a szükséges mennyiségű 

foszforhoz. Az osztott gyökerű növényekkel végzett kísérletek arra is rávilágítottak, hogy a hajtás Pa-

ellátottságának változása szabályozza a Pa-hiányra aktiválódó válaszreakciókat, beleértve a gyökéren keresztül 

történő Pa-felvételt is. 

A szervetlen foszfor lassú feltáródása, valamint lassú diffúziója a talajban arra kényszeríti a növényeket, hogy a 

koncentráció grádienssel szemben, akár három nagyságrendű különbség esetén is képesek legyenek a Pa 

felvételére. A kísérletekben a Pa felvétel mechanizmusai között megtalálták mind a nagy-, mind a kis affinitású 

transzportereket. Valószínű azonban, hogy természetes körülmények között a korlátozott Pa hozzáférhetőség 

miatt a nagy affinitású mechanizmusok a meghatározóak. A foszforhiányra a növény általában a Pa felvevő 

képesség növelésével reagál. A Pa hiányt követő ismételt Pa ellátás növeli a felvétel hatékonyságát a 

gyökerekben és sejtkultúrában is. A kinetikai vizsgálatok eredményei szerint a Pa felvétel affinitásában (Km) 

nincs eltérés, míg a maximális Pa felvétel (Vmax) megnő Pa hiány idején. Ez a megfigyelés arra enged 

következtetni, hogy Pa hiány idején megnő a nagy affinitású Pa transzporterek száma, de ezek kinetikai 

tulajdonságai lényegében változatlanok. Ezzel szemben a kis affinitású transzporterek expressziója állandó 

szintet mutat. 
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Az ortofoszfát (H2PO4-) felvétele, mely a plazmamembránon keresztüli Pa transzportban a szervetlen foszfor 

legjellemzőbb formája, a plazmamembránban elhelyezkedő transzporterek segítségével történik. Ezt a 

folyamatot proton ko-transzport segíti (1. ábra). 

Foszfát transzporterek 

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a növényfajok többségében a nagy affinitású foszfát transzporterek 

családjába kevés gén tartozik. Ezek egy része Pa hiányában indukálódik, míg mások a mycorrhiza gomba 

hatására aktiválódnak. A transzporter gének expressziójának időbeli, térbeli és Pa –ellátottságtól függő változása 

a transzporterek eltérő biológiai funkciójára utal. Funkcióképtelen (knock out) Arabidopsis mutánsok 

létrehozásával megismerhető az egyes géneknek a növény Pa ellátásában játszott szerepe. 

Figure 6.1. 1. ábra: A plazmamembránon keresztüli Pa transzport modellje. A kettős 

lipid rétegen keresztüli H+ (háromszög) grádienst a H+-ATP-áz aktivitása eredményezi. 

A H+/Pa ko-transzportot a Pa transzporter protein (Pht) segíti. (Pa kör) A nyilak a 

transzport irányát jelölik. 

 

A Pa hajtásokba juttatásának fontos lépése a gyökérben abszorbeált foszfátnak a xilémbe történő belépése 

(Pa-efflux). A rendelkezésre álló Arabidopsis mutánsok nagy száma - ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az 

Arabidopsis genom valamennyi génjére van mutáns változat - jelentősen megnöveli annak esélyét, hogy a Pa 

felvételben, növénybeli eloszlásban és újrahasznosításban szerepet játszó géneket megtalálhassuk és 

funkciójukat megismerhessük. Ilyen módszer használatával derült fény például a Pho1 és Pho2 gének 

funkciójára. A pho1 és pho2 mutánsok funkcionális elemzése azt mutatja, hogy a Pa növénybeli megoszlása a 

transzporterek mellett más szabályozási elemektől is függ. A pho1 mutáns Arabidopsis növényeken erős 

foszforhiányos tünetek jelennek meg, mert az ilyen növény nem képes a foszfátot a xylémbe juttatni. A Pho1 

gén tehát a Pa növényen belüli szállításában, elosztásában játszik szerepet. Ezzel szemben a pho2 mutánsok 

levelében megnő a Pa koncentráció. 

Az egyes transzporterek fiziológiai szerepének megismerését nehezíti az átfedő expressziós mintázat és az egyes 

transzporter családokon belül potenciálisan létező funkcionális redundancia („túlbiztosítás”), ami a mutáns 

gén fenotípusos megjelenését elfedheti. Erre a jelenségre kétszeres, ill. háromszoros mutánsok létrehozásával és 

elemzésével lehet fényt deríteni. 

Nagy affinitású foszfát transzporterek 

A Pa hiányra reagáló nagy affinitású foszfát transzporterek az MFS (major facilitator superfamily) 

szupercsaládba tartoznak, melyek 12, membránon áthaladó, helikális régióval rendelkeznek és megközelítőleg 

520 aminosavból állnak. Jellemző rájuk, hogy a 6. és 7. domén között egy hosszú hurok helyezkedik el a 

citoplazmában (2. ábra). 

Valamennyi, a mai napig leírt növényi nagy affinitású foszfát transzporter hasonló méretű molekula és 

működéséhez H+ gradienst igényel. Ezeket a transzportereket közeli rokon géncsaládok kódolják. 

Arabidopsisban 9 nagy affinitású Pa transzporter gént írtak le, a rizsgenomban legalább 11, és kukoricában is 

hasonló számú gén található. 

A géncsalád tagjai, melyet Pht1-nek neveztek el, nagyfokú szekvencia hasonlóságot mutatnak. (A gének 

elnevezése és jelölése a CPGN: Commission on Plant Gene Nomenclature szabájai szerint történik.) 

Figure 6.2. 2. ábra: A paradicsom nagy affinitású foszfát transzporter LePT1 

feltételezett topológiája. (A számok az aminosavakat jelölik, a lánckezdő metionon az 

1.). 

 

Arabidopsisban a Pht1 gén, melynek szabályozó funkciót tulajdonítanak, Pa hiányában többféle reakciót aktivál. 

A Pht1 protein a MYB transzkripciós faktorok családjának tagja, amely faktorok egy speciális cisz-elemmel 

lépnek kölcsönhatásba. Ezen elemeket a Pa-hiányra indukálódó Pa transzporter génekben is kimutattak. A Pho1 
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mutációja megváltoztatja a Pa-hiányra adott növényi reakciót. Továbbá egy MAP kináz is indukálódik dohány 

sejtkultúrában a Pa-koncentráció változás hatása. 

Az Arabidopsisban a 9 különböző Pht1-gén az 1-es, 2-es, 3-as és 5-ös kromoszómán található. (3. ábra). 

Érdekes, hogy a Pht1;1, Pht1;2, Pht1;3, Pht1;6 az 5-ös kromoszómán, 24200 bp-on belül helyezkedik el, mely 

arra enged következtetni, hogy génduplikációval jöttek létre. 

Figure 6.3. 3. ábra: A Pht1 és a Pht2 géncsalád elhelyezkedése az Arabidopsis 

genomban (a lókuszok az 1., 2., 3. és 5. kromoszómán találhatóak). A kromoszómák 

hossza megabázisban van feltüntetve a felső skálának megfelelően. 

 

A foszfát trasnzporterek aminosav szekvencia hasonlósága alapján rajzolt gyökértelen filogenetika fa (4. ábra) is 

a Pht1;1, Pht1;2, Pht1;3 gének közeli rokonságát mutatja, valamint azt, hogy ezek a gének evolúciósan 

fiatalabbak a Pht1;6 génnél. 

Később egy újabb foszfát trasnzportert azonosítottak, a Pht2;1-t, melynek szerkezete eltér a Pht1 génekétől 

annyiban, hogy a nagy hidrofil hurok a 8. és 9. hélix között található és a komputer által készített modell szerint 

az N- és C-terminálisok extracellulárisan helyezkednek el. A Pht2;1 protein nagyon konzervatívnak bizonyult az 

élővilág egészében: eubaktériumokban, gombákban, növényekben és állatokban. A Pht2;1 protein H+/Pa 

szimporteként működik és meglehetősen magas Km érték: 0,4 mM jellemzi. A Pht2;1 gén a növényekben a 

plasztiszokban helyezkedik el, így elsősorban a zöld szövetekben expresszálódik. 

Figure 6.4. 4. ábra: Az Arabidopsis foszfát transzporter proteinek filogenetikai 

ábrázolása. Az aminosav szekvencia hasonlóság alapján kialakított alcsaládokat kör 

zárja körül. (Poirier és Bucher, 2002) 

 

A Pht3 egy kis géncsalád, melyek a mitokondriális Pa transzportot kódolják. Aminosav szekvenciájuk kb 50%-

ban egyezik, 309-375 aminosavból épülnek fel és valószínűleg 4-6 membránon áthaladó hélixet hoznak létre. 

Sajátos transzlokátorokat találunk a plasztidok membránjaiban, melyek a fotoszintézis köztes termékeinek 

transzportjában játszanak szerepet. A plasztidok belső membránjaiban – melynek elsődleges funkciója a 

metabolitok mozgásának szabályozása – különböző Pa-transzlokátorok találhatóak, melyek foszforilált 

termékeket transzportálnak anorganikus foszfátért „cserében”. Ezek szubsztrát specifitása részben átfedő, mely 

hatékony szubsztrát felvételt tesz lehetővé nagy koncentrációban jelen lévő foszforilált metabolit esetén is. 

Az Arabidopsis TPT nukleáris gén, mely a kloroplasztisz trióz-foszfát / Pa transzlokátor prekurzorát kódolja. Ez 

a protein a nappal során trióz-foszfát formában megkötött szénnek a kloroplasztiszból a citoszólba juttatását 

végzi. Az aromatikus aminosavak és a zsírsavak szintéziséhez szükséges foszfoenolpiruvát szállítását a 

foszfoenolpiruvát / Pa transzlokátor végzi, melyet a PPT gén kódol. Ez a gén a nem-zöld szövetekben aktívabb. 

Az általa kódolt protein 33%-ban megegyezik a TPT proteinnel. További Pa transzlokátorok a GPT (glükóz 6-

foszfát Pa transzlokátor) és az XPT, melyek szintén plasztid Pa antiportként működnek és protein szekvenciájuk 

38-, 36-; illetve 35-, 34-, 47%-ban megegyezik a korábban említettekkel. Az XPT gén valamennyi 

sejtorganellumban megtalálható. Vakuólum Pa-transzportert eddig nem találtak. Arabidopsisban 8 gén tartozik a 

TPT géncsaládba, ebből 4 (a fent leírtak) ismert, a továbbiak jellemzése még nem történt meg. 

Foszfát transzporterek expressziója 

A nagy affinitású foszfát trasnzporterek többsége főként a foszforhiányos növények gyökerének epidermiszében 

expresszálódik, ami megfelel feltételezett funkciójuknak. Ezen gének transzkripciós szintje a Pa hiány 

időtartamával és súlyosságával arányban nő. A paradicsom nagy affinitású foszfát transzporterei (LePT1) 

funkcionális elemzésének eredményei szerint a Pa felvétele nagymértékben függ a talaj kémhatásától is. A Pa 

transzporterek pH optimuma 4,5-5,0 körül van élesztő expressziós rendszerben. 

Figure 6.5. 5. ábra: Foszfát transzporterek promoterével ellátott riporter gén (GUS) 

expressziója Arabidopsis gyökerekben. A gyökér hossz- és keresztmetszeteken az 
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AtPT1-GUS expressziója látható gyökércsúcsban (1, 3) és a gyökér differenciálódott 

részeiben (2, 4). Hasonlóan az AtPT2-GUS expressziója a gyökércsúcsban (5, 7) és a 

gyökér más területein (6, 8) látható. A gyökércsúcsban a AtPT1-GUS kifejeződés hiánya 

egyértelmű (1 és 3). Az AtPT2 promoterrel ellátott GUS a gyökér minden részében 

expresszálódik (5-8). 

 

A foszfát trasnzporterek indukciója nagyon gyors, sejtkultúrában 3-6 órával a Pa- hiányos táptalajra helyezés 

után mérhető a transzkriptumok és a proteinek felhalmozódása). Foszforral jól ellátott Arabidopsis és 

paradicsom növényeken 12-24 órával a Pa-hiányos tápoldatba helyezése után mértek transzkriptum 

felhalmozódást. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a növények jóval a sejtek Pa készletének kimerülése 

előtt aktiválják a Pa felvételben szerepet játszó mechanizmusukat. A gyors reakció lehetővé teszi, hogy a 

növény foszfor-hiányos környezetben is növekedjen. 

A foszfát trasnzporterek aktivációja nem csak gyors, hanem specifikus is. Elsőként Liu et al. (1998) írta le a 

paradicsom foszfát transzporter protein gének (LePT1 LePT2) szövetspecifikus szabályozását. Mindkét gén 

erőteljesen expresszálódik a gyökérben, levélben azonban csak az LePT1 kifejeződését tapasztalták. Ezen 

eredményeket azóta több szerző igazolta (5. ábra). Karthikeyan et al. (2002) kísérletei bizonyítékot szolgáltatnak 

arra is, hogy a nagy affinitású foszfát trasnzportereknek szerepük van a Pa-nak a reproduktív szervekbe történő 

mobilizációjában (6. ábra). 

Figure 6.6. 6. ábra: Az AtPT2 promoterrel ellátott GUS riporter gén expressziója Pa-

hiányos Arabidopsis virágokban (1) és termésekben (2), hossz- (3, 5) és a 

keresztmetszetben (4, 6). 

 

A transzkripciós szabályozás elemzésének hatékony módja a vizsgált gén promoterével ellátott riporter gén 

kifejeződésének nyomon követése. Riporterként használhatjuk a luciferáz (LUC), a zöld fluoreszcens protein 

(GFP), vagy a glükuronidáz (GUS) génjét. Karthikeyan és munkatársai (2002) 7 napos AtPT2-LUC 

transzgénikus Arabidopsis növényeket Pa-mentes táptalajra helyezték, majd a megfelelő időközönként vett 

mintán Northern-hibridizációval vizsgálták a transzkripciós aktivitást (7. ábra). 

Figure 6.7. 7. ábra: Foszfát trasnzporterek expressziójának időbeli változása. A: Az 

AtPT2 promoterrel ellátott luciferáz gén (LUC) gyors indukciója figyelhető meg Pa-

hiányos transzgénikus növényeken. B: a Pa megvonás után különböző időben vett 

növényminta RNS-ét 32P jelzett AtPT1, AtPT2 és LUC cDNS-el reagáltatták. C: Pa-

hiányos növények táptalajába 5 nap után 1,25 µM Pa-t juttatva vizsgálták a 

génindukció visszafodíthatóságát (reverzibilitását), míg más növényeket továbbra is Pa-

mentes táptalajon neveltek és a különböző időben vett mintákon vizsgálták a riporter 

gén aktivitását. DR: ismételt Pa-ellátás utáni napok, DP: további Pa-mentes napok. D: a 

AtPT1, AtPT2 és LUC gének expresszióját mutató Northern-blot. A különböző időben 

vett növényminta RNS-ét 32P jelzett cDNS-el hibridizáltatták (Karthikeyan et al., 

2002). 

 

A hormonok szerepe a foszforhiányra adott reakcióban 

A foszforhiány a növényekben egy sor fiziológiai és morfológiai változást indít el, melyek közül néhány, 

különösen a gyökerek morfológiáját és architektúráját érintő változások nagyon hasonlítanak egyes 

hormonok hatására bekövetkező változásokra. Az auxinról és az etilénről ismert például, hogy alapvetően 

befolyásolják a gyökérképződést. Az etilén elsősorban az oldal irányú növekedést és a gyökérszőrök képződését 

serkenti. A foszforhiány hasonló morfológiai változást okoz a gyökérzetben és egyúttal elősegíti a növények 

etilén szintézisét is. Ennek ismeretében felvetődött, hogy a foszforhiány hatására bekövetkező gyökér-
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morfológiai változásokban mind etilén termeléssel összefüggő, mind attól független útvonal is lehetséges. 

Arabidopsisban bizonyított, hogy a Pa-hiányra aktiválódó gének expresszióját a hormonok is szabályozzák, a 

citokinin és az auxin gátolja a Pa transzporterek expresszióját. A citokinin szerepét a Pa hiányos növények 

reakciójában a hosszú távú jelátvitelben látják. 

A szénhidrát ellátottság is szerepet játszik a szabályozásban. A cukrok jelenléte a közegben szükséges a Pa-

hiányra indukálható gének, így a Pa transzporterek expressziójához Arabidopsisban. Ezen eredmények szerint a 

hormonok mellett a növekedést befolyásoló egyéb tényezők is közreműködnek a Pa -hiányra indukálható gének 

aktiválásában. A génműködés szabályozásának ezen módja a promóter cisz-elemeinek és a Pa hiányában 

aktivált transz elemeknek a speciális kölcsönhatását feltételezi. 

A különböző membrán-frakciókból izolált proteinek elemzése azt mutatta, hogy a nagy affinitású foszfát 

transzporterek a plazma membránban dúsulnak fel. Ez a megfigyelés alátámasztja azt a felfogást, miszerint a 

foszforhiányos növényekben a nagy affinitású foszfát transzporterek fokozott transzkripciója biztosítja – 

legalább részben – a növény fokozott Pa felvevő képességét. A sok kísérletben megfigyelt Vmax növekedése 

tehát a foszforhiányos növényekben a nagy affinitású foszfát transzporterek számának növekedésével 

magyarázható. A Pa éhezés utáni ismételt Pa ellátás hatására a nagy affinitású foszfát transzporterek gyorsan 

eltűnnek a gyökerekből. Ez a szabályozási mintázat lehetővé teszi, hogy a növény úgy változtassa a tápanyag 

felvételét, hogy az ne vezessen toxikus Pa felhalmozódáshoz, ami alapvetően fontos a sejtek Pa 

homeosztázisának (egyensúlyi állapotának) fenntartásához a folyamatosan változó Pa szolgáltató képességű 

környezetben. 

2. A foszfát egyensúlyi állapot biztosítása 

A növényen belül a foszfor viszonylag mobilis, könnyen mozog a xilémben és a floémben is. A reproduktív 

szervek fejlődése, a szemtelítődés idején a Pa a többi tápelemhez hasonlóan ezekbe a szervekbe áramlik. A 

foszforhiányos növényekben az öreg, elhaló levelekből a Pa folyamatosan áthelyeződik a fejlődő szövetekbe, 

szervekbe (azaz újra felhasználásra kerül – recycling). Ez az átrendeződés különböző Pa transzporterek 

egyidejű jelenlétét és működését feltételezi a foszfornak a xilémbe, illetve a xilémből, valamint a floémbe és a 

floémből történő mozgásához. 

A sejt működőképességének megőrzéséhez a citoplazma foszfát koncentrációjának el kell érnie a milimólos 

szintet és fenn kell tartania a Pa homeosztázist (egynsúlyi állapotot). Jó foszforellátás esetén a sejtben található 

Pa nagy része (85-95 %) a vakuólumban tárolódik. A citoplazma Pa szintjének ingadozását a tonoplaszton 

keresztüli Pa áramlás egyenlíti ki. Ez a folyamat tehát meghatározó jelentőségű a citoplazma Pa egyensúlyi 

állapotának fenntartásában. Radioaktív izotópokkal végzett kísérletek eredményei szerint a vakuólum Pa 

tartalma csökken, míg a citoplazma Pa koncentrációja változatlan marad. Ezek a kísérletek a Pa tonoplaszton 

keresztüli kétirányú mozgását is bizonyították, mely folyamatokban a tonoplaszt pirofoszfatáz és a H+-ATP-áz 

játszik szerepet. A rövid idejű Pa hiányt tehát a növény képes kompenzálni a vakuólum-tartalékok rovására. 

Bizonyos körülmények között a tartalék Pa hozzáférhetősége egyensúly vesztést okoz a sejt ion állapotában, ami 

toxikus állapotot eredményezhet. Ennek elkerülésére a növények további Pa áramlási mechanizmussal 

rendelkeznek. A túlzott foszfor ellátást és Pa felvételt a gyökerek Pa kibocsátása (efflux) jól ellensúlyozza. 

Végeredményben a szabályozott Pa-felvétel és a szerveken, szöveteken keresztüli szállítás, a Pa 

újrahasznosítása, valamint a felesleges Pa-kiáramlása a gyökerekből azok a folyamatok, melyek összhangja 

biztosítja a növényben a foszfor-egyensúly fennmaradását. 

A gyökérzet módosulása 

Tartós foszforhiány esetén a növények módosítják gyökérzetüket, hogy javuljon a Pa-felvevő képességük. 

Arabidopsisban a foszforhiány az elsődleges gyökerek növekedésének gátlásával és a másodlagos gyökerek 

fokozott elágazódásával, továbbá megnövekedett gyökérszőr képződéssel jár (8. ábra). Ezen változások 

következtében az összes gyökérfelület megnő a föld feletti részekhez viszonyítva. Az újonnan képződött 

gyökerekben és gyökérszőrökben a nagy affinitású foszfát transzporterek expressziója fokozódik. Ez kitűnően 

példázza a molekuláris folyamatok és a morfológiai változások finom koordinációját a növényi táplálkozás 

optimalizálása érdekében. 

Figure 6.8. 8. ábra: A Pa hiányos környezetben fejlődő növények gyökér 

morfológiájának változása: Pa-al jól ellátott (+Pa: 5 Mm), illetve Pa-hiányos (-Pa: 5 

µM) táptalajon nevelt 10 napos Arabidopsis növények gyökere. (Ma et al., 2001) 
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3. A növény-gomba együttműködés 

A virágos növények többsége a gyökér morfológia módosítása mellett gombákkal képzett szimbiózissal 

(mycorrhiza) is javítja a Pa felvételt. A növény-gomba együttműködés eredményeként akár 60-szorosára is 

megnőhet a talajréteget behálózó gyökér-felvevő-felület, ami jelentősen megnöveli a Pa felvételt. A hatékony 

gomba-növény együttműködéshez a különböző Pa transzporterek koordinált szabályozása szükséges. Mind az 

egyszikű, mind a kétszikű növényekben vannak olyan Pa transzporterek, amelyek az arbuszkulát tartalmazó 

kortikális sejtekben fejeződnek ki, ott ahol a gomba a Pa–t „kibocsátja” (leadja) és a növény számára 

felvehetővé válik. Arbaszkula-képző sejtekben nagy affinitású foszfát transzporterek kifejeződését igazolták 

burgonyában (StPT3) és lucernában (MtPT4. Rizsben is megtalálták a mycorrhiza szimbiózisra indukálódó nagy 

affinitású foszfát transzportert (OsPT11). E gének expressziós intenzitása szoros korrelációban van a gyökeret 

kolonizáló mycorrhizák mennyiségével. A gomba és a növény Pa felvétele közötti koordinációra világítanak rá a 

nagy affinitású foszfát transzportereket kiiktató kísérletek is. Ilyen körülmények között a növény a Pa–hiányra 

indukálódó génjeit aktiválja, tehát a növény képes a „mycorrhizás” és „nem-mycorrhizás” Pa felvétel között 

váltani az elérhető foszfor-forrás függvényében. 
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Chapter 7. A KÁLIUM ANYAGCSERE 
GENETIKAI ALAPJAI 

A káliumnak (K+) kulcsszerepe van a sejt turgorának fenntartásában, valamint a sejtfal és a sejt közötti 

kapcsolatban, ami a növényi szövetek szilárdságának fenntartását eredményezi. A növekedés idején a K+ 

felvétele a sejt-térfogat növekedésének fő hajtóereje és ezen keresztül a K+ a növény vízállapotának 

meghatározó tényezője. A káliumnak a növény növekedésében játszott fontos szerepét bizonyítja az is, hogy a 

K+ az idősebb szövetekből áthelyeződik a fiatalabb szövetekbe, valamint az a megfigyelés, hogy a sejt belseje 

felé irányuló K+ csatornák aktiválása elősegíti a sejt turgorának növekedését. 

A növényi sejteknek a környezeti hatásokhoz igazodva gyorsan és reverzibilisen kell tudni változtatni turgorukat 

és térfogatukat. Ezen változások az ion fluktuációval és a vele együtt járó vízáramlással valósulnak meg. Például 

a gázcsere és a vízháztartás szempontjából meghatározó fontosságú sztóma mozgást főként a K+ áramlás 

szabályozza. A K+ a vízhiánnyal szemben védő hatású és a sejtnedv magas K:Na aránya kedvezően hat a 

sótűrésre. A kálium a sejtnedvben nagy koncentrációban halmozódik fel, általában: (K+)cyt 60-150 mM értéket 

mutat, de fajonként, szövet-, illetve sejttípusonként és sejtorganellumonként széles intervallumban változó (53-

448 mM) értékeket mértek. 

A sejtoldatban a K+ fontos szerepet játszik a proteinek hidratáltságának, így megfelelő működőképességének 

megőrzésében, valamint a membrán transzportban és az asszimiláták floémon keresztüli transzlokációjában is. 

A K+ sejtoldatbeli és/vagy apoplasztikus megoszlása fontos tényező az anionok semlegesítésében, ezáltal a 

membrán potenciál fenntartásában és/vagy megváltoztatásában. A membrán potenciál ugyanakkor szerepet 

játszik a transzport- és szignál folyamatok szabályozásában. 

1. A kálium szerepe a gázcsere szabályozásában 

A sztómazárósejtek meghatározó szerepet játszanak a CO2 - víz cserében és ezáltal a transzspirációs 

áramlásban, valamint a nagy távolságú transzportban. A CO2 asszimiláció és az evaporáció optimalizálása a 

sztóma nyílások szabályozásával, a zárósejtek ozmotikus változásával történik, mely sejtek érzékenyen 

reagálnak a belső és a külső környezet változásaira. A környezeti hatások, beleértve a CO2, a fény és a 

hőmérséklet, valamint a vízállapot változásait, előidézik a hormonok és a maláta koncentráció, valamint a Ca2+ 

koncentráció, a pH és a foszforilációs állapot változását, ezek szabályozzák a sztómazárósejtekben az ion 

csatornák aktivitását. A sztóma nyílását, vagy zárását a két zárósejt térfogat változása idézi elő, ami a H+ pumpa 

és az ion csatornák aktivitásának változása miatt következik be. Sztómazáráskor K+ kiáramlás figyelhető meg. 

A kálium sejtben betöltött szerepének ismeretében nem meglepő, hogy a különböző sejtmembránon keresztüli 

K+ transzport rendszert a genomban nagyszámú transzporter géncsalád képviseli. 

Figure 7.1. 7.1. ábra: A kálium szerepe a sztóma zárósejtek működésének 

szabályozásában 

 

2. A kálium felvétele 

A növény által felvett K+ mennyisége függ a talaj K+ tartalmától és annak formájától (oldat > kicserélhető ion > 

nem kicserélhető ion) is. A K+ transzportja a gyökéren keresztül a következő eseményekből áll: 

• a gyökér kortexen - főként az apoplaszton keresztül, az endodermiszbe történő belépés, 

• belépés a szimplasztba a Caspary-féle megvastagodáson történő áthaladáshoz 

• szimplaztikus szállítás a xilémig 

• belépés a xilémbe 

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. 
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A K+ felvétele a plazmamembrán H+ pumpa működésével kapcsoltan folyik, ez lehetővé teszi a sejt pH-jának 

fenntartását és a negatív membrán potenciál megőrzését. A talajból a tartós és folyamatos K+ felvétel csak nem-

inaktiválódó transzporter molekulák közreműködésével lehetséges. Elsődlegesen a sejt K+-tartalmától és a 

membrán potenciáljától függ, hogy a csatornák kis affinitású transzporter rendszerként működnek-e, amely a 

talaj K+ > 0,2 – 1,4 mM koncentráció esetén aktív. A nagy affinitású transzporter rendszer, melyhez a K+/H+ 

ko-transzporterek tartoznak, alacsony talaj K+ koncentráció esetén dominál. Azonban ez a szigorú 

megkülönböztetés a kis- és nagy affinitású transzporterek között megkérdőjeleződött, mert újabb megfigyelések 

szerint az ioncsatornák nagyon alacsony koncentráció esetén is aktívak lehetnek, és megfordítva is igaz, a 

transzporterek is működnek magasabb koncentrációnál. 

3. A K+ transzportja 

Mindenek előtt különbséget kell tennünk a K+ transzport különböző komponensei között. A K+ pumpa a 

szubsztrátját az elektrokémiai grádiens ellenében szállítja, az ehhez szükséges energiát metabolitokból nyeri. A 

szállítók olyan proteinek, melyek szerkezeti átalakuláson mennek át, miközben a szubsztrátot a koncentráció-

grádiense ellenében szállítják. A szállítás egy másik ionnal kapcsoltan történik, ezért energetikai szempontból 

kedvezőbb az előbbinél. A harmadik transzport lehetőség az ioncsatornákon keresztüli szállítás, amely a 

póruson keresztüli gyors szállítást (106 – 108 ion s-1) tesz lehetővé. A kifelé és befelé irányuló K+ csatornák 

nagyon szelektívek a K+ ionra. A feszültség-függő K+ csatornák mellett nem-szelektív kation áramlást is 

megfigyeltek például a tonoplaszton keresztüli kation transzportban. A plazmamembránban a nem-szelektív 

kation csatornák (NSCCs = non-selective cation channels) vezetik a K+-ot a legnagyobb permeabilitással. A 

plazmamembrán K+ csatornái jelenleg a legjobban ismert növényi transzport rendszer. 

A kálium ion a gyökér szimplasztba történő felvétele után és a plazmadezma irányába, sejtről sejtre történő 

diffúziót követően a transzspirációs áram segítségével a növény minden sejtjébe eljut. A xilémbe történő 

eljutáshoz a K+ionnak plazmamembránokon kell áthaladnia, bár az apoplaszt K+ transzportban játszott szerepét 

sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

A K+ növényen belüli mozgását a hajtás, mint felvevő („szink-szerv”) igénye módosíthatja. És valóban, a xilém 

parenhima sejtekben találtak kifelé irányuló K+ konduktanciát (KORC: K+ outward-rectifying conductance). 

Érdekes, hogy a KORC a belső, apoplasztikus K+ koncentráció szabályozása alatt áll, így lehetővé téve a K+ 

xilém irányába történő mozgását. A levelek K+ felvételét fokozza a fény és az auxin stimulálta növekedés. A 

fotoszintetikumok és tápanyagok transzlokációja a levélből a gyökérbe és más felvevő-szervekbe a floémen 

keresztül történik. A floémen keresztüli K+ transzport általában az öregebb szövetekből a fiatalabbak irányába 

folyik, mely a K+ újra elosztását eredményezi a fejlődő levelek, vagy termés javára. A floémen keresztül a 

hajtásból a gyökérbe történő K+ visszaáramlás akkor fordul elő, ha a felvett K+ mennyisége meghaladja a hajtás 

igényét, vagy ha a gyökérben K+ hiány lép fel. 

4. K+ transzporterek azonosítása 

A K+ növénybeli áramlásának vizsgálata az elmúlt évtizedben lényegében a folyamatban részt vevő 

transzporterek azonosításával és molekuláris jellemzésével foglalkozott. A transzporter molekulák azonosítása 

mellett a transzgénikus növények létrehozása lehetővé tette ezen molekulák fiziológiai szerepének 

megismerését. A „knockout” mutánsok indukálásával és vizsgálatával megismerhető a módosított gén funkciója 

a növény életében. Ugyanígy a vizsgált gén túlműködtetése, valamint az antiszensz RNS technika alkalmazása 

lehetővé teszi a gén, illetve a géntermék funkciójának tisztázását. Az Arabidopsis viszonylag könnyű 

transzformálhatósága és a nagyszámú mutáns vonal sokoldalú elemzése megsokszorozta a tápanyag 

transzporterekről szerzett ismereteinket. Ezek az új módszerek számos érdekes eredményt hoztak a K+ 

transzporter proteinek génjeiről is. A genetikai transzformáció azonban más gének működését is módosíthatja, 

ezért az elemzésnek nagyon körültekintőnek kell lennie. A funkcionális redundancia miatt a kettős mutánsok 

vizsgálata is szükséges lehet. 

Az első két ion csatorna gént, az AKT1-et (Arabidopsis K+ transzporter) és a KAT1-et (K+ channel from 

Arabidopsis) a K+ felvételre defektes mutáns élesztőben azonosították funkciós komplementációt alkalmazva. 

Molekuláris jellemzésük után számos további, a K+ transzport rendszerhez tartozó ’családtagot’ találtak a 

különböző fajokban. Az EST könyvtárak létrehozása, valamint az Arabidopsis teljes megszekvenálása, majd 

ennek in silico elemzése jelentősen megnövelte a gén-jelöltek számát, melyek transzmembrán proteineket 

kódolnak. A transzmembrán proteinek részletes leírása speciális adat-bázisokban, mint pl. ARAMEMNON 

elérhető. A növényi ion-csatorna és transzporter családok közül a legjobban ismert és jellemzett a „Shaker” ion-

csatorna család. Arabidopsisban további négy K+ transzporter családot találtak: a KCO csatorna családot, a 
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KUP/HAK/KT családot, a K+/H+ antiportereket és a Trk/HKT transzportereket. A fenti családoknak mintegy 

35 tagja különböző mértékű specifitással és hatékonysággal képes a K+ ion szállítására. Továbbá az utóbbi 

időben felfedezett ion-csatorna család, a CNGCs (cyclic nucleotide-gated channels) tagjairól is feltételezik, 

hogy nem specifikus módon képes a K+ transzportra. 

Figure 7.2. 7.2. ábra: Az Arabidopsis K+ transzporter szerkezete (S1-S6: a membránon 

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

 

A „shaker” típusú ion-csatornák 

A „shaker” típusú, feszültség-függő K+ csatornákat az állatvilágban már részletesen elemezték és leírták. 

Jellemző rájuk a konzervatív K+ szelektív pórus régió (7.2. ábra), egy hidrofób mag. Hat, a membránon 

áthaladó doménből állnak, a feszültség érzékelése a 4. doménban történik. A magasabb rendű növényekben 

számos „shaker” típusú K+ csatornát klónoztak és jellemeztek. Arabidopsisban a shaker típusú K+ csatorna 

család kilenc tagját azonosították, eltérő expressziós mintázattal és funkcióval. Az elsőként azonosított shaker 

típusú csatornák, a AKT1 és a KAT1 a befelé, a sejtbe irányuló K+ szállítást tesznek lehetővé és erősen 

szelektív K+ csatornák. A gyökérsejtek, valamint a sztómazárósejtek KAT1 csatornáinak nem-inaktiválódó 

működése arra enged következtetni, hogy ezek a csatornák folyamatos K+ felvételt biztosítanak a talajból a 

gyökérsejtekbe, illetve az apoplazmából a sztómazáró sejtekbe. Szűkös külső kálium hozzáférhetőség [K+] ext 

< 100 µM és NH4+ jelenlétében az akt1-1 funkcióképtelen mutánsok vizsgálata igazolta az AKT1 génnek a K+ 

felvételében játszott meghatározó szerepét alacsony külső K+ ellátottság esetén. Az utóbbi időben azt is 

megfigyelték, hogy ez a gén a gyökérszőrök növekedését is befolyásolja. A K+ csatornák száma döntően 

befolyásolhatja a K+ felvétel hatékonyságát, hiszen a gyökér termodinamikai szempontból kedvezőtlen 

körülményekkel találkozik. 

A SKOR volt az első izolált növényi csatorna protein, amely a kifelé irányuló K+ transzportot segíti. A SKOR 

felfedezésével még rejtélyesebbé vált a nagyon hasonló szekvenciájú, befelé, illetve a kifelé nyíló csatornák 

működésének megértése. A SKOR expressziója a gyökér xilém edénynyalábok körüli parenchima sejtekben arra 

enged következtetni, hogy a SKOR a xilémbe történő K+ leadás folyamatában vesz részt. Az inaktivált skor 

mutánsok fenotípusos elemzése is azt igazolta, hogy ez a gén a K+-nak a xilémbe történő juttatásáért felelős. 

Abszcizinsav kezelés hatására a SKOR transzkripciója jelentősen csökkent, ami arra enged következtetni, hogy 

szárazság esetén a gyökérből a hajtásba irányuló K+ transzlokáció csökken. A K+ ion ilyen arányú 

transzportjában azonban más proteineknek is részt kell venniük, mert a SKOR kiiktatása csak csökkenti a 

xilémben a K+ koncentrációt. 

A ’shaker’-típusú csatornák egy másik funkcionális típusa az AKT2. Ez a csatorna, valamint a homológjai 

valószínűleg a floemből történő K+ leadásáért felelős. Érdekes, hogy ennek a génfunkciónak az elvesztése a 

floemben cukor felhalmozódáshoz vezet, ami a különböző transzport folyamatok szoros kapcsolatát igazolja. 

A shaker típusú csatornák génjeinek homológjait számos más fajban is megtalálták. Egyértelmű, hogy ez a 

transzporter protein család meghatározó szerepet játszik a növények folyamatos K+ ellátásában. 

A KUP/HAK/KT család 

A K+ transzporterek (KT) legnagyobb családját eredetileg baktériumokban, majd a talajlakó Schwanniomyces 

gombákban írták le. A baktériumokban a KUPs (K+ uptake permeases), a gombákban a HAKs (high-affinity K+ 

transporters) megnevezést, illetve jelölést alkalmazták. Csak később derült ki, hogy ezek egy nagy multigén 

transzporter család tagjai, melyek mind az egyszikű, mind a kétszikű növényekben megtalálhatóak. Az 

Arabidopsis genomban 13 tagját azonosították. Az AtKUP4 (trh=tiny root hair) és az AtKUP2 (shy 3-1 = short 

hypocotyl) mutánsok a sejt elongációt gátolták, ami a KUP transzportereknek a növény növekedésében játszott 

szerepét bizonyítja. A géncsalád tíz tagját találták meg a gyökérszőrökben, melyek közül az AtHAK-ról 

bizonyították a fokozott működést K+ hiányos környezetben. A trh1-1 mutáns biomasszája csak gyenge K+ 

ellátás esetén csökkent, de a K+ felvétel minden koncentrációnál alacsony volt. Bizonyított, hogy a KUP család 

tagjai meghatározó szerepet játszanak a növények nagy affinitású K+ felvételében és a gyökérszőrökben 

kifejeződő gének nagy száma ellenére egyetlen gén mutációja is fenotípusos következményekkel jár. 

K+ - H+ antiporterek 



 A KÁLIUM ANYAGCSERE 

GENETIKAI ALAPJAI 
 

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Arabidopsis-ban kation antiporterek nagy szupercsaládját azonosították, melyek jellemzése most kezdődött meg. 

Általában 10-14 transzmembrán domént tartalmaznak. A CPA2 (cation:proton antiporter) nevű családot 

például a K+ csatornákkal mutatott homológiájuk alapján azonosították. A növényekben a K+-H+ antiporterek 

szerepe feltehetően a K+ homeostázis fenntartása azáltal, hogy a K+-ot a vakuólumba, vagy más savas 

szervecskébe juttatják. E feltevés igazolására K+-H+ antiporterek funkcionális jellemzését kell elvégezni, 

valamint növénybeli lokalizációjukat kell meghatározni. 

A Trk – HKT család 

A Trk –HKT típusú transzporterek családját már részletesen jellemezték, e proteinek szerkezete is ismert. Az 

élesztő Trk homológját megtalálták növényekben (HKT) és K+ - Na+ kotranszporterként írták le. 

Arabidopsisban ennek a családnak csak egyetlen tagja van, (AtHKT1), mely Na+ transzporterként működik. A 

sóérzékeny Arabidopsis mutánsok vizsgálatának eredményei alapján úgy gondoljuk, hogy az AtHKT1 a Na+-

nak a hajtásból gyökérbe történő re-cirkulációjában van szerepe. Más HKT homológok esetében feltételezik, 

hogy inkább a H+ aktiválja, mint a Na+. Az Eucalyptus fa esetében, melynek magassága meghaladhatja az 50 

m-t, a levelek K+-igényének kielégítését két HKT protein, az EcHKT1 és az EcHKT2 biztosítja. 

A CNGC család 

Azt a növényi ion csatorna családot, amely a „Shaker”-típusú csatornákhoz hasonló szerkezettel bír, de magában 

foglal átfedő ciklikus nukleotid-kötő és calmodulin-kötő doméneket a C-terminuszban, az állatokban található 

analógokhoz hasonlóan CNGC-knek (cyclic nucleotide-gated channels) nevezik. A család első tagját árpában, 

majd Arabidopsisban azonosították. Az Arabidopsis genom megszekvenálása után kiderült, hogy a fajban 20, 

CNGC-t kódoló gén van. A Shaker-típusú és a KCO csatornákkal ellentétben a CNGC-eknek nincs K+-

szelektív pórusuk, ezért nem-szelektív csatornáknak NSCC tekintjük őket és a jelátadás folyamatában vesznek 

részt. 

5. Redundancia és specifitás 

A K+ transzportban résztvevő számos protein génjének azonosítása után felmerül a kérdés, miért van szüksége a 

növénynek ilyen sok transzporterre egyetlen ion felvételéhez és növényen belüli mozgatásához, szállításához. 

Először is a K+-nak a talajból a növénybe be kell jutnia, majd a növény minden szervébe el kell jutnia, 

miközben sejtmembránokon és az organellumok membránjain kell áthaladnia. A különböző transzporterek 

különböző membránoknál találhatóak meg, eltérő a szabályozásuk, különböző szubsztrát specifitást és affinitást 

mutatnak, így eltérő módon járulnak hozzá a folyamathoz. Az egyes transzporterek eltérően reagálnak a 

szignálokra, beleértve a növénynek/sejtnek a szállított elem tartalmát. Feltehető, hogy „túlbiztosítás”, 

redundancia esete áll fenn, azaz a biztonság érdekében egy funkcióra több protein van jelen a növényben. 

Ráadásul a több komponensből felépülő csatornák a szabályozásban is többféle lehetőséget kínálnak. Végezetül 

a transzporter proteinek nagy száma minden sejtnek és szervnek lehetővé teszi a növény optimális ellátását a 

kérdéses elemmel és az alkalmazkodást az eltérő hatásokhoz, mindez finoman hangolt transzport folyamatokat 

eredményez. 

6. A K+ -transzport szabályozása 

A sejtekben található különböző transzporterek működése összehangoltan történik, lehetővé téve az ion-

transzport finom összhangját, egyensúlyban tartását. A transzkripciós szintű szabályozás után a protein célhelyre 

juttatása, majd a protein funkció módosítása ad szabályozási lehetőséget, ami a sejtoldat összetevőivel és/vagy 

más proteinekkel történő interakcióval valósul meg. A K+-áramlás szabályozásában szerepe van az ion-

arányoknak, a pH-nak, nukleotidoknak, hormonoknak, az interakcióban részt vevő más proteineknek, illetve 

ezek expressziós szintje szabályozásának. 

Transzkripciós szabályozás 

A K+ transzporter családok tagjainak expressziós mintázatát és szerv-, illetve szövet specifikus kifejeződését 

Arabidopsisban számos kutató vizsgálta, ezek eredményei az adatbázisokból megismerhetőek (TAIR: the 

Arabidopsis Information Resource, NASC: the Nottingham Arabidopsis Stock Centre, SMD: the Stanford 

Microarray Database). Az utóbbi időben kifejlesztett nagy hatékonyságú technikák (pl. microarray) lehetővé 

teszik a növény fejlettségi állapotától, szövettípustól és a környezeti hatásoktól függő génexpressziós 
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mintázatának gyors elemzését. A különböző módszerekkel elvégzett vizsgálatok eredményei szerint a legtöbb 

K+ transzporter az egész növényben megtalálható, ami fiziológiai szerepük jelentőségét támasztja alá. 

A tápanyagellátottság hatása 

A K+ transzportban résztvevő proteinek transzkripciójának mértékét más tápelemek jelenléte, illetve hiánya 

befolyásolhatja. A nitrogén, a foszfor és a kén ellátottság kis mértékben módosítja, a kation hiány (K+, Ca2+) és 

a sóstressz (Na+) különösen a gyökerekben befolyásolja a K+ transzporterek transzkripciós szabályozását. A 

fiziológiai szerepnek megfelelően feltételezhető, hogy a K-hiány a nagy affinitású K+ - transzporterek 

expresszióját váltja ki a gyökerekben, pl. az AtHAK5 K+ transzporter génje erősen indukálódott K+ hiányos 

növények gyökerében, majd ismételt K+ ellátásra transzkripciója lecsökkent. Az AKT1 expressziója azonban, 

melyet a gyökerekben meghatározó K+ felvevő csatornának ismerünk, változatlan maradt K+ hiányos 

gyökerekben, ezért feltehető, hogy az AKT1 szabályozása más mechanizmussal történik. Búza és árpa 

csíranövények gyökerében hosszú ideig tartó K+ éhezés, valamint K+ megvonása után gyorsan megnőtt a 

TaHKT1, illetve a HrHKT1 transzkripciója. Ezzel ellentétben a virágzás előtt álló növényekben a 96 óráig tartó 

K+ megvonás után is változatlan maradt az AtHKT1 gén expressziója. 

A fenti eredmények felhívják a figyelmet, hogy a kísérlet körülményeit – növény kora, fiziológiai állapota, stb. 

– gondosan kell megtervezni az ion-transzporterek aktivitásának vizsgálatához. Az AKT1 és az AtKC1 

transzkripciós szintjét például szignifikánsan módosítja az NH4+ és a Na+ ellátás. 

A szárazság és ABA hatása 

A vízhiány, valamint az ennek következtében a növényben szintetizálódó abszcizinsav hatására megváltozik a 

K+ csatornák aktivitása. A kation koncentráció csekély módosító hatásával ellentétben a K+ transzportereket 

kódoló gének expresszióját a vízhiány, valamint a sejtbe juttatott ABA jelentősen módosítja (az indukció akár 

háromszorosára, a szupresszió négyszeresére is növekedhet). A változás a gyökerek K+ felvételét és a sztóma 

zárósejtek K+ mozgását is érinti. Erős dehidratáció hatására például a gyökérben lokalizált AtKup6 expressziója 

hatszorosára nőtt. Ez az eredmény jól mutatja a növény vízpotenciálja és a K+ homeosztázis közötti szoros 

kapcsolatot. 

A növény növekedésében és fejlődésében meghatározó szerepű hormon, az auxin szintén befolyásolja a K+ 

csatornák génjeinek expresszióját. Végeredményben a K+ transzportban szerepet játszó gének transzkripciós 

szintű szabályozása az alapvető mechanizmus, mely az elem felvételét kontrollálja az egész növény és a szervek 

szintjén is. Azonban számos más szabályozási mechanizmus is ismert, amelyek gyors szabályozási lehetőséget 

kínálnak és a tápelemek felvételének és eloszlásának összhangját, a növényi sejtek és az egész szervezet 

tápelem-homeosztázisát tovább finomítják. 

Poszt-transzlációs szabályozás 

A tarnszporter proteineknek a rendeltetési helyükre jutása, homo-, vagy heteromerizációja, más szabályozási 

elemekkel való kölcsönhatása, valamint a ligandok, a citoszól elemek adnak lehetőséget a poszt-transzkripciós 

szabályozásra. A transzporterek és a csatornák aktivitásának fontos szabályozási lehetőségei az alegységek 

közötti kölcsönhatás, a más proteinekkel való komplexek képzése, valamint az enzim-módosítás lehetőségei, 

például a foszforiláció, illetve de-foszforiláció. Ezen mechanizmusok jelentősen növelik a K+ transzport finom 

szabályozásának lehetőségét. A hormonok ligandként közvetlenül is szabályozhatják az ion transzportot, de 

másodlagos hírvivőkön keresztül is hathatnak. Továbbá a környezet hatásai, mint például a fény, a hőmérséklet, 

a só koncentráció, vagy a szárazság befolyásolja a K+ transzporterek aktivitását, részben a szignál rendszereken 

keresztül, melyek módosítják a pH-t, vagy a Ca2+ koncentrációt. 

Ezen különböző szabályozási mechanizmusok rávilágítanak a rendszer komplexitására, melyben az ion 

transzport nem csak a jelátvitel célpontja, de része is annak. 
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Chapter 8. TOVÁBBI ELEMEK 
ASSZIMILÁCIÓJÁNAK GENETIKAI 
ALAPJAI 

1. A kálcium táplálkozás genetikai alapjai 

A kálciumra (Ca) a növénynek számos biofizikai és biokémiai folyamatban szüksége van. Az egészséges 

növények hajtásaiban a Ca koncentráció 0,1 – 5 súly % között változik. Strukturális elemként a Ca részt vesz a 

sejtmembrán és a sejtfaj építésében. A Ca2+ hozzájárul a sejtmembrán integritásához azáltal, hogy kötődik a 

negatív töltésű proteinekhez és lipidekhez. A sejtfalban a pektinek keresztkötését adja, amely egyrészt 

meghatározza a pórusmérett, másrészt erősíti a növényt. A Ca-hiány növeli a baktériumokkal, gombákkal és 

vírusokkal szembeni érzékenységet. A Ca-hiány miatti sejtfal-gyengeség fiziológiai rendellenességekhez is 

vezet, mint pl. a gyümölcsöknél az esőt követő felrepedés. A Ca2+ elősegíti a szerves és szervetlen anionok 

akkumulációját a vakuólumban, amely végső soron a turgor általi sejtnövekedést eredményezi. A sztóma 

mozgások szabályozásának molekuláris hálózati rendszerében központi szerepet játszik a Ca2+-szint. A 

növénynek az a képessége, hogy kálcium sókat, pl. kálciumoxalátot válasszon ki, előnyös tulajdonság száraz 

élőhelyeken. 

A Ca2+ meghatározó szerepet játszik továbbá az intracelluláris jelátadási folyamatokban. A sejtoldat Ca2+ 

koncentrációjának változása koordinálja számos fejlődési és környezeti változásra adott reakciót, valamint a 

sejtosztódást. Feltevések szerint a Ca2+ kémiai sajátosságai tették lehetővé olyan proteinek kifejlődését, melyek 

Ca2+ jelenlététől függően alakjuk változtatására képesek, lehetővé téve ezáltal a [Ca2+]cyt (a citoszol Ca2+ 

koncentrációjának) érzékelését és szabályozását. 

Az egyes fajok Ca-felhalmozó képessége filogenetikai helyzetükkel kapcsolatos. Ca-hiány ritkán jelentkezik a 

növényeken, ugyanakkor általában jól tolerálják a Ca-többletet. Mivel a Ca2+ a talajoldatból a gyökéren 

keresztül jut a növénybe, továbbá a floémen keresztüli, a hajtásból a gyökérbe irányuló Ca-transzlokáció csekély 

mértékű, ezért a hajtás Ca-tartalmát a xilémbe történő Ca-szállítás mértéke, illetve ennek a hajtás növekedéséhez 

viszonyított aránya határozza meg. Ennek megfelelően a növény Ca2+ ellátottsága szempontjából adott 

(Ca2+)ext mellett a gyökér morfológiai, anatómiai és biokémiai tulajdonságai a maghatározóak. Bizonyított, 

hogy e tulajdonságok módosítása befolyásolja a hajtás Ca-tartalmát. 

2. A különböző növényfajok kálcium igénye 

Folyékony táptalajon nevelve a növényeket azt tapasztaljuk, hogy a maximális fejlődés eléréséhez az egyes 

fajok nagyon eltérő Ca2+ mennyiséget igényelnek. Ez az érték [(Ca2+)ext] 2,5- és 1000 µM között változik, 

fajtól függően. A fűfélék és gabonafélék általában alacsonyabb (Ca2+)ext igényelnek, mint a többi növényfaj, 

ami szöveteik alacsonyabb Ca-tartalmával magyarázható. A kálcium-kerülő (calcifuges) fajok, melyek a 

savanyú, Ca-szegény talajokat kedvelik, általában nem reagálnak, vagy a növekedés gátlásával reagálnak a 

(Ca2+)ext növelésére. Ezzel szemben a kálcium-kedvelők (calcicoles), melyek meszes talajokon díszlenek jól, 

az optimális fejlődésükhöz magasabb külső Ca2+ ellátást igényelnek és az ezt meghaladó (Ca2+)ext 

mennyiséget is jól tolerálják. Feltevések szerint az a mechanizmus, amely lehetővé teszi a növények fejlődését 

meszes talajon, alacsony (Ca2+)ext esetén - Ca-hiányt indukálva a növényben - akadályozhatja e fajok 

növekedését. Ezt a nézetet erősítik meg a Ca2+ -transzportert túlműködtető növényekkel végzett kísérletek, 

melyek a Ca2+ ionnak a citoplazmából a vakuólumba történő transzportja miatt Ca-hiányos tüneteket mutatnak 

megfelelő külső Ca2+ forrás esetén is. Kálcium-hiány a természetben ritkán fordul elő. Olyan talajokon 

jelentkezhet, melyeknek kicsi a bázis-telítettsége és/vagy savas pH jellemzi. Ennek ellenére a mezőgazdaságban 

találkozhatunk Ca2+-hiányos tünetekkel, amikor a gyorsan fejlődő föld feletti szervek (fiatal levelek, 

gyümölcsök) nem jutnak elegendő Ca2+-hoz. A hiánytünetek azért fordulhatnak elő, mert a Ca2+ immobilis a 

floémban, remobilizációja az idősebb szövetekből nem következik be. 

A kálcium táplálkozás szempontjából 3 csoportba soroljuk a növényeket: Megkülönböztetünk kalciotróf típusú, 

oxalát típusú és kálium típusú növényeket. 



 TOVÁBBI ELEMEK 

ASSZIMILÁCIÓJÁNAK 

GENETIKAI ALAPJAI 

 

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A kalciotróf csoportban találunk Rosaceae, Brassicaceae és Fabaceae családba tartozó fajokat, melyek nagy 

mennyiségű vízoldható Ca-komplexet tartalmaznak hajtásaik vakuólumaiban. E fajoknál a felhalmozott Ca 

mennyisége függ a (Ca2+)ext nagyságától. 

Az oxalát típusú növényeket két csoportba oszthatjuk attól függően, hogy a Ca-ot milyen formában raktározzák. 

Ca-oxalát kristályokat halmoznak fel pl, a Casyophyllales és a Malpighiales családokba tartozó fajok, míg az 

Oxalidaceae fajok oldott oxalátot tartalmaznak. A (Ca2+)ext növekedésére a Ca-oxalátot kristály (azaz 

„kicsapott”) formában felhalmozó növények Ca-akkumulációja növekszik, míg az oldott formájú oxalátot 

felhalmozóké nem. 

A kálium típusú növények, melyek jellemzően Ca-kerülők, általában kevés vízoldható Ca-ot tartalmaznak és 

hajtásaikra nagy K:Ca arány jellemző. Különösen az egyszikűekre jellemző a hajtás Ca2+ tartalmának nagy 

változatossága. 

Szoros korreláció figyelhető meg a növények Ca2+, illetve más kétértékű kation (stroncium, bárium, 

magnézium) felhalmozó képessége között. Az Arabidopsis levelek Sr:Ca, valamint Ba:Ca aránya megegyezett a 

táptalaj elem-arányával. Ezen eredmények alapján feltételezhető, hogy a Ca, Sr, Ba felvételének és növénybeli 

akkumulációjának mechanizmusa nem képes különbséget tenni ezen elemek között. Ezzel ellentétben a Ca:Mg 

arány 7,7 értéket adott függetlenül a táptalaj Ca és Mg elem-arányától. Feltehető tehát, hogy a hajtás Ca:Mg 

arányát egy homeosztázist biztosító mechanizmus tartja fenn. Miután a magnézium tekintetében a kálciumhoz 

hasonló filogenetikai meghatározottság figyelhető meg, valószínű, hogy a Ca és Mg táplálkozást befolyásoló 

jellegek párhuzamosan, egyidőben fejlődtek ki. Broadley és munkatársai (2004) 117 fajt vizsgáltak meg és a 

fent leírtak alól egyetlen kivételt találtak, a Caryophyllale esetében. 

Bár a növény Ca-táplálkozási típusa befolyásolja a hajtás Ca-toleranciáját, a hajtások Ca-ellátottságát alapvetően 

mégis a xilémig történő Ca2+ -szállítás hatékonysága, illetve ennek a növény növekedéséhez való viszonya 

befolyásolja. E tekintetben a gyökér morfológiai, anatómiai és biokémiai tulajdonságai, valamint a gyökérsejtek 

plazmamembránján és tonoplasztján keresztül zajló Ca2+-transzport folyamatok a meghatározóak. A gyökérsejt 

membránok Ca2+ transzportereinek aktivitás beli különbségei, valamint a szimplaszt - apoplaszt útvonal relatív 

aránya jelentősen módosíthatja a hajtásba jutó Ca2+ mennyiségét. A Ca2+ transzporterek száma és aktivitása a 

szimplaszt úton áramló Ca2+ mennyiségét befolyásolja, a sejtfal strukturális sajátosságai, mint pl. a kation 

kicserélő képessége [CEC: cation exchange capasity], vagy a Caspari-gyűrűk jelenléte pedig az apoplaszton 

keresztüli áramlásra van hatással. Mivel ezen tulajdonságok genetikailag meghatározottak, ezért lehetőség van a 

növények Ca-tartalmának módosítására. 

3. A kálcium akkumulációban szerepet játszó gének 
azonosítása 

A növényfajok között, illetve fajon belül a növény egyedek között a Ca-felhalmozás tekintetében tapasztalt 

külünbségek a Ca-akkumuláció genetikai hátterére hívja fel a figyelmet. Az érintett gének azonosítása többféle 

stratégiával lehetséges. Vizsgálhatjuk a nagyon magas, illetve nagyon alacsony Ca-ellátottságú környezetben 

nevelt növények génexpressziós mintázatának változását, vizsgálhatjuk transzformált növények Ca-

anyagcseréjét, végezhetünk QTL-analízist rekombináns beltenyésztett vonalakon, vagy elemezhetjük mutáns 

növények Ca-felhalmozását. 

Ezen stratégiák alkalmazásával lehetővé vált a Ca-felvételében, a Ca-transzportjában és a Ca-akkumulációjában 

szerepet játszó gének azonosítása. A gének expressziójának megváltoztatásával sikerült arra is fényt deríteni, 

hogy a környezetben található, a növény számára felvehető Ca2+ mennyisége hogyan befolyásolja a növény 

növekedését, a hajtásban felhalmozott Ca2+-mennyiségét, illetve hogyan képes a növény a változó 

környezetben a citoplazma Ca2+ homeosztázisát fenntartani. Ezen ismeretek segíthetnek termesztett növényeink 

Ca-anyagcsere rendellenességeinek leküzdésében. Az ehető növényi szövetek (hajtás, termés, gumó, stb.) Ca-

tartalmának növelése fontos tényező lehet a Ca-hiányos táplálkozásból adódó humán egészségügyi gondok 

megoldásában is. 

A Ca2+ talajoldatból a gyökérbe történő felvétele vagy a gyökér csúcsánál, vagy a laterális gyökerek 

iniciációjánál lehetséges. Ezeken a helyeken az endoderma sejtek közötti összefüggő Caspari-gyűrű hiányzik, 

vagy megszakított és a sztélét, a bélszövetet körülvevő sejtek nem szuberizáltak (nem parásodottak). Feltevések 

szerint azokon a helyeken, ahol a Caspari-gyűrű hiányzik, a Ca2+ a xilémet extracelluláris úton éri el. Ezt híjuk 

apoplasztikus útvonalnak. A másik lehetséges Ca2+ felvételi útvonal a szuberizálatlan endodermális sejtek 

citoplazmájába belépve megkerüli a Caspari-gyűrűt. Ez utóbbit szimplasztikus útvonalnak nevezzük. 
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Mindegyik útvonalnak van előnye és hátránya is. Az apoplasztikus úton történő Ca2+ szállítás nem érinti, nem 

befolyásolja a citoplazma Ca2+ tartalmát, így nem indukál [Ca2+]cit jeleket. Ez az útvonal azonban nem teszi 

lehetővé a kétértékű kationok hatékony megkülönböztetését és ez a toxikus kationok felhalmozódásához 

vezethet. Továbbá az apoplasztikus úton szállított Ca2+ mennyisége erősen függ a transzspirációtól, ez a fejlődő 

szövetekben Ca-rendellenességekhez vezethet. Ha a Ca2+ szimplasztikus úton jut a xilémbe, a növény 

kontrollálni tudja a hajtásba irányuló Ca2+ transzportot. Feltételezhető, hogy a Ca2+ a Caspari-gyűrű kortikális 

oldalán az endodermális sejtek Ca2+-áteresztő csatornáin keresztül lép be a citoplazmába és a plazmamembrán 

Ca2+ATP-áz, vagy a Ca2+ /H+ antiperter segítségével mozog a bélszövetben. Ezen transzporterek 

expressziójának és aktivitásának szabályozása ad lehetőséget a szelektív Ca-szállításra, mely összhangban áll a 

hajtás Ca-igényével. 

Figure 8.1. 8.1 ábra: A Ca2+ ion előfordulása és mozgása a sejtben 

 

A Ca2+ ion a gyökérsejtek plazma-membránjaik Ca2+ áteresztő csatornáin keresztül jut a növénybe. A 

rizoszféra alacsony ion aktivitása esetén a gyökérsejtek CEC értéke [CEC: cation exchange capasity] 

befolyásolja a Ca2+ mozgását mind az apoplasztikus, mind a szimplasztikus úton. A negatív töltések kapacítása 

az abszolút és a relatív kation koncentrációt is meghatározza az apoplasztban, így a gyökér CEC-értéke 

közvetlenül hat az apoplaszton, és közvetve a szimplaszton keresztüli Ca-mozgásra. 

A plazma membrán Ca2+ áteresztő csatornáit töltés-függőségük alapján három csoportba soroljuk: 
depolarizációval aktivizálódó (DACC), hiperpolarizációval aktivizálódó (HACC) és töltéstől független (VICC) 

típusba. A gyökérsejtek plazmamembránjában számos, különböző elektrofiziológiai tulajdonsággal rendelkező, 

Ca2+ átjárható DACC-ot azonosítottak (8.1 ábra). A többi csatorna, melyeket kifelé irányuló K+ csatornának 

(KORC) nevezünk, kis mennyiségű Ca2+ beáramlással egyidőben nagy mennyiségű K+ kiáramlását 

katalizálnak. Feltevések szerint a KORC-on keresztüli Ca2+ beáramlása a citoplazma Ca2+ koncentrációjának 

változtatásával koordinálja az ion transzportot, a metabolizmust és a génexpressziót. 

Számos különböző, Ca2+ áteresztő VICC található a gyökérsejtek plazma membránjában, melyeknek eltérő a 

kation szelektivitásuk és a töltés függőségük. A VICC-eken keresztüli Ca2+ beáramlás, valószínűleg az egyetlen 

olyan Ca2+ áteresztő csatorna, amely fiziológiai töltésnél is nyitva van és az a szerepe, hogy ellensúlyozza a 

folyamatos Ca2+ kiáramlást a citoszólból, melyet a Ca2+ATPáz és a H+ / Ca2+ antiporter katalizál. Így a VICC 

hozzájárul a sejt Ca2+ homeosztázisának fenntartásához. 

Számos különböző, Ca2+ áteresztő VICC található a gyökérsejtek plazma membránjában, melyeknek eltérő a 

kation szelektivitásuk és a töltés függőségük. A VICC-eken keresztüli Ca2+ beáramlás, valószínűleg az egyetlen 

olyan Ca2+ áteresztő csatorna, amely fiziológiai töltésnél is nyitva van és az a szerepe, hogy ellensúlyozza a 

folyamatos Ca2+ kiáramlást a citoszólból, melyet a Ca2+ATPáz és a H+ / Ca2+ antiporter katalizál. Így a VICC 

hozzájárul a sejt Ca2+ homeosztázisának fenntartásához. 

A Ca2+-transzporterek kálcium-akkumulációra gyakorolt hatásának tesztelése mellett más stratégiák is 

kínálkoznak a Ca-akkumulációban szerepet játszó gének azonosítására. A hajtásukban különböző mennyiségű 

Ca2+ felhalmozására képes genotípusokból kialkított térképezési populációkon végzett QTL elemzések 

eredményeinek felhasználásával is azonosíthatunk a hajtás Ca-anyagcserét befolyásoló géneket. Ismert, hogy 

Arabidopsis származékok eltérő mértékben képesek Ca-ot felhalmozni, illetve a magas (Ca2+)ext tolerálni. 

Arabidopsis erecta Landsberg (Ler) és Arabidopsis Cape Verde Island (cvi) keresztezéséből származó 

rekombináns beltenyésztett vonalak (RIL) elemzésével a hajtás Ca-tartalmát befolyásoló QTL-eket találtak az 1-

es kromoszóma mindkét végén, valamint a 4-es és 5-ös kromoszómán. Ezen QTL-ek esetében a Ler allél 

növelte a hajtás Ca-tartalmát (8.2. ábra). 

A magas (Ca2+)ext hatásának kitett növények transzkripciós mintázatának elemzése is betekintést enged a Ca-

háztartás szabályozásába. Micro-array technikával 1096 gén expressziójának változásait vizsgálták Ca-hiányos 

Arabidopsis növényeken. A vizsgált gének 

Figure 8.2. 8.2. ábra: Arabidopsis erecta Landsberg (Ler) és Arabidopsis Cape Verde 

Island (cvi) keresztezéséből származó 157 rekombináns beltenyésztett vonal (RIL) 

hajtásának Ca-tartalom elemzése alapján feltételezett QTL-ek az Arabidopsis 1-es 

kromoszómáján 
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48 %-a reagált a Ca-hiányra és 443 gén esetében volt több mint kétszeres az expressziós változás. Ez a jelentős 

reakció a kálciumnak a növény életében betöltött fontos szerepére utal. A transzporter protein családok 

génjeinek expressziója általában csökkent a Ca-hiány hatására, különösen a Ca2+ATP-ázok és a vakuólum 

Ca2+/H+ antiporterek génjeinek kifejeződése csökkent, míg néhány gén aktivitása megnőtt. 

Lahner és mtsai (2003) megvizsgálta különböző mutáns Arabidopsis növények elem-összetételét. A 2373 

vizsgált vonalból kiválasztottak 13 olyan mutánst, amelyek levelének Ca-tartalma különbözött a vad típusétól. 

Ezek mindegyike más-más gén-mutációt hordoz és többségüket – 2 kivétellel – csökkent Ca-tartalom jellemez. 

Figyelemre méltó, hogy a mutánsok mindegyike – a levél Ca-tartalmának változása mellett – más 

tulajdonságban is zavart szenvedett (8.1. táblázat). Ez az eredmény alátámasztja azt a nézetet, miszerint az 

ásványi elemek koncentrációja komplex biokémiai interakciókon keresztül biztosítja a sejt 

homeosztázisát. A Ca-hiány hatására a Ca-kelátok képzésében, illetve az anatómiai és/vagy morfológiai 

változásokat indukáló transzkripciós kaszkádok aktivitásában bekövetkező változások kimutatása a teljes genom 

transzkripciós mintázatának elemzésével lehetséges. 

Figure 8.3. 1. táblázat. Talajon nevelt Arabidopsis mutánsok levelének elem összetétele 

a vad típushoz viszonyítva. P≤0,05; (Lahner et al., 2003). 

 

4. A kálcium toleranciában szerepet játszó gének 

A Ca2+ mennyisége a sejtben csak szűk intervallumban mozoghat és gyorsan, pontosan szabályozhatónak kell 

lennie. Ezért valószínű, hogy a növényi sejtekben a Ca2+ kiáramlását katalizáló mechanizmusok folyamatosan 

aktívak. A sejtben a szubmikromoláris Ca2+ koncentrációt a Ca2+ ATP-ázok és a Ca2+ /H+ antiporterek tartják 

fenn oly módon, hogy a citoszolból a Ca2+ -ot az apoplasztba, vagy a sejtorganellumok üregébe (vakuólum, 

endoplazmatikus retikulum, Golgi-készülék) juttatják (ld: 8.1. ábra). Az Arabidopsis genomban kilenc Ca2+/H+ 

antiportert kódoló gén ismert, melyek a citoszolból a vakuólumba továbbítják a felesleges Ca2+-ot, így 

biztosítva a plazmában a Ca2+ homeosztázist. 

A növények Ca-toleranciáját az apoplasztban, a citoplazmában és a vakuólumban található Ca2+ puffer rendszer 

is befolyásolja. A hajtásban a Ca2+ a transzspirációs árammal, az apoplasztikus úton mozog. Ismert, hogy a 

sejtfal képes Ca2+-ot megkötni és a hajtás Ca-tartalma korrelál a sejtfal CEC-értékével. A Ca-tolerancia tehát 

kapcsolatban van a növények azon képességével, hogy a felesleges kálciumot a sejtfalban lekössék és így 

megvédjék a citoszolt a túlzott Ca2+ beáramlástól. Így a sejtfal CEC értékét befolyásoló gének is szerepet 

játszanak a Ca-felhalmozó képességében. 

A növénynek az a képessége, hogy sejtoldat Ca2+ tartalmát pufferolja, szintén fontos. A növényi sejtek elég 

nagy puffer kapacítással rendelkeznek (0,1-1,0 mM), melynek nagyságát az organikus és az anorganikus 

anionok, valamint a Ca2+-kötő proteinek mennyisége szabja meg. Az organikus és az anorganikus anionok 
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emellett a sejt energia metabolizmusában is részt vesznek, a Ca2+-kötő proteinek pedig a jelátadási folyamat 

obligát komponensei. 

A szerves savak szintézisében és transzportjában szerepet játszó gének is befolyásolják a növény Ca-

toleranciáját. Továbbá a vakuólumokban található Ca-kötő fehérjék is, melyek mennyisége jelentősen 

befolyásolja a hajtás Ca-felhalmozó képességét. 

A kalmodulin (CALcium MODULated proteIN), mint a neve is jelzi, egy Ca2+ kötő fehérje, mely a 

másodlagos jelátviteli rendszer kulcseleme, számos folyamat szabályozásában részt vesz. A protein Ca2+ kötő 

motívuma sok más Ca-szenzitív fehérjében megtalálható. Szerkezete valamennyi eukariótában nagyon 

konzervatív. 
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Chapter 9. A SZÁRAZSÁGTŰRÉS 
GENETIKAI ALAPJAI 

Az édesvíz legnagyobb fogyasztója a mezőgazdaság, ugyanakkor a mezőgazdasági termelést -

világviszonylatban és hazánkban is- a legnagyobb mértékben a vízhiány korlátozza. A növények vízhiányának 

azonban nem csak a csapadékhiány, az elégtelen vízellátás lehet az oka, hanem számos más tényező (magas-, 

illetve alacsony hőmérséklet, tápanyaghiány, a talaj nagy sókoncentrációja, stb.) is dehidratációt okozhat. 

A vízhiánnyal szembeni tolerancia kialakításában szerepet játszó tényezők vizsgálata tehát mind a termelés 

biztonsága, mind gazdaságossága szempontjából nagy jelentőségű. A termesztés számára azonban nem a 

szélsőséges vízhiányt is túlélő, extenzív típusú, hanem a száraz viszonyok között is gazdaságos hozamot 

produkáló fajta a kívánatos. 

A vízhiányhoz történő adaptációjuk során a növények többféle szárazságtűrési stratégiát fejlesztettek ki. A 

szárazságtűrés mechanizmusaira vonatkozó terminológiát illetően a Levitt által megfogalmazott osztályozást 

alkalmazzuk, amely különbséget tesz a szárazságot elkerülő és a szárazsággal szemben toleranciát biztosító 

jellegek között, ez utóbbit tovább bontva dehidratációt elkerülő és dehidratációt toleráló kategóriákra. 

A szárazságot elkerülő növény nem toleráns a vízhiánnyal szemben, védekezésének lényege az, hogy fejlődési 

üteme igazodik a csapadék-ellátáshoz, így elkerüli a száraz periódusokat (pl. korán beérő fajták). A 

dehidratáció elkerülése a turgor fenntartását jelenti vízhiányos környezetben, mely a vízfelvétel növelésével 

és/vagy a vízvesztés csökkentésével érhető el. A dehidratáció tolerálása biokémiai mechanizmusokon alapul, 

melyek sejtszinten teszik lehetővé a vízvesztés tolerálását. Ezt nevezzük ozmotikus adaptációnak. Nemesítői 

szempontból azonban nagyobb hangsúly van a termést per se növelő tényezőkön, mint a szélsőséges szárazság 

túlélését elősegítő tulajdonságokon, figyelembe véve, hogy kevésbé kedvezőtlen körülmények között az 

utóbbinak negatív hatása lehet a termőképességre. 

1. A növények vízállapotának jellemzése 

A vízhiány mértékének, a növény vízállapotának megítélésére többféle paramétert, mérési módszert ismerünk. 

Műszeres vizsgálattal (nyomáskamra, LWP: Leaf Water Potential) megapascalban (MPa) fejezhetjük ki a 

vizsgált levél vízpotenciálját. 

Gravimetriás méréssel a relatív víztartalmat (RWC: Relative Water Content) határozhatjuk meg. A relatív 

víztartalom meghatározását Schonfeld módszere szerint szokás végezni: a leveleket levágva mérni kell a friss 

tömeget, ezután szobahőmérsékleten 24 órára vízben tartott levelekről leitatva a rátapadt vizet, mérendő a telített 

tömeg. Majd 24 órás, 65 oC-os szárítást követően kapjuk meg a száraztömeget. Az adatokból az RWC értéket a 

következő képlet segítségével kapjuk meg: 

RWC = (FW – DW) / (TW – DW) 

ahol FW a levágott levél friss tömegét, TW a vízzel telített levél tömegét, a DW a levél száraz tömegét jelenti. 

A relatív víztartalom azt mutatja meg, hogy a vizsgált levélben a vízzel telítetthez képest milyen a tényleges 

víztartalom. Ebből következik, hogy optimális talajvíz-ellátottság esetén is 1, (vagy 100%) alatti értéket fogunk 

kapni. A levelek vízhiánya szárazság esetén értelemszerűen nőni fog. E növekedés mértéke, illetve a saját 

kontrollhoz viszonyított aránya ad információt a vizsgált genotípus szárazságtűrésről. 

A víz a talajból a gyökéren keresztül, majd a szállító pályákon fölfelé, a hajtás felé áramlik és végül a 

sztómákon keresztül a levegőbe távozik. A növény egyetlen hidrosztatikus rendszert alkot a gyökértől a 

levelekig. A növény vízpotenciál-értéke a párologtatási (transzspirációs) vízvesztés következményeként egyre 

negatívabb lesz. A vízpotenciál a gyökérben is csökken, ez vízpotenciál-gradiens kialakulását eredményezi a 

gyökér és a talaj között. Ha a gyökér vízpotenciál értéke negatívabb a talaj vízpotenciáljánál, akkor a 

gyökérfelület irányába vízmozgás indul el a talajban, feltéve, hogy van elég nedvesség a talajban. A sejtek 

citoplazmáján keresztüli (szimplasztikus út) vízmozgás során a víznek a sejtmembránokon kell áthaladnia. Az 

ilyen sejtből sejtbe történő mozgás esetében az ozmotikus gradiens a fő hajtóerő. A vízcsatornák (membránban 

elhelyezkedő vízáteresztő fehérjék, mint pl. az aquaporinok) aktiválódása elősegíti a víz növényen belüli 

mozgását. A vízcsatornák működését aktív szabályozási komponensnek tekinthetjük, hiszen a hidraulikus 
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konduktivitásnak 25–30%-át biztosíthatják a gyökérsejtekben. Az Arabidopsis genomban 35 aquaporin gén 

azonosítottak. 

2. A vízhiányhoz történő adaptáció 

A növekedés gátlása 

A növények egyik legkorábbi reakciója a vízhiányra a növekedés gátlása. Ez a szabályozott és adaptív reakció 

az egyéves növények esetén a biomassza produkció csökkenéséhez és általában terméscsökkenéshez vezet. A 

levélnövekedés gátlása csökkenti az újonnan alakuló levélfelületet, ezáltal csökkenti a növény párologtató 

felületét és a víz iránti igényét. A növekedés gátlása így meghosszabbítja azt az időt, amíg a rendelkezésre álló 

készletek elégségesek a növény életben tartásához és a termés beérleléséhez. A mérsékeltebb vízhiány esetén a 

stresszhatásra bekövetkező növekedés gátlásának azonban nincs adaptív előnye, sőt a kisebb levélfelület miatti 

csökkent CO2 asszimiláció terméscsökkentő hatású. 

A növekedés a merisztématikus sejtek osztódásából és az utódsejtek irreverzibilis sejtnövekedéséből adódik. Az 

elégtelen környezeti feltételek mindkét folyamatot gátolhatják. A vízhiány miatti gátolt növekedés nagyobb 

mértékben a sejtnövekedés gátlásából adódott. A sejtnövekedés változása elsősorban a turgor nyomás 

változásától, valamint a sejtfal rugalmasságának változásától függ. 

A sejtfal-rugalmasság szabályozásában számos enzim, illetve azt meghatározó gén játszik szerepet. A 

vízhiányra adott sejtfal-rugalmasság csökkenési reakció gyorsasága (néhány percen belül bekövetkezik) arra 

enged következtetni, hogy kezdetben ion-változásról és nem új géntermék megjelenéséről lehet szó. A víz 

felvehetőségének változása egy proton pumpa aktivitását módosítja. Az emiatt bekövetkező sejtfal pH gyors 

változása közvetlenül megváltoztatja a sejtfal rugalmasságát és a növekedést. Erős pH-pufferek sejtnövekedési 

zónába történő injektálását követő gyors levélnövekedés és sejtfal-rugalmasság növekedés igazolja a sejtfal pH 

enzimatikus szabályozásának szerepét. 

Ozmotikus adaptáció 

Az ozmotikus adaptálódás sejtszintű válaszreakció, melynek során hidrofil szerves és szervetlen anyagok 

halmozódnak fel, csökkentve a sejt ozmotikus potenciálját – ezzel a vízpotenciálját, ennek következtében nő a 

sejt vízmegtartó, illetve víz felvevő képessége. 

 

Az ozmolitok szerepe kettős: kiegyenlítik a vízhiány miatt fellépő ozmotikus potenciál-különbséget, és 

stabilizálják a fehérjék és más makromolekulák, valamint a membránok szerkezetét. Az ozmoreguláció 

eredményeként a sejt ozmotikus-, és ezáltal a vízpotenciálja a környezet vízpotenciálja alá csökken, a sejt 

képessé válik a vízfelvételre, illetve megakadályozza a további vízvesztést. 

Az ozmotikus adaptálódás folyamata három fázisra bontható. 

I. Jelérzékelés és –továbbítás: az u.n. ozmoszenzorok (hisztidin-kinázok, MAP-kinázok, CDPK) segítségével 

a sejt „értesül” a vízhiányos állapotról. Ezt az információt a másodlagos hírvivők (ABA, Ca2+ hormonok, stb) 

továbbítják a sejt működését szabályozó „központba”, a sejtmagba. II. Génexpresszió módosulása: az 

ozmotikus adaptáció második lépéseként megváltozik a génexpresszió: a növény vízháztartásának 

szabályozásában szerepet játszó gének aktivitása, róluk az információ átírása. Ennek eredményeként új 

molekulák jelennek meg, más molekulák szintézise pedig leáll. Ez eredményezi a III. Élettani válaszreakció 

lépést: a sztómák záródását, a fotoszintézis csökkenését, a hajtásnövekedés gátlását és a gyökérnövekedés 

fokozódását. A szárazságtűrést befolyásoló valamennyi jelleg génjének transzkripciós mintázata megváltozik a 

vízellátás függvényében. Mindezen folyamatok eredményeként megjelenik a fenotípus: a stressztolerancia, 

azaz alkalmazkodás a vízhiányos állapothoz. 

Ebben a folyamatban a szerves anyagok közül legfontosabbak a szabad aminosavak, a poliaminok, a 

szénhidrátok, valamint egyéb hidrofil vegyületek, mint pl. a glicinbetain. A poliaminok védő szerepe kationos 

csoportjaik tulajdonságával magyarázható, melyekkel lehetőségük van elektrosztatikus kölcsönhatások 

kialakítására más molekulákkal. Így például a nukleinsavak foszfátcsoportjaihoz kapcsolódva stabilizálják azok 

szerkezetét, Ezek a vegyületek a sejtmembránok integritásának fenntartásában is jelentős szerepet játszanak. 
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Vízhiány esetén a növényt ért stresszhatások gyors és hatékony védekezési folyamatokat aktiválnak a növény 

minden szervében. Ehhez összehangoltságra van szükség. A gyökérből származó jelek között bizonyítottan 

kulcsszerepe van a stresszhormonnak, az abszcizinsavnak (ABS). Ennek a vegyületnek a szintézisét 

valamennyi gyökérsejt citoplazmájában ki lehet mutatni, de a gyökércsúcsi sejteknek kiemelt szerepük van. Az 

ABS főként a vízcsatornák szabályozásán keresztül növeli a gyökérsejtek membránjának vízátjárhatóságát és az 

egész gyökér ozmotikus alapú hidraulikus konduktivitását. A szárazság közepette érvényesülő szabályozási 

folyamatok természetesen több szereplősek. Az ABS mellett a reaktív oxigéngyökökhöz és a nitrogén-

monoxidhoz (NO) kötődő szignál-transzdukció kiemelt jelentőségét hangsúlyozzák. 

Az ABS a zárósejtekben reaktív oxigéngyökök keletkezését indukálhatja. Reaktív oxigéngyökök (ROS) 

képződése a stressz hatásoknak kitett növények sejtjeiben jelentős mértékben hozzájárul az élettani funkciók 

sérüléséhez. A károsodás kivédését szolgálja a detoxifikáló rendszerek működése, ami lehetővé teszi a 

hősokkfehérjék, valamint antioxidáns enzimek: glutation-S-transzferázok (GSTs), peroxidázok, katalázok, 

szuperoxid-dizmutázok szintézisét. Az ABS, a hidrogén-peroxid (H2O2) és a nitogén-monoxid (NO) által 

közvetített jelátviteli folyamatokat a Ca2+-szint változása integrálja. A H2O2 részt vesz a Ca2+-csatornák 

aktiválásában és gátolhatja a K+-csatornákat. Az NO-ot, mint sztómazáródást és mérsékelt transzspirációt okozó 

jelátviteli molekulát különböző kísérleti rendszerekben tanulmányozták és mind az NO-szint megemelése, mind 

csökkenése befolyásolta az ABS által vezérelt sztóma mozgást. Megnövekedett NO jelenlétében kimutatható 

volt a vízmegtartó képesség javulása, és jelentősen csökkent a párologtatás 

A sztóma mozgások szabályozásának molekuláris hálózati rendszerében központi szerepet játszik a Ca2+-szint 

emelkedése. Az ABS hatására bekövetkező Ca2+- szint-emelkedés származhat a membránban található Ca2+-

csatornák megnyitásából, de Ca2+ szabadulhat fel a belső raktárakból is. A Ca2+ egyrészt gátolja a K+ 

beáramlását, másrészt megnyitja az anion-csatornákat. Ezért vízhiányos növényekben csökken a sejtnedv K+ 

tartalma, és megnő a Ca2+-szint. A zárósejtekben bekövetkező turgornyomás csökkenés a sztóma bezáródását 

váltja ki. Mivel a K+ a legfontosabb ozmotikum, amely a zárósejtek térfogatának változását befolyásolja, a K+-

csatornák génjeinek hibája jelentős vízháztartásbeli következményekkel járhat. 

3. A gyökér szerepe a szárazságtűrésben 

A gyökérzet fontos szerepet játszik a növények szárazság-adaptációjában. A száradó talajjal való közvetlen 

kapcsolata miatt a gyökér érzékeli először a vízhiányt és közvetíti a hajtáshoz küldött stressz jellel, pl. 

abszcizinsav termeléssel. A vízhiánynak kitett növényekben működő jelrendszert, a gyökérből a hajtásba küldött 

információk útját a 9.1 ábra mutatja be. A hajtás „informálja” a gyökeret a légköri viszonyokról, míg a gyökér a 

talajállapotokról küld jelzést a hajtásnak. Az információ közvetítése különböző molekulák áramlásával valósul 

meg, mint a hormonok, maguk az ásványi anyagok és a víz, vagy a fotoszintézis termékei. 

A gyökérfunkciók, beleértve a víz- és tápanyagfelvételt, a respirációs folyamatokat, hormonok szintézisét és 

transzlokációját, érzékenyek a szárazságra. A szárazságtűrésben játszott meghatározó szerepe ellenére a 

gyökerek tanulmányozására ez ideig sokkal kisebb figyelem fordítódott, mint a föld feletti növényi részekre, 

amit a gyökerek vizsgálatának nehézségeivel magyarázhatunk. 

A gyökér adaptációja a vízhiányhoz 

A száradó talajban a gyökérnövekedés fenntartása különösen a fiatal növények esetében nagy jelentőségű. A 

főgyökérzet növekedésének fenntartása, néhány gyökér sikeres áthatolása a száraz talajrétegen jelentősen javítja 

a szárazság túlélésének esélyét. Ugyanakkor egy esőt (öntözést) követően a talajfelszín kötelében a 

hajszálgyökérzet gyors fejlődése jelentős előnnyel jár, különösen az időszakosan száraz vidékeken. 

Figure 9.1. 1. ábra 
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A gyökérzet fejlettségét a gyökérhossz-sűrűséggel számszerűsíthetjük (RLD = root lenght density), melyet a 

talaj térfogategységre eső gyökérhosszal (gyökér cm talaj cm-3) határozhatunk meg. Az RLD maximuma a 

felszíni talajrétegekben található és exponenciálisan csökken a mélyebb rétegekben. A talaj kiszáradása azonban 

megváltoztatja a gyökérsűrűség mélységi megoszlását. Vízhiány esetén a felső 20 cm-es talajrétegben csökken a 
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gyökérsűrűség, mert sok gyökér elhal, míg nagyobb mélységben erőteljes a gyökérnövekedés. A gyökér 

vízfelvevő képessége arányos az RLD-értékkel, az RLD és a vízfelvétel kapcsolata azonban növényfajtól és a 

talaj vízállapotától függően eltérő lehet. A száradó talajban pl. a vízfelvétel jobban korrelál a gyors 

gyökérnövekedéssel és az elért maximális mélységgel, mint a gyökérhossz sűrűséggel. 

A talajok víztartalma vertikálisan és horizontálisan is változó. Általános jelenség, hogy amikor a felszíni 

talajréteg már száraz, a mélyebb rétegekben még van elegendő felvehető víz. A gyökérzet architektúrája 

igazodik a talaj vízellátottságának térbeli megoszlásához. Azt a jelenséget, hogy a növények gyökér-, illetve 

gyökérszőr növekedése és/vagy fiziológiai aktivitása a mélyebb, nedves talajrétegek felé fokozódik, 

gyökérplaszticitásnak nevezzük. A szárazságtűrő növények nagyobb mértékben képesek a gyökérnövekedés 

„áthelyezésére” a nedvesebb talajréteg felé. A fajták eltérő szárazságtűrése a gyökerek gyorsabb növekedési 

ütemére, a mélyen elhelyezkedő gyökérzet kifejlődésére vezethető vissza, mert ez késlelteti a növény vízhiányos 

tüneteinek megjelenését. A száradó talajban a gyökérszőrök hossza és száma is növekszik és ennek jelentős 

szerepe van az teljes gyökérfelszín alakulására, lehetővé téve a fokozott vízfelvételt és tápanyag abszorpciót. A 

nagy gyökér plaszticitással rendelkező genotípusok a rendelkezésre álló forrásokat gyorsabban tudják 

hasznosítani, szelektív előnyben vannak. A gyökér növekedése és megnyúlása még akkor is kimutatható, ha már 

a hajtás növekedése talaj víztartalmának csökkenése miatt leállt. A szárazságstressz alatti gyökérnövekedésben 

elvitathatatlanul szerepe van az ABS felhalmozódásnak. Az ABS hatása egyaránt megnyilvánul az 

etilénképződés gátlásában, illetve az antioxidáns enzimrendszer aktiválásában. 

A vízhiányos környezetben a gyökér túlélését számos tényező, így a gyökér átmérője és a szövet sűrűsége is 

befolyásolja. A kisebb átmérőjű gyökerek általában érzékenyebbek a desszikációra, kevésbé képesek a gyökér 

turgorának fenntartására ezért a kiszáradó talajban gyorsabban elhalnak, mint a nagy átmérőjű gyökerek. A 

vastagabb gyökerek kifejlődéséhez azonban több energiára, asszimilátára van szükség, ezért a szárazság a 

vékonyabb gyökerek fejlődésének kedvez. 

A gyökérszövet sűrűsége korrelációban van a növekedés gyorsaságával. A félsivatagi területeken honos 

fűfajok gyökérzete lassabban fejlődik és nagyobb a szöveti sűrűsége. A hosszabb-rövidebb száraz időszak után a 

talaj újranedvesedését követő gyors vízfelvételben a meglévő gyökerek működőképessége megőrzésének és 

megújulásának, a vízkészletek folytatólagos hasznosításában pedig az újonnan fejlődő gyökereknek van 

meghatározó szerepük. Ezért azokon a vidékeken, ahol a nedves és száraz időszakok szabályosan követik 

egymást, a nagy átmérőjű, mélyre hatoló gyökérszerkezet kialakulása a kedvező. Az időszakosan kisebb esőkkel 

jellemezhető vidékeken ezzel szemben a talajfelszíni gyors gyökér proliferációra képes genotípus az előnyös. 

A mély gyökérzet nem csak a mélyebb talajréteg vízkészletének felhasználását teszi lehetővé, hanem 

hidraulikus liftként, vízszállító rendszerként is működik. Néhány fajnál megfigyelték, hogy a mélyen 

elhelyezkedő nedves talajból felvett vizet a növény éjszaka a felső, száraz talajba juttatja, ezáltal javítja a száraz 

felszíni talajból történő tápanyagfelvételt és meghosszabbítja a felszíni gyökerek élettartamát és aktivitását. 

A száradó talajban a gyökérnövekedés fennmaradása az ozmotikus alkalmazkodásnak köszönhető. Néhány faj 

képes a hervadásponti talaj vízpotenciál alatt (–1,5 MPa) is fenntartani a gyökérnövekedést, azonban a 

gyökértömeg és gyökérhossz nem korrelál szükségszerűen a fiziológiai aktivitással és túléléssel. A dehidrációt a 

sejtmembrán stabilitása is befolyásolja, az elekrtolitok, a sejtoldatok stresszhatásra bekövetkező szivárgása jól 

jellemzi a membrán stabilitását. 

A növények vízfelvevő képessége fajonként és fajtánként változó. Ha a gyökérzet egy részében csökken a víz 

elérhetősége, más részén viszont nem, a jó vízellátású gyökerek abszopciós kapacitása megnő. Ez főként a 

hidraulikus ellenállásának és/vagy a gyökér vízpotenciáljának csökkenésére vezethető vissza. Az új gyökerek 

hidraulikus konduktivitása nagyságrenddel nagyobb lesz, mint a régieké. A hidraulikus konduktivitás (Lp) 

egy együttható, mely a gyökér felszínén egységnyi idő alatt áthaladó víz mennyiségét adja meg. Ezért nagy 

hatással van a levél vízállapotára és befolyásolja a növény növekedését és a szárazságra adott fiziológiai 

reakcióját. A gyökér Lp függ a fajtól és a gyökér korától, értéke 0,5-8 x 10-8 m s-1 MPa-1 között változik az 

ozmotikus nyomás gradiens mentén, a gyökér öregedésével, valamint a gyökércsúcstól való távolsággal értéke 

csökken. A gyökér hidraulikus konduktivitása általában csökken, amint a talaj vízkészletének hozzáférhetősége 

romlik. Az időszakosan száraz vidékeken a magas gyökér Lp kedvezően hat a gyors vízfelvételre és a növény 

növekedésére. A szárazságra hajlamos vidékeken azonban a vegetatív fázisban a növényeknek takarékosan kell 

használniuk a rendelkezésre álló vizet, annak érdekében, hogy elegendő mennyiségű víz maradjon a talajban a 

virágzás és a szemtelítődés idejére. Ezért egyes kutatók szerint a gyökerek kis Lp-értéke kedvező, mert 

csökkenti a korai vízfelhasználást, így hosszabb ideig fenntartható a növény növekedése a száraz periódusban. 
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Szárazságban a vízfelvétel szempontjából fontos a jól fejlett, elágazó gyökérrendszer. Azonban a gyökérzet 

kifejlesztéséhez és növekedésének fenntartásához jelentős mennyiségű szénhidrát szükséges. A szénhidrát 

allokáció a gyökér irányába nem változott szárazság alatt a nem szárazságtűrő búza genotípusokban, de 

növekedett a szárazságtűrőkben. A szárazságtűrő búza genotípusokat energiahatékonyabb gyökér-respiráció 

jellemzi, mint az érzékenyeket, amely nagyobb mértékű cukor felhalmozódást eredményez a szárazságtűrő 

fajtákban. 

A gyökérben szárazság hatására bekövetkező élettani változások természetét a transzkriptum mintázatok 

összehasonlítása tárja fel. Általánosan jellemző, hogy a vízmegvonást követően a szénhidrát-anyagcsere 

génjei gátolnak, a lipidanyagcsere génjei pedig jelentősen aktiválódnak. A transzkripciós változások 

nyomon követésére nyújtanak jó lehetőséget az „array” vizsgálatok, melyekkel akár több tízezer gén 

expresszióját lehet egyidejűleg tanulmányozni. 

A száradó talajban a gyökerek túlélésében, illetve gyökérnövekedés megőrzésében tapasztalt fajok közötti, 

illetve a fajon belüli nagy genetikai variabilitás a nemesítés lehetőségét bizonyítja. 
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Chapter 10. A VÍZHASZNOSÍTÁS 
GENETIKAI ALAPJAI 

A 21. század legnagyobb kihívása a növények produktivitásának növelése a mezőgazdasági termelés 

fenntarthatóságának megőrzése mellett. Ez a kihívás a csapadék megoszlás szeszélyességének növekedése miatt, 

mely valószínűleg a globális melegedés következménye, még nehezebbnek tűnő feladat. A szezonális 

vízhasznosításban és a betakarítható termésben megmutatkozó variabilitásért felelős genetikai tényezők 

mélyebb megismerése segítheti a növénynemesítőket abban, hogy hatékonyabb stratégiát dolgozzanak ki az 

optimalizált vízfelhasználáson alapuló termőképesség növelésre. Száraz vidékeken a vízhasznosítás javítása 

döntő jelentőségű a növények potenciális termőképességének kihasználásában. Sok nemesítési program kiemelt 

célja a vízhasznosítás javítása, figyelembe véve az öntözővíz árának növekedését, amennyiben erre (egyáltalán) 

lehetőség van. 

A múltban jelentős erőfeszítéseket tettünk azért, hogy a környezetet a növény igényeihez igazítsuk, a most 

formálódó szemlélet szerint az új fajtáknak olyan genetikai adottságokkal kell rendelkezniük, amely képessé 

teszi őket a kedvezőtlen környezeti hatások elviselésére és az optimális víz-és tápanyag hasznosításra. 

Csapadékhiányos, aszályra hajlamos vidékeken az egységnyi terméshez kevesebb vizet igénylő, nagy 

termőképességű és termésstabilitású újabb fajták előállítása előfeltétele a jövedelmezőbb és fenntartható 

mezőgazdasági gyakorlatnak. A molekuláris technikák rohamos fejlődésével lehetőségünk nyílott arra, hogy a 

komplex jellegeket funkcionális és genetikai elemeire bontsuk, és ha egyszer a géneket azonosítottunk, 

hatékonyan módosíthatjuk és/vagy maximalizálhatjuk a szelekció hatékonyságát a kérdéses jelleg tekintetében. 

A géntechnológia korábban nem volt lehetőségeket kínál a fajok közötti reprodukciós korlátok átlépésére és 

ezzel innovatív és az integratív megközelítések sorát teszi lehetővé a növénynemesítés számára. 

1. A vízhasznosító képesség értelmezése 

A vízhasznosító képesség (Water Use Efficiency = WUE) fogalmat általában a megtermelt szervesanyag és az 

ehhez felhasznált víz hányadosa értelemben használjuk. Miután a CO2 fixációt és a növény vízállapotát érintő 

valamennyi jelleg egy bizonyos mértékig befolyásolja a vízhasznosítást, ezért ennek gentikai alapjai valójában 

átfedik mindazokat a géneket, melyek a növény szén- és vízmérlegének szabályozásában szerepet játszó 

biokémiai és morfo-fiziológiai jellegeket szabályozzák (mint például klorofill tartalom, PEP karboxil aktivitás, a 

gyökér mérete és szerkezete, ozmotikus alkalmazkodás, ABA koncentráció, sztóma konduktancia, a levél 

vastagsága és állásának szöge, stb.). 

A vízhasznosító képességet két, alapvetően különböző módszer szerint határozhatjuk meg. Az agronómiai 

értelmezés szerint a termés (az összes szervesanyag = biomassza, vagy szemtermés értelemben) és a vegetáció 

során felhasznált összes víz hányadosa. Ez a mérésmód a növény életteljesítményét értékeli. 

A fiziológiai értelmezés és mérésmódszer szerint a WUE a CO2 asszimiláció és a transpiráció hányadosa. Ezt 

egyetlen levélen mérhetjük, így „pillanatfelvételként” értékelhetjük, mert ez az érték csak az adott levélre, a 

mérés időpontjában jellemző. A kétféle megközelítést pontosan tükrözi az angol megnevezés: az első számítási 

módot a sesonal, vagy integral over time (szezonális/idő integrált) jelzővel illetik, míg a fiziológiai méréssel 

kapott értéket a leaf, vagy instantaneous (levél/pillanatnyi) WUE kifejezéssel illetik. 

Vízhiányos környezetben a növények alkalmazkodási reakcióinak eredményeként a vízhasznosító képesség 

növekszik, ennek mértéke azonban genotípus függő. A hazánkat jellemző termesztési körülmények között, 

amikor az elérhető termés nagyságát rendszerint a rendelkezésre álló víz szűkös volta szabja meg, a fajták 

vízhasznosító képessége fontos tulajdonság. A szemes terményekre, így a búzára is alkalmazható kifejező 

formula mutatja a vízhasznosítás kritikus szerepét a szemképződésben: 

GY = W x WUE x HI 

ahol GY (Grain Yield) = szemtermés; W (Water) = a növény által felhasznált és az elpárolgott összes víz; WUE 

(Water Use Efficiency) = a vízfelhasználás hatékonysága, HI (Harvest Index) = a szemtermés és az összes 

biomassza hányadosa. 

A kenyérbúza termését illetően a legnagyobb genetikai előrehaladás a HI növekedését eredményezte, miközben 

az összes biomassza növekedése elhanyagolható. 
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2. A vízhasznosítást befolyásoló jellegek 

Néhány jelleg mind a felhasznált összes víz mennyiségét, mind a vízhasznosító képességet befolyásolja. A 

legfontosabb tényező a növény fenológiai fejlődését és a csapadék szezonális megoszlását, illetve ezek 

egymáshoz való viszonyát érinti (10.1. ábra). A korai gyors fejlődés potenciálisan mind a felhasznált összes víz 

mennyiségét, mind a vízhasznosító képességet növeli, míg a mélyre ható gyökér, vagy az ozmoreguláció több 

víz felhasználását teszi lehetővé a növény számára. Növénytermesztési tapasztalatok, de kísérleti eredmények is 

bizonyítják, hogy a növény tápanyag ellátottsága, különösen a nitrogén ellátottság befolyásolja a vízhasznosítást 

és a szárazságtűrést. A N-hiány megnöveli az egységnyi levélfelületre jutó transzspirációt ezáltal csökkenti a 

vízhasznosítást. 

Figure 10.1. 10.1. ábra: A búza szemtermése, a betakarításkori biomassza és a Harves 

Index, valamint a rendelkezésre álló víz virágzásig felhasznált hányadának a kapcsolata 

(az Y-tengely skálája tetszőleges, Passioura, 2002 után). 

 

Ezen ábra változóinak elemzése támpontot ad ahhoz, hogy a csapadék mennyiségében és a növény vegetatív és 

reproduktív fázisa alatti megoszlásában a különböző termőhelyeken a vízhasznosítás optimalizálásához és a 

termés maximalizálásához a legmegfelelőbb agronómiai és nemesítési stratégiát megtaláljuk. 

Koraiság 

Ha a növény fenológiája, egyedfejlődésének üteme jól illeszkedik a környezet vízszolgáltató képességéhez, a 

vízkészlet jó hasznosítása és ebből adódóan kedvező termés-eredmény alakulása várható. A levélfelület időbeni 

alakulása fontos tényező abban, hogy a növény milyen hatékonyan tudja kihasználni a rendelkezésre álló vizet. 

A levélzet korai gyors fejlődése kedvezően hat a vízhasznosításra, mert jelentősen csökkentheti az evaporációs 

veszteségeket. A talajfelszín nedvességének megőrzése abban a tekintetben is kedvező, hogy a gyökerek nem 

érintkeznek száraz talajjal, ezért elmarad a gyökerekből eredő stressz szignál, a sztómazárás és a CO2 

asszimiláció csökkenése. Ugyanakkor a megnövekedett levélfelület mindenképp fokozott transzspirációt okoz, 

mely a vízkészletek korai kimerüléséhez vezethet. Az esetleges túlzott vegetatív fejlődés ezt tovább 

súlyosbíthatja. 

Vízhiányos környezetben a virágzás időpontja az egyik fontos jelleg, melyre a növénynemesítő szelektálhat. A 

korán virágzó fajták jellemzője, hogy a vegetatív szervekben kevesebb, a szemtelítődéskor mobilizálható 

szervesanyag tartalékot halmoznak fel, mint a késői fajták. A későn virágzó fajták nagyobb terméspotenciállal 
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rendelkeznek, a szemtelítődés kimenetele azonban bizonytalanabb, mert a talaj vízkészletét a növény a 

szemtelítődés idejére kimerítheti, a csapadék utánpótlás pedig bizonytalan. Ezen hatások összefüggését mutatja 

be az 1. ábra. Az ábráról leolvasható az a kedvező egyensúlyi állapot, amikor a vegetatív és a generatív fázisban 

felhasznált víz arány lehetővé teszi a maximális termés elérését őszi búzánál. Az éghajlat változása módosíthatja 

egy adott termőhelyen az optimálisnak tekintett virágzási időt. 

Az optimális virágzási idő természetesen az adott környezetre jellemző átlagos értéket jelent, melytől évenként, 

az időjárás sajátosságaitól függően több-kevesebb eltérés várható. Az adott termőhelyre jellemző, optimálisnak 

tekintett virágzási idejű fajták termesztésével a vízhiány miatti terméskiesés valószínűsége és mértéke 

csökkenthető. 

A virágzás idején fellépő vízhiány a pollen sterilitását és/vagy az embriók aborcióját okozhatja, ezáltal 

csökkentve a kifejlődő szemek számát. E tekintetben jelentős genotípusos variabilitás tapasztalható, melyeket a 

saját kísérletinkben is tapasztaltunk: a stresszkezelésben a nedvesebb éghajlaton nemesített fajták esetében 

szemszám nagyobb mértékben csökkent, mint az időnként vízhiánynak is kitett éghajlaton nemesített fajtáké. 

A légköri CO2 koncentráció változásának hatás 

A klímaváltozás nem vitatott és leginkább előre jelezhető tényezője a légkör növekvő CO2 tartalma. E változás 

hatással van a növények fotoszintézisére és vízfelhasználás hatékonyságára. A levegő megnövekedett CO2 

tartalma részleges sztómazáródást okoz, ezáltal csökken a transpiráció, ugyanakkor nő a CO2 asszimiláció. A jó 

vízellátás és a megnövekedett légköri CO2 tartalom a sztómakonduktancia csökkenését és ebből adódóan a 

transpiráció csökkenését eredményezi, melynek a szezonális vízfogyasztás csökkenéséhez vezetnek. Azonban 

ezzel a felfogással ellentétes folyamatokat is tapasztaltak: a sztómazárás miatt megnőtt a levélzet hőmérséklete, 

valamint a megnövekedett levélterület, azaz párolgási felület miatt fokozódott a transpiráció. Továbbá az 

állományban tapasztalható mikroklíma változások miatt a CO2 koncentráció növekedés okozta transpirációs 

változás növényállományban mérve kisebbnek bizonyult, mint egyedi leveleken mérve. A CO2 koncentráció 

növekedés hatása a növényzet vízállapotára tehát többtényezős kölcsönhatás, komplex folyamatok eredője. 

A vízhiánynak a növény transpirációjára gyakorolt hatása a gyökérzónában a növény számára felvehető víz 

(PAW: Plant available soil water content, mm) mennyiségétől függ, ha az a szántóföldi vízkapacitás és a 

hervadáspont közötti tartományban van. Amíg a PAW egy meghatározott küszöb érték felett van (TPAW = 

threshold value), a sztómakonduktancia változatlan marad, ez alatt azonban a PAW értékével többé-kevésbé 

lineárisan csökken. Szántóföldi körülmények között bonyolítja a helyzetet az a tapasztalat, miszerint mind a 

CO2 koncentráció növekedése, mind a vízhiány fokozza a gyökérnövekedést, amely lehetővé teszi a talaj 

vízkészletének fokozott felhasználását. Vízhiányos és jó vízellátású kezelésben vizsgálva a levegő 

megnövekedett CO2 tartalmának hatását a búza transpirációjára és a fotoszintetikusan aktív sugárzás 

abszorpciójára (APAR), valamint a hajtás és a gyökér növekedésére azt találták, hogy egy kritikus talaj 

víztartalom alatt (TPAW) a megnövekedett CO2 tartalom nem csökkenti a búza levélzetének vízvesztését, sőt 

növelheti azt. 

A fotoszintézis alakulása 

Minden szerves anyag felhalmozás, a biomassza és ezen belül a termés képzésének alapja a fotoszintézis. A 

fotoszintézis aktivitása a fény- és hőmérséklet viszonyok változása miatt jellegzetes napi görbét mutat, de értéke 

függ a növény általános élettani állapotától és minden környezeti hatástól, így vízellátottságtól is. 

A szárazságtól szenvedő növényekben fokozott az abszcizinsav (ABS) szintézis, és ez a stresszhormon a 

sztómák bezáródását váltja ki egy igen összetett, többszereplős szabályozási rendszeren keresztül. A sztómák 

zárósejtekkel körülvett nyílások. A zárósejtek a sztómák nyitásával, illetve zárásával befolyásolják a vízvesztés 

mértékét és ugyanakkor a CO2-felvételét, tehát a transzspiráció és a CO2 fixáció kapcsolt életjelenségek. Ezért a 

vízanyagcsere elégtelensége alapvető funkcionális zavart okoz a fotoszintézis folyamatában is. 

Búzakonzorcium keretében végzett kísérleteinkben a genotípusok fotoszintézis aktivitását Li-6400 jelű 

hordozható infravörös gázanalizátorral mértük, mely a nettó CO2 fixáció értékét adja meg. A készülék 

természetes és mesterséges fénnyel is üzemeltethető. Természetes fényben a növény aktuális CO2 fixációját, 

mesterséges fénnyel a különböző fényintenzitásokon mutatott CO2 megkötő képességet mérhetjük (5A. ábra). A 

jó vízellátású növények aktív anyagcserét, szervesanyag felhalmozást folytattak. A vízhiányos kezelésben a 

megkötött CO2 mennyisége csökkent és egy, a fajtára jellemző kritikus ponton negatív értékbe – fotorespiráció 

– váltott át. Ez utóbbi esetben nincs szerves anyag felhalmozás, hanem ellenkezőleg, légzési veszteség 
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jelentkezik. A vízhiányra érzékeny genotípusok esetében, mint kísérletünkben a francia eredetű Euréka fajtánál, 

a fotorespiráció hamarabb, kisebb vízhiánynál jelentkezik. 

Figure 10.2. 5A. ábra: Nettó CO2 asszimiláció (μmol m-2s-1) eredményei természetes 

fényben mérve. 5B. ábra: A Nyár (-o-) és a Kobomugi (-x-) fajták nettó széndioxid 

asszimilációja (μmol m-2s-1) a fényintenzitás (PAR: μmol quantum m-2) és a vízellátás 

(kontroll és stressz) függvényében. 

 

Az extenzív genotípusok hasonló módon, a sztómák korai zárásával reagálnak a vízhiányra. A mesterséges 

fénnyel a fotoaktív sugárzás 200-1400 (PAR: μmol quantum m-2) tartományában végzett méréseinkből a 

vizsgált fajták közül a Kobomugi, távolkeleti eredetű szárazságtűrőnek ismert tájfajta és a Nyár, az új magyar 

fajta eredményeit összehasonlítva azt látjuk (5B. ábra), hogy a kontroll kezelésben, magasabb fényintenzitáson a 

modern fajta több széndioxid megkötésére képes, mint a régi tájfajta. A vízhiányos kezelésben a különbség már 

alacsonyabb fényintenzitáson is megmutatkozik. A Kobomugi CO2 fixációja a fényintenzitás növekedése 

ellenére nem emelkedik és nem éri el a 2 μmol m-2s-1 értéket, míg a Nyár CO2 megkötése a stresszkezelésben 

is eléri az 5 μmol m-2s-1 értéket. Feltehető, hogy a termőképességet szem előtt tartó, sok nemzedéken át 

folytatott szelekció indirekt módon a nagyobb CO2 fixációra képes genotípus kiemelését jelenti. Az újabb 

fajták nagyobb termőképességében a hatékonyabb fotoszintézis jelentős tényező lehet. A fotoszintézis, és ezáltal 

a szervesanyag felhalmozás gátlása szükségszerűen termés csökkenéshez vezet. Ezért a nettó széndioxid 

asszimiláció alkalmas mutató lehet a fajták szárazságtűrésének objektív összevetésére. 

A termés fokozásához potenciális szelekciós szempontnak tekintett fiziológiai jellegnek genetikai, és 

mindenek előtt okozati összefüggésben kell lenniük a terméssel és nagyobb örökölhetőségi értékkel (h2) 

kell rendelkezniük, mint maga a termés. Azok az ideális szelekciós jellegek, amelyek gyorsan, pontosan és 

olcsón vizsgálhatóak. Ráadásul a jellegnek integrálnia kell azokat a környezeti és a fiziológiai a hatásokat, 

melyek a növényt az adatgyűjtés előtti időszakban érték, hogy ne csupán az adatgyűjtés időpontjál adjon 

információt. 

Szén izotóp diszkrimináció 

A szén izotóp diszkriminációval (∆13C) a növényi szárazanyagban és az atmoszférában található stabil szén 

izotópok (13C/12C) arányát mérjük. A C3-as és C4-es növények levelének anatómiájában és a szénfixáció 

mechanizmusában mutatkozó különbségek miatt a szén izotóp diszkriminációval kapcsolatos vizsgálatoknak a 

C3-as fajok esetében nagyobb jelentősége van, mert a C4-es fajokhoz viszonyítva nagyobb a ∆13C változása és 

nagyobb a termésre gyakorolt hatása. Különböző vízellátású területeken végzett kísérletek azt mutatták, hogy a 

kenyérbúzában a ∆13C és a szemtermés közötti korreláció a pozitívból, amikor elegendő víz áll a növény 

rendelkezésére, negatívra változik száraz, vagy vízhiányos körülmények között, köztes esetekben pedig nincs 

korreláció. Vízhiányos környezetben a ∆13C a sztóma konduktancia és a WUE jó jelzője különböző 

növényfajok esetén. 

A ∆13C és a szemtermés közötti kapcsolat a környezeti hatásoktól és a növényi szerv fenologiájától függ. 

Számos C3 növénynél jelentős genetikai variabilitásról számoltak be a ∆13C-t illetően, magas, tágabb 

értelemben vett örökölhetőséggel (pl.:durum búzánál 0,76-tól 0,85-ig), valamint alacsony genotípus x környezet 

kölcsönhatással. Ezekre a jellegekre nézve a ∆13C vonzó szelekciós szempont a WUE és a termés javítására. 

Azonban a vizsgálatok magas költsége csökkenti e módszer alkalmazhatóságát. Amennyiben sikerül ∆13C 

szabályozásában szerepet játszó QTL-eket azonosítani, a ∆13C a marker alapú szelekció ígéretes jelöltje lehet. 

A QTL-ek azonosítása érdekében végzett tanulmányokhoz erősen beltenyésztett családok (pl.: rekombináns 

beltenyésztett vonal = RIL; doubled-haploid = DH) nagy populációra van szükség a dominancia zavaró 

hatásának minimalizálása, valamint az időben és térben történő ismételhetőség érdekében. 

A 2003-as esztendőt az ENSZ a víz évének nyilvánította, ezzel is ráirányítva a figyelmet a vízkészletek 

szűkösségére. Az élelmiszer és a víz iránt egyaránt növekvő igény az édesvíz hatékonyabb felhasználását teszi 

szükségessé. A mezőgazdasági termelést eredményességét legnagyobb mértékben a kedvezőtlen környezeti 

hatások csökkentik, melyek közül a vízhiány jelentősége kiemelkedő. Az öntözéses technológia alkalmazása 

mellett - mely jelentősen megdrágítja a termesztést és kedvezőtlen „mellékhatásokkal” is jár (pl. bizonyos 

fertőzések fokozódása, a talajszerkezetre gyakorolt hatás, stb.) - keresnünk kell a szárazságtűrés és a jobb 

vízhasznosítás biológiai javításának lehetőségét. A termelés biztonsága, valamint a talajban rendelkezésre álló 
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vízkészletek hatékony felhasználása miatt szükséges a fokozott vízhasznosító képességű fajták előállítása és 

termesztésbe vonása. 

A vízhasznosító képesség javítása végső soron azt jelenti, hogy egységnyi víz felhasználásával több szerves 

anyagot szintetizál és halmoz fel a növény. A cél olyan genotípusok létrehozása, amelyek termőképességüket 

megőrzik csapadékban szegény időjárási viszonyok között is. Ehhez az szükséges, hogy a növények a 

korlátozott vízellátás estén is képesek legyenek fotoszintézisre és növekedésre, a képződött szerves anyag 

felhasználásával a termés kinevelésére. Természetesen biológiai határai vannak annak, hogy a növények milyen 

mértékű és milyen hosszan tartó vízhiányt képesek tolerálni. 

A fajták stressztűrő-alkalmazkodó képességének megítélésében, a kedvezőtlen környezethez alkalmazkodó 

fajták nemesítésében napjainkig a leghatékonyabb eljárásnak a sok termőhelyes, sokéves kísérlet bizonyult. A 

környezeti hatások évenkénti változása és a nagy genotípus-környezet kölcsönhatás miatt azonban ez az 

empirikus megközelítés kevéssé hatékony, ugyanakkor költséges. A vízhiánnyal szembeni tolerancia 

kialakításában szerepet játszó fiziológiai tulajdonságok vizsgálata, illetve ezen tulajdonságok genetikai 

hátterének feltárása segítheti a növénynemesítés eredményességét. A javított vízhasznosítású fajták 

termesztésével növelhető az elérhető termésszint és a termésstabilitás, így javítható a termelés gazdaságossága 

és versenyképessége. 
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Chapter 11. FAJ- ÉS 
NEMZETSÉGKERESZTEZÉSEK A 
GENETIKAI VARIABILITÁS 
NÖVELÉSÉRE 

Lángné Molnár Márta, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár 

1. A faj- és nemzetségkeresztezések jelentősége 

A különböző fajok keresztezése, a kedvező tulajdonságoknak egy új fajban való ötvözése több száz éve 

foglalkoztatja a biológusokat, így már a XVIII. században is beszámoltak különböző növényfajok közt előállított 

hibridekről. A XX. század első felében sikerült kialakítani olyan módszereket, elsősorban a hagyományos 

kromoszómafestési eljárások (Feulgen) kidolgozása után, amelyek már lehetővé tették a létrehozott hibridek, 

majd az utódok pontos citogenetikai elemzését, kromoszómaszámuk meghatározását. A meiózisban végzett 

kromoszóma-párosodások elemzésével a különböző fajok közti rokonsági viszonyok is tisztázhatók lettek. 

Módszert dolgoztak ki a hibridekből a már csak egy idegen fajú kromoszómapárt tartalmazó diszómás addíciós 

vonalak előállítására, amelyek citológiailag stabil, fertilis származékok lettek. Ezek a vonalak megfelelő 

kiindulási anyagok voltak ahhoz, hogy az idegen fajú kromoszómának csak egy szegmentumát, lehetőleg a 

hasznos idegen gént tartalmazó kromoszómaszakaszt építsék be a termesztett fajba. Ezeknek a módszereknek a 

felhasználásával az 50-es években állították elő az első idegen fajú transzlokációkat, melyek nyomán később 

számos új átépülésről is beszámoltak. 

A különböző fajok és nemzetségek keresztezése a 70-es évektől kezdődően, a biotechnológiai módszerek 

fejlődésével új lendületet vett. A virágok hormonkezelésével, az embriókultúra felhasználásával számos olyan új 

hibridet lehetett létrehozni, amelyeket korábban megvalósíthatatlannak véltek. A 80-as években a Giemsa 

technika alkalmazásával megoldották a kromoszómák azonosítását, így ezzel a módszerrel ezután sok idegen 

fajú hibridet, addíciót, szubsztitúciót és transzlokációt elemeztek. A 90-es évektől a molekuláris citogenetikai 

módszerek (in situ hibridizáció) alkalmazása, majd a molekuláris markerek széleskörű használata révén a 

termesztett fajokba beépült idegen fajú kromoszóma-szegmentum azonosítása még pontosabbá, egyértelműbbé 

vált, ezáltal több korábban előállított genetikai anyag elemzését is elvégezték. 

A termesztett fajokkal szoros rokonsági kapcsolatban álló vad fajok fontos génforrást jelentenek a termesztés 

számára, hiszen ezeket a fajokat az ember sosem nemesítette, így természetes változékonyságuk fennmaradt. Az 

utóbbi évtizedekben intenzív gyűjtőmunka folyt a vad fajok különböző származási területein azzal a céllal, hogy 

minél több változatukat felkutassák, és génbankokban megőrizzék. A génbankokban tárolt genetikai anyagok 

agronómiai tulajdonságainak elemzését a kutatók folyamatosan végzik, elsősorban a biotikus és az abiotikus 

stresszrezisztencia szempontjából és ennek eredményét a szakértők számára elérhetővé teszik. 

A hexaploid búza (Triticum aestivum L.) rokonsági körébe tartozó termesztett és vad fajok nagyfokú genetikai 

diverzitással rendelkeznek számos fontos agronómiai tulajdonság tekintetében. A kecskebúza (Aegilops) és a 

tarackbúza (Agropyron, szinonima: Thinopyrum, illetve Elytrigia) fajok többsége abiotikus és biotikus 

stresszekkel szemben ellenálló, de az egyes fajokon belül is nagy változatosság figyelhető meg. Ezeknek a 

fajoknak számos vonala természetes élőhelyeiken megtalálható, illetve a világ különböző génbankjaiban 

elérhető, de többségük kedvező genetikai adottságait még nem aknázták ki. Az Aegilops és Agropyron fajok a 

búzával ivaros úton keresztezhetők, és a kedvező tulajdonságok a hibridekből további visszakeresztezésekkel a 

termesztett búzába beépíthetők, így a nemesítés számára jelentős géntartalékot jelentenek. 

A búza termesztett rokonai között is találunk olyan fajokat, amelyek a búzával ivaros úton keresztezhetők és 

olyan hasznos agronómiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek nem lelhetők fel a Triticum aestivum L. 

fajon belül. A rozs (Secale cereale L.) a búzánál betegségekkel (levélrozsda, lisztharmat) szemben ellenállóbb, 

illetve a termesztés körülményeivel, a talajjal szemben igénytelenebb. Az árpa (Hordeum vulgare L.), a másik 

fontos termesztett gabonafélénk, számos értékes, a búzától eltérő tulajdonsággal bír. Az őszi árpa az őszi 

búzánál általában egy héttel korábban aratható. Egyes árpa genotípusok kiváló só- és szárazságtűrők, továbbá a 

minőségi paraméterek tekintetében is fontos különbségek figyelhetők meg a két faj között. 
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Ismert, hogy a termesztett búzafajtákba beépített rezisztenciagének (levélrozsda, szárrozsda, lisztharmat) 

többsége rokon, többnyire vad fajokból ered, mégis ezek száma rendkívül csekély a létező rezisztens 

génforrások számához viszonyítva. Ennek alapján várható, hogy a rokon fajok genetikai tartalékainak 

kiaknázása a jövőben is folytatódni fog. A faj- és nemzetségkeresztezéssel előállított idegen fajú transzlokációk 

létrehozásának legnagyobb akadálya, hogy ezeknek az anyagoknak az előállítása általában évtizedekig tart. A 

hibrid előállítása után több éven keresztül végzett citológiai azonosítás szükséges a már csak egy idegen fajú 

kromoszómát hordozó addíciók kiválogatásához, majd ismét több éves munkával lehetséges a már csak egy 

kromoszómaszakaszt hordozó transzlokációk létrehozása, azonosítása. A búzanemesítés azonban igényli az új 

genetikai források létrehozását. 

2. A faj- és nemzetséghibridek előállításának rövid 
története 

Az első tudatos fajkeresztezés Koelreuter (1760) nevéhez fűződik (in Belea, 1986). Majdnem ugyanebben az 

időben Linné (1758) is beszámol Tragopogon porrifolius × T. pratensis hibridek előállításáról. A kezdeti 

fajkeresztezések célja elsősorban a különböző fajok rokonsági viszonyainak, a faj határainak megállapítása volt. 

A termesztett búza és a rokon fajai között a keresztezéseket a XIX század derekán kezdték el, majd a század 

vége felé egyre többen és egyre eredményesebben végezték. 

Az első búza (Triticum) × tarackbúza (Agropyron) és búza (Triticum) × rozs (Secale) hibridek előállításáról 

Wilson számolt be 1876-ban. Sikeres próbálkozásainak hatására a későbbi évtizedekben intenzív kutatások 

kezdődtek mindkét kombinációban új hibridek előállításának céljával. A búza × rozs keresztezések 

eredményeként ma már Magyarországon is több mint 100 ezer hektáron termesztik a tritikálét, amely a 

fajkeresztezésekből származó első szintetikus növényfaj (Kiss, 1968). Szintén ebből a kombinációból ered az 

1RS.1BL búza-rozs transzlokáció, amely ma már több száz búzafajtában kimutatható, így a világ 

búzatermesztésében több millió hektáron jelen van (Bedő és mtsai, 1993). A búza × tarackbúza keresztezések 

legszélesebb körben elterjedt eredménye az Lr19 rozsdarezisztencia gén átvitele a termesztett búzába, amely 

különböző országokban szintén számos búzafajtában kimutatható. Hasznos rezisztenciagéneket vittek át a 

búzával szoros rokonságban álló T. timopheevii (Zhuk.) Zhuk. ssp. timopheevii és ssp. armeniacum (Jakubz.) 

van Slageren (szinonima ssp. araraticum Jakubz.) fajokból és számos Aegilops fajból (Ae. umbellulata Zhuk., 

Ae. ventricosa Tausch, Ae. speltoides Tausch, Ae. longissim

Sm.) is a termesztett búzába. 

A búza × tarackbúza keresztezések egyik kiemelkedő eredménye a Sudárka fajta előállítása (Szalai Dezső 

nemesítette Martonvásáron), amely egy Triticum aestivum × Thinopyrum ponticum (korábbi nevén Agropyron 

elongatum) részleges amfiploid. Ez az amfiploid nagy fehérjetartalommal rendelkezik, betegségekkel 

(levélrozsda, lisztharmat) szemben ellenálló és évelő. 

A gabonafélék mellett jelentős faj- és nemzetségkeresztezést végeztek számos termesztett növényfajjal, többek 

közt a burgonyával (Solanum fajok), repcével, káposztafélékkel (Brassica fajok), tökkel (Cucurbita fajok), 

napraforgóval (Helianthus fajok) és a dohánnyal (Nicotiana fajok). 

3. A faj- és nemzetséghibridek előállításának 
technikája 

3.1. Keresztezhetőség, inkompatibilitás 

A különböző fajok közti mesterséges keresztezések előfeltétele az öntermékenyülő növényeknél a portokok 

eltávolítása, azaz a virágok kasztrálása. Fontos a megfelelő klimatikus viszonyok megléte, amely természetben a 

reggeli, nem túl meleg, párás időszakot jelenti, ez klímakarában pontosan szabályozható. A fajok közti 

inkompatibilitás leküzdésére az utóbbi években sikerrel alkalmaztak növényi hormonokat, giberellinsavat, 

szintetikus auxint vagy citokinint. Egy fajon belül is megfigyelhetők rokon fajokkal jól és kevésbé kereszteződő 

genotípusok, a keresztezhetőség génjét búzában Kr-el jelölik. 

3.2. F1 hibrid csírázása 
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A keresztezés sikeressége, a megtermékenyülés végbemenetele után a hibrid embriók fejlődése általában 

elmarad a normál embrióétól, elsősorban az endospermium fejletlensége miatt. A kettős megtermékenyítés 

során a petesejtből embrió fejlődik, a diploid központi sejtből viszont a triploid endospermium. A szülőpartner 

fajok különböző kromoszómaszámú sejtjeinek egyesülésekor az endospermium fejlődése zavart, nem megfelelő. 

A hibrid embriók szemből való kiemelésével, majd in vitro mesterséges táptalajon való felnevelésével 

életképesebb hibridek hozhatók létre. Egyes esetekben pl. búza × árpa keresztezés, nem is állítható elő fajhibrid 

embriókultúra alkalmazása nélkül. Embriókultúrában az F1 hibrid szemek sokszor eredményesebben 

csíráztathatók, mint az éréskor betakarított szemek. Búza × rozs hibridek esetében az endospermium 

fejletlensége szemmel látható, a szemek sokszor aszottak (shrivelled), nagy hányaduk nem csírázik. 

3.3. F1 hibrid sterilitása 

A sikeresen előállított, csíráztatott, majd felnevelt F1 hibridek általában sterilek. A különböző eredetű genomok 

a meiózis során általában nem párosodnak, a kromoszómák szétválása rendellenes, ennek eredményeként steril 

pollenszemek képződnek. Esetenként bizonyos fokú nőfertilitás megfigyelhető, azaz az egyik szülőfaj 

pollenjével megporozva esetleg visszakeresztezett (backcross) szemek állíthatók elő. A sterilitás leküzdésének 

leggyakoribb módja a hibridek kromoszómaszámának megkettőzése kolchicinkezeléssel. A két szülői haploid 

genom megkettőzésével az F1 hibridekből amfidiploidok állíthatók elő, amelyek mindkét szülői faj teljes 

genomját tartalmazzák. Ebben az esetben a kromoszómák párosodása már normális és fertlis pollenszemek 

képződnek. 

3.4. F1 hibridekben a kromoszómák azonosítása 

Korábban a morfológiai vizsgálatok alapján állapították meg, hogy a hibridek hordozzák a szülők tulajdonságait, 

ma viszont a faj- és nemzetséghibridekben molekuláris szinten is kimutatható a szülői genomok jelenléte. Az in 

situ hibridizáció kiválóan alkalmas a hibridek molekuláris citogenetikai elemzésére. Fluoreszcens in situ 

hibridizációval különböző DNS próbák alkalmazásával az egyes fajok kromoszómái azonosíthatók, így 

megállapítható, hogy a hibridekben a szülői fajok kromoszómái jelen vannak-e. Nagyon fontos módszer a 

genomi in situ hibridizáció (GISH), melynek során az egyik faj teljes genomi DNS-ét jelöljük próbaként, a 

másik szülői faj DNS-ét blokkoló DNS-ként adjuk a hibridizációs keverékhez. Ezzel a módszerrel a különböző 

eredetű genomok a hibridben kimutathatók. A GISH előnye, hogy a különböző fajok kromoszómái közti 

átépülések pontosan detektálhatók, a transzlokációs töréspont helye akkor is megállapítható, ha nincsenek 

jellegzetes FISH sávok az adott régióban. 

4. Idegen fajú addíciós vonalak előállítása 

A búza hexaploid természete miatt jól tolerálja az euploid kromoszómaszámtól való eltérést, ezért lehetséges a 

búzából aneuploid vonalak létrehozása, azaz ennél a fajnál a "kromoszóma engineering" módszerének 

alkalmazása. A hibridekből búzával végzett visszakeresztezésekkel addíciós vonalak állíthatók elő, amelyek az 

idegen fajnak már csak egy pár kromoszómáját tartalmazzák a búza genom mellett. Ezek a vonalak az euploid 

kromoszómaszámtól való eltérésük miatt a búzánál kevésbé életképesek, de alkalmasak arra, hogy 

meghatározzuk, hogy az idegen faj kedvező tulajdonságaiért felelős gének, pl. betegségrezisztencia gének mely 

kromoszómákon lokalizáltak. Az idegen fajú addíciós vonalak fenntartása állandó citológiai kontrollt igényel, 

hiszen a meiózis során a különböző fajok sejtosztódási ciklusaiban meglevő eltérések miatt az idegen 

kromoszóma esetleg elveszhet. Megtermékenyítéskor az egy idegen kromoszómát tartalmazó pollenszemek 

kevésbé versenyképesek, mint a normál haploid búza kromoszómakészletet tartalmazó gaméták, így az utódok 

közt előfordulhatnak már redukálódott kromoszómaszámú egyedek. 

Az idegen fajú addíciós vonalak a fajidegen génátviteli munkában köztes formáknak tekinthetők, hiszen 

gyakorlati termesztésre nem alkalmasak, de kiváló kiindulási alapanyagai lehetnek az idegen faj egyes 

tulajdonságainak a beépítésére a búzába. Az idegen fajú addíciós vonalak előállítására többféle módszert 

dolgoztak ki, amelyek közül legismertebb az O’Mara (1940) által ismertett technika. Módszerének lényege, 

hogy az F1 hibridből kolchicin kezeléssel amfidiploidot állítanak elő, amelyet visszakereszteznek búzával. A 

módszert búza-rozs addíciós vonalak előállítására írta le, így az amfidiploidok búzával való visszakeresztezése 

után első lépésben 49 kromoszómaszámú BC1 növények előállítása várható, amelyek a 42 búza kromoszóma 

mellett a rozs teljes haploid kromoszómakészletét tartalmazzák. További visszakeresztezések során a rozs 

kromoszómák száma redukálódik, és már a második visszakeresztezés után is kiválogathatók monoszómás 

addíciós vonalak, amelyek a búza genom mellett már csak egy rozs kromoszómát tartalmaznak. A monoszómás 
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addíciók öntermékenyítése után várható diszómás addíciók létrejötte, amennyiben az idegen (rozs) kromoszóma 

a petesejten és a hímivarsejten keresztül is átadódik. 

A diszómás addíciós vonalak létrejöttének az aránya a monoszómás addíciós vonalakból sokkal kisebb, mint az 

a mendeli törvények alapján várható lenne, miután az idegen kromoszómát hordozó hímivarsejtek kevésbé 

kompetitívek, mint a normál kromoszómaszámú gaméták. Általában a diszómás addíciós vonalak előfordulása a 

monoszómás addíciós vonalak utódai közt 3-4%, de ez fajonként és kromoszómánként is változik. 

Martonvásáron új búza (Martonvásári 9 kr1)/ árpa (Igri) 2H, 3H, 4H, 6HS és 7H diszómás addíciós vonalakat 

válogattak ki a monoszómás addíciós vonalak önmegporzása után (Molnár-Láng és mtsai, 2007; Szakács és 

Molnár-Láng, 2010). 

Az idegen fajú diszómás addíciós vonalak előállítása a monoszómás addíciókból megvalósítható dihaploidok 

létrehozásán keresztül is. Monoszómás búza/árpa addíciókat Hordeum bulbosummal keresztezve, a 

kromoszóma elimináció után 22 kromoszómaszámú haploidokat állítottak elő, melyek kolhicin kezelése után 

diszómás addíciókat kaptak. Ezt a módszert akkor érdemes alkalmazni, ha önmegporzáskor az idegen 

kromoszóma pollenen keresztüli átjutási gyakorisága nagyon kicsi. Martonvásáron a monoszómás búza/árpa 

addíciók kukoricával végzett megporzása révén állítottak elő diszómás addíciókat az őszi búza genomjában 

(Linc és Molnár-Láng, 2003). Búza-idegenfajú addíciós sorozatokat hoztak létre korábban számos 

kombinációban (búza-rozs, búza-árpa, búza-Agropyron, búza-Aegilops fajok). 

Martonvásáron búza × Aegilops biuncialis Vis. hibridekből kolhicinkezeléssel amfidiploidokat állítottak elő 

(Logojan és Molnár-Láng, 2000). A keresztezések célja volt az Ae. biuncialis szárazságtűrésének beépítése a 

termesztett búzába. Az amfidiploidok búzával való többszörös visszakeresztezése, majd öntermékenyítése után 

búza/Ae. biuncialis diszómás addíciós vonalakat válogattak ki, amelyek a búza genom mellett az Ae. biuncialis 

2M, 3M, 7M, 3U és 5U kromoszómapárját tartalmazzák (Schneider és mtsai, 2005) Az addíciós vonalak 

alkalmasak arra, hogy meghatározzák, hogy az Ae. biuncialis faj szárazságtűrésért felelős génjei (komplexumai) 

mely kromoszómákon helyezkednek el. Az egyes kromoszómák hatásának vizsgálata után megkezdődhet az 

adott kromoszómából történő génátviteli munka, amely indukált kromoszóma törések révén valósítható meg. A 

búza-idegen fajú addíciós vonalak kiváló kiindulási anyagai a további génátviteli munkáknak, ezekből a 

vonalakból idegen fajú szubsztitúcók, majd transzlokációk állíthatók elő. 

5. Idegen fajú szubsztitúciók előállítása 

Az idegen fajú szubsztitúciókban egy idegen fajú kromoszómapár helyettesít egy pár kromoszómát a recipiens 

fajban. A szubsztitúciók az addíciós vonalaknál is jobban használhatók az idegen fajú kromoszómákon 

lokalizált gének térképezéséhez és a génátviteli munkákban is, azonban előállításuk nehezebb és hosszabb időt 

vesz igénybe. Az idegen fajú szubsztituciók elállításának bevált módszere az idegen fajú diszómás addíciós 

vonalak keresztezése a monoszómás vonalakkal. A keresztezés után kiválogatják a 42 kromoszómaszámú 

vonalakat, amelyek genomkonstitúciója várhatóan 20 búza II + 1 búza I + 1I idegen fajú kromoszóma. Ezeknek 

a növényeknek öntermékenyített utódai közül kiválogathatók a 20 pár búza kromoszóma mellett egy pár idegen 

fajú kromoszómát hordozó egyedek. Martonvásáron a 4D búza kromoszómapár helyett 4H árpakromoszómapárt 

tartalmazó idegen fajú szubsztitúciós vonalat állítottak elő a Martonvásári 9 kr1 búza genomban és vizsgálták 

ennek a kromoszómának a hatását a búza egyes morfológiai és agronómiai tulajdonságaira. 

Sikerült több rokon faj kromoszómapárját behelyettesíteni a búzába, így több rozsfajtából építettek be 

különböző kromoszómákat a búzába a homeológ kromoszómapárok helyére. Az árpából eddig a Betzes tavaszi 

árpafajta egyes kromoszómáit helyettesítették be a megfelelő homeológ kromoszómák helyére a Chinese Spring 

tavaszi búzafajtába. Szubsztitúciókat hoztak létre különböző Aegilops (Ae. umbellulata, Ae. comosa, Ae. 

caudata L. , Ae. peregrina Hack. in J. Fraser, Ae. longissima, Ae. sharonensis Eig., Ae. bicornis Forssk.) és 

- 

Dewey; Agropyron intermedium (Host) Beauv. - szinonima: 

 

6. Idegen fajú traszlokációk indukálása különböző 
módszerekkel 

A transzlokációk létrehozásának célja, hogy már csak az adott tulajdonságokért felelős génkomplexumokat 

vigyük át a búzába. Az idegenfajú transzlokációk létrehozásakor meghatározó jelentőségű, hogy az átvinni 
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kívánt tulajdonság olyan fajban található-e meg, amely a búzával homológ genomot tartalmaz, vagy az egy 

homeológ genomon található meg. Búzával homológ genomot tartalmaznak a Triticum monococcum L. (AA), a 

T. urartu (AA), a T. boeticum (AA), a T. turgidum L. (AABB) vad és termesztett változatai és az Aegilops 

tauschii (DD). Az ezekkel a fajokkal létrehozott hibridekben a búza és a rokon faj homológ genomjai között 

természetes homológ kromoszómapárosodás folyamán végbemenő crossing over során létrejöhetnek 

rekombinációk. A búzával homológ genomokat tartalmazó fajokat a búza elsődleges génforrásának nevezzük. 

A búza másodlagos génforrásainak azokat a Triticum és Aegilops fajokat tekintjük, amelyeknek legalább egyik 

genomja homológ a búzával. Ide tartozik a tetraploid T. timopheevii és a T. timopheevii ssp. araraticum továbbá 

a Sitopsis szekcióba tartozó S genommal rendelkező Aegilops fajok, amelyek a búza B genomjával mutatnak 

hasonlóságot. Ezekből a fajokból is már számos reziszteciagént vittek át a búzába . A búza harmadlagos 

génforrásai körébe azok a fajok tartoznak, amelyek nem tartalmaznak a búzával homológ genomokat. Az 

ezekkel a fajokkal létrehozott hibridekben nem várható a búza és az idegen fajú kromoszómák között párosodás, 

majd rekombináció, ezért az ezekből a fajokból tervezett génátvitelhez más módszerek szükségesek 

6.1. Centrikus fúzió indukálása 

A teljes kromoszómakarok átvitelét elősegíti, hogy meiózisban az univalensek centroméránál törnek, és a törött 

végek egyesülhetnek. A homeológ rekombinációk létrejöttének érdekében az idegen fajú adddíciós vonalakat 

búza monoszómokkal keresztezik, és az utódok közül kiválogatják a 20 búza II + 1 búza I +1 idegen I 

kromoszómát hordozó vonalakat, ahol várható a búza és az idegen fajú kromoszóma párosodása. A megfelelő 

monoszómok kiválogatásával irányítható, hogy mely kromoszómák közt történjen átépülés. Ezzel a módszerrel 

nagy arányban állíthatók elő kompenzáló transzlokációk. 

6.2. Homeológ párosodás indukciója 

Nem homológ kromoszómák közti átrendeződések kiváltásnak egyik lehetséges módja a búza 5B 

kromoszómáján található Ph1 gén kiiktatásával, 5B monoszómákkal illetve Ph gént nem tartalmazó mutáns 

vonalak felhasználásával a homeológ kromoszómák párosodásának elősegítése, amely transzlokációk 

létrejöttéhez vezet. Az 5B búzakromoszómán a Ph1 gén hatását a nem homológ kromoszómák párosodására 

először 1968-ban írták le. A termesztett búza hexaploid jellege miatt kialakult egy olyan mechanizmus, amely 

gátolta, hogy az egymással homeológ A, B és D genom kromoszómái egymással meiózisban párosodjanak, azaz 

ez biztosította, hogy minden kromoszóma a saját homológ párjával alkosson bivalenst. Ennek a génnek a 

hiányában megfigyelték, hogy nagy arányban párosodtak a búza és a vele keresztezett idegen faj kromoszómái. 

Gyengébb hatású Ph2 gént a búza 3D kromoszómáján is lokalizáltak. A Chinese Spring búzafajtából állítottak 

elő először Ph mutáns vonalat, amelyet vad fajokkal keresztezve a későbbiekben idegen fajú transzlokációkat 

hoztak létre. 

A búza Ph génjének hatását elnyomó, szupresszor PhI gént írtak le az Ae. speltoidesben. Később ezt a gént 

sikeresen vitték ét a Chinese Spring búzafajtába és egy PhI gént hordozó, vad fajokkal nagyfokú 

kromoszómapárosodást mutató búza vonalat állítottak elő. Indukált homeológ párosodás révén vittek át 

sárgarozsda rezisztenciát az Ae. comosaból, levélrozsda rezisztenciát az Agropyron elongatumból és az Ae. 

speltoidesből és szárrozsda rezisztenciát az Ae. speltoidesből. A homeológ párosodás útján létrejövő 

transzlokációk előnye, hogy ezáltal kompenzáló típusú átépülések jönnek létre, amelyekben az idegen fajból 

származó kromoszómaszakasz általában pótolja a búzából kieső kromoszóma-szegmentumot. 

6.3. Transzlokációk előállítása kromoszómatörések 
indukálásával 

A búzával távolabbi rokonsági kapcsolatban álló fajok (Secale, Agropyron, Hordeum, Haynaldia) kromoszómái 

azonban sokszor még a Ph gén hiányában sem párosodnak a búza kromoszómákkal, ezért az ezekből a fajokból 

történő génátvitel kiváltásához sokszor más módszerek szükségesek. A kromoszómák törését többféle úton is 

elérhetjük, röntgen sugárzással, kémiai mutagénekkel, vagy akár szövettenyésztéssel is. A létrejött tört végek 

ezután újraegyesülhetnek a búza kromoszóma szegmentumaival. A módszer előnye, hogy viszonylag nagy 

gyakoriságal állíthatók így elő transzlokációk, elérhető, hogy egy kromoszómakarnál kisebb szakasz épüljön át, 

hátránya viszont, hogy legtöbbször nem kompenzáló típusú átépülések kialakulásához vezet. 

Röntgensugárzással először Sears-nek sikerült (1956) az Ae. umbellulata levélrozsda rezisztenciáját átvinni a 

búzába. Később számos fontos rezisztenciagént vittek át rokon fajokból (Agropyron elongatum, A. 

intermedium, Secale cereale L.) ezzel a módszerrel a búzába. 
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Az utóbbi évtizedekben megfigyelték, hogy a szövettenyészetből regenerált növényekben különböző 

kromoszómaszám és szerkezetbeli megváltozások tapasztalhatók, amelyek felhasználhatók az intergenerikus 

hibridek kromoszóma manipulációjára. A szövettenyésztés felhasználásával sikerült az árpa sárga törpeség 

vírussal (BYDV) szembeni rezisztenciát átvinni a Thinopyrum intermediumból a búzába. Különböző búza-árpa 

transzlokációkat állítottak elő Molnár-Láng és mt.sai (2000) szövettenyészetben regenerált búza-árpa hibridek 

utódaiban, amelyeket genomi in situ hibridizációval mutattak ki. 

A kromoszómák törését különböző genetikai módszerekkel is kiválthatjuk. Megfigyelték, hogy búza/Aegilops. 

cylindrica Host. addíciós vonalak előállítása során az Ae. cylindrica kromoszómák jelenléte a búza genomban 

átrendeződéseket és deléciókat hoz létre. Későbbiek során azonosították, hogy a gametocid gén az Ae. 

cylindrica 2C kromoszómáján helyezkedik el. Különböző idegen fajú addíciós vonalakat az Aegilops cylindrica 

2C kromoszómáját tartalmazó addíciós vonallal keresztezve számos új búza-árpa, búza-rozs transzlokációt 

hoztak létre. 

7. Martonvásáron végzett faj- és 
nemzetségkeresztezések 

Martonvásáron az utóbbi évtizedekben a búza × árpa, búza × rozs, búza × Aegilops, búza × Agroypron 

hibrideket hoztak létre, amelyekből amfidiploidokat, addíciós, szubsztitúciós és transzlokációs vonalakat 

állítottak elő (Lángné Molnár Márta, MTA doktori értekezés, 2006). A hibridekben és utódaikban az idegenfajú 

kromoszómák kimutatására és azonosítására molekuláris citogenetikai módszereket (GISH, FISH) és 

molekuláris markereket használtak. 
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Chapter 12. CITOGENETIKA ÉS 
MOLEKULÁRIS CITOGENETIKA 

Lángné Molnár Márta, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár 

1. Citogenetika 

Citogenetikának nevezzük a genetika és a citológia társtudományát, amely a kromoszómák eredetét, 

szerkezetét, genetikai funkcióját, a mitotikus és a meiotikus sejtciklusban való viselkedését vizsgálja (Sutka, 

2004). Az elnevezést Sutton vezette be 1903-ban. 

1.1. A kromoszóma definiciója 

A kromoszóma elnevezés görög eredetű, jól festődő testecskét jelent (kromo - festődő, szóma - testecske). A 

kromoszómák első leírása Waldeyertől (1890) származik. A XIX. század végére, elsősorban Weismann 

vizsgálatai nyomán fokozatosan elfogadták azt az elképzelést, hogy a kromoszómák az öröklődés anyagi 

hordozói. 

A kromoszóma elnevezés görög eredetű, jól festődő testecskét jelent (kromo - festődő, szóma - testecske). A 

kromoszómák első leírása Waldeyertől (1890) származik. A XIX. század végére, elsősorban Weismann 

vizsgálatai nyomán fokozatosan elfogadták azt az elképzelést, hogy a kromoszómák az öröklődés anyagi 

hordozói. 

Az eukarióta szervezetekben a kromoszómák DNS-ből és fehérjéből állnak. Az eukarióta kromoszómákban a 

fehérje : DNS aránya 2:1. A kromoszóma szerveződése négy alapszinten történik: 

1. elsődleges: nukleoszómák 

2. másodlagos: szolenoidok 

3. harmadfokú: hurkok 

4. negyedfokú: kondenzált kromoszómák 

A prokarióta sejtek DNS-e csupasz, fehérjék csak korlátozott mértékben és időlegesen kapcsolódnak hozzá. Az 

eukarióta szervezetekban az örökítő anyag bonyolult szerkezetű és összetételű nukleoproteinba, kromatinba 

szerveződik, amely tehát az eukarióta sejtmagi DNS - fehérjékkel képzett komplexumát jelenti. Kondenzált 

kromoszómák a sejtosztódás során csak rövid ideig figyelhetők meg, kb a sejt életének 3-10%-ában, elsősorban 

a mitózis metafázisában. A kromoszómák despiralizált állapotban azonban a teljes sejtciklusban jelen vannak. 

1.2. A kromoszómák morfológiája 

A kromoszómák morfológiája általában a sejtosztódáskor, a mitózis metafázisában tanulmányozható. A 

kromoszómák fő alkotóelemei a kromoszómakarok és a centroméra. A karok találkozásánál az elsődleges 

befűződésben található a centroméra és a kinetochor. Sejtosztódáskor a centromérában időlegesen megjelenő 

kinetochorhoz kapcsolódnak a húzófonalak, melyek a két pólus felé húzzák a kromoszómákat alkotó testvér 

kromatidákat. A kromoszómákon belül a centroméra elhelyezkedése szerint megkülönböztetünk hosszú és 

rövid karokat. A hosszú kar jelölése q vagy L (long), a rövid karé p vagy S (short). 

Néhány kromoszóma másodlagos befűződést is tartalmaz. A másodlagos befűződés feletti rövid 

kromoszómaszakaszt szatellitnek nevezzük. A szatellites kromoszómák a sejtmagvacskával kapcsolódnak, ezért 

a másodlagos befűződést nukleólusz-organizáló régiónak (NOR) is nevezik. 

A kromoszómák végét telomérának hívjuk. A kromoszómakarok aránya fontos morfológiai bélyeg, melynek 

alapján sok kromoszóma beazonosítható. A centroméra helyzete alapján megkülönböztetünk metacentrikus, 

szubmetacentrikus, akrocentrikus és telocentrikus kromoszómákat. A metacentrikus kromoszómák mindkét 

karja közel hasonló hosszúságú. A szubmetacentrikus kromoszóma egyik karja kicsit hosszabb mint a másik. Az 
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akrocentrikus kromoszóma egyik karja nagyon rövid a másikhoz képest. A telocentrikus kromoszómának egyik 

karja hiányzik, a centroméra a kromoszóma végén van. 

A kromoszómák alakja, mérete és száma egy adott fajra jellemző. A kromoszómák alakja, nagysága és száma 

által jellemzett kromoszóma készletet kariotípusnak nevezzük. A lefényképezett, kivágott, páronként sorba 

rendezett kromoszómakészletet kariogramnak hívjuk. Az idiogram a kariogram grafikus ábrázolása. 

A kromoszómák mérete változatos, 0,2 μm-től 50 μm-ig terjed. A hagyományos citogenetikai vizsgálatoknak 

kedvelt modellnövénye volt a lóbab (Vicia faba), mely nagyméretű (15-25 μm) kromoszómákkal rendelkezik, 

illetve a rozs. Nagyon kis (1-2 μm) kromoszómái vannak a lúdfűnek (Arabidopsis thaliana), amely azonban ma 

a molekuláris genetikai vizsgálatok modellnövénye. A búza kromoszómák mérete 8 μm-től 13 μm-ig terjed, a 

humán kromoszómák 4-6 μm hosszúságúak. 

A kromoszómák száma fajonként nagyon változatos. A legkevesebb kromoszómával a fonalférgekhez 

(Nematoidea) tartozó Ascaris megalocephala rendelkezik (2n=2), legtöbbel pedig az Ophioglossum fajok 

(2n=1260). 

1.3. Kromoszóma sávozási módszerek 

Casperson és munkatársai (1968) a Vicia faba kromoszómáin megfigyelték, hogy kinakrinnal (quinacrin - Q) és 

kinakrin mustárral (quinacrine mustard - QM) való festés és ultraibolya fénnyel történő megvílágítás után a 

kromoszómákon jellegzetes fluoreszcens mintázat jelent meg. Ezzel megalapozták a kromoszóma sávozási 

módszereket, és ezt a festést Q-sávozásnak nevezték el. 

A Giemsa sávozási módszert az egyik első in situ hibridizációs kísérlet melléktermékeként figyelte meg Pardue 

és Gall (1970). Kontrasztfestékként alkalmazva a Giemsa festéket, sötétebben festődő sávokat figyeltek meg a 

centroméra körüli régióban egér kromoszómákon. Megfigyelésük alapján dolgozták ki a C és a G sávozási 

technikákat először a humán, majd a növényi kromoszómák azonosítására. A C-sávozás elnevezését onnan 

kapta, hogy elsősorban a konstitutív heterokromatint festi. 

A kromoszómákon sötétebben festődő sávokat heterokromatinnak, a gyengén festődő sávokat pedig 

eukromatinnak nevezzük. A heterokromatinnak két típusa van: konstitutív és fakultatív heterokromatin. A 

konstitutív heterokromatin a fajra jellemző és mindig megjelenik. A fakultatív heterokromatin csak bizonyos 

fázisokban, sejtekben figyelhető meg. 

A heterokromatinra jellemző: 

• erősen festődik, 

• repetitív szekvenciákat tartalmaz, 

• nem hordoz átíródó géneket 

• erősen kondenzált 

• később replikálódik a sejtosztódás során. 

Az eukromatinra jellemző: 

• kevésbé festődik, 

• kevésbé kondenzált, 

• átíródó géneket tartalmaz. 

A humán kromoszómák azonosítását sávozási technikával már 1971-ben kidolgozták, növényi kromoszómák 

standard C-sávos kariotípusát évtizedekkel később írták le. A búza egységes C-sávos kariotípusát 1991-ben 

fogadták el, bár már a 70-es évek elején megkezdték a búza és a rokon fajok kromoszómáinak azonosítását. 

Hazánkban Hadlaczky és Belea (1975) az evolúciós kutatásokban az elsők közt alkalmazta a Giemsa festést a 

búzában a B genom eredetének tisztázására. 
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2. Molekuláris citogenetika 

A molekuláris citogenetika a citológia és a molekuláris genetika társtudománya, amely a kromoszómák 

eredetét, szerkezetét, genetikai funkcióját, a mitotikus és a meiotikus sejtciklusban való viselkedését molekuláris 

szinten vizsgálja. 

2.1. Az in situ hibridizáció rövid története és alkalmazási területe 

A in situ hibridizáció (ISH) alkalmas arra, hogy nukleinsav szekvenciákat (DNS vagy RNS) a biológiai 

anyagban, a sejten belül (citoplazmában, sejtalkotókban vagy kromoszómákon) kimutassunk (Leitch és mtsai, 

1994). Az in situ hibridizáció alapvetően abban különbözik más DNS hibridizációs technikáktól, hogy a 

vizsgálni kívánt szekvenciát a sejten belül „in situ” mutatjuk ki, és nem egy membránra felvitt, izolált DNS-hez 

hibridizálunk. 

Az in situ hibridizáció alkalmas a kromoszómák fizikai térképének elkészítésére, a kromoszómák szerkezeti 

megváltozásainak elemzésére, a kromoszómák és genomok evolúciójának és működésének vizsgálatára, a 

génexpresszió tanulmányozására, a szövetekben vírusok és baktériumok kimutatására, a transzformált 

szekvenciák kimutatására. Az első in situ hibridizációs kísérletet Gall és Pardue végezte 1969-ben, melynek 

során repetitív szekvenciákat lokalizáltak radioaktívan jelölt RNS próbák segítségével dél-afrikai karmosbéka 

(Xenopus laevis) sejtekből készített preparátumokon. Az izotópos jelek hosszadalmas rögzítése és veszélyessége 

miatt a kutatók a későbbiekben áttértek a nem izotópos jelölési módszerekre az in situ hibridizáció során. 

Elterjedt a biotin és a digoxigenin alkalmazása a jelölésben, amelyeket ellenanyagokkal detektáltak. A 

detektálást kezdetben enzimatikus úton végezték, majd később az ellenanyagokhoz fluorokrómokat kapcsolva 

lehetővé tették a hibridizációs jelek fluoreszcens mikroszkópokban való kimutatását (Langer-Safer et al. 1982). 

A későbbiek során közvetlenül a fluorokrómokkal jelölt nukleotidokat építették be a próbákba. A fluorokrómok 

használatára alapozott in situ hibridizációt, amely lehetővé tette a hibridizációs jelek fluoreszcens 

mikroszkópban való könnyű detektálhatóságát, fluoreszcens in situ hibridizációnak (FISH) nevezték el. 

Az in situ hibridizációt először 1983-ban kezdték növényi kromoszómák vizsgálatára alkalmazni. Az első nem 

izotópos in situ hibridizációt Rayburn és Gill végezték búza kromoszómákon 1985-ben. A fluoreszcens in situ 

hibridizáció alkalmazásakor 1991-ben bevezették a multicolour „többszínű” in situ hibridizációt, melynek során 

több próbát különböző színű fluoreszcens festékkel megjelölve egyidejűleg lehetett hibridizálni és detektálni a 

preparátumon. A multicolour FISH több próba egyidejű hibridizálásával megkönnyítette a kromoszómák 

azonosítását. Egyes repetitív DNS próbák a hibridizáció során a kromoszómákon jellegzetes mintázatot adnak, 

melyek ennek alapján azonosíthatók. A FISH mintázat alapján korábban kidolgozták a humán kromoszómák 

FISH kariotípusát, majd az egyes növényfajok, többek közt a búza, a rozs, az árpa és egyéb kultúr és vad fajok 

kromoszómáit írták le. 

Az in situ hibridizáció egyik érdekes változata a genomi in situ hibridizáció (GISH), melyben egy poliploid faj 

egyik genomját, vagy egy fajhibridben az egyik szülőpartner faj teljes genomját használják próbaként. A GISH 

lehetővé teszi a hibridekben az egyik szülőpartner genomjának kimutatását, majd az utódokban az egyik szülő 

kromoszómáinak nyomonkövetését. A GISH a két faj genomjának különbözőségén alapszik, elsősorban a 

genom-specifikus repetitív DNS szekvenciákban való eltérés teszi lehetővé a fajspecifikus in situ hibridizációt. 

Ez a módszer nagyon hasznos a növényi faj- és nemzetséghibridek tanulmányozására, az utódokban az idegen 

fajból eredő kromoszómák, kromoszóma-fragmentumok, átépülések kimutatására. 

Az in situ hibridizációban a legnehezebb és a legizgalmasabb feladat az egyedi gének kimutatása, melynek 

elsősorban a módszer érzékenysége szab gátat. Az első egyedi gén kimutatásáról 1981-ben számoltak be, 

amikor az inzulin gént mutatták ki az 1-es humán kromoszómán radioaktívan jelölt próbák segítségével. 

Növényeknél csak elszórtan jelentek meg publikációk egyedi gének kimutatására és ezek is többnyire nehezen 

vagy nem voltak reprodukálhatók. Áttörést jelentett az egyedi szekvenciák kimutatásában a kinyújtott DNS 

szálakon (DNS fiber) végzett in situ hibridizáció (Fiber FISH). A DNS szálakon végzett FISH érzékenysége 

jelentősen nagyobb (kb 1 kbp), mint a kondenzált mitotikus kromoszómákon végzett in situ hibridizációé. 1996-

ban már sikeresen alkalmazták a módszert a lúdfű (Arabidopsis) és a paradicsom kromoszómáin egyedi gének 

kimutatására. Később 2005-ben szintén ezzel a módszerrel sikerült a rozsban a szekalin lókuszát pontosan 

kimutatni. A kinyújtott DNS-szálakon végzett FISH során a kromoszómák integritása elvész és a hibridizációs 

jel kromoszómális elhelyezkedése nem állapítható meg, ezért ez a módszer nem terjedt el olyan mértékben, mint 

azt korábban várták. A metafázisos kromoszómáknál sokkal hosszabb, de még követhető pachitén 

kromoszómákon végzett in situ hibridizációt kezdték alkalmazni, amellyel új eredményeket értek el a rizsben és 

a lúdfűben. A búza citogenetikai kutatásokban új lehetőséget nyújt az áramlási citométerrel szétválogatott 
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kromoszómákból létrehozott, megnyújtott „superstretched” kromoszómák vizsgálata. Ezzel a módszerrel a 

metafázisban megfigyelhető kondenzált kromoszómák hosszának százszorosára nyújthatók a kromoszómák. Így 

a kimutatható DNS-szekvencia hossza akár 1 kbp–ra is csökkenhet. 

2.2. Az in situ hibridizáció főbb lépései: 

• a biológiai anyagból mikroszkópi preparátum készítése 

• próba jelölése (DNS vagy RNS) 

• a próba és a vizsgálandó anyag DNS-ének denaturálása 

• hibridizálás 

• lemosás 

• detektálás 

• a hibridizációs jel vizsgálata. 

Az in situ hibridizációval kimutatható nukleinsav szekvenciák 

• DNS szekvenciák 

• egyedi vagy alacsony kópiaszámú szekvenciák 

• repetitív szekvenciák 

• tandem ismétlődések 

• elszórt ismétlődések 

• specifikus kromoszómák és genomok (GISH) 

• RNS szekvenciák 

• mRNS szekvenciák 

• Vírus szekvenciák 

• DNS vagy RNS 

2.3. Az in situ hibridizációban alkalmazható próbák 

Az alkalmazott próbát a kimutatni kívánt szekvencia határozza meg. Ha DNS szekvenciát kívánunk kimutatni, 

akkor általában ismert szekvenciájú DNS próbát használunk. Ha RNS-t szeretnénk detektálni, akkor a próba 

elsősorban RNS, de lehet DNS is. 

DNS próbák 

• Klónozott DNS próbák 

A próbák klónozásához egy specifikus DNS szekvenciát beépítenek egy vektorba, ami általában plazmid, 

amit baktériumba transzformálnak. A baktérium szaporodásakor az adott DNS szekvencia is sokszorozódik. 

A felszaporítás után a baktériumból a plazmidot izolálni kell, amely a legtöbb esetben további tisztítás nélkül 

felhasználható próbaként 

• PCR-rel felszaporított próbák 

A teljes genomból PCR technika alkalmazásával a megfelelő primer párok segítségével előállíthatók. Előnyük 

a klónozott próbákkal szemben, hogy nincs szükség a baktérium kultúrák folyamatos fenntartására és a 

plazmid izolálásra. 



 CITOGENETIKA ÉS 

MOLEKULÁRIS CITOGENETIKA 
 

 67  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Szintetikus oligonukleotidok 

DNS szintézissel, mesterségesen előállított, általában 10-50 bázispár hosszúságú DNS szakaszok. 

• Teljes genomi DNS próbák 

A GISH során a teljes genomi DNS-t alkalmazhatjuk próbaként, ha egy fajhibridben a különböző eredetű 

genomokat kívánjuk megkülönböztetni egymástól. A próbaként alkalmazott genomi DNS-t az egyik 

szülőpartner fajból izoláljuk, majd fragmentáljuk és jelöljük. A GISH hatékonyságát elősegíti, ha a másik faj 

jelöletlen teljes genomi DNS-ét a próba többszörös mennyiségében hozzáadjuk. A jelöletlen DNS a másik 

szülőpartner DNS-éhez hibridizál, „lefedi” a hasonló DNS szakaszokat, és így a jelölt próba csak a specifikus 

szekvenciákhoz hibridizál. 

• RNS próbák 

RNS próbákat általában génexpressziós vizsgálatokban alkalmaznak. RNS szekvenciákat a klónozott DNS 

próbákhoz hasonlóan szintén baktériumban klónozva tartanak fent valamilyen vektorba beépítve. 

2.4. A próbák jelölése az in situ hibridizációban 

Radioaktív jelölési módszerek 

Korábban radioaktív jelölést alkalmaztak, amelyben és 32P, 35S, 125I és 3H izotópokkal enzimatikusan jelölték 

a nukleotidokat. A radioaktív izotópos jelölés a módszer számos hátránya (lassúsága, veszélyessége) miatt az 

utóbbi évtizedekben háttérbe szorult. 

Nem radioaktív jelölési módok 

• Direkt jelölés 

A nukleinsavba beépített jelölő molekula mikroszkópban közvetlenül látható. Ilyen pl a Fluorogreen 

(Fluorescein-11-dUTP) vagy a Fluorored (Rhodamin-5- dUTP). 

• Indirekt jelölési mód 

A nukleinsavba beépített jelölő molekula nem látható közvetlenül, kimutatásához még egy másodlagos jelölés 

is szükséges, amely azután a mikroszkópban megfigyelhető. Az indirekt jelölési módszerben általában 

digoxigenint és biotint építenek be a próbába, majd a hibridizálás után a jelet fluorokrómokkal jelölt 

ellenanyagokkal detektálják. Ezután a hibridizációs jel a fluoreszcens mikroszkópban látható. 

A digoxigenin egy szteroid, amely a természetben a Digitalis purpurea és a D. lanata növényekben található 

meg. A digoxigeninhez specifikus ellenanyag kapcsolható, amelynek fluorokrómokkal jelölt változatai a 

vegyszer-kereskedelemben készen kaphatók. A biotin más néven H vitamin, ami többek közt a 

tojásfehérjében fordul elő. A biotinhoz az avidin vagy a streptavidin ellenanyag kapcsolódik, amelynek 

fluorokrómokkal jelölt formái szintén készen kaphatók. 

A direkt jelölés egyszerűbb, kevesebb lépésből áll, azonban az indirekt jelölés érzékenyebb, rövidebb DNS 

szakaszok kimutatására alkalmas. 

Enzimatikus jelölési módszerek 

A jelölés során különböző enzimek működésének eredményeként épül be a jelölt nukleotid a próba DNS vagy 

RNS szálba. 

A különböző jelölési módszerek a következők: 

• In vitro transzkripció 

• Nick transzláció 

• Oligolabelling (random-primed labelling) 

• PCR (polimeráz lánc reakció) technika. 
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A leggyakrabban alkalmazott módszer a Nick transzláció amelynek során két enzim működik: a DNáz I és a 

DNS polimeráz. A DNáz I enzim hasítja a kettős szálú DNS-t és szabad 3’-OH gyököket eredményez. A DNS 

polimeráz beépíti a jelölt nukleotidokat a DNS próbába a ’nick’ 3’-OH végén. Fontos a két enzim megfelelő 

aránya és aktivitása. 

2.5. Fluoreszcens mikroszkóp 

A fluoreszcens in situ hibridizáció eredményének megfigyeléséhez alapvető feltétel a fluoreszcens mikroszkóp 

megléte. A fluoreszcens mikroszkópban a fényt általában egy nagynyomású higanygőz lámpa szolgáltatja, 

amelynek élettartama viszonylag rövid 200-300 óra. 

A mikroszkópban különböző szűrőkészletek biztosítják, hogy az egyes fluorokrómokkal jelölt DNS szakaszokat 

kimutassuk. A szűrőkészletek gerjesztő (excitation fliters) és kibocsátó (emission filters) szűrőkből állnak, 

melyek lehetővé teszik a különböző színű fluorokrómok fluoreszcenciájának szelektív vizsgálatát. Ma már 

általános a nagyérzékenységű digitális CCD kamera használata, amellyel a mikroszkópban látható jel gyorsan 

rögzíthető, lefényképezhető. A fluoreszcens jelölés hátránya a gyors fakulás, ezért fontos a hibridizációs jel 

mielőbbi lefényképezése, majd a számítógépben, vagy külső adathordozókon való tárolása. 

2.6. Az in situ hibridizáció alkalmazásának lehetőségei a jövőben 

A fluoreszcens in situ hibridizáció technikájának folyamatos fejlődésével az utóbbi két évtizedben számos 

kutatási területen kiugróan új eredmények születtek és bizonyos kérdésekben jelentős előrelépés várható a 

jövőben. 

A kromoszómaazonosítás területén ugrásszrű fejlődés volt megfigyelhető a Giemsa technikához képest. 

Egyrészt a többszínű FISH alkalmazása sokkal részletesebb képet nyújtott a kromoszómákról, mint a Giemsa 

festék. Másrészt olyan kisméretű kromoszómák is jelölhetők voltak, amelyek Giemsa festéssel nehezen voltak 

értékelhetők. Előnye még a módszernek, hogy a FISH azonosítás egyes DNS szakaszok térképezésével is 

kombinálható. Nagyon fontos alkalmazási területe az in situ hibridizációnak a GISH, amellyel az utóbbi 

évtizedben számos fajhibrid genomösszetételének pontos vizsgálatát hajtották végre, többek közt számos olyan 

faj- és nemzetséghibridét is, melyeket évtizedekkel korábban állítottak elő, de pontos szerkezetüket nem 

ismerték. A GISH a genomevolúciós kutatásokban, a poliploid fajokban végbemenő átrendeződések 

kimutatásában is fontos módszerré vált. 

Perspektivikus alkalmazási területe az in situ hibridizációnak a kromoszómák fizikai térképezése, hiszen a 

genetikai térkép a rekombinációs gyakoriságon alapszik, amelynek eredményeként torzít a markerek vagy gének 

tényleges fizikai elhelyezkedéshez képest. A nagyfelbontású FISH kidolgozása lehetővé teszi, hogy egyes DNS 

szakaszok helyét közvetlenül a kromoszómákon mutassuk ki. Az interfázisos sejtmag, a „superstretched” 

mitotikus kromoszómák, a meiotikus pachitén kromoszómák vizsgálata a FISH érzékenységének fokozását 

eredményezik, amellyel megoldható a jövőben a kromoszómák szerkezetének minél részletesebb vizsgálata. 
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Chapter 13. ÚJABB GENETIKAI 
MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATI 
JELENTŐSÉGÜK 

Az élő szervezetek működése mind a változó környezethez való alkalmazkodásban, mind az egyedfejlődés 

egymást követő lépéseiben, az információs folyamatoktól függ. A genetikai információ áramlása általában 

egyirányú: a DNS-től az RNS-en át a fehérjéhez. A fehérje-összetétel (aminosav összetételük, mennyiségük, 

aktivitásuk) eredményezi a fenotípust. Ezért az a kérdés, hogy mely génekről történik információ „lehívás”, azaz 

transzkripció, döntő fontosságú. A microarray technika kidolgozásával a gének ezreinek egyidejű vizsgálata 

vált lehetővé. E módszer egyedülálló lehetőséget kínál a membrán transzporterek szabályozásának, valamint 

ezeknek a növény táplálkozásában betöltött szerepének tanulmányozásában. 

Egyre több faj teljes genom szekvenciája érhető el, ezért – elvileg – e fajok minden génjét ismerjük. Így 

megfelelő módszer birtokában a gének térben és időben eltérő kifejeződése megfigyelhető. Ez komprehenzív 

képet ad a gének expressziójáról, amely a környezeti és fejlődési változásokra adott integrált reakciót 

eredményezi. 

A génkifejeződés változásainak mérésére különböző megközelítések ismertek. A legtöbb eljárás a gén-

specifikus próba és a vizsgált gén RNS-e, vagy DNS-e közötti hibridizáción alapul. A klasszikus Northern 

technika szerint a gélelektroforézissel szétválasztott RNS-t filterre visszük át (blottoljuk), majd a kérdéses 

génnel komplementer próbával reagáltatjuk. Minél nagyobb mennyiségben van jelen a vizsgált anyagban a 

kérdéses RNS, annál több próba-nukleinsav hibridizál a filterhez. Ennek mennyisége könnyen megállapítható, 

ha a próbát előzőleg megjelöltük (pl. radioaktív foszforral). 

A hibridizációs technika mellett a polimeráz láncreakción (PCR) alapuló módszerek, mint pl. a kompetitív 

PCR és a valós-idejű (real time PCR) jelentősége nő. E módszerek alapja az mRNS reverz-transzkripciója, vagy 

cDNS-re történő transzkripciója, majd ezek amplifikációját mérik egy standardhoz viszonyítva. A több 

transzkriptum több mintát jelent, ennek megfelelően több PCR-termék keletkezik. 

A szemi-kvantitatív eljárás egyes gének kifejeződésének nyomon követésére szolgál. A riporter-gén lehet pl. a 

β-glukuronidáz (GUS), vagy a zöld fluoreszcens protein (GFP), amely láthatóvá teszi a tanulmányozott gén 

kifejeződését. Ezek a módszerek egy, vagy néhány (kevés) gén expressziójának tanulmányozására alkalmasak. 

Sok gén, vagy éppen valamennyi transzkriptum változásának nyomon követésére nagy „áteresztő képességű” 

(high throughput), nagy teljesítményű technológia szükséges. Kezdetben a cellulóz-filter alapú „gén-sorba 

rendezéseket” (array = sorrend) használtak (dot-blots, macro array). Ezek a filteren kötött nukleinsavak százait-

ezreit tartalmazták, melyet jelzett cDNS keverékkel hibridizáltak. Ennek a módszernek hátránya a cellulóz 

membrán auto-fluoreszcenciája, mely kizárja multiplex fluoreszcens próbák használatát. A mikro-sorrend 

(microarray) kifejlesztése tette lehetővé nagyszámú gén kifejeződésének egyidejű (szimultán) elemzését, amely 

megnyitotta az utat a „transzkriptomika”, valamennyi „gén-átirat” egyidejű tanulmányozása felé. 

1. A mikroarray eljárás 

A transzkripciós változások nyomon követésére nyújtanak jó lehetőséget az „array” vizsgálatok. A 

génexpressziós vizsgálatokra azért használják az "array" kifejezést (a szó sorrendet, sort jelent), mert a vizsgálni 

kívánt géneknek megfelelő cDNS-eket (500-5000 bp), vagy oligonukleotidokat (20-80 bp.) ismert módon, 

sorokba rendezve viszik fel valamilyen hordozóra. A felvitt minta mennyisége alapján különböztetjük meg a 

"macroarray"-t, ahol a nagyobb térfogatú minta miatt a hordozón 300 mm-nél nagyobb folt (spot) keletkezik, 

és a "microarray"-t, ahol a kisebb térfogatú minta 200 mm-nél kisebb foltot eredményez. 

További különbségek: a macroarray módszerhez 20- RNS szükséges, 8x12 cm nylonmembrán a hordozó, 

melyre legfeljebb 10000 szekvencia vihető fel és radioaktív jelölést használnak. A microarray módszerhez 1-10 

rollt és 

a kezelt mintát két különböző fluoreszcens színnel jelölik, a két minta keverékét hibridizáltatják egy lemezen. A 

foltok színe felöleli a teljes, a színkeveredésből kialakuló színskálát, tükrözve a fluoreszcens detektor által 

kimutatott génexpressziós különbségeket. Így a gének relatív expressziója, azaz működésük intenzitásának 

változása nyomon követhető. Mindkét módszer sikerének feltétele a megfelelő minőségű RNS izolálása. Az 
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összes RNS-ből mRNS-t kell izolálni, majd abból reverztranszkripcióval jelölt (izotóppal, vagy fluoreszcens 

festékkel) cDNS-t szintetizálni. Ezzel történik majd a hibridizáció. 

A szilárd hordozóra épített gén-specifikus próbák készítésének két általánosan alkalmazott eljárása van. Az 

egyik módszer szerint a nukleinsav próbát közvetlenül az üveglapra (általában a mikroszkópokhoz használt 

üveglemez) szintetizáljuk bázisról bázisra. Ezzel az eljárással az oligomer szintézise minden egyes pozícióban 

pontosan szabályozható, mely kis területen, nagyon pontos és nagy sűrűségű (akár 300.000 spot/cm2) array 

előállítását teszi lehetővé. A másik eljárás szerint egy robot segítségével az előre elkészített – ált. cDNS– próbát 

visszük fel a hordozóra (kémiailag módosított üveg felület). Egy lemezen a gént több ponton, és pontonként 

több példányban helyezik el. Az ismételt próbák a gén különböző szekvenciáit hordozzák. Az így létrehozott 

többszörös próbák segítenek kiszűrni az esetleges technikai hibát. 

A microarray eredmények kiértékelése 

microarray-adatok kiértékelése több lépésből áll: 

1. kép (image) analízis (képolvasóval/scanner) 

2. szignál–normalizáció: az eltérő festékkel történt jelölések esetén az egyes jeleket egymáshoz igazítani: 

normalizálni kell 

3. az eltérő expresszivitású gének azonosítása 

4. gén – klaszterezés (csoportosítás) 

5. biológiai értelmezés 

Minden lépésre különböző eljárások ismertek, melyek lehetséges kombinációinak kritikai értékelése, 

összehasonlítása nehéz feladat. A jel erőssége nem csak biológiai okból változhat (ezt keressük, ez a 

transzkripció intenzitásától függ), hanem pl. a jelölés vagy a hibridizáció hatékonyságának különbsége, a festék 

quantum kibocsátásának különbsége is okozhatja. 

A jel-normalizációhoz állandó expresszivitású gének (referencia spot), pl. háztartási gének használhatóak, vagy 

az összes adatot felhasználva a jeleket egymáshoz viszonyítva matematikai értékelést alkalmazhatunk. 

A mikroarray-technika nagy előnye, hogy sok, különböző kísérlet eredményeit képes ötvözni és így a közös 

szabályozás alatt álló géneket azonosítani. 

Az expressziós mintázat alapján a géneket különböző csoportokba sorolhatjuk, mint pl. a jelátvitelben, a 

fotoszintézisben, vagy pl. a transzport folyamatokban szerepet játszó gének. A különböző szempontok szerinti 

csoportosítás lehetőséget ad pl. az egyes táplálkozási stresszekre adott reakcióban szerepet játszó, illetve az 

általános stressz-reakciót mutató gének elkülönítésére. 

A szabályozott gének kapcsolatrendszerének feltárásával az anyagcsere folyamatokban betöltött szerepük 

is tisztázható, kialakítható a funkcionálisan összetartozó gének csoportja, valamint az adott stresszorra 

eltérően reagáló (fokozott – csökkentett-, illetve korai - késői reakció) gének csoportja. 

A fentiek alapján látható, hogy a mikroarray nem egyszerűen új módszert jelent, hanem új dimenziókat nyitott 

meg az expressziós vizsgálatokból szerzett információkkal. Ezzel a módszerrel a regulációs hálózatok is 

azonosíthatóak. Computeres algoritmusok segítik a nagy mennyiségű expressziós adatból az azonos mintázatot 

(idő, kezelés, mutáns, stb. függvényében) követő gén-klaszterek megtalálását. Ezzel a módszerrel 

megtalálhatóak a közösen szabályozott (co-regulated) gének, majd ezek promoter régiójának vizsgálata cisz-

elemek és jel-szekvenciák azonosításához vezethet. A „mis-match” analízissel a mikroarray technika az SN-

polimorfizmus (single nucleotid) és a genom mutációk azonosításában is hasznos eljárás. 

A transzkriptomika, a géntermékek elemzése segíthet számos transzport folyamattal kapcsolatos kérdés 

tisztázásában, melyek többek között a genetikai diverzitásból, az ismeretlen génfunkciókból, vagy a 

géntermékek nem ismert lokalizációjából erednek. A transzkriptomika választ adhat arra, hogy: 

• mely géncsaládok játszanak szerepet bizonyos tápanyagok transzportjában, 
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• a géncsaládon belül mely izoforma érintett a folyamatban – a transzporterek viszonylag csekély 

megváltozásai jelentős fiziológiai szerepváltozást idézhetnek elő 

• az „ismeretlen”, valamint a hipotetikus gének fiziológiai szerepének felderítése, 

• hogyan történik a transzkripció szabályozása. 

2. A genomikai ismeretek mezőgazdasági 
hasznosítása 

A genomikai ismeretek mezőgazdasági hasznosítása, pl. a tápanyag-hasznosító képesség javítása érdekében 

ismernünk kell a stressz hatásra bekövetkező génaktivitás változását: a tápanyag, ill. nehézfém stressz a 

géncsaládok koordinált szabályozását, vagy egyes gének szelektív működését indukálja-e 

További fontos kérdés a tápanyag érzékelése és a jelátvitel. Régóta ismert, hogy a tápanyaghiány a transzport 

aktivitás fokozódását váltja ki, de a folyamat, amely az aktivitás növekedését eredményezi, alig ismert. Ezek 

tisztázására két, microarray-technikán alapuló megközelítést ismerünk: 

• egyes gének, illetve géncsaládok funkcionális jellemzése 

• kérdéses környezetre/kezelésre adott expressziós változások megismerése 

Géncsalád alapú megközelítés 

Maathuis és munkatársai (2003) több mint 1000 ismert, illetve feltételezett membrán transzporter szerepét és 

interakcióját tanulmányozta Arabidopsis gyökéren K+ és Ca2+ hiányos, valamint Na+ stresszes környezetben. 

Bár sok transzporter hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mégis transzkripciójuk eltérő környezeti hatásokra 

következhet be. A családon belüli differenciált szabályozás érdekes esete a vakuólum H+-ATP-áz gén 

transzkripciója. Ez a protein 12 alegységből épül fel, melyek közül néhányat több gén kódol - Arabidopsisban 

összesen 26 gén kódolja a proteint. Az egyes ATP-áz kódoló gének eltérően reagáltak a tápanyag ellátottságra, 

néhány gén szelektíven reagált bizonyos hatásokra (13.1. ábra), pl. a só stressz számos V-ATP-ázt kódoló gén 

fokozott transzkripcióját eredményezte, főként a stresszhatás késői fázisában. Ezzel ellentétben a Ca2+- hiány a 

legtöbb V-ATP-áz gén transzkripciójának csökkenéséhez vezetett, a K+-hiány pedig csak néhány V-ATP-áz gén 

működését befolyásolta. Ez az eredmény jól mutatja egyetlen funkcionális protein szabályozásának 

komplexitását, ahol az alegységek transzkripciós szabályozásának összhangban kell lennie a poszt-

transzkripciós szabályozással, valamint a fehérje élettartamával. 

Figure 13.1. 13.1. ábra: A V-ATP-áz géncsalád transzkripciós szabályozása 

Arabidopsisban 2-96 órán keresztül tartó NaCl-stressz, K+-, vagy Ca2+- hiány kezelés 

hatására. A színskála az expresszió log2-szeres változását mutatja (egymáshoz 

viszonyított = nem abszolút értékek), n.d.: nem észlelt (not detected). 

 

A géncsaládon belül a transzkripcióban megmutatkozó különbségre példa a CNGC géncsalád, melynek tagjai a 

biotikus, illetve abiotikus stresszekre eltérő módon aktiválódnak. 

E kísérlet eredménye szerint a 80 mM NaCl-dal kezelt növények hajtásaiban és gyökerében a CNGC gének 

expressziója 2-96 órával a kezelés után jellemzően csökkent. Az egyes izoformák között azonban egyértelmű 

különbség mutatkozott. 

A microarray adatok az átlagos expressziós szintet adják meg, mely, mint a fenti példa is mutatja, lehetővé teszi 

az összehasonlítást gének, illetve szövet típusok között. Ez a módszer azonban nem alkalmas a gén funkciójának 

megállapítására, de jó kiinduló pontja lehet az adott hatásra aktiválódó gének további vizsgálathoz történő 

kiválasztására. 

A környezeti hatások okozta transzkriptom-változás 
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A génfunkció tisztázására lehetséges megközelítés, ha azt vizsgáljuk, hogy az egyed fejlődése, vagy a 

környezeti hatások milyen transzkriptom-változást idéznek elő. 

A mezőgazdaság szempontjából a tápanyagellátás változására és a stresszhatásra bekövetkező reakciók 

megismerésének van kiemelkedő jelentősége. Maathuis és munkatársai (2003) több mint 1000 ismert, illetve 

feltételezett membrán transzporter szerepét és interakcióját tanulmányozta Arabidopsis gyökéren K+ és Ca2+ 

hiányos, valamint Na+ stresszes környezetben. Eredményeik szerint a K+ hiány nagyon gyenge transzkripciós 

reakciót váltott ki. Ennek részben magyarázata lehet, hogy viszonylag idős növényeket vizsgáltak, melyek már 

felhalmozták a növény számára szükséges K+ mennyiséget. A feltevés ellenőrzésére újabb kísérletet végeztek, 2 

hetes növényeket vizsgáltak, amelyek a gyors növekedésükhöz és az ozmotikus nyomás fenntartásához sok K+-

ot igényelnek. A K+-hiányos közegben nevelt növényeket jó K+ ellátottságú, illetve K+ mentes táptalajra 

helyezték, valamint a K+-hiányos növények egy csoportját 10 mM NaCl-dal kezelték. A növények hajtásából és 

gyökeréből nyert RNS-t hibridizálták a transzportereket tartalmazó lemezre. A kezelés után 6 órával számos 

transzporter aktivitása megnőtt: 37 gén reagált a K+-hiányt követő K+ adagolásra, amelyek azonban a NaCl 

kezelésre nem aktiválódtak (13.2. ábra). 

Az abszcizinsav (ABA) szerepe a környezeti stressz reakcióban, különösen a só-, illetve szárazság-stresszben, 

jól ismert. Miután e két stressz tényező szoros kapcsolatban van az ion transzporttal és különösen a K+ 

ellátottsággal, érdekes kérdés, hogy hogyan reagálnak az ion transzporterek az ABA-kezelésre. A már ismert 

ABA-érzékeny (ABA-responsive) gének mellett 223 transzporter gén aktiválódott a gyökerekben és a 

hajtásokban. Ha ez utóbbi eredményt összevetjük a K+ ellátásra reagáló gén mintázattal, azt látjuk, hogy a K-

reszponzív gének 40 % ABA jelenlétére is aktiválódik (13.3. ábra). Az eredményekből arra lehet következtetni, 

hogy az ABA-érzékeny géneknek szerepük van a K+ homeosztázis fenntartásában, a K+ transzporttal 

kapcsolatos folyamatokban, valamint arra, hogy a K+-hiány jel átvitelében ABA-függő és ABA-tól független 

útvonal is lehetséges. 

Figure 13.2. 13.2. ábra. A K+ ellátottságra reagáló gének száma. K+-hiányos növények 

kezelése 10 mM KCl-dal: +K (in -K); K+-hiányos növények kezelése 10 mM NaCl-dal: 

+Na (in -K); K+-al jól ellátott növények kezelése 50 mM KCl-dal: +K (in +K). További 

magyarázat a szövegben. 

 

Figure 13.3. 13.3. ábra: A kálium és az ABA (abszcizinsav) kezelésre reagáló gének 

száma. K+-hiányos növények kezelése 10 mM KCl-dal: +K (in -K); K+-hiányos és K+-al 

jól ellátott növények kezelése 50 μM ABA-val: ABA. További magyarázat a szövegben. 

 



 ÚJABB GENETIKAI 

MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATI 

JELENTŐSÉGÜK 

 

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fent bemutatotthoz hasonló kísérletekkel és vizsgálati módszerrel (microarray) lehetőség van annak 

tanulmányozására, hogy a növények hogyan reagálnak a tápanyagellátás változására, vagy más stresszhatásokra 

(pl. szárazságra, hidegre, vagy éppen a patogénekre). 

A nyilvános adatbázisok rengeteg kísérleti eredményt tartalmaznak, melyek különböző szempontok szerint 

csoportosíthatóak és értékelhetőek pl.: elemezhetjük egy adott stressz tényezőnek a termésre gyakorolt hatását, 

vagy megvizsgálhatjuk egy gén viselkedését valamennyi kísérleti körülmény között: milyen tényezők 

befolyásolják a transzkripcióját. Az adatbázisok klaszter-analízisével megtalálhatóak a közösen szabályozott 

gének, illetve az általános (nem specifikus) stressz-reszponzív gének. Majd ezek promoterének 

megszekvenálásával megkereshetőek a közös motívumok, melyek regulációs helyként szolgálhatnak. 

A transzkriptomika eredményességét korlátozó tényezők 

A mikroarray technika szerepét a gén transzkripció szabályozásának megismerésében nehéz túlbecsülni, hiszen 

gének ezreinek egyidejű megfigyelése, az aktivációs mintázat időbeli változásának tanulmányozása és ennek a 

környezeti hatásokkal való egybevetése új minőséget jelent az élő szervezet működésének megismerésében. 

Mégis számolnunk kell a transzkriptomika eredményességét korlátozó tényezőkkel. Különbséget kell tennünk 

ugyanis a transzkripciós aktivitás és a kódolt fehérje aktivitása között. Ez utóbbit számos tényező befolyásolja, 

pl.: poszt-transzkripciós és poszt-transzlációs szabályozások (alternatív splicing, foszforiláció, glikoziláció). 

Továbbá számolnunk kell azzal, hogy a fenotípus a fehérjék összehangolt működésének eredményét tükrözi, 

mely kutatási terület már a proteomika területére visz. Ezért a jelenségek megértésében a transzkriptomika és a 

proteomika kombinációja további „hozzáadott értéket” eredményezhet. 
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Chapter 14. A NÖVÉNYGENETIKA ÉS 
A NÖVÉNYNEMESÍTÉS 
KAPCSOLATA, LEHETŐSÉGEK ÉS 
KORLÁTOK 

A termőhelyek sokféleségének szükségszerű következménye a környezeti stresszhatások jelenléte a növények 

napi és szezonális ciklusában. A növények széleskörű képességgel rendelkeznek e stresszhatások túlélésére, 

miközben versenyezniük kell saját fajtársaikkal és más fajokkal az alapvető erőforrásokért. Ezek a hatások erős 

szelekciós nyomást gyakorolnak, mely molekuláris, biokémiai és fiziológiai adaptációhoz vezetett, ami lehetővé 

teszi túlélésüket a kedvezőtlen környezeti feltételek között. 

Az adaptáció alapja a genetikai változatosság. Ez a változatosság, mint forrás a növénynemesítő rendelkezésére 

áll. A termesztett növények számára a mezőgazdaságban alkalmazott eljárások speciális feltételeket 

teremtenek. E sajátos, az agrotechnika által kialakított környezetben nemesített növényeknek nem csak azok a 

tulajdonságai változnak, amelyekre a szelekció irányult, hanem a környezethez történő adaptáció miatt a 

nemzedékek során a szándékok szerint nem szelektált jellegek is változnak (indirekt szelekció). Ilyen eset 

például a mezőgazdasági területeken a talajok megnövelt tápanyag ellátottsága és ennek következtében a 

növények tápanyag felvételének megváltozása, mely tényezőkre a növénynemesítési programokban eddig nem 

sok figyelmet fordítottak. 

A növények tápanyag hasznosításában tapasztalható variabilitás poligénes meghatározottságú és környezetfüggő 

jelleg, ezért elemzése – a többi kvantitatív tulajdonsághoz hasonlóan – QTL analízissel lehetséges. E módszerrel 

a szegregáló lókuszok számát és pozícióját, valamint ezeknek a jelleg kialakításában játszott relatív szerepét is 

meg tudjuk ítélni. A QTL elemzés adta lehetőségek kiaknázásához először jellemeznünk kell az adott faj 

kérdéses tulajdonságát (fenotipizálás), lehetőleg többféle környezetben, melyek között a cél-környezetnek 

feltétlen szerepelnie kell. 

A tápanyagok felvételében, transzportjában és akkumulációjában szerepet játszó géneket Arabidopsis 

mutánsokban azonosították és jellemezték. Az eredmények szerint az Arabidopsis genom kb. 5%-a kódol 

membrán transzporter proteineket. A szabályozásban részt vevő gének azonban gyakran észrevétlenek 

maradnak. A különböző Arabidopsis térképezési populációkban eddig azonosított, a tápanyagfelvétellel 

kapcsolatos QTL-ekről naprakész információt a különböző honlapokon, pl. a www.arabidopsis.org találhatunk. 

Figure 14.1. 14.1. táblázat: A termesztett növényfajok tápanyagfelvétellel kapcsolatos 

ismert QTL-jei 

???
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A termesztett növények növekedésének és termésének optimalizálása érdekében számos tanulmány vizsgálja a 

növények tápanyag felvételét és a felvett elemek hasznosításának hatékonyságát. A vizsgálatok a fajok közötti 

és a fajon belüli genetikai variabilitás meglétét bizonyították. Több termesztett növényfaj esetében is 

rendelkezünk már QTL elemzések eredményeivel (14.1. táblázat). Ezen ismeretek lehetővé teszik a hatékonyabb 

szelekciót, az eredményesebb növénynemesítést. Wissuwa és Ae (2001) például marker alapú szelekcióval 

jelentősen növelni tudta a rizs termését foszfor hiányos környezetben. 

Az 1950 és 1995 között kibocsátott búzafajták Fe és Zn tartalmát vizsgálata a kibocsátás éve valamint a Fe és 

Zn tartalom között enyhe negatív korrelációt mutatott. A jelenség valószínű oka, hogy az újabb, nagyobb 

termőképességű fajtákban felhígult a mikroelem-tartalom. A korrelációtörő fajták, melyek létét bizonyították, 

ismét a nemesítésben rejlő lehetőségekre hívják fel a figyelmet, melyhez azonban hatékony szelekciós markerek 

azonosítása szükséges. 

1. A természetes és a mesterséges szelekció 
következményei 

A gyökérmintázat (gyökértömeg, -hossz, -elhelyezkedés) szárazságtűrésben játszott szerepét korábban 

tárgyaltuk. A nagy gyökértömeg azonban nem minden körülményben kedvező tulajdonság: egy növényközösség 

akkor a legeredményesebb, ha a talajban rendelkezésre álló források hasznosításához csak az éppen szükséges 

mennyiségű gyökeret fejleszti ki (sem többet, sem kevesebbet). A szükségesnél több gyökér növesztése ugyanis 

energia veszteséget okoz, mely energia a termés képzésére is „felhasználható” lenne, ezért az ilyen genotípus 

termése csökken. Az optimális gyökérzetű növényekből álló populáción azonban eluralkodhat egy olyan 

variáns, amely a többinél nagyobb gyökértömeget fejleszt, hiszen egy egyednek megéri nagyobb gyökértömeget 

fejleszteni, mert így a többi növénynél nagyobb mennyiségű forráshoz (víz és tápanyag) jut. A természetes 
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szelekció tehát nem a növényközösség, a populáció összteljesítményének fokozása irányába hat, hanem az 

egyedi teljesítményt részesíti előnyben. Az egyforma növényekből álló populációk versenyeztetésekor 

(mesterséges szelekció) azonban az ember a növényállomány-optimumot adó genotípust választja ki, mégpedig 

a földfeletti növényi részek, vagy a termésmennyiség alapján történő szelekcióval, hiszen az optimális 

gyökérzetű genotípusok adják a legnagyobb hozamot, így közvetett módon ezeket a változatokat emeljük ki. 

Figyelembe véve a korábbi természetes szelekció valószínű folyamatát, valamint az utóbbi időszak nemesítési 

célkitűzéseit, megállapíthatjuk, hogy azokon a területen, ahol időszakos vízhiány jelentkezett, a természetes 

szelekció feltehetően a mélyebben gyökerezőknek kedvezett. Napjaink mezőgazdasági területein, ahol 

műtrágyázással és helyenként öntözéssel a növény számára szükséges forrásokat jelentősen megnöveltük, a 

sekélyebben gyökerező genotípusok magasabb hozamot érhetnek el, hiszen szerves anyaguk nagyobb hányadát 

juttathatják a szembe. 

A genetikai alapok folyamatos javítása a növénynemesítők feladata, akik új kombinációk előállításával teszik 

lehetővé a korábbiaknál jobb fajták megszületését. 

A klasszikus módszerek alkalmazásakor, a keresztezéseket követően a gének tízezreinek véletlenszerű 

kombinációja jön létre, majd a szelekció során ezek közül kell megkeresni a kívánt tulajdonságokkal 

rendelkezőt, a legkedvezőbbet. Gazdasági növényeink esetében tehát a természetes evolúciós folyamatok mellett 

az emberi beavatkozás is szerepet játszik a genetikai alapok megváltoztatásában. 

A növénynemesítés szintetizáló, interdiszciplináris tudomány, így eredményességét sokban köszönheti a 

genetikai, az élettani vagy a kórtani kutatásokból született legújabb ismeretek felhasználásának. Így például a 

citológiai módszerek szerepet kaptak a faj- és nemzetség hibridizációs munkákban. A különböző módszerekkel 

előidézett mutációk, változások a DNS-molekulában szintén eredményezhettek értékes nemesítési alapanyagot. 

Az 1980-as évektől kezdték alkalmazni a rekombináns DNS-módszereket növényi gének izolálására és in vitro 

átalakítására, majd a módosított kombináció visszaépítésére a növényekbe. Ezzel forradalmian új lehetőségek 

nyíltak a nemesítés számára, hiszen a fontos agronómiai jellegeket meghatározó gének, az azokat megtestesítő 

DNS-molekulák kézzelfoghatóvá váltak. A molekuláris növénynemesítés a DNS ismeretéből kiindulva alakítja 

ki a kívánt funkciójú gént, építi be a növény genomjába, és hozza létre a kívánt tulajdonságot. Még a több gén 

által szabályozott, ún. mennyiségi tulajdonságok jellemzésére is lehet molekuláris markereket használni, így 

követi a tulajdonság öröklődését, és hatékonyabbá tenni a szelekciós munkát. 

A napjainkban futó genom-programok is segítik a nemesítők munkáját. Egyrészt egyre bővül azon növények 

köre, amelyek esetében ismertté válik a teljes DNS szekvencia információtartalmát. A búzanemesítés számára 

például a rizs DNS-szekvenciájának ismerete jelent igen nagy segítséget. A gazdaságilag fontos fajok közül 

folyamatban van a kukorica, az árpa, a burgonya DNS-ének szekvenálása is. A funkcionális genomikai 

kutatásoknak köszönhetően lehetővé vált több ezer gén egyidejű működésének követése a DNS-csip technológia 

felhasználásával. 

Termesztett növényeink folyamatos jobbítása a nemesítés bővülő eszköztárával, újabb módszereivel fontos 

szerepet játszik az élelmiszerbiztonság javításban. 


