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„A tudományos módszer lényege, hogy a problémákat, 
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Rövidítésjegyzék 

ACN  acetonitril 
ASC  aszkorbinsav/aszkorbát  
AO  aszkorbát-oxidáz  
ADP  adenozin-difoszfát 
AOX  alternatív oxidáz 
APX   aszkorbát-peroxidáz  
ATP  adenozin-trifoszfát 
BSA  szarvasmarha szérum albumin 
BY2  világossárga (dohánynövény sejtvonal 2-es számú) 
cad  kadmium érzékeny mutáns  
CAT   kataláz  
cDNS  komplementer DNS 
CMS  citoplazmatikus hím sterilitás 
COX  citokróm c oxidáz 
DHA   dehidroaszkorbinsav/dehidroaszkorbát  
DHAR  dehidroaszkorbát-reduktáz  
DNS  dezoxiribonukleinsav 
DTNB  5,5'-ditio-bisz-2-nitro-benzoesav 
DTT  ditiotreitol 
EDTA  etilén-diamin-tetraecetsav nátrium sója 
EGTA  etilén-glikol-tetraecetsav nátrium sója 
ESI  elektron spray ionizáció 
FID  lángionizációs detektor 
GC  gázkromatográf 
GDP  guanidin-difoszfát 
GFOR  glükóz-fruktóz oxidoreduktáz 
GLDH  L-galaktono-1,4-lakton-dehidrogenáz  
GR   glutation-reduktáz  
GSH   redukált glutation  
GSSG   glutation-diszulfid  
HILIC  hidrofil kölcsönhatású folyadékkromatográfia 
HPLC   nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia  
HMDS hexametilén-diszilazán 
HTP  hexametilén-diszilazán, trimetil-klórszilán, piridin elegye 
LC folyadékkromatográf 
MS tömegspektrométer 
MDHA  monodehidroaszkorbát/aszkorbil gyök  
MDHAR  monodehidroaszkorbát-reduktáz  
mETL  mitokondriális elektrontranszportlánc 
MRM  multiple reaction monitoring: többszörös reakciókövetés 
mRNS  hírvivő ribonukleinsav 
MOPS  3-(N-morfolino)-propánszulfonsav 
NADH  redukált nikotinsav-adenin-dinukleotid 
NADPH redukált nikotinsav-adenin-dinukleotid foszfát 
PBS  foszfát puffer (NaCl tartalmú) 
PMSF  fenil-metán-szulfonil fluorid 
PPR40  pentatrikopeptid fehérje 40,000 Da tömeg 
PVP40  polivinil-pirrolidon polimer 40,000 Da tömeg  
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ROS   reaktív oxigén vegyületek 
RT-PCR valós idejű polimeráz láncreakció  
SDHAF1 szukcinát dehidrogenáz komplex 1-es összeszerelődési faktor  
SDS  nátrium-dodecil-szulfát 
SOD   szuperoxid-diszmutáz  
SSA   szulfoszalicilsav  
TCA   triklórecetsav 
TES  Tris-HCl, EDTA, SDS elegye 
Tris-HCl trisz (hidroxi-metil)-amino-metán 
TMCS  trimetil-klórszilán 
TNB  2-nitro-5-tiobenzoesav 
UCP  szétkapcsoló fehérje 
UV  ultra viola 
vtc  aszkorbinsav (C-vitamin) bioszintézis mutáns  
vte  tokoferol (E vitamin) bioszintézis mutáns 
qPCR  mennyiségi polimeráz láncreakció 
YLS8  sárga levél specifikus fehérje, 8-as számú (Arabidopsis thaliana) 
ZIC  zwitter-ionos 
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Bevezetés 

Évente a gabonanövények jelentős terméskiesését okozza világszerte az abiotikus stressz 

(szárazság, szikesedés, áradások, fagykárok, nehézfém szennyezés). Ezért szükségszerű, hogy 

megismerjük a növényekben stressz hatására fellépő káros folyamatokat, valamint ezen 

folyamatok ellen irányuló védekező, stresszadaptációs mechanizmusokat is. 

Kutatócsoportunk mitokondriumok vizsgálatával és azok stresszadaptációs 

folyamatokban betöltött szerepével foglalkozik.  

A mitokondriumok, és a bennük található mitokondriális elektrontranszport lánc 

biztosítja a heterotróf sejtek számára a működésükhöz szükséges energiát. Ezen felül a 

mitokondriumok kulcsszereplői számos olyan anyagcsereútnak, amelyek fontos szerepet 

játszanak a sejt abiotikus stresszadaptációjában. A celluláris oxidatív stressz elleni védelmi 

rendszer kulcsfontosságú elemei, mivel növények esetében főszerepet játszanak az 

antioxidáns aszkorbinsav (C-vitamin) bioszintézisében, valamint regenerációjában. A 

közelmúltban felmerült, hogy a mitokondriumok olyan vízmegkötő hatású szerves vegyületek 

előállításában is szerepet játszhatnak, amelyek megvédhetik a növényt a kiszáradástól.  

A tudományos ismeretek még közel sem teljesek ezen a területen. Növényi sejtek 

esetében oxidatív stresszmodellnek a csoport a ppr40-1 mutáns Arabidopsis thaliana növényt 

választotta, amely jelenleg az egyetlen ismert mitokondriális elektrontranszport lánc III-as 

komplex mutáns. 

Dolgozatom első részében a növényi mitokondriumok, az aszkorbinsav és a 

cukoralkoholok szerepét mutatom be az oxidatív és ozmotikus stresszadaptációs folyamatok 

során. 

Az értekezés második része tartalmazza a mitokondriális III-as komplex mutáns, ppr40-1 

Arabidopsis thaliana aszkorbinsav homeosztázisának, valamint a növényi mitokondriumok 

ozmotikus stresszadaptációban betöltött szerepének vizsgálatát.  
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1. Irodalmi áttekintés 

1.1. Növényi mitokondriumok 

A mitokondriumok minden eukarióta sejtben megtalálható, elsősorban az 

energiatermelésért felelős sejtszervecskék. Igen nagy valószínűséggel több, mint 1 milliárd 

évvel ezelőtt az aerob -proteobaktériumok bekebelezésével kerülhettek az eukarióta sejtekbe 

(Gray és mtsai., 2001). A szimbiózisnak köszönhetően az addig anaerob eukarióta sejtek 

képessé váltak az akkoriban egyre inkább emelkedő oxigénkoncentráció elviselésére, sőt az 

anaerob fermentációnál jóval nagyobb hatásfokú energiatermelő folyamat, a légzés 

elsajátítására.  

 
1. ábra 

Mitokondriumok kukoricalevél parenchyma sejtjeiben 

A növényi mitokondriális légzési apparátus működése olyan egymást követő folyamatok 

láncolata, amelynek kezdeti lépése során transzporter fehérjék és csatornák teszik lehetővé a 

redukált szerves szubsztrát molekulák, ill. kofaktorok bejutását a citoszolból a 

mitokondriumba, valamint szintén ezek azok a transzporter elemek, amelyek lehetővé teszik a 

respiráció során keletkezett termékek visszajutását a sejt többi részébe (Jacoby és mtsai., 

2012). Ezt követően a citromsav-ciklus enzimei azok, amelyek felelősek a folyamatokban 

részt vevő szerves savak oxidatív dekarboxilezéséért, valamint az oxidált koenzimek - a 

NAD+ és a FAD+ - redukálásáért. A terminális oxidáció folyamata során a mitokondriális 

elektrontranszport lánc (mETL) komplexei végzik el a redukált koenzimek oxidálását, majd a 

folyamatok során felszabaduló elektronok - végső elektronakceptorra - a légzési oxigénre 

történő juttatását. Eközben - az mETL működése során - a mátrixból az intermembrán térbe 
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transzlokálódó protonok hozzák létre azt a protongradienst, amely lehetővé teszi a sejtek 

számára elsőszámú energiatermelő folyamat, az oxidatív foszforiláció (ADP foszforilációja 

ATP-vé) lejátszódását. Habár a növényi és állati mitokondriumokban a fentebb említett 

folyamatok mechanizmusa megegyező, különbségek tapasztalhatók egyéb mitokondriális 

folyamatokban (Jacoby és mtsai., 2012). Erre példa a növényi mitokondriumokban 

megtalálható alternatív NAD(P)H dehidrogenázok, valamint a cianid inszenzítiv alternatív 

oxidázok (AOX) jelenléte (lásd 1.1.3 fejezet), ezekről állati mitokondriumokban nincs 

tudomásunk. Hasonlóképpen a zsírsavak -oxidációja állatokban a mitokondriumokban 

játszódik le, azonban növényekben a glioxiszómák adnak ezen folyamatoknak helyet (Cooper 

és Beevers, 1969). 

Az energiatermelő szerep mellett a növényi mitokondriumok mentőútvonalat biztosítanak 

a fotoszintetikus Calvin-ciklus korlátozott működése esetén, részt vesznek az ozmoprotektív 

prolin anyagcseréjében, központi szerepük van a növényi sejtek redox homeosztázisának 

fenntartásában, valamint celluláris stressz szenzorként szabályozzák a programozott sejthalál 

folyamatait (Pastore és mtsai., 2007). 

 

1.1.1. A mitokondriumok felépítése 

Szerkezetüket tekintve a mitokondriumok kettős membránrendszerrel rendelkező, 0.5 – 

2µm mérettartományba eső sejtszervecskék (1.ábra). A belső membrán határolta fehérjékben 

gazdag frakciót mátrix állománynak, a külső és belső membrán által határolt teret 

intermembrán térnek nevezzük (Baker és mtsai., 1968).  

  
2.ábra 

Mitokondriumok felépítése 

A mitokondriumok külső és belső membránja eltérő permeábilitási tulajdonságokkal 

rendelkezik. A külső membrán lehetővé teszi a kis molekulák nemspecifikus transzportját a 
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citoszolból az intermembrán térbe (Mannella 1992; Mannella és mtsai., 2001). A transzport a 

külső membránon nagyrészt feszültség függő anion csatornákon valósul meg, amely β-hordó 

típusú pórusokat képeznek a respirációs szubsztrátok, valamint az 5 kDa-nál nem nagyobb 

molekulák számára (Mannella és Tedeschi, 1987; Robert és mtsai., 2012). A kevésbé 

szelektív külső membránnal ellentétben, a belső membrán olyan specifikus transzportereket 

tartalmaz, amelyek szigorúan szabályozzák a mátrixba történő molekulák be-és kilépését, így 

befolyással bírnak a mitokondrium működésére (Laloi és mtsai., 1999). Külön belső membrán 

transzporter felelős a szerves savak (Picault és mtsai., 2002), egyes aminosavak (Catoni és 

mtsai., 2003a; Hoyos és mtsai., 2003), az inorganikus foszfát (Hamel és mtsai., 2004), a di- és 

trinukleotidok szállításáért (Palmieri és mtsai., 2008). Emellett szukcinát-fumarát (Catoni és 

mtsai., 2003b), ill. NAD+ specifikus transzporterek (Palmieri és mtsai., 2009) jelenlétét is 

bizonyították növényi mitokondriumokban. 

A mitokondriumok saját genetikai állománnyal és fehérjeszintetizáló apparátussal 

rendelkező sejtalkotók, azonban evolúciójuk során génjeik nagy része - többek között a 

légzési elektrontranszportlánc egyes génjei, a mitokondriális DNS transzkripciójáért és 

transzlációjáért felelős fehérjék génjei, ill. a szaporodásáért felelős gének - átvándoroltak a 

nukleáris genomba (Mackenzie és mtsai., 1999). Ezek a magi DNS-ben kódolt fehérjék a 

citoszolban szintetizálódnak, majd specifikus transzportereik révén jutnak be a mitokondriális 

IMS-be, majd a mátrixba, ahol elnyerik végső szerkezüket (Alberts és mtsai., 2008, Attardi és 

Schatz, 1988). A mitokondriális DNS mérete és az általa hordozott gének száma igen 

változatos a fajok között, a legnagyobb a növények (Mackenzie és mtsai., 1999), a legkisebb 

pedig az emlősök esetében (Boore és mtsai., 1999). 

 

1.1.2. Oxidatív foszforilációs (OXPHOS) rendszer 

A mitokondriális belső membránban megtalálható elektrontranszport lánc (mETL) négy 

nagy fehérjekomplexből (I, II, III, IV Komplex), egy kis lipid komponensből (ubikinon), 

valamint a hem csoportot tartalmazó citokróm c fehérjéből áll. Az elektrontranszport lánc 

működése során protonokat pumpál ki a mátrixból az intermembrán térbe, majd a keletkezett 

protongrádienst használja fel az ATP-szintáz (V. Komplex) működtetésére, amely a belső 

membrán, mátrix felöli oldalán, az ADP→ATP átalakulásért felel. Az I-IV légzési komplexek 

a belső membránban egymással összekapcsolódva, ún. szuperkomplexek formájában 

találhatók meg (Vartak és mtsai., 2013). 
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1.1.2.1. I. Komplex  

A NADH-ubikinon oxidoreduktáz enzimkomplex felelős a redukált NADH koenzim 

oxidációjáért, valamint a felszabaduló elektronok ubikinon (vagy Koenzim Q) molekulára 

történő juttatásáért. A komplex működése során protonok pumpálódnak ki a mátrix térből az 

intermembrán térbe (Sazanov és Hinchliffe, 2006). Növényi mitokondriumokban 49 

alegységet fedeztek fel idáig (Heazlewood és mtsai., 2003a; Klodmann és mtsai., 2010), 

amelyből nyolc sejtmagi kódolású alegységet növényspecifikusnak találtak (Meyer és mtsai., 

2008; Klodmann és mtsai., 2010; Cardol 2011). Enyhe denaturáló körülmények 

alkalmazásával tíz 85 - 550 kDA nagyságrendbe eső alkomplexet tudtak megfigyelni 

(Klodmann és mtsai., 2010), valamint további I-es komplex alegység Arabidopsis mutánsokat 

vizsgálva, 200, 400, 450 és 650 kDa-s alkomplexeket tudtak felderíteni, amelyek a belső 

membránban (az ún. membránkarban) foglalnak helyet (Meyer és mtsai., 2011). A komplex 

hibás működése nem okozza automatikusan a növények életképességének elvesztését, 

köszönhetően a növényekben előforduló alternatív NAD(P)H-dehidrogenázoknak (lásd 1.1.3 

fejezet). További érdekesség, hogy a növényi aszkorbinsav bioszintézis utolsó lépéséért 

felelős enzim - az L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz - is az I-es komplex-szel asszociálva - 

mint összeszerelődési faktor - található meg a növényi mitokondriumokban (Pineau és mtsai., 

2008) 
 

1.1.2.2. II. Komplex 

A mETL II. komplexe a szukcinát-dehidrogenáz enzimkomplex, amely mind a 

trikarbonsav ciklus, mind a respirációs lánc folyamataiban részt vesz. A szukcinát 

oxidálásával elektronokat juttat az ubikinon molekulára, proton pumpa aktivitása azonban 

nincsen (Hägerhäll, 1997). Minden organizmusban hasonlóan - négy fő alegységből - épül fel, 

egy flavoproteinből, egy vas-kén fehérjéből, valamint két membránba ágyazott alegységből. 

Natív poliakrilamid gélen történő vizsgálatok során négy másik fehérjét is kimutattak, 

amelyek a komplex-szel együtt vándorolnak, szerepük azonban ezidáig nem tisztázott (Eubel 

és mtsai., 2003; Millar és mtsai., 2004a). Arabidopsisban mindegyik alegység a magban 

kódolódik, ill. a flavoprotein és a vas-kén fehérje alegység mutációja olyan fenotípusú 

növények kialakulásához vezet, amelyre megváltozott sztómaműködés, emelkedett szabad 

gyök képződés és megváltozott nitrogén felhasználás jellemző (Fuentes és mtsai., 2011; 

Gleason és mtsai., 2011). Számos összeszerelődési faktort azonosítottak emlősökben és 

élesztőben, azonban mindössze két ilyen faktort (SDHAF1 és SDHAF2) tudtak azonosítani 

idáig növényekben (Ghezzi és mtsai., 2009; Hao és mtsai., 2009; Rutter és mtsai., 2010).  
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Arabidopsisban az SDHAF2 homológ génjének kiütése során a komplex nem megfelelő 

összeszerelődését, ill. ebből kifolyólag nagymértékben lecsökkent gyökérméretet tapasztaltak 

(Huang és mtsai., 2012). 

 

1.1.2.3. III. Komplex 

Az ubikinon-citokróm-c oxidoreduktáz enzimkomplex 10 alegységet tartalmaz, köztük 

olyan bifunkciós enzimeket, amelyek peptidázként is viselkednek és feladatuk a 

mitokondriális preszekvencia lehasítása a mátrixba érkező proteinekről (Jacoby és mtsai., 

2012). A fehérjekomplex felelős a redukálódott ubikinon molekulák oxidálásáért, valamint a 

felszabaduló elektronok citokróm c-re történő juttatásáért. Működése során protonok 

pumpálódnak ki a mátrix térből az intermembrán térbe. Mindössze egy alegység, a citokróm b 

kódolt a mitokondriális genomban (Unseld és mtsai., 1997), a többi magi kódolású. Natív 

poliakrilamid gélen Arabidopsis mitokondrium izolátumot futtatva, mind a tíz alegység 

megfigyelhető volt, valamint számos kódoló gént is be tudtak azonosítani (Werhahn és Braun 

2002; Meyer és mtsai., 2008). 13 a komplex összeszerelődéséhez szükséges faktort tudtak 

beazonosítani élesztőben, kettőnek (BCS1L és TTC19) közülük emlős homológja is van (Diaz 

és mtsai., 2011; Smith és mtsai., 2012). Növényekben egyelőre nincsenek egyértelmű 

eredmények az összeszerelődési faktorok szerkezetéről. 
 

 

1.1.2.4. IV. Komplex 

A citokróm-c oxidáz a mETL végső oxidáza. Az enzimkomplex végzi a citokróm c 

oxidálását és a felszabaduló elektronok oxigén molekulára történő juttatását. Működése során 

protonok pumpálódnak ki a mátrix térből az intermembrán térbe. 14 különböző alegység 

jelenlétét sikerült kimutatni Arabidopsisban (Millar és mtsai., 2004a), 8 fehérje homológ más 

organizmusokban lévő rokonaikkal, a többi hat növényspecifikus. Növényekben egyelőre 

csak egy összeszerelődési faktort (COX 19) találtak, amely hasonló szerkezetű egy élesztőben 

található homológjával (Attallah és mtsai., 2007).  

1.1.2.5. V. Komplex 

Az ATP-szintáz egy membránhoz kötött F1 - F0 típusú H+ - ATP-szintáz, amely az 

oxidatív foszforiláció folyamatában a nagyenergiájú adenozin trifoszfát molekula (ATP) 

előállításáért felelős, az adenozin-difoszfát molekula foszforilácijával. Két részből áll, egy 

hidrofil, mátrix térbe benyúló F1 alegységből, amely az ATP képződést katalizálja, valamint a 
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hidrofób F0 alegységből, amely a protonok belső membránon történő átjuttatásáért, valamint a 

komplex belső membránban lévő lokalizációjáért felelős (Senior 1990; Hamasur és Glaser 

1992; Velours és Arselin 2000; Heazlewood és mtsai., 2003b). 

A komplex szerkezete és fő alegységei igen konzerváltak mind prokarióta, mind 

eukarióta organizmusok esetében (Millar és mtsai., 2011). Növényekben az F1 alegység 

nagyrészt a magban kódolt és a citoszolban transzlálódik, míg az F0 alegység legnagyobb 

része a mitokondriális DNS-ben kódolt és a mátrixban szerelődik össze (Jansch et al. 1996; 

Heazlewood et al. 2003c; Sabar et al. 2003; Sabar et al. 2005).  

A mitokondriumban kódolt alegységek nem megfelelő funkciója esetén növényekben 

igen gyakran az ún. citoplazmatikus hím sterilitás (CMS) alakul ki, amely feltehetően 

a virágzó szövetek nagy ATP igényének köszönhető (Xu és mtsai., 2008). Míg az ATP-

szintáz fő alegységeinek kiütése letális a növények számára, addig annak promoter régiójának 

részleges blokkolása lehetőséget ad a csökkent ADP→ATP átalakulás következményeinek 

különböző fejlődési állapotokban történő vizsgálatára (Robison és mtsai., 2009). A 

feltételezett növényi összeszerelődési modell három lépésből áll, elsőként a mátrixban az F1 

szubkomplex szerelődik össze, majd az F0 szubkomplex integrálódik a belső membránba, az 

utolsó lépésben pedig F0 és az F1 kapcsolódik össze (Li és mtsai., 2012). Az összeszerelődési 

faktorok filogenetikai elemzésével kiderült, hogy az Atp szintáz Atp11 and Atp12 faktora 

megegyezik majdnem az összes vizsgált eukarióta fajban, köztük a növényekben is (Pickova 

és mtsai., 2005). Fény derült arra is, hogy a hősokkfehérje Hsp60 és Hsp70 is szerepet játszik 

az V-ös komplex összeszerelődésében (Osman és mtsai., 2007). 
 



15 
 

 
3. ábra 

A mitokondriális elektrontranszport lánc sematikus felépítése és elhelyezkedése a mitokondriális belső 

membránban 
 

1.1.3. Alternatív elektron transzport útvonalak 

A klasszikus légzési lánc mellett a növényi mitokondriumokban megtalálhatók olyan 

légzési folyamatok is, amelyek nem kapcsoltak foszforilációval.  Először Arabidopsisban 

írták le azt a jelenséget, amelynek során komplex I és IV gátlók (rotenon és cianid) 

alkalmazása ellenére respirációt tapasztaltak (Vanlerberghe és McIntosh 1997).  

Az ún. cianid rezisztens légzés során alternatív oxidázok (AOX) segítenek fenntartani az 

elektronáramlást. Az elektronokat az ubikinontól átvéve közvetlenül a molekuláris oxigénre 

juttatják (protonpumpa aktivitás nélkül), melynek során az oxigén protonok jelenlétében vízzé 

redukálódik. Az alternatív oxidázok antioxidáns szerepkörrel is bírnak növényekben, egyrészt 

emelkedett aktivitásuk oxidatív stressz esetén a légzési lánc túlredukáltságát képes 

csökkenteni, (Van Aken és mtsai., 2009), másrészt AOX mutánsokban emelkedett antocianin 

és ROS szint tapasztalható szárazság stressz fennállása esetén (Giraud és mtsai., 2008). 

Az AOX–k mellett alternatív NAD(P)H dehidrogenázok létezésére is fény derült. Ezek a 

II. típusú NAD(P)H dehidrogenázok a mitokondriális belső membrán mindkét oldalán 

megtalálhatók, protonpumpa aktivitást nélkülözve képesek oxidálni a NADH-t, ill. a NADPH-

t a komplex I inhibitor rotenon jelenlététben is (Finnegan és mtsai., 2004; Rasmusson és 

mtsai., 2004). 
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Az ún. szétkapcsoló fehérjék (UCP-k) olyan mitokondriális transzport fehérjék, amelyek 

képesek visszajuttatni a protonokat az intermembrán térből a mátrixba, ezáltal semlegesítve a 

felépített protongradienst (Nicholls és Rial, 1999). Az UCP-k aktiválódhatnak reaktív oxigén 

vegyületek hatására (Considine és mtsai., 2003), amely stressz esetén jó szabályozási 

lehetőséget biztosít a növények számára. Azokban a mutáns növényekben, amelyekben az 

UCP-k génjét kiütötték, lokális oxidatív stressz volt tapasztalható, azonban ez nem gátolta 

meg a növényeket abban, hogy más módszerekkel felülkerekedjenek ezen az állapoton. Az 

UCP mutáns növényekben emellett a fotorespiráció, valamint a szén asszimiláció csökkent 

mértéke volt tapasztalható (Sweetlove és mtsai., 2006), így ezen eredmények azt sugallják, 

hogy az UCP-k fő feladata az, hogy fenntartsák az mETL redukáltságát, így elősegítve a 

fotoszintetikus folyamatokat (Sweetlove és mtsai., 2006).  

 

1.2. Abiotikus stressz  

A különféle környezeti vagy abiotikus hatások, mint pl. a szárazság, szikes talaj, az 

extrém hőmérsékleti viszonyok, nehézfémsók jelenléte, UV sugárzás, tápanyagok hiánya, 

légszennyező anyagok, valamint számos vegyszer jól ismert oxidatív stresszforrás a növények 

számára. A három - oxidatív stresszben - leginkább érintett sejtorganellum növényekben a 

mitokondrium, a kloroplasztisz és a peroxiszóma.  

Oxidatív stressz esetén a reaktív oxigén vegyületek és az őket elimináló antioxidáns 

rendszer egyensúlya eltolódik, aminek következtében a reaktív oxigén vegyületek 

felszaporodnak (Asada, 1999; Mittler, 2002; Neillet és mtsai., 2002). Az erőteljes oxidatív 

tulajdonsággal rendelkező, oxigén atomot tartalmazó molekulákat reaktív oxigén 

vegyületeknek (ROS – reactive oxygen species) nevezzük. Főbb képviselőik a szuperoxid 

gyök (O2
.-), a szingulett oxigén (O.), a hidrogén-peroxid (H2O2), valamint a hidroxil gyök 

(OH.-). Ezek a vegyületek az élő szervezetben folyamatosan keletkeznek elsősorban az 

energiatermelő és oxidatív folyamatok során (Apel és Hirt, 2004). Reaktivitásuknak 

köszönhetően számos nem kívánt folyamatot indíthatnak el a sejtekben, többek között a DNS 

lánc károsításával szerepük van az örökítő anyag mutációjában, a lipidperoxidáció keretében 

különböző sejt- és membránfunkciókat károsíthatnak, aminosavak és enzim kofaktorok 

oxidálása során fehérjék aktivitását szüntethetik meg (Yordanov és mtsai., 2000; Mittler 

2002).  
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4. ábra 

Abiotikus stressz következményei növényekben 
 

A különböző abiotikus stressz faktorok egymáshoz hasonló védekező, celluláris 

válaszreakciókat váltanak ki a növényekben. Egyrészt ROS elimináló rendszerek 

aktiválódnak, másrészt jól oldható szerves vegyületek (cukrok, cukoralkoholok, prolin, 

betain) halmozódnak fel (Serraj és Sinclair, 2002; Zhu, 2002).  

Ennek keretén belül - a ROS eliminációja során - enzimes-, és nem-enzimes védekező 

mechanizmusok aktiválódnak. A nem-enzimes folyamatokban kismólsúlyú antioxidáns 

vegyületek (pl. aszkorbinsav, glutation, tokoferolok, karotinoidok) vesznek részt, míg az 

antioxidáns enzimek legfontosabb képviselői közé tartozik a szuperoxid-dizmutáz (SOD), az 

aszkorbát peroxidáz (APX), a kataláz (CAT), valamint az aszkorbát-glutation ciklus enzimei 

(lásd 1.3.3 fejezet) közé sorolható monodehidroaszkorbát-reduktáz (MDAR), valamint a 

dehidroaszkorbát-reduktáz (DHAR) és a glutation reduktáz (GR) (Mittler 2002).  

 

1.2.1. ROS képződés a mitkondriumokban 

Nagyságrendekkel kisebb mértékben játszódik le a ROS termelődése a növényi 

mitokondriumokban, mint a kloroplasztiszokban vagy a peroxiszómákban. Ennek oka a 

fotoszintetikus és fotorespirációs folyamatok - napfény hatására bekövetkező - emelkedett 

aktivációja. A fénytől elzárt vagy nem fotoszintetizáló szövetekben, azonban a 

mitokondriumok a ROS fő forrásai (Szarka és mtsai., 2012). 

A növényi mitokondriumok számos ROS forrást tartalmaznak. Két terminális oxidáz is 

található bennük, amelyek a légköri oxigén vízzé történő redukálásáért felelősek, valamint az 
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egész mETL lánc potenciális ROS forrás normál fiziológiás állapotban is (Jensen 1966). 

Habár ez a ROS termelődés alapesetben antioxidáns enzimekkel és molekulákkal 

eliminálható, bizonyos esetekben ezek a védekezési mechanizmusok túlterhelődnek és ROS 

szaporodik fel (Turrens, 2003). A mitokondriumokban az összes oxigén kb. 2-5%-a 

szuperoxid anion szintézisére használódik fel (Boveris és mtsai, 1973). Szuperoxid anion 

képződésében az ubikinon molekulák, valamint az I-es, ill. a III-as komplex a leginkább 

érintett, de nemrégiben a II. komplex esetében is bizonyították a szuperoxid képződést 

(Quinlan és mtsai 2012). A termelődés mértéke nagymértékben függ az oxigén 

koncentrációjától, valamint a mETL redukáltsági állapotától. Ebből kifolyólag a ROS 

képződés hipoxiás állapotokban kismértékű (Noctor és mtsai., 2007), míg emelkedett olyan 

esetekben, amikor légzési lánc inhibitorok blokkolják az elektronok útját, így túlredukálva az 

elektrontranszport láncban előtte helyet foglaló egységet (Maxwell és mtsai 1999). Környezeti 

hatások valamint különféle vegyszerek szintén ehhez a folyamathoz vezethetnek (Moller 

2001; Moller és mtsai., 2007; Noctor és mtsai., 2007.), pl. a nitrogén-oxid erőteljes inhibitora 

a légzési láncnak, ennek képződése növényi stressz során kiválthatja a további ROS képződést 

(Millar és Day 1996; Yamasaki és mtsai., 2001; Zottini és mtsai., 2002). A reaktív oxigén 

vegyületeknek tényleges gátló hatása van számos mitokondriális enzimre, többek között a 

hidrogén-peroxid ismert inhibitora a citromsav-ciklus akonitáz enzimének, amely gátlást a 

vas-kén klaszterek módosulása okozza (Verniquet és mtsai., 1991). Megnövekedett ROS 

termelődés figyelhető meg az mETL túlműködése során alacsony (Prasad és mtsai., 1994a, 

1994b, Purvis, 1995), ill. magas hőmérsékleten, sóstressz (Hernandez és mtsai., 1993; Mittova 

és mtsai, 2003), valamint kadmium-stressz esetén (Schwarzlander és mtsai., 2009), ill. foszfát 

hiányában (Juszczuk 2001, Parsons 1999, Malusa 2002). A ROS az eliminációs folyamatok 

során további formában is megjelenhetnek, pl. a szuperoxid anion (O2
.−) enzimes úton 

hidrogén-peroxiddá diszmutálódhat (Blokhina, 2010), valamint Fe2+ és Cu2+ ionokkal 

reagálva az igen mérgező hidroxil gyök (OH·) keletkezhet. Mivel a hidroxil gyök töltéssel 

nem rendelkezik - hasonlóan a hidrogén-peroxidhoz - átdiffundálva a membránon elhagyhatja 

a mitokondriumot (Rhoads és mtsai., 2006). 
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5. ábra 

A reaktív oxigén vegyületek keletkezésének főbb lépései 

Rövidítések feloldása: SOD: szuperoxid dizmutáz, NO: nitrogén-monoxid, ONOO.:peroxinitrit gyök 

1.2.2. Abiotikus stressz mitokondriumokban 

Növények esetében a só- és szárazságstressz, valamint a szélsőséges hőmérsékleti 

viszonyok gyakran eredményeznek vízhiányt, amelynek során a növények vízigénye 

meghaladja a vízellátottságot. A talaj-növény-levegő rendszerben a vízmozgást a vízpotenciál 

(a vizes oldat és a tiszta víz kémiai potenciáljának különbsége) csökkenő grádiense határozza 

meg (Tari és mtsai., 2003). Ebből következően a sejt vízpotenciáljánál magasabb 

vízpotenciálú oldatban vizet vesz fel, az alacsonyabb vízpotenciálú oldatnak vizet ad le. 

Ozmotikus stressz tehát akkor alakul ki, amikor a talaj ozmotikus potenciálja lecsökken. 

Szárazságstressz esetén ez magából a vízhiányból következik, míg szikes, sós talajok esetében 

maga az oldott sótartalom, ami kiváltja ezt. Annak érdekében, hogy a növény fenntartsa a 

folyamatos vízáramlást a gyökérből a hajtásokba, csökkentenie kell ozmotikus potenciálját. 

Ehhez vagy asszimilálnia kell az oldott ionokat, vagy magas koncentrációban ozmotikumokat 

kell szintetizálnia. Ez a két mechanizmus sokszor azonban nem különíthető el egymástól 

(Munns és mtsai., 2002). Sóstressz akkor jelentkezik, ha a Na+ és Cl- ionok túlzott mértékben 

felhalmozódnak a levelek szöveteiben, ugyanis ez számos sejtfolyamatra toxikus hatással van. 

Megváltoztatja a fehérje - fehérje kölcsönhatásokat, megzavarja az elektrokémiai gradienst a 

membránok két oldala között, növeli a ROS termelődését és kiszorítja a létfontosságú ionos 

kofaktorokat az enzimekből (Munns és mtsai., 2008; Hasegawa 2000, Teakle és mtsai., 2010). 

Ezért az sem meglepő, hogy a sóstressz hatással van az mETC folyamataira. A kutatások az I-

es és II-es komplexet, ill. a citokróm c fehérjét találták leginkább érintettnek (Hamilton, 

2001). 

A növényi mitokondriumokban két egymással ”versenyző” légzési lánc – a mETC vagy 

citokróm útvonal és az alternatív oxidáz útvonal – található. Sóstressz esetén a citokróm 
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útvonal csökkent mértékű aktivitását tapasztalták, míg az alternatív oxidázok esetében ennek 

épp ellenkezőjét (Jolivet és mtsai., 1990; Kong és mtsai., 2001, Martı és mtsai., 2011). Az 

előbbiek magyarázata a folyamatokban részt vevő elektronhordozókban keresendő, ugyanis 

míg az ubikinon molekulák a belső membrán belsejében – védve az ionos vegyületektől - 

közlekednek, addig a citokróm c molekulák az intermembrán térben találhatók, 

elektrosztatikusan a belső membrán külső felületéhez asszociálva, ahol ki lehetnek téve a 

magas sókoncentrációnak. Ezért lehet az alternatív oxidáz útvonal menekítő útvonal abban az 

esetben, amikor a citokróm útvonal gátolt. Ezt a hipotézist támasztja alá azon respirációs 

mérések eredménye is, amelyek során alacsony légzési lánc aktivitást (mETC működésére 

jellemző) figyeltek meg sóstressznek kitett, izolált mitokondriumok esetében (Flowers és 

mtsai., 1969, 1974). Az mETC gátlásából pedig egyértelmű következik a káros ROS 

felszaporodása. Ezt támasztja alá azon kísérlet is, amelynek során transzgénikus Arabidopsis 

növényekben overexpresszállták az AOX és a mangán tartalmú szuperoxid-dizmutáz 

enzimeket. A mutáns növények jóval nagyobb mértékben ellenálltak a sóstressznek, mint 

kontroll társaik (Smith és mtsai., 2009, Wang és mtsai., 2004). Ezek az eredmények 

megerősítik, hogy sóstressz esetén a mitokondriális ROS elleni védelem ténylegesen fontos 

szerepet játszik a teljes növény számára. 

Mind só-, mind szárazságstressz esetén számos növény szintetizál és halmoz fel kis 

molekulatömegű, oldható vegyületeket, mint pl. a prolin, betain vagy a redukáló cukrok és 

cukoralkoholok (Loescher és Everard, 2000; Nuccio és mtsai., 1999; Sakamoto és Murata, 

2002; Stoop és mtsai., 1996a, Hu és mtsai., 2005; Rejskova és mtsai., 2007). Ezeket a 

vegyületek gyakran kompatibilis oldott anyagoknak nevezik, mert nagy koncentrációban 

halmozódnak fel a növényekben, de nem zavarják a sejtek anyagcseréjét, viszont emellett 

hozzájárulnak a sejtek megfelelő működéséhez szükséges ozmotikus viszonyok 

fenntartásához, a ROS eliminálásához, a membránok integritásának megőrzéséhez, - és az 

enzimek, ill. fehérjék stabilizálásával - azok funkciójának megőrzéséhez (Bohnert és Jensen, 

1996; Attipali és mtsai., 2004). Az egyik ilyen osztálya a kompatibilis oldott anyagoknak a 

cukoralkoholok, vagy másnéven poliolok, amelyek az aldóz- vagy ketóz cukrok redukált 

formái. Bár a szacharóz a leginkább tanulmányozott növényi szénhidrát, becslések szerint a 

cukoralkoholok (pl. szorbit, mannit) akár az összes növényben előforduló és szállítódó 

fotoszintetikus vegyület 30%-t is kitehetik (Bieleski, 1982). Azonban csak cukoralkoholok 

nem transzlokálódnak a növényekben, mert mindig valamilyen másik cukorral, pl. 

szacharózzal vagy raffinózzal szállítódnak együtt a növényekben.  
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A leggyakrabban előforduló poliolok a hatszénatomos cukoralkoholok: a szorbit, mannit 

és a dulcit. Ritkábban előforduló hétszénatomos poliolok, a perzitol (redukált 

mannoheptulóz), amely megtalálható az avocadóban (Liu és mtsai., 1999), és a volemitol 

(redukált szeduheptulóz) amely a kankalinfélékben lelhető fel (Haflinger és mtsai., 1999). 

Általában specifikus poliolok jellemzőek növényi családok és nemzetségek esetében. Például 

a szorbit (a glükóz redukált formája) általánosan megtalálható a rózsafélékben, emellett 

almában (Loescher és mtsai., 1982), valamint a Prunus fajokban, mint pl. a barackban, 

cseresznyében, szilvában. Továbbá a Plantago (útifű) nemzetség több tagjánál (pl. P. major, P. 

maritima,) a szorbit koncentráció megnövekedését tapasztalták sóstressz hatására (Ahmad és 

mtsai., 1979; Lambers és mtsai., 1981; Konigshofer, 1983; Smekens és Tienderen, 2001). 

Egyéb növények, mint a Mesembryanthemum crystallinum esetében nem tapasztaltak jelentős 

mennyiségű poliol transzportot normál körülmények esetén, azonban sóstressz hatására 

jelentős mennyiségű mio-inozitol és ononitol halmozódott fel a növények szállítószöveteiben 

(Nelson és mtsai., 1998). 

A poliolok ozmoprotektáns funkciója hidroxil csoportjaiknak köszönhető, ugyanis 

hidrofil burkot képezve a makromolekulák körül hidratálni képesek azokat, így megvédve 

őket a funkcióvesztéstől (Galinski és Truper, 1994.). Szintézisüket hexóz-6-foszfátokból, 

NADPH-függő reduktázok és poliolfoszfát foszfatáz enzimek katalizálják. Lebontásuk 

energiahasznosítási szempontból hatékonyabb, mint a szacharózé, ugyanis oxidációjukat 

kofaktorként NAD+-ot tartalmazó dehidrogenázok katalizálják, így a keletkezett NADH a 

mETL lánc szubsztrátjaként hasznosulhat (Pharr és mtsai., 1995). 

1.3. Az aszkorbinsav növényi szerepe 

Az aszkorbinsav, vagy köznapi nevén C-vitamin egy hatszénatomos cukorszármazék, a 

2-dezoxi-2-keto-L-gulonsav γ-laktonja. A molekula savas jellegét a 2-es és 3-as C atomok 

között található dienol csoportnak köszönheti, amelynek delokalizált π elektronrendszere 

lehetővé teszi fiziológiás pH-n a 3-as szénatomhoz tartozó hidroxil csoport hidrogénjének 

disszociációját (pK=4,13) és ezzel az aszkorbát anion kialakulását.  

 
6. ábra 

Az aszkorbinsav és aszkorbát anion szerkezete 
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Redukáló ágensként nemcsak a szabad gyökök, hanem változó vegyértékű fémek, mint a 

vas, vagy a réz redukciójára is képes,. Gyökfogó képességét szintén delokalizált 

elektronszerkezetének köszönheti, ugyanis az aszkorbil gyök a párosítatlan e- delokalizációja 

révén stabilabb, mint más szabadgyökök (Davey és mtsai, 2000).  

Mivel az aszkorbinsav bioszintézis utolsó lépéséért felelős L-gulono-1,4-lakton-oxidáz 

enzimet kódoló gén nagymértékben mutálódott több fajban - pl. a főemlősökben, és az 

emberben is - az enzim nem tudja betölteni funkcióját (Chatterjee és mtsai, 1960). Az 

aszkorbinsav szintézisének hiányában ezekben a fajokban bevitelét növényi forrásokból kell 

biztosítani.  

Az emberi és növényi szervezetben az aszkorbisavnak két fontos ellátandó szerepköre 

van - egyrészt antioxidánsként a reaktív oxigén vegyületek (ROS) eliminálásában - másrészt 

számos enzim kofaktoraként tölt be meghatározó szerepet (Mandl és mtsai., 2009). 

Növényekben ezen kívül fontos szerepet játszik számos fiziológiás folyamatban, pl. a 

növekedésben és fejlődésben, a fotoszintetikus-, ill. stressz folyamatokban, valamint egyes 

hormonok és sejtfalalkotók bioszintézisében (Davey, 2000).  

Az aszkorbinsav tartalom számos környezeti és fejlődési körülmény következtében, 

széles határok között változhat a növények esetében (néhány mg – g/100g növényi szövet). 

Meghatározó faktor a talaj minősége, a fény mennyisége és minősége, a hőmérséklet, a 

klimatikus viszonyok, az érettségi állapot, és fontos befolyásoló szerepe van az aszkorbinsav 

tartalomra nézve a növényt ért stresszhatásoknak is (Badejo és mtsai, 2007).  

Az aszkorbinsavat kimutatták a legtöbb növényi sejttípusban, sejtorganellumokban és az 

apoplasztban. Fiziológiás körülmények között a levelekben és a kloroplasztban többnyire 

redukált formában van jelen (kb. 90%). Intracelluláris koncentrációja millimólos 

nagyságrendű: a citoszolban körülbelül 20 mM, a kloroplaszt sztrómájában 20-300 mM 

(Szarka és mtsai., 2013) 

 

1.3.1. Aszkorbinsav bioszintézis növényekben 

Több alternatív aszkorbinsav bioszintézis útvonal található meg a növényekben, melyek 

közül legfontosabb az L-galaktóz útvonal (Dowdle et al. 2007). Felderítettek más útvonalakat 

is, pl. a sejtfal polimer pektin töredékekből származó galakturonsav útvonalat, vagy az L-

gulóz és mio-inozit útvonalakat (Smirnoff et al. 2000; Wolucka és Van Montagu, 2003; 

Lorence et al., 2004; Valpuesta és Botella 2004), azonban Arabidopsis bioszintézis 

mutánsokon (vtc1, vtc2) végzett kísérletek arra engednek következtetni, hogy ezek az 
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alternatív útvonalak csak egy viszonylag kis hányadát adják a teljes aszkorbinsav 

bioszintézisnek (Dowdle et al., 2007). Ezt megerősítendő kettős GDP-L-galaktóz foszforiláz 

enzim mutánsokon (vtc2 és vtc5) végzett vizsgálatok során a palánták pusztulását 

tapasztalták, így azt valószínűsítik, hogy az L-galaktóz útvonal az egyetlen jelentős 

bioszintetikus út Arabidopsisban (Dowdle et al. 2007) (7.ábra). 

 

1.3.2. Mitokondriális aszkorbinsav szintézis 

Az aszkorbinsav növényi bioszintézisének folyamatában a mitokondrium kulcsszerepet 

játszik. A bioszintézis folyamatai az utolsó lépésig a citoszolban folynak, azonban az utolsó 

lépést katalizáló enzim, az L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz (GLDH) a mitokondrium 

belső membránjában található, részben a légzési elektrontranszport lánc I-es komplexéhez 

asszociálva (Pineau és mtsai., 2008). Az enzim működése során az oxidált citokróm c-t 

használja elektronakceptorként a galaktono-1,4-lakton aszkorbinsavvá történő oxidációja 

során. A kísérletek egyértelműen arra utalnak, hogy az L-galaktono-1,4-lakton alternatív 

elektrondonorként elektronokat juttat ily módon az elektrontranszport lánc III-as és IV-es 

komplexe közé a citokróm c molekula redukálásával, ezáltal az aszkorbinsav bioszintézisét a 

mitokondriális légzési elektrontranszfer lánchoz kapcsolja (Bartoli és mtsai., 2000). 

 

1.3.3. ROS és aszkorbinsav 

Az aszkorbinsav feladata antioxidánsként a mitokondriális légzési lánc folyamatai során 

káros melléktermékként keletkező, reaktív oxigénvegyületek, szabadgyökök semlegesítése 

(Halliwell és Gutteridge, 2000). Miközben ellátja antioxidáns szerepét az aszkorbát 

monodehidroaszkorbát gyökké oxidálódik. Az instabil gyök ezután aszkorbáttá és 

dehidroaszkorbáttá diszproporcionálódhat (Noctor és Foyer, 1998), vagy visszaalakulhat 

aszkorbinsavvá monodehidroaszkorbát-reduktáz enzim segítségével, amely NADPH-t igényel 

működéséhez (Hossain és mtsai., 1984). A keletkezett dehidroaszkorbátot (DHA) - egy másik 

kismolsúlyú antioxidáns, a kéntartalmú tripeptid - glutation - terhére képes a dehidroaszkorbát 

reduktáz aszkorbinsavvá redukálni. Amennyiben ez a reakció rövid időn belül nem 

következik be, a DHA irreverzibilisen módon 2,3-diketogulonsavvá hidrolizálódik (Deutsch 

és mtsai.,  2000). A DHA redukálása során keletkezett glutation-diszulfid glutation reduktáz 

segítségével, NADPH felhasználásával redukálódik vissza glutationná. A dehidroaszkorbát 

redukálásának ezen útvonalát aszkorbinsav-glutation vagy felfedezőiről Foyer-Halliwell-

Asada-ciklusnak nevezik (Foyer és Noctor, 2011) (7. ábra).  
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7. ábra 

A növényi aszkorbinsav bioszintézis L-galaktóz útvonala, regenerációs folyamatai és bioszintézis mutánsai (vtc) 

Rövidítések feloldása: Asc: aszkorbinsav, APX. aszkorbát-peroxidáz, DHA: dehidroaszkorbinsav, 

MDHA:monodehidroaszkorbát, DHAR: dehidroaszkorbát reduktáz, MDHAR: monodehidroaszkorbát reduktáz, 

GSH: redukált, glutation, GSSG: oxidált glutation, cit c ox/red: citokróm c oxidált/redukált forma 

1.3.4. Abiotikus stressz és aszkorbinsav 

Az aszkorbinsav abiotikus stressz során betöltött jótékony szerepét számos kutatás 

megerősítette. Az aszkorbinsav külső adagolása megnövelte a növények hideg-, só- és 

szárazságtűrő képességét (Guo és mtsai., 2005, Shalata és mtsai., 2001), valamint Maddison 

és mtsai. (2002) megnövekedett ózon toleranciát tapasztaltak hidroponikusan (talaj nélkül,  

hidrokultúrásan) termesztett retek esetében, amelynek tápfolyadékához L-galaktózt - az 

aszkorbinsav bioszintetikus prekurzorát - adtak. Az aszkorbinsav abiotikus stresszben 

betöltött jótékony szerepét tovább erősítette az aszkorbinsav bioszintézis mutánsok vizsgálata. 

Pl. az aszkorbinsav hiányos (vtc1, vagy GDP-mannóz-pirofoszforiláz) mutáns A. thaliana 

megnövekedett érzékenységet mutatott ózonra, kén-dioxidra, UV-B, UV-C sugárzásra és 

magas sókoncentráció hatására (Müller-Moulé és mtsai., 2003, 2004; Huang és mtsai., 2005). 
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Emellett Ding és mtsai. (2009) fokozott oxidatív stresszérzékenységet tapasztaltak olyan 

transzgenikus dohánynövényekben, amelyek – a glutation reduktáz enzim mutációjának 

következtében - alacsonyabb aszkorbát szinttel rendelkeztek. 

Mivel étrendünkben igen fontosak a zöldségek és gyümölcsök, és ezek minősége igen 

nagy hatással van az emberi szervezetre, számos tanulmány foglalkozik a különféle abiotikus 

stresszen átesett, majd betakarított termések aszkorbinsav tartalmával. A legtöbb tanulmányt 

paradicsom esetében végezték, a vizsgálatok során megnövekedett aszkorbinsav koncentrációt 

tapasztaltak szárazságstressz (Zushi és Matsuzoe, 1998, Veit-Kohler és mtsai. 1999; Favati és 

mtsai. 2009), valamint sóstressz (Petersen és mtsai. 1998; Serio és mtsai, 2004; Sgherri és 

mtsai., 2007, 2008; Kim és mtsai., 2008b) esetén, de ennek ellenkezőjét is kimutatták De 

Pascale és mtsai. (2007) sóstressz-, valamint Rosales és mtsai (2006) fény-, és hőstressz 

során. Emellett megnövekedett aszkorbinsav tartalmat tapasztaltak saláta esetében különféle 

stresszhatások után (Oh és mtsai., 2009a; Zhou et al., 2009), míg drasztikus csökkenést 

észleltek hőstressz során kiviben (Richardson et al., 2004), valamint sóstressz során eperben 

(Keutgen és Pawelzik, 2007.) Ezeknek a látszólag igencsak ellentmondó eredményeknek 

magyarázata az aszkorbát anyagcsere összetettségében rejlik. Az aszkorbinsav szintjét 

ugyanis egyrészt szabályozza a bioszintetikus folyamatok aktivitása, annak prekurzorán 

(glükóz-6-P) és intermederein (GDP-mannóz és L-galaktóz) keresztül (Smirnoff és mtsai. 

2001), másrészt az oxidálódott aszkorbinsav regenerációjának mértéke az aszkorbát - 

glutation ciklus segítségével. Ezért ezen folyamatok vizsgálata választ adhat az aszkorbinsav 

tartalom változatosságára. Oh és mtsai. (2009a) emelkedett aszkorbinsav koncentrációt 

tapasztaltak fejes salátában viszonylag enyhe stressz kezelés (hő, UV) hatására, amely 

fokozott L - galaktóz dehidrogenáz expresszióban nyílvánult meg. Hasonlóképpen, almában 

erős fény hatására, fokozott aszkorbinsav termelődést tapasztaltak, amely az aszkorbát 

bioszintetikus gének emelkedett expressziójának volt köszönhető (Li és mtsai., 2009). Sgherri 

és mtsai. (2007, 2008) paradicsomban sóstressz hatására mind a bioszintetikus út, mind a 

reciklálás emelkedését tapasztalták. Ezzel ellentétben, Richardson és mtsai. (2004) kiviben 

arra a következtetésre jutottak, hogy az alacsony prekurzor és szubsztrát szint volt az alacsony 

Asc koncentráció oka hőstressz során. Egy a sótressznek kitett epreken végzett tanulmány 

során Keutgen és Pawelzik (2007) arra a következtetésre jutott, hogy az aszkorbinsav 

oxidációjának mértéke meghaladta a regenerációs rendszer kapacitását, ami 

végeredményképpen az aszkorbinsav koncentrációjának csökkenését okozta.  

Emellett az aszkorbinsav regenerációs folyamatait vizsgálva, a dehidroaszkorbát reduktáz 

(DHAR) által katalizált aszkorbinsav regeneráció fontosságát számos tanulmány 
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megerősítette. A citoszolikus DHAR mutáns (AtDHAR3) Arabidopsis növény esetében 

csökkent aszkorbinsav szintet, valamint emelkedett ózonérzékenységet tapasztaltak (Yoshida 

és mtsai., 2006). A DHAR túltermeltetése dohányban és kukoricában emelkedett, akár 

négyszeres aszkorbát koncentrációnövekedést, és nagymértékben redukált, teljes aszkorbát 

tartalmat okozott (Chen és mtsai., 2003). Ezen túlmenően az aszkorbinsav redukálásáért 

felelős glutation szintje is megemelkedett, ahogy redox státusza is a redukált forma felé 

tolódott. Acerolában a MDHAR és DHAR expressziója szignifikánsan megnövekedett hideg-, 

és sóstressz hatására, ezzel bizonyítva, hogy mindkét enzim fontos szerepet játszik 

kedvezőtlen feltételek esetén (Eltelib és mtsai., 2004). Az eredmények tehát azt sugallják, 

hogy a fokozott regenerációs folyamatok következtében az aszkorbát tartalom képes lehet 

leküzdeni az oxidatív stressz hatásait. 

 

1.3.5. Mitokondriális aszkorbinsav transzport 

A Foyer-Halliwell-Asada ciklus valamennyi enzimét kimutatták növényi 

mitokondriumokban is (Jimenez, 1997; Chew, 2003), azonban ahhoz, hogy a mitokondrium 

ténylegesen részt tudjon venni az aszkorbinsav regenerációjában, mindenképpen léteznie 

kellett egy mitokondriális aszkorbinsav/dehidroaszkorbát transzporternek. Ennek oka, hogy a 

dehidroaszkorbát redukciójáért felelős enzimek mindegyike a mitokondriális mátrixban 

található, míg a dehidroaszkorbát produkciójáért felelős aszkorbát-peroxidáz aktív helye a két 

membrán közötti tér felé néz. A transzportert - melynek feladata tehát a dehidroaszkorbát 

redukciójának helyszínére, a mitokondriális mátrixba történő szállítása, valamint a 

redukálódott aszkorbát mátrixból történő kijuttatása - kutatócsoportunknak sikerült korábbi 

vizsgálatok során elsőként leírni (Szarka és mtsai., 2004). A kísérletek során a BY-2 

dohánysejtekből izolált mitokondriumok, mind a redukált forma aszkorbátot, mind az oxidált 

forma dehidroaszkorbátot felvették. Az eredmények azt mutatták, hogy elsősorban az oxidált 

forma transzportja preferált (KM = 6 mM), szemben a redukált formával (KM = 30 mM). 

Ehhez hasonló tendencia figyelhető meg a növények plazmamembránján keresztül zajló C-

vitamin transzportfolyamatok során is (Horemans és mtsai., 1997; 2008), valamint mindkét 

forma felvétele preferált emlős sejtek esetében is, ahol redukált állapotban Na+ gradiens 

terhére, oxidált formában facilitatív glükóz transzporterek révén képes a sejtekbe jutni az 

aszkorbát (Rumsey és mtsai., 1997). A transzportfolyamat fehérje természetét a hőmérséklet-, 

és időfüggő, valamint telítési kinetikával rendelkező transzport mellett, a specifikus 

inhibitorok alkalmazásával elérhető gátlás is bizonyította. Leghatásosabb gátlószernek a 
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glükóz és a GLUT inhibitor genistein bizonyult, ami alapján feltételezhető, hogy a 

transzporter rokona a kloroplasztiszban lévő glükóz transzlokátornak, esetleg rokona az emlős 

glükóz és dehidroaszkorbát transzporter GLUT családnak. A két vegyület transzportja 

látszólag nem függött a mitokondriális légzéstől. A transzport méréseket BY-2 sejtek 

mitokondriumából nyert mitoplasztokon (külső membránjától megfosztott mitokondrium) is 

elvégezve, az aszkorbát és dehidroaszkorbát transzportja a mitokondriálishoz hasonlónak 

bizonyult, így feltételezhető, hogy a transzporter a belső membránban helyezkedik el (Szarka 

és mtsai., 2004). 

 

1.3.6. Mitokondriális dehidroaszkorbát redukció   

A mitokondriális aszkorbát/dehidroaszkorbát transzporter felfedezését és ezzel a 

dehidroaszkorbát redukálásáért felelős ciklus bezárását követően felmerült, hogy a Foyer-

Halliwell-Asada ciklus nem az egyetlen olyan folyamat, amely során a dehidroaszkorbát 

redukálódhat a növényi mitokondriumban. Az alternatív elektronforrás maga a mitokondriális 

respirációs elektrontranszfer lánc lehet. A kísérletek során a II-es komplex szubsztrát 

szukcinát adagolása egyértelműen fokozni tudta a DHA aszkorbáttá történő redukcióját, 

izolált dohány mitokondriumok esetében. A folyamat ESR spektroszkópiai vizsgálata során a 

mitokondriális szuszpenzióban DHA hozzáadását követően monodehidroaszkorbil 

(részlegesen redukálódott DHA) gyökjelet lehetett detektálni. A gyök szintet érdekes módon a 

szukcinát adagolása nem befolyásolta, valamint 60 perces inkubációs időn keresztül végig 

megtartottnak bizonyult. A monodehidroaszkorbil gyök jele cianid (IV-es komplex inhibitor) 

hatására teljesen eltűnt. Egy másik kísérletben az aszkorbát oxidációját - mint az aszkorbát 

koncentráció csökkenését - megvizsgálva megállapítható volt, hogy cianid távollétében a 

mitokondrium rendkívül gyorsan oxidálta a hozzáadott aszkorbátot, ugyanakkor cianid 

jelenlétében az aszkorbát szint megtartottnak bizonyult. Ezek arra utalnak, hogy a 

dehidroaszkorbát hozzáadását követően mérhető monodehidroaszkorbil gyök szint nem a 

dehidroaszkorbát redukciója során jön létre, hanem a redukció eredményeképp termelődött 

aszkorbát mitokondriális oxidációjának következménye (Szarka és mtsai, 2007). A kísérleti 

eredmények alapján kutatócsoportunk a következő modellt állította fel a dehidroaszkorbát 

mitokondriális redukciójával kapcsolatban: A dehidroaszkorbát transzporterén keresztül bejut 

a mitokondriumba, ahol a II-es komplexről származó elektronok redukálják a komplex mátrix 

felé eső oldalán (8. ábra). Az akkumulálódott redukált aszkorbinsav egy része jelenleg még 
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nem ismert módon kijut a mitokondriumból, ahol egy hányada oxidálódik elektronokat 

juttatva a IV-es komplexnek (Szarka és mtsai., 2007).  

  

8. ábra 

Mitokondriális aszkorbát/dehidroaszkorbát transzport és redukció 

Rövidítések: DHA: dehidroaszkorbát, ASC: aszkorbinsav, MDHA: mondehidroaszkorbil gyök, Cc: citokróm c, 

GL: L-galaktono-1,4-lakton GLDH: L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz, UQ: ubikinon, GR: glutation 

reduktáz, DHAR: dehidroaszkorbát reduktáz) 

1.4. Oxidatív stresszmodell: PPR40 mutáns Arabidopsis thaliana 

A mitokondrium energiatermelő és stresszadaptációs szerepkörei kapcsolatban lehetnek 

egymással. Erre példa a fentiekben ismertetett aszkorbinsav bioszintézis és a dehidroaszkorbát 

redukció respirációs elektrontranszferrel való kapcsolata. A közelmúltban egy újabb 

kapcsolatra sikerült fényt derítenie kutatócsoportunknak a Szegedi Biológia Központ 

munkatársaival karöltve. A pentatrikopeptid ismétlődéseket tartalmazó fehérjék családjába 

tartozó PPR40 fehérjéről sikerült kimutatni, hogy kapcsolatot teremt a mitokondriális 

elektrontranszfer, a hormonális szabályozás és a stressz adaptációs folyamatok között 

(Zsigmond és mtsai, 2008).  

A penta-trikopeptid ismétlődésű (PPR) fehérjecsalád tagjai 35 aminosavat tartalmazó 

rövid, párban ismétlődő (2-27) aminosav szakaszokból állnak (Lurin es mtsai., 2004). 

Eukarióta sejtekben találhatók egyedül meg, a nukleáris DNS-ben kódoltak. Arabidposisban 
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több mint 400 ilyen fehérje ismert, helikális szerkezetet alkotnak és bár sokuk funkciója még 

nem ismert, elsősorban RNS kötő motívumokként ismertek. Előfordulásukat tekintve a 

mitokondriumokban és kloroplasztiszokban találhatók meg elsősorban (Lurin es mtsai., 

2004). Részt vesznek a génkifejeződés szabályozásában, regulálják az RNS érési és 

transzlációs folyamatokat. Többek között szerepet játszanak a citoplazmatikus hím sterilitás 

helyreállításában, a citotoxikus mitokondriális transzkriptumok módosításával vagy 

csendesítésével (Akagi es mtsai, 2004), poszt-transzkripciós folyamatokért felelősek a 

plasztiszokban (Barkan és mtsai 1994), ill. számos növényi fejlődési folyamatban aktívan 

részt vesznek (Oguchi és mtsai 2004).  

A ppr40-1 mutáns Arabidopsis thaliana a Szegedi Biológia Központ T-DNS inszerciós 

mutagenezis programja során került karakterizálásra (Szabados et al. 2002). A program során 

a növények Agrobacterium tumefaciens-szel történő transzformációja után kiszelektálták 

azokat az egyedeket, amelyek esetében a baktérium által a növényi genomba beépített 

bakteriális transzfer DNS (T-DNS inszerció) – az érintett gének mutációjának következtében - 

a növény fiziológiájában valamilyen változást okozott. A ppr40-1 mutáns esetében a mutáció 

a növény fokozott abszcizinsav (ABS) érzékenységében, valamint méretének nagymértékű 

lecsökkenésében nyilvánult meg, a vad típusú növényhez képest (9.ábra) (Zsigmond et al. 

2008). 

 
9. ábra 

PPR40-1 mutáns ill. vad típusú Arabidopsis thaliana (Zsigmond és mtsai, 2008) 

A ppr40-1 mutáns növény esetében egy tandem fordított T-DNS beépülés mutatható ki az 

At3g16890 gén átíródó régiójában. A T-DNS beépülése 4 bázispár kiesését okozta, valamint 

az ATG kodontól 311 bázispárnyira 3' irányba épült be (Zsigmond et al. 2008). Az 

At3g16890 gén 1,980 bázispár nagyságú és egy 74 kD nagyságú fehérjét kódol, amely 659 

aminosavból áll. A fehérje a PPR fehérjecsalád P alosztályába tartozik, amelyet korábban 

PPR40-nek neveztek el (Lurin és mtsai., 2004). A PPR40 fehérje tartalmaz egy feltételezett 

mitokondriális szignálszekvenciát, valamint 14 konzervált pentatrikopeptid egységet, amelyek 
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két külön doménben (5 es 9) helyezkednek el. A ppr40-1 mutáns növény traszkriptjeinek 

vizsgálata során fény derült arra, hogy a teljes hosszúságú At3g16890 fehérje nem termelődik 

a homozigóta ppr40-1 növényben, azonban egy C terminálisan csonkított fehérje átíródhat. A 

ppr40-1 mutáns növény esetében ez a feltételezett fehérje 121 aminosavból állhat, amiből 103 

aminosav a PPR40-en, 18 aminosav pedig a T-DNS-en kódolódik. A feltételezett átíráskor a 

csonkított fehérje csak a mitokondrialis szignál szekvenciát tartalmazza, PPR domént egyetlen 

egyet sem (Zsigmond et al. 2008). A PPR40 expressziós mintázatát megvizsgálva kiderült, 

hogy az minden vizsgált szervben megtalálható, valamint mennyiségét lényegesen nem 

befolyásolja sem a növényi hormonok (auxin, citokinin, etilen, szalicilsav) jelenléte, sem a 

különböző stresszhatások (só, ozmotikumok, hideg) (Zsigmond et al. 2008). A ppr40-1 

növények leveleinek mérete 50-60%-kal kisebbek a vad típushoz képest, azonban a mutáns 

utódképes és maghozama is hasonló a vad növényekéhez. A magok csírázása ezzel szemben a 

mutáns növények esetében két nappal későbbre tolódik, valamint 0.5 μM abszcizinsavval 

kiegészített táptalajon csíráztatott ppr40-1 növények esetében, egy hét után mindössze 

nagyjából 20%-a csirázott csak ki a magoknak a vad típushoz képest. Más hormonok esetében 

(auxin, citokinin, etilén, szalicilsav, gibberelinsav) nem volt különbség a vad típushoz képest 

(Zsigmond et al. 2008).  Stresszválasz vizsgálatok eredménye azt mutatta ki, hogy a mutáns 

növény esetében a magok csírázási képességét, valamint a gyökerek növekedését jelentősen 

gátolta a NaCl (200mM). A mutáns növény emellett oxidatív stresszre is igen érzékeny volt. 

Szubletális koncentrációjú hidrogén-peroxiddal, ill. parakváttal kiegészített táptalajon a 

ppr40-1 növények gyorsabb fehéredést, ill. klorofill degradációt szenvedtek, mint a vad típusú 

növények. Emellett a hidrogén-peroxid koncentráció is megnövekedett a mutánsban mintegy 

20%-kal, amely azt sugallja, hogy a reaktív oxigénvegyületek felszaporodása is okozhatja a 

mutáns növények fokozott stresszérzékenységét. További vizsgálatok kimutatták, hogy a 

ppr40-1 mutáns a NaCl kívül, az ozmotikus stresszre is fokozott érzékenységet mutatott 

(Zsigmond et al. 2008).   

A PPR40 fehérje lokalizációjának vizsgálata során az volt tapasztalható, hogy a fehérje 

egy hozzávetőlegesen 500 kDa tömegű komplexben helyezkedik el, amelynek mérete 

megegyezik a mitokondriális légzési lánc III-as komplexével. Tömegspektrometriás 

analízissel elemezve a komplexet, az összes azonosított fehérje a mitokondriális III-as 

komplex már ismert alegysége volt. Ezen eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a PPR40 

fehérje a mitokondriális III-as komplexhez kapcsolódik. További vizsgálatok kimutatták, 

hogy a PPR40 fehérjének valószínűleg nincs hatása a III komplex főbb alegységeinek 

összetételére és stabilitására (Zsigmond et al. 2008).  
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A mutáns oxigénfogyasztását vizsgálva, akár az I-es, akár a II-es komplexen keresztül 

elektronokat juttatva az elektron transzport láncba, az oxigénfogyasztás csökkent mértéke volt 

tapasztalható a vad típusú növényhez képest. A IV-es komplex vizsgálata során a ppr40-1 

mutáns esetében ezzel szemben nagyobb aktivitás volt tapasztalható, mint a vad típus 

esetében. Ezen eredmények alapján a ppr40-1 mutánsban valószínűleg a légzési lánc III-as 

komplexe (citokróm c reduktáz) nem működik megfelelően, a komplex alulműködését a 

növény a IV-es komplex fokozott működésével próbálja kompenzálni (Zsigmond et al. 2008). 

Ebből kifolyólag a III-as komplex csökkent citokróm c reduktáz aktivitása és az annak 

köszönhető elektron áramlási blokk, az elektronszállító ubikinon molekulák túlredukáltságát 

okozza, ami a reaktív oxigén vegyületek felszaporodásával jár (10. ábra). Ebből 

következtethető a keletkező szuperoxid gyököket elimináló enzim - a mangántartalmú 

szuperoxid-dizmutáz (MnSOD) - 40%-al emelkedett aktivitása a mutáns növényekben. Mivel 

az enzim a szuperoxidot alakítja át hidrogen-peroxiddá, így ez az eredmény a mutáns 

növényekben tapasztalható fokozott hidrogén-peroxid szintre is magyarázatott ad (Zsigmond 

et al. 2008). A hidrogén-peroxid felhalmozódása mellett, továbbá mintegy 20%-kal nagyobb – 

a lipidkárosodás mértékét jelző - malonaldehid szint tapasztalható a mutáns növényekben.  

A fentiek alapján összefoglalásként elmondható, hogy a ppr40-1 mutáns növény 

antioxidáns rendszere a mitokondriális elektrontranszportlánc sérülése következtében nem 

képes hatásosan csökkenteni a megemelkedett ROS szintet, amely a növény fokozott 

abiotikus stresszérzékenységében nyílvánul meg. 

 
10. ábra 

ppr40-1 mutáns Arabidopsis thaliana  
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1.5. Mitokondriális cukor transzport és invertáz aktivitás  

A dehidroaszkorbát mitokondriális transzportjának vizsgálata során fedezte fel a csoport 

a glükóz dehidroaszkorbát transzportot gátló hatását, amely a további vizsgálatok során a 

glükóz ugyanazon transzporteren történő transzportjával volt magyarázható  (Szarka és mtsai., 

2008). A folyamat megléte azért volt érdekes, mert addig egyetlen mitokondriumban zajló - 

glükózt fogyasztó, vagy előállító - folyamat sem volt ismeretes. A rejtélyre a megoldást az in 

silico kutatások során felfedezett, mitokondriális preszekvenciával rendelkező invertáz enzim 

jelentette (Ji és mtsai., 2005). 

A diszacharid szacharóz, ill. monomerei a glükóz és fruktóz kulcsszerepet játszanak a 

növények szénhidrát transzportjában, ill. metabolizmusában (Lalonde és mtsai. 1999, 2004; 

Sturm 1999; Koch 2004). Az invertázok olyan hidroláz enzimek, amelyek a szacharóz 

glükózzá és fruktózzá történő hasításáért felelősek. Ezek az invertázok számos izoformában 

megtalálhatók a sejtekben, pH optimumuk, ill. felépítésük alapján két fehérjecsaládba sorolják 

őket. A savas invertázok (-fruktofuranozidázok) olyan glikoproteinek, amelyek a 

vakuólumban vagy a sejtfalakban találhatók meg, aktivitásuk pH optimuma 4.5 – 5, valamint 

sztachióz és raffinóz bontására is képesek. Elsősorban a növényi szervek fejlődése során 

aktívak, részt vesznek a floém kiürítésében, szabályozzák a szénhidrát összetételt a tároló 

szervecskékben, ozmoregulációs folyamatokban, gravitrópizmusban, metabolikus szignál 

útvonalakban, ill. patogénekre vagy sérülésre adott válaszreakciókban vesznek részt (Sturm 

1999; Roitsch és González 2004). A másik csoportba tartoznak a semleges/lúgos invertázok, 

amelyek nem-glikolizált fehérjék, pH optimumuk 6.8 - 8 közé esik, valamint glükóz, fruktóz, 

ill. TRIS jelenlétében aktivitásuk jelentős mértékben gátlódik (Lee és Sturm 1996; Gallagher 

és Pollock 1998; Vorster és Botha, 1998, Sturm 1999; Sturm és mtsai., 1999; Roitsch és 

González, 2004). Instabilitásuk és alacsony expressziójuk miatt a keveset vizsgált fehérjék 

közé tartoztak. Évtizedekig úgy gondolták a kutatók, hogy csak a citoplazmában találhatók 

meg, és olyan folyamatokban vesznek részt, mint pl. a szén anyagcsere, differenciálódási-, ill. 

különféle fejlődési folyamatok, valamint környezeti stresszválasz folyamatok (Qi és mtsai., 

2007; Jia és mtsai., 2008; Barratt és mtsai., 2009; Welham és mtsai., 2009; Yao és mtsai., 

2009). Filogenetikus és in silico kutatások azonban további szubcelluláris lokalizációjú A/N-

Inv alcsaládok jelenlétét sugallták. Ji és munkatársai (2005) mitokondriális, Murayama és 

Handa (2007) mitokondriális és kloroplaszt lokalizációjú invertázok jelenlétét találták rizsben, 

Vargas és mtsai (2007) pedig Arabidopsisban írtak le kloroplasztikus szignálszekvenciával 
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rendelkező invertázokat. Egyértelmű kísérleti bizonyítékkal azonban nem tudták 

alátámasztani az A/N Inv-k jelenlétét.  

Szintén kutatócsoportunk korábbi kísérletei alapján, növényi mitokondriumok 

alfrakciókra bontását követően sikerült ezt az invertáz aktivitást egyértelműen a 

mitokondriális mátrix frakcióhoz kötni (Szarka és mtsai., 2008). Az enzimaktivitás pH 

optimuma, kinetikai paraméterei, valamint inhibitor profilja alapján az újonnan leírásra került 

enzim a neutrális invertázok családjába sorolható. Az enzim topológiája indokolttá tette 

szubsztrátjának, valamint termékeinek mitokondriális belső membránon keresztüli 

transzportjának vizsgálatát is. Ezen transzportmérések során bidirekcionális, telíthető, 

valamint mitokondriális membránpotenciáltól független szacharóz, glükóz és fruktóz 

transzportot találtak a mitokondriális belső membránban. A különböző kinetikai paraméterek, 

valamint a kereszt-gátlás hiánya arra utaltak, hogy a transzportfolyamatokat három egymástól 

független transzporter mediálja. Az eredményeket összefoglalva a következő modell volt 

feállítható: a szacharóz transzporterén keresztül bejut a mitokondriumba, ahol a 

mitokondriális mátrixban található invertáz hasítja glükózra és fruktózra, amely cukrok ezután 

transzportereiken keresztül kijuthatnak a mitokondriumból (Szarka és mtsai., 2008) (11.ábra).  

 
11. ábra.  

Mitokondriális invertáz aktivitás és szacharóz, glukóz, fruktóz transzport 

További vizsgálatok kiderítették, hogy a különböző izoformájú invertáz enzimek 

különböző szerepet játszhatnak a mitokondriumokban. A mitokondriális invertáz izotípusokra 

mutáns növények hajtásai jóval kisebbek voltak a vad típushoz képest, elnyújtott csírázás, 
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késői virágzás jellemezte őket, ami a hormonháztartás megváltozására utal (Martín és mtsai., 

2012). Emellett egyes vizsgálatok a gyökérméret csökkenését is tapasztalták (Xiang és mtsai., 

2011). Mivel a fentebb említett folyamatok igen energiaigényesek, nem meglepő módon a 

mutáns növényekben az mETL lánc csökkent működését tapasztalták. Ezek alapján az a 

következtetés vonható le, hogy az invertázok alapvető szerepet játszanak a mitokondriális 

légzési folyamatokban. A folyamat magyarázatául szolgálhat az a hipotézis, amely azt 

feltételezi, hogy az invertázok a mitokondriumok külső felszínén található hexokináz 

enzimeket látják el folyamatos mértékben glükózzal (Graham és mtsai., 2007), a folyamat 

során keletkező légzési szubsztrát ADP, így hozzájárulhat az mETL kiegyensúlyozott 

működéséhez, fenntartva az oxidatív foszforilációs folyamatokat (Xiang és mtsai., 2011). Ez a 

mechanizmus fontos lehet abban, hogy megelőzze az mETL túlredukálását és az ebből 

következő ROS szint emelkedését (Camacho és Pereira és mtsai., 2009). Giraud és mtsai. 

(2009) annak a lehetőségét vetette fel, hogy a felszabaduló glükóz nukleáris gének 

kifejeződését regulálhatja, transzkripciós faktorok (ABI4, abszcizinsav inszenzitív faktor 4) 

segítségével, amely magyarázatot adhat a hormonális folyamatok megváltozására. 

 

1.5.1. Mitokondriális szorbitképződés 

A mitokondriális invertáz enzimek elképzelhető, hogy egy másik célt is szolgálnak. A 

mitokondrium prokarióta eredete felveti ugyanis az analógia lehetőségét ma élő, prokarióta 

organizmusokkal. Ennek tekintetében különös figyelmet érdemel a Zymomonas mobilis 

baktériumban leírt szacharóz-glükóz, fruktóz-szorbit út (Loos, 1994). Ennek értelmében 

ozmotikus stressz esetén a baktérium szacharózt vesz fel környezetéből periplazmás terébe, 

majd invertáz aktivitása révén glükózt és fruktózt állít abból elő, majd ezekből képzi az 

ozmoprotektív hatású szorbitot. A reakcióért felelős enzim a glükóz-fruktóz oxidoreduktáz 

(GFOR) enzim, amely egy tetramer szerkezetű fehérje, kofaktorként NADP+-t használ 

(Zachariou és Scopes, 1986). Az enzim működése ping-pong mechanizmust mutat, vagyis a 

glükózt először glükono-γ-laktonná alakítja, majd a reakció során keletkező NADPH-t a 

fruktóz szorbittá történő redukálásához használja fel. Emellett egy másik enzim a glükono-γ-

laktonáz felelős a hidrolízis során glükono-γ-laktonból keletkező, glükonsav előállításáért (12. 

ábra). A bakteriális analógia alapján könnyen elképzelhető, hogy a növényi mitokondriumok 

invertáz aktivitása, valamint az ahhoz kapcsolódó cukortranszport folyamatok is egy ilyen 

ozmoregulációs apparátus részei lehetnek. 
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12. ábra.  

Zymomonas mobilis baktériumban leírt szacharóz-glukóz, fruktóz-szorbitol út 

GFOR: glükóz-fruktóz oxidoreduktáz 

 

1.5.2. Mitokondriális lokalizációjú aldo-keto-reduktázok 

A fenti folyamatok lejátszódásához egy hasonló - az invertáz aktivitás során keletkező 

cukrok redukálálásáért felelős - enzimnek kellene léteznie a mitokondriumokban. 

Mitokondriális aldo-keto-reduktázok létezéséről azonban igen kevés irodalom lelhető fel. 

Ezen cikkek közé tartozik Oberschall és munkatársai (2000) közleménye, amelyben egy 

NADPH-függő aldóz/aldehid reduktáz enzimet azonosítottak lucernában. Az enzimet a 4-

hidroxi-2-enal, egy citotoxikus lipid-peroxid degradációs termék eliminációjáért találták 

felelősnek. Transzgenikus dohánynövényekben túltermeltetve az enzimet, a mutáns 

megnövekedett toleranciát mutatott oxidatív stresszt kiváltó vegyszerek (paraquat) 

alkalmazása esetén, valamint hosszú ideig tartó vízhiánynak is képes volt ellenállni, sőt 

stressz okozta sokkból történő felépülése is rövidebb ideig tartott, mint a kontroll növénynek. 

Az enzim lokalizációját megvizsgálva nagyrészt citoszolikus lokalizációt találtak, azonban 

meglepetésükre a mitokondriális frakcióban is ki tudták mutatni jelenlétét. Ez a közlemény 

tehát elvileg alapot adott a mitokondriális aldo-keto reduktázok létezésére.  

Emellett csoportunk korábbi in silico vizsgálatai is megerősítették mitokondriális 

preszekvenciával rendelkező, vagyis mitokondriumokban lokalizálódó aldo-keto-reduktáz 

enzimek létezésének lehetőségét (nem publikált adat, 1. táblázat). Az enzim nagy 

valószínűséggel a növényekben is megtalálható, aldo-keto reduktáz enzimcsalád tagja lehet, 

egy olyan aldóz reduktáz, amely - hasonlóan a bakteriális enzimhez - kofaktorként NADPH-t 

felhasználó oxidoreduktáz (Bartels és mtsai., 1991).  
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Ahogy annak idején az invertáz enzim mitokondriális szerepének bizonyítása esetén, a 

mitokondriumban sem írtak le eddig - aldo-keto reduktáz aktivitásnak köszönhető - 

mitokondriális cukoralkohol (pl. szorbit) előállító folyamatot.  

 

Fehérje neve Aminosavak 
száma 

Mitoprot 
valószínűség   Kódoló 

gén 
NP_171937 412 0,9994 AT1G04420 
NP_563770 377 0,9543 AT1G06690 
NP_172551 344 0,6911 AT1G10810 
NP_563947 196 0,9982 AT1G14345 
NP_176203 320 0,2244 AT1G59950 
NP_176204 326 0,7839 AT1G59960 
NP_176267 346 0,8058 AT1G60680 
NP_176268 345 0,4199 AT1G60690 
NP_974056 251 0,3624 AT1G60730 
NP_564762 345 0,3624 AT1G60730 
NP_176274 330 0,0714 AT1G60750 
NP_973503 238 0,4168 AT2G21250 
NP_179721 309 0,4168 AT2G21250 
NP_179722 309 0,4228 AT2G21260 
NP_565656 384 0,9855 AT2G27680 
ABH07514 311 0,1101 AT2G37760 

NP_001118465 291 0,1101 AT2G37760 
NP_973626 311 0,1101 AT2G37760 

NP_001078019 290 0,1101 AT2G37760 
NP_973627 290 0,1101 AT2G37760 
NP_565871 311 0,1101 AT2G37760 
ABH07515 315 0,0722 At2g37770 

NP_001031505 315 0,0449 AT2G37770 
NP_181313 283 0,0449 AT2G37770 
ABH07516 314 0,2375 AT2G37790 
NP_181315 314 0,2375 AT2G37790 
ABH07517 315 0,0722 AT3G53880 
NP_190956 315 0,0722 AT3G53880 
NP_195093 319 0,6728 AT4G33670 
NP_850750 349 0,1236 AT5G01670 
NP_195787 322 0,1236 AT5G01670 
NP_200170 365 0,9072 AT5G53580 
NP_201048 316 0,4318 AT5G62420 

1. táblázat 

Lehetséges mitokondriális preszekvenciával rendelkező, aldo-keto reduktáz enzimek (Arabidopsis thaliana)  

Mitoprot preszekvencia elemző program eredménylistája 
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2. Célkitűzések 

Dolgozatomban a növényi mitokondriumok abiotikus stressz során betöltött szerepét 

kívántam vizsgálni.  Ezek az eukarióta sejtekben megtalálható, elsősorban energiatermelésért 

felelős sejtalkotók kulcsszerepet játszanak az antioxidáns aszkorbinsav növényi 

bioszintézisében, reciklálásában, valamint emellett a közelmúltban felmerült, hogy olyan 

vízmegkötő hatású szerves vegyületek (poliolok) előállításában is szerepet játszhatnak, 

amelyek megvédhetik a növényeket a kiszáradástól. Munkám során ezért egyrészt az 

aszkorbinsav homeosztázist kívántam megvizsgálni az oxidatív stressz modell, mitokondriális 

elektrontranszport lánc III-as komplex mutáns ppr40-1 Arabidopsis thaliana növény esetében, 

másrészt az ozmotikus stresszadaptáció vizsgálata során, a folyamatokban részt vevő poliolok 

lehetséges keletkezési körülményeit vizsgáltam. 

 

A kísérleti munka fő célkitűzései a következők voltak: 

 annak felderítése, hogy a mitokondriális III-as komplex mutációja milyen hatással van 

az aszkorbinsav anyagcserére a ppr40-1 mutáns Arabidopsis thaliana növény 

mitokondriumaiban, és ez hogyan magyarázható a teljes növény szemszögéből  

 az ozmotikus stresszfolyamatok során szerepet játszó cukoralkohol – a szorbit – 

mitokondriális mintákból történő meghatározásához szükséges kísérleti és analitikai 

módszer kidolgozása, valamint a képződés körülményeinek vizsgálata és bizonyítása 
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3. Anyagok és módszerek 
 

3.1. Anyagok  

 
Az etilén-diamin-tetraecetsav, a 4-morfolinpropánszulfonsav, a mannit, a szorbit, a xilit, a 

szarvasmarha szérum albumin, az aszkorbát-oxidáz (EC 1.10.3.3), a redukált és oxidált 

glutation, a Murashige-és Skoog médium, és a citokróm c, a benzoil-klorid a Sigma cég 

terméke volt. A HMDS + TMCS + piridin elegyet a Supelco, a monoklórbimánt a Fluka, az 

L-galaktono-1,4-laktont a Carbosynth Ltd. UK, a Percollt az Applied Biosystems, az összes 

szénatomon 13C-as izotóppal jelölt (13C6) glükózt, fruktózt, szorbitot a Cambridge Isotope 

Laboratories szállította. Minden más vegyszer analitikai tisztaságú volt. 

 
3.2. Módszerek 

3.2.1. Növények termesztése 

Mind a ppr-40-1 mutáns Arabidopsis thaliana, mind a kontroll A. thaliana (Columbia 

ökotípus) növények magvait felhasználásig sötétben, 4°C-on tároltuk. COMPO SANA típusú 

virágföldet alkalmaztunk, a magokat vízzel jól felitatott föld felszínére vetettük. Fitotronban, 

12 óra fény - 12h sötét fotoperiódusban, 80% relatív páratartalom mellett, 22 ± 2°C-os 

hőmérsékleten neveltük a növényeket. A vizsgálatokhoz 6-8 hetes korukban, jóval a virágzás 

megindulása előtt használtuk fel a növényeket. Ültetéseket kb. kéthetente végeztünk, a 

nevelés folyamatosan zajlott. 

 
3.2.2. Arabidopsis thaliana sejtkultúra in vitro fenntartása  

Arabidopsis thaliana ppr40-1 mutáns, valamint Columbia ökotípusból tartottunk fel 

szuszpenziós sejtkultúrákat Encina és munkatársai (2001) szerint. A sejteket 22°C-os 

inkubátorban, 120 rpm-es rázatás mellett, sötétben növesztettük. A sejteket 7 naponta oltottuk 

át, tízszeressel hígítással. A tápfolyadék összetétele a következő volt: 0,44% Murashige and 

Skoog sókeverék Gamborg vitaminkészítménnyel kiegészítve, 3% szacharóz, 0,24 mg/l 2,4-

diklórfenoxiecetsav, 0,014 mg/l kinetin, 40ml/l 0,1M PBS; pH=5,8.  
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3.2.3. Sóstressz kiváltása Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúra esetében 

A kezelésekhez 6 napos Arabidopsis thaliana - Columbia ökotípus - szuszpenziós 

sejtkultúrát használtunk fel. A sejteket sterilre szűrt, 150 mM-os nátrium-klorid oldattal 

kezeltük, majd az izolálások megkezdéséig - 12 óráig - a fenntartási körülményeknek 

megfelelő paraméterek mellett inkubáltuk őket.    

3.2.4. Mitokondrium izolálása szuszpenziós sejtkultúrákból  

A mitokondriumokat hat napos ppr40-1 mutáns, valamint Columbia ökotípusú 

szuszpenziós sejtkultúrából izoláltuk, Werhahn és munkatársai (2001) szerint. A 

felhasználandó sejteket Büchner-tölcséren szűrtük, a tömegüket lemértük (min. 250 - 300g 

sejttel dolgoztunk), majd kétszeres mennyiségű feltáró puffert (450 mM szacharóz, 0,5 mM 

EGTA, 1mM EDTA, 0,2% BSA, 0,6% PVP40, 15mM MOPS, 2 mM cisztein; pH=7,4) 

adtunk hozzá. A sejtek feltárását laboratóriumi turmixgéppel (Waring Blender) végeztük 

ötször húsz másodpercig. A homogenátumot vásznon átszűrtük, a szűrletet 

centrifugacsövekbe töltöttük. A sejttörmelék és a sejtmag eltávolítása céljából a szűrletet 

lecentrifugáltuk (3000 g, 15 perc, 4°C) majd a felülúszót újból centrifugáltuk (17000 g, 15 

perc, 4°C). Ekkor a pelletben találhatóak a mitokondriumok. 1 ml mosópufferben (300 mM 

szacharóz, 0,5 mM EGTA, 5 mM MOPS; pH=7,2) felszuszpendáltuk a mintákat, majd 

egyesítettük őket. A maradék szennyezők eltávolítása céljából újból lecentrifugáltuk (3000 g, 

5 perc, 4°C) a szuszpenziót. A felülúszót leszívtuk egy másik centrfugacsőbe, majd 

centrifugáltuk (17000 g, 15 perc, 4°C), ekkor a mitokondrium ismét a pelletbe került. A 

pelletet 1-2 ml mosópufferben szuszpendáltuk fel, majd a végső tisztítás céljából háromrétegű 

Percoll-gradiens tetejére rétegeztük. A gradiens 4 ml 40v/v% -os, 8 ml 23v/v%-os és 8 ml 

18v/v%-os Percoll oldatból állt. Az egyes oldatokat tömény Percoll oldat és pufferoldat (300 

mM szacharóz, 1 mM EGTA, 10 mM MOPS; pH=7,2) megfelelő arányú keverésével 

állítottuk össze,.a gradiens centrifugálást kilendülő fejes rotorral, 70000 g-n, 4°C-on, 45 

percig végeztük. A mitokondriális frakció a gradiens 23%-os és 18%-os rétegének határán 

helyezkedett el, ahonnan pipettával óvatosan leszívtuk. A Percollt a mitokondriális frakcióból 

háromszori MOPS-mannitol pufferes mosással és centrifugálással (40000 g, 10 perc, 4°C) 

távolítottuk el. Minden centrifugálás után leszívtuk a felülúszót, majd újból feltöltöttük a 

csövet MOPS-mannitol pufferrel. Az utolsó centrifugálás után a pelletet MOPS-mannitol 

pufferben szuszpendáltuk fel (gradiens tisztított mitokondrium), majd a mérések során ezzel a 

mitokondrium szuszpenzióval dolgoztunk. Az egész izolálás alatt a mintáinkat és a felhasznált 
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oldatokat végig jégen tartottuk. A mintavételek során aszkorbát, glutation méréshez 150-300 

μl mintát vettünk, ehhez egyező térfogatú 8%-os metafoszforsavat, 10%-os szulfoszalicilsavat 

adtunk, a fehérje méréséhez 50 μl mintát vettünk. A továbbiakban a mintákat -80°C-on 

tároltunk.  

3.2.5. Mitokondrium izolálása zöld növényből 

Az izolálásokat 6 hetes ppr40-1 mutáns, valamint Columbia ökotípusú zöld növényekből 

végeztük Kruft és munkatársai (2001) szerint. Minimum 100 g zöld szövetből kiindulva (levél 

és szár), kétszeres térfogatú feltáró pufferben (450 mM szacharóz, 0,5 mM EGTA, 1 mM 

EDTA, 0,2 mM PMSF, 10 mM DTT, 0,2 w/v% BSA, 0,6 w/v% PVP 40, 15 mM MOPS, 

pH=7,4) homogenizáltuk a növényi szövetet. A homogenizálás 10x5 másodpecig történt, 

késes turmixban (Waring Blender). A homogenátumot vásznon átszűrtük, a felülúszót 

centrifugáltuk: 10 percig 3500g-n, majd 5 percig 6000g-n, a végén 10 percig 17000g-n 

centrifugáljuk. A pelletet amely tartalmazza a mitokondriumokat mosópufferben (300 mM 

szacharóz, 1 mM EGTA, 10 mM MOPS, pH=7,2) felszuszpendáltuk. Az így kapott 

mitokondrium szuszpenziót 3 lépéses Percoll gradiensre rétegeztük: 18%, 29%, 45% Percoll 

300 mM szacharóz, 10 mM MOPS, pH=7,2 pufferben. A centrifugálást 45 percig, 70000 g 

végeztük kilendűlőfejes rotor segítségével. A mitokondriumok a 29%, 45% határrétegnél 

találhatók a centrifugálást követően. A határrétegről leszívtuk a mitokondriumot, majd a 

Percollt három egymást követő mosással, mosópufferben (0,4 M mannitol, 1 mM EGTA, 10 

mM MOPS, pH=7,2) eltávolítottuk. A centrifugálást 10 percig, 12000g-n végeztük. A 

sejtorganellumot MOPS-mannitol mosópufferben szuszpendáltuk fel. 

 
3.2.6. Mitokondrium izolálása gumós növényekből (csicsóka, burgonya) 

Az izolálásokat a helyi piacról beszerzett csicsókából, ill. burgonyából végeztük kisebb 

módosítással, Szarka és munkatársai (2008) szerint.  

Minimum 300g csicsókát vagy burgonyát bő vízben megmostunk, majd meghámoztunk és 

lereszeltünk. Kétszeres térfogatú feltáró pufferben (0.4 M szacharóz, 25 mM Tris–HCl, 1 mM 

EDTA, 0.1% BSA, 0.05% cisztein, pH 8.2) homogenizáltuk a növényi szövetet. A 

homogenizálás 10x5 sec történik késes turmixban. A felülúszót 5 percig 1000 g-n, majd 15 

percig 17000 g centrifugáljuk. A pelletet mosópufferben (300 mM szacharóz, 1 mM EDTA, 

10 mM Tris-HCl, pH=7,4) szuszpendáltuk fel. Az így kapott mitokondrium szuszpenziót 

önbeálló Percoll gradiensre rétegeztük (300 mM szacharóz, 10 mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 

0,1% BSA, 23% Percoll, pH=7,4). A centrifugálás 30 percig, 40000 g-n történt. A 
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mitokondriális frakció a kialakult grádiens alsó egyharmadában megjelenő sávban volt 

megtalálható a centrifugálást követően. A mitokondriális frakciót tartalmazó sávot leszívtuk, 

majd a Percollt három egymást követő mosással, mosópufferben (0,3 M mannit, 1 mM, 10 

mM MOPS, pH=7,2) eltávolítottuk. A centrifugálást 5 percig, 42000g végeztük. A 

sejtorganellumot MOPS-mannitol mosópufferben szuszpendáltuk fel.  

A xilit alkalmazásának vizsgálata során a mosópuffer összetételén változtattunk (MOPS-xilit: 

0,3 M xilit, 1 mM, 10 mM MOPS, pH=7,2). A Percollos gradiens centrifugálás után a 

leszívott oldat egyik felét tízszeres mennyiségű MOPS-mannit pufferrel (0,3 M mannitol, 10 

mM MOPS, pH=7,4), a másik felét szintén tízszeres mennyiségű MOPS-xilit pufferrel (0,3 M 

xilitol, 10 mM MOPS, pH=7,4) higítottuk. A mitokondriális frakciót centrifugálással (42000 

g, 5 perc, 4°C) ülepítettük le. Ezt a végső mosási eljárást négyszer ismételtük mindkét 

esetben. A pelletet újraszuszpendáltuk a megfelelő oldatban (MOPS-mannit vagy MOPS-xilit 

pufferben). 

 

3.2.7. Mitokondriumok izolálása egér májból  

Az izolálásokat a Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani és Patobiokémiai Intézetéből 

kapott, frissen levágott CD-1 egerek májából végeztük Nagy és munkatársai (2010) szerint. A 

friss egérmájat kétszeres mennyiségű hideg szacharóz pufferben (0,4 M szacharóz, 25 mM 

Tris-HCl, pH = 8,2, 1mM EDTA, 0,1 % BSA, 0,05% cisztein) mostuk. A szeletelt máj 

darabokat Potter - Elvehjem típusú homogenizátorral tártuk fel. A homogenizátumot 1000 g-n 

5 percig, 4°C-on centrifugáltuk. A pelletet eldobtuk, és a felülúszót tovább centrifugáltuk 

15000g-vel 10 percig, 4°C-on. A felülúszót eldobtuk, és az üledéket óvatosan 

újraszuszpendáltuk mosópufferben (0,3 M szacharóz, 10 mM Tris-HCl, pH=7,4, 1mM EDTA, 

0,1 % BSA, 0,05% cisztein). A szuszpenziót lecentrifugáltuk 800 g-n 5 percig, 4°C-on. A 

felülúszót tovább centrifugáltuk 15000 g-n 10 percig, 4°C-on. A pelletet finoman 

újraszuszpendáljuk 2-3 ml mosópufferrel (20-50 mg/ml fehérje). Az összegyűjtött oldatot két 

egyenlő részre osztottuk. Az egyik felét tízszeres mennyiségű MOPS-mannit pufferrel (0,3 M 

mannitol, 10 mM MOPS, pH=7,4), a másik felét szintén tízszeres mennyiségű MOPS-xilit 

pufferrel (0,3 M xilitol, 10 mM MOPS, pH=7,4) higítottuk. A mitokondriális frakciót 

centrifugálással (42000 g, 5 perc, 4°C) ülepítettük le. Ezt a végső mosási eljárást négyszer 

ismételtük mindkét esetben. A pelletet újraszuszpendáltuk a megfelelő oldatban (MOPS-

mannit vagy MOPS-xilit pufferben). 

 



42 
 

3.2.8. Aszkorbát koncentráció mérése HPLC-vel  

A folyadékkromatográfiás méréseket Szarka és munkatársai (2008) alapján végeztük el. 

Folyékony nitrogénben a növényi szövetet eldörzsöltük, a finom port nitrogénben hűtött 

Eppendorf csövekbe helyeztük. 50-100 mg folyékony nitrogénben feltárt zöld növényi 

szövethez, vagy sejtszuszpenzióhoz 1 ml 8%-os metafoszforsavat (Asc méréséhez), illetve 

8%-os metafoszforsavat + 5 mM DTT-t (DHA méréséhez) adtunk, majd homogenizáltuk a 

mintákat. Az így előkészített mintákat lecentrifugáltuk (11000 g, 10 perc, 4°C), majd a 

felülúszóból 100 μl-t a mintatartókba mértünk. Az elválasztást Waters 2690 

folyadékkromatográfiás készüléken, Teknokroma fordított fázisú, C18-as töltetű kolonnán 

(4,6 x 250mm, 5 μm szemcseméret) végeztük. Az izokratikus mozgófázis összetétele 0,1 M 

NaH2PO4, 0,2 mM EDTA, pH=3,1 (ortofoszforsavval beállítva) volt, az áramlási sebesség 1 

ml/perc volt. Az aszkorbátot SPD-10A UV-VIS detektor alkalmazásával 254 nm-en 

detektáltuk. A mérések előtt a kromatográfiás oszlopot 30 percig vízzel, majd 30 percig 

eluenssel mostuk. Az eluenst felhasználás előtt mindig gondosan kilevegőztettük. A 

kalibrációhoz 1 - 100 μM koncentrációjú aszkorbát standard oldatokat alkalmaztunk, 

oldószerként MOPS-mannitol puffer és 25%-os metafoszforsav 3:1 arányú elegyét 

használtuk. A retenciós idő esetleges csúszásának és az aszkorbát bomlásának nyomon 

követésére a mintasorozat elé, mögé, valamint közé is helyeztünk standard oldatokat.  

 
3.2.9. Redukált glutation/teljes glutation koncentráció mérése HPLC-vel  

A folyadékkromatográfiás méréseket Nagy és munkatársai (2007) alapján végeztük el. 

Folyékony nitrogénben a növényi szövetet eldörzsöltük, a finom port nitrogénben hűtött 

Eppendorf csövekbe helyeztük. 50-100 mg folyékony nitrogénben feltárt zöld növényi 

szövethez 1 ml 5%-os szulfoszalicilsav oldatot adtunk, majd homogenizáltuk. (Az így 

előkészített, konzervált minták -80°C-on tárolhatók). A folyadékkromatográfiás mérésekhez a 

lefagyasztott oldatokat kiolvadás után lecentrifugáltuk (11000 g, 5 perc, 4°C), 200 µl 

felülúszót lepipettáztunk, majd a felülúszóhoz egytized térfogatnyi trietanol-amint adtunk (pH 

semlegesítése). Ezt két azonos térfogatú részre osztottuk. Az egyik felét GSH meghatározásra 

használtuk, amelynek során a semlegesített felülúszóhoz 1 térfogatszázaléknyi, 100 mM-os 

monoklórbimánt adtunk, majd jól összekevertük és 10 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk. 

A monoklórbimán tiol-specifikus reagens, a reakcióban erősen fluoreszcens tioéter 

keletkezett. A reakciót 10 térfogatszázaléknyi 100%-os triklórecetsav adagolásával állítottuk 

le. A másik adag semlegesített felülúszót 10 térfogatszázaléknyi, 10 mM-os DTT-val 
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redukáltuk (így a totál GSH tartalom mérhető), majd 1 h-ig szobahőmérsékleten sötétben 

inkubáltuk. Ezután a mintákhoz 1 térfogatszázaléknyi 100 mM-os monoklórbimánt adtunk, 

majd jól összekevertük és 10 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk. A reakciót 10 

térfogatszázaléknyi 100%-os triklórecetsav adagolásával állítottuk le. A mérésekhez a 

kalibrációs standard oldatokat (5 - 500 μM), valamint a vak mintákat is hasonló módon 

készítettük elő.  

Az elválasztást Waters 2690 folyadékkromatográfiás készüléken, Teknokroma fordított 

fázisú, C18-as töltetű kolonnán (4,6 x 250mm, átlagos szemcseméret: 5μm) gradiens 

elúcióval (áramlási sebesség 1 ml/perc) végeztük. A használt eluensek összetétele: 0,25% 

ecetsav, pH=3,5 (NaOH-dal állítva)(A oldat), analitikai tisztaságú metanol (B oldat). A 40 

perces elválasztás során az oldat összetétel a következőképpen alakult: 0 perc: 15 v/v% B 

oldat; 5 perc: 15 v/v% B oldat; 15 perc: 23 v/v% B oldat; 20 perc: 23 v/v% B oldat; 25 perc: 

100 v/v% B oldat; 30 perc: 15 v/v% B oldat; 40 perc: 15 v/v% B oldat. A glutation 

detektálását (Waters 2457 fluoreszcens detektor) 394 nm gerjesztési- és 477 nm emissziós 

hullámhosszon végeztük. A mérések előtt az oszlopot 30 percig vízzel, majd 30 percig 

eluenssel (A oldat) mostuk. Az eluenst felhasználás előtt gondosan kilevegőztettük.  

 

3.2.10. Cukoralkoholok képződésének vizsgálata 

100 – 250 μl frissen izolált, MOPS-mannitol pufferben oldott mitokondriális frakciót (kb. 

1 mg/ml) használtunk fel a kísérletekhez. Az inkubálást 100 mM glükóz és fruktóz 

hozzáadásával indítottuk. 2 óra inkubálási idő eltelte után a reakciót 0,05 térfogat Carrez I. 

reagens (30%-os (w/v) cink-acetát) hozzáadásával állítottuk le. A felesleges reagenst a Carrez 

I oldat mennyiségével azonos térfogatú Carrez II reagens (15% (w/v)-ferrocianid) 

hozzáadásával távolítottuk el. A mintákat 10 percig 18,000 g-n, 4°C-on centrifugáltuk. A 

felülúszó térfogatát mikropipettával állapítottuk meg, majd 250-500 µl 80 v/v%-os alkohol 

hozzáadását követően, 1 órás intenzív kevertetéssel extraháltuk ki a cukrokat, 

cukoralkoholokat a mintákból. 5 percig (4°C-on) 18000 g-n centrifugáltuk a mintákat, majd a 

felülúszót 1,5 ml-es Eppendorf-csövekbe átpipettáztuk, majd vákuumbepárló készülék (Speed 

Vac Plus SC11A) segítségével szárazra pároltuk. A mintákat ezután HPLC-UV és HPLC-

MS/MS mérésekhez az eluensben (75% acetonitril – 25% víz, ill. 80% acetonitril – 5% 

metanol – 15% 20mM-os ammónium-acetát), míg gázkromatográfiás mérésekhez a 

származékképzési elegyben vettük fel.  
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3.2.11. Cukoralkoholok származékképzése folyadékkromatógráfiás vizsgálatokhoz 

Benzoilálási reakciót végeztünk benzoil-klorid alkalmazásával Miyagi és munkatársai 

(2007) szerint. Az izolált mitokondriumok mennyiségétől függően, a bepárolt mintákat 50 - 

100µl, 1M-os kálium-dihidrogén-foszfát oldatban szuszpendáltuk fel, majd 100-200 µl 

benzoil-kloridot adtunk hozzájuk. Az elegyet vortexeltük, majd 25-50µl 8M-os nátrium-

hidroxid oldatot adtunk hozzájuk, majd keverés után 10 percig szobahőmérsékleten hagytuk, 

hogy megtörténjen a benzoilálás. Az idő letelte után 25-50µl 15%-os foszforsavat adtunk a 

mintákhoz.  

3.2.12. Cukoralkoholok mérése folyadékkromatográfiásan, UV detektálással (HPLC-
UV) 

A folyadékkromatográfiás elemzést Waters 2690 folyadékkromatográfiás készüléken, 

Teknokroma fordított fázisú, C18-as töltetű kolonnán (4,6 x 250mm, 5 μm szemcseméret) 

végeztük. Az izokratikus mozgófázis összetétele 75% acetonitril – 25% víz volt, az áramlási 

sebesség 1 ml/perc volt. A cukoralkoholokat SPD-10A UV-VIS detektor alkalmazásával 228 

nm-en detektáltuk. A mérések előtt a kromatográfiás oszlopot 30 percig vízzel, majd 30 

percig eluenssel mostuk. A vizsgálatokhoz 1 - 300 mM koncentrációjú cukoralkohol standard 

oldatokat alkalmaztunk. Az injektált térfogat 25µl, a minták futási ideje 40 perc volt. Az 

egyes poliolok kromatográfiás csúcsait retenciós idejük alapján azonosítottuk be, 

összehasonlítva a benzoilált standard vegyületek retenciós idejével. A mennyiségi 

meghatározás minden egyes vegyület esetében a csúcs alatti terület meghatározásával történt. 

3.2.13. Cukoralkoholok mérése HPLC-MS/MS készülékkel 

A méréseket egy Perkin Elmer típusú folyadékkromatográfiás rendszer (Series 200) és az 

ahhoz kapcsolt elektrospray ionizációs, ún. triple kvadrupol tömegspektrométer (Perkin Elmer 

Sciex API 365) segítségével végeztük el. A kromatográfiás elválasztáshoz egy zwitter ionos 

ZIC-pHILIC állófázist (150 x 2.1mm, 5µm szemcseméret; SeQuant, Merck) alkalmaztunk, 

amelyet szobahőmérsékleten (25°C) használtuk. Az áramlási sebesség az izokratikus elúció 

során 100 µl/perc, az injektált mintatérfogat 5 µl, a minták futási ideje 40 perc volt. A 

mozgófázis 80%-os acetonitril, 5% metanol és 15% 20 mM ammónium-acetát puffer (pH=9) 

alkotta elegy volt. 13C6 izotóppal jelölt fruktózt, glükózt, szorbitot és 12C6 mannitot használtuk 

a komponensek minőségi és mennyiségi meghatározására. Az elektrospray ionizációs 

ionforrás (ESI) negatív ion üzemmódban működött, a vizsgálandó komponenseket a tandem 

tömegspektrométer MRM (multiple reaction monitoring) üzemmódjában vizsgáltuk. A 
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tömegspektrometriás méréshez kiválasztott deprotonált [M-H]- prekurzor ionok, ill. produkt 

ionok a 2. táblázatban találhatók.  

Vegyület neve 
Prekurzor 
ion tömeg 

Produkt ion 
tömegek 

glükóz 13C6 184,6 61,0; 91,9 
fruktóz 13C6 184,6 61,0; 91,9 
szorbit 13C6 186,6 61,0; 91,9 
mannit 12C6 186,6 89,0; 91,9 

2. táblázat 

Tandem tömegspektrometriásan követett prekurzor ion és produkt ion tömegek  

A vizsgálandó cukrokból, cukoralkoholokból vízben oldva standard törzsoldatokat 

készítettünk (1 M glükóz, fruktóz, mannit, szorbit), amelyeket a mérések előtt az alkalmazott 

eluensben a kívánt mértékre higítottunk, ill. izolált mitokondriumokhoz adagolva addicionált 

mintákat készítettünk. Az egyes alkotók azonosítását a csúcsok retenciós ideje alapján 

végeztük. A mennyiségi azonosítást az egyes vegyületek produkt ion kromatogramjai alapján, 

a csúcs alatti terület meghatározásával végeztük. 

 

3.2.14. Cukoralkoholok származékképzése gázkromatográfiás vizsgálatokhoz 

Szililezési reakciót végeztünk a következő származékképző elegy használatával: HMDS 

+ TMCS + piridin = 3:1:9 arányban (HTP Sylon™, Supelco). 100-200 µl szililező elegyet 

adtunk a bepárolt mintákhoz, az elegyet vortexeltük 10 percig, és egy éjszakára állni hagytuk, 

hogy megtörténjen a trimetilszilil származékok képződése. A származékképzéshez szükséges 

optimális paramétereket standard vegyületek származékképzésével kísérleteztük ki, 

vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel nyomon követve képződésüket (Waldi, 1965). A 

származékolt extraktumokat szárazra pároltuk, és feloldottuk 100-200 µl hexánban a 

gázkromatográfiás elemzéshez. Az analízis előtt xilit-TMS származékot adtunk belső 

standardként a mintákhoz.  

 

3.2.15. Cukoralkoholok mérése gázkromatográfiásan, lángionizációs detektálással (GC- 
FID) 

A gázkromatográfiás elemzést egy Fisons Instruments készülékkel és az ahhoz kapcsolt 

lángionizációs detektorral (GC 8060CB) végeztük. A trimetilszilil (TMS) származékokat egy 

apoláros, DB-1 (30 mx 0,25 mm belső átmérőjű, 1µm filmvastagságú, Agilent) oszlopon 

végeztük, héliumot használtunk vivőgázként. Az injektálási hőmérséklet 270°C, a detektor 
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hőmérséklete 250°C volt. Az alkalmazott hőmérséklet program a következő volt: 100°C 

kezdeti hőmérséklet 2 percig, majd a hőmérsékletét növeltük 300°C-ra 5°C/perc sebességgel. 

Ezt követte egy izotermikus tartás: 300°C, 10 perc. Az injektálás térfogata 1 µl volt. Az egyes 

poliolok kromatográfiás csúcsait retenciós idejük alapján azonosítottuk be, összehasonlítva a 

szililezett standard vegyületek retenciós idejével. A mennyiségi meghatározás minden egyes 

vegyület esetében a belső standard módszer alkalmazásával történt.  

 

3.2.16. Cukoralkoholok mérése gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS) 
módszerrel 

A gázkromatográfiás-tömegspektrometriás méréseket egy Shimadzu GC-MS rendszer 

(GCMS - QP2010) alkalmazásával végeztük. A mérésekhez egy ZB-5 kapilláris oszlopot (30 

m×0,25 mm belső átmérő, filmvastagsága 0,25 µm, Zebron) használtunk. A vivőgáz hélium 

volt, az áramlási sebessége 1 ml/perc. Az injektor és a MS ionforrás hőmérséklete 280°C, ill. 

260°C volt. A hőmérsékletét program ugyanaz volt, mint a GC-FID mérések esetében. Az MS 

ionizációs energiája 70 eV volt. A tömegspektrométer pásztázó (SCAN) módban működött, a 

vizsgált tömegtartomány 50 - 350 Da volt. Split módban injektáltunk, a split arány 1:100 volt, 

1 µl mintatérfogat mellett. Az egyes alkotók azonosítását a csúcsok retenciós idejével, 

valamint standard anyagok tömegspektrumával történő összehasonlítás alapján végeztük. A 

mennyiségi azonosítást az egyes vegyületek ionkromatogramjai (m/z 319) alapján, a csúcs 

alatti terület és a belső standard módszer segítségével végeztük. 

 
3.2.17. Fehérjekoncentráció meghatározása  

A minták fehérjetartalmának mérését Comassie Protein Assay kittel, a gyártó utasításai 

alapján végeztük. A kalibrációs egyenes felvételéhez szarvasmarha szérum albumin fehérje 

különböző koncentrációjú (0,025- 2 mg/ml) oldatait használtuk. A minták 5 μl-jéhez 250 μl 

Comassie reagenst adtunk, majd 10 perc inkubálás után, fotométerrel 595 nm-en mértük az 

abszorbanciájukat. A kalibrációs pontokra illesztett egyenes egyenletének felhasználásával a 

minták fehérjetartalma kiszámítható volt.  

3.2.18. Galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz expresszió vizsgálata 

A vizsgálatokhoz totál RNS-t izoláltunk a növényekből Zimmerli és munkatársai (2000) 

szerint.  Folyékony nitrogénben a növényi szövetet eldörzsöltük, a finom port nitrogénben 

hűtött Eppendorf csövekbe tettük (max. 500 µl). Az RNS-t a mintákból TES puffer (1:2:1 
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arányú 2M Tris-HCl, pH=8.0 : 0.5M EDTA, pH=8.0 : 20% SDS) és azonos térfogatú 

fenol/kloroform/izoamil-alkohol oldat segítségével extraháltuk ki. Centrifugálás követően a 

fázisok szétváltak, az RNS-t a vizes fázisból a vizes fázis térfogatával megegyező térfogatú, 

8M-os litium-klorid oldattal csaptuk ki (overnight). A keletkezett csapadékot feloldottuk RN-

áz mentes vízben, majd az RNS-t ismét kicsaptuk a vies fázis térfogatához képest egytized 

térfogatú, 3M-os nátrium-acetát (pH = 4,8), valamint háromszoros térfogatú, 96 %-os etanol 

segítségével, egy éjszakán át -20°C-on. A csapadékot ezután 70 %-os etanollal mostuk, majd 

újra feloldottuk RN-áz mentes vízben.  

A továbbiakban Czechowski és munkatársai (2005) publikációja alapján haladtunk. 

Egyszálú cDNS-t szintetizáltattunk RevertAid reverz transzkriptáz enzimmel, oligo-dT 

primerek alkalmazásával (Fermentas). Real-time PCR reakciókat futtattunk Fast-Plus 

EvaGreen, qPCR Master Mix (Biotium) alkalmazásával, Bio-Rad iCycler Real-Time PCR 

készüléken. A hőmérséklet program a következő volt: 95°C-on 10 perc tartás, majd 45 ciklus 

esetében 95°C 15 s-ig, valamint 60°C 60s-ig. A következő primereket használtuk az 

Arabidopsisban megtalálható GLDH enzim (AB042279) vizsgálatához: 5' – 

CCCAGTGGATGCATACAACAA - 3', ill. 5' –GTGGTGGAGACTGGGAAGAG - 3'. Az 

állandóan expresszálódó, housekeeping gén vizsgálatához az YLS8, mitózis fehérje génjéhez 

(AT5G08290) tervezett 5'- TTACTGTTTCGGTTGTTCTCCATTT– 3’, ill. 5'–

CACTGAATCATGTTCGAAGCAAGT –  3’ primereket használtuk. 

3.2.19. A mitokondriumok intaktságának ellenőrzése (citokróm c oxidáz aktivitásának 
mérése) 

A vizsgálatot egy intermembrán térben található, mitokondriális markerenzim, a citokróm 

c oxidáz latenciája alapján végeztük el (Benedetti és mtsai,. 1988). A vizsgálatokhoz a 

citokróm c-t a kísérletektől függően MOPS-mannit, ill. MOPS-xilit pufferben oldottuk fel 

(0,0053g/10 ml). Ezután 0.1 M-os nátrium-ditionit oldat óvatos adagolásával (kb. 40-70 l), 

az abszorbancia (=550 nm) folyamatos figyelése mellett teljes mértékben redukáltuk. Mivel 

a mérés kinetikus, az abszorbancia változásából tudtuk az enzim aktivitását kiszámolni. Fél 

percen keresztül felvettük a redukált citokróm c oldat 1 ml-ének abszorbanciáját, majd 

mitokondriális preparátumot adunk hozzá (10µl) és további 1-2 percig figyeltük az 

abszorbancia változását. Intakt mitokondrium esetében nem, vagy csak enyhe abszorbancia 

csökkenést tapasztaltunk. A mitokondrium intaktságát az enzim latenciájával jellemezhetjük, 

ezért a mérést elvégeztük Triton X-100-zal (detergens) kezelt mitokondriumok esetében is. A 

mérés során 1 ml citokróm c oldathoz 25 l 1 %-os Triton X-100-at adagoltunk mérés előtt. 
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Az enzimaktivitást a kezdeti abszorbancia csökkenésből a Lambert-Beer törvény segítségével 

számítottuk ki (=20 mM-1 cm-1). 

3.2.20. Enzimfolyamatok vizsgálata 

3.2.20.1. Galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz aktivitás mérése 

A mérés a citokróm c galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz által katalizált redukciójának 

nyomon követésével, spektrofotometriásan történt (Ôba és mtsai., 1994). 1 ml MOPS-mannit 

pufferben feloldott citokróm C oldathoz (1,5 mg/ml) 25 l 1%-os Triton X-100 oldatot 

adtunk, majd ehhez adtuk az izolált mitokondriumot (kb. 5 l). Ezt követően felvettük az 

alapvonalat 550 nm-en, majd 25 l 0,5 M-os galaktono-1,4-lakton hozzáadásával indítottuk a 

reakciót. 1 perc elteltével 10 l 100 mM-os nátrium-azid oldatot adagoltunk. Az enzim 

fajlagos aktivitása, az egységnyi fehérjére jutó időegység alatt redukált citokróm C, 

számolható a citokróm C -jából (=20mM-1), illetve a mitokondriális frakció 

fehérjetartalmából. 

3.2.20.2. A Foyer-Halliwell-Asada ciklus enzimeinek aktivitásvizsgálata 

Az enzimek vizsgálata során a mitokondriális szuszpenziókat 2- és 5-szörös hígításban 

alkalmaztuk, 50 mM kálium-foszfát puffer (pH=7.8), és 0,1 V/V% Triton X-100 jelenlétében. 
 

3.2.20.3. Dehidroaszkorbát reduktáz aktivitásának vizsgálata 

A dehidroaszkorbát reduktáz (DHAR) enzim aktivitását a 265 nm-n mért abszorbancia 

növekedéséből határoztuk meg, amely a DHA redukálása során keletkezett, ASC 

termelődésének mértékét adja meg (Stahl és mtsai., 1983). Az enzimaktivitást a 

következőképpen számítottuk: ΔA265/perc/mg fehérje (extinkciós koefficiens 14,7 mM-1cm-1 

volt). Az 1 ml térfogatú reakcióelegy (pH=7,8) 50 mM foszfát-puffert, 0,27 mM EDTA-t, 2 

mM GSH-t, valamint 100 µl növényi extraktumot tartalmazott. A reakciót 1 mM DHA 

hozzáadásával indítottuk el. Az abszorbancia változását az első 90 másodperces időszak 

alapján számoltuk ki.  

 
3.2.20.4. Monodehidroaszkorbát reduktáz aktivitásának vizsgálata 

A monodehidroaszkorbát reduktáz (MDHAR) enzim aktivitását a 340 nm-en mért 

abszorbancia csökkenésből számítottuk ki, amely a NADH oxidációjának volt köszönhető 

(Nakano és mtsai., 1981). Az 1 ml térfogatú reakcióelegy (pH=7,8) 50 mM foszfát-puffert, 

0,2 mM EDTA-t, 1 mM NADH-t, 0.25 unit aszkorbát oxidázt, valamint 100 µl növényi 

extraktumot tartalmazott. A reakciót 1 mM Asc hozzáadásával indítottuk el. Az abszorbancia 
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változását az első 90 másodperces időszak alapján számoltuk ki (extinkciós koefficiens 6,22 

mM-1cm-1).  

 

3.2.20.5. Aszkorbát-peroxidáz aktivitásának vizsgálata 

Az aszkorbát-peroxidáz (APX) enzim aktivitását a 290 nm-n mért abszorbancia 

csökkenéséből számítottuk, amely a hidrogén-peroxid adagolása után bekövetkező aszkorbát 

fogyásnak volt köszönhető (Nakano és mtsai., 1981). Az 1 ml térfogatú reakcióelegy 

(pH=7,8) 50 mM foszfát-puffert, 0,2 mM EDTA-t, valamint 100 µl növényi extraktumot 

tartalmazott. A reakciót 1 mM aszkorbát jelenlétében 0,1 mM H2O2 hozzáadásával indítottuk 

el. Az abszorbancia változását az első 90 másodperces időszak alapján számoltuk ki 

(extinkciós koefficiens 2,8 mM-1 cm-1).  

 

3.2.20.6. Glutation-reduktáz aktivitásának vizsgálata 

A glutation-reduktáz (GR) enzim aktivitását a 412 nm-n mért abszorbancia 

növekedéséből határoztuk meg (Smith és mtsai., 1988). A reakciók során a glutation reduktáz 

(GR) NADPH terhére az oxidált glutationt (GSSG) glutationná (GSH) redukálja.  A 

keletkezett glutation és az 5,5'-ditio-bisz-2-nitro-benzoesav (DTNB) reakciójában ezután 2-

nitro-5-tiobenzoesav (TNB) keletkezik, amelynek abszorbanciája 412 nm-en mérhető 

(extinkciós koefficiens 13,6 mM-1 cm-1).  

A mintákból 50 µl-t kimértünk, és 100 µl reagens mix-szel reagáltattuk. A reagens mix 

pH=7,5-es foszfát pufferből (100 mM, 950 µl), DTNB-ből (22,5 mM, 10 µl), NADPH-ból (1 

mM, 30 µl) állt. A reakció 10 µl, 20 mM GSSG hozzááadásával indult. Az abszorbancia 

változását az első 90 másodperces időszak alapján számoltuk ki.   
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4. Eredmények 

4.1. Aszkorbát és dehidroaszkorbát tartalom a ppr40-1 mutáns 
Arabidopsisban 

Kutatásaink célja annak felderítése volt, hogy a mitokondriális III-as komplex mutációja 

milyen hatással van az aszkorbinsav anyagcserére a ppr40-1 mutáns Arabidopsis thaliana 

növényben, kiemelt figyelmet fordítva annak mitokondriális folyamataira.  

A vizsgálatok során a ppr40-1 mutáns, ill. vad típusú (Columbia) Arabidopsis thaliana 

növényekből és az azokból izolált mitokondriumokban határoztuk meg az aszkorbát és 

dehidroaszkorbát tartalmat. A mutáns növények mitokondriális aszkorbát tartalma mindössze 

egynegyede, az aszkorbát + dehidroaszkorbát tartalom pedig mindösszesen egyharmada volt a 

vad típus esetében tapasztalt értékeknek (1. ábra, A panel). Emellett a zöld növényekből 

izolált mitokondriumokban az aszkorbát/dehidroaszkorbát redox aránya (0.56) is az 

oxidálódott forma, dehidroaszkorbát felé tolódott el, a teljes növényi szövet esetében 

tapasztalt értékhez képest (0.91).  

A mutáns, ill. vad típusú sejtszuszpenziókból kinyert mitokondriumok aszkorbát szintjei 

az analitikai módszer kimutatási határának tartományában voltak (az adatokat ezért nem 

ábrázoltam). Ezek az értékek összecsengenek azon irodalmi értékekkel (Potters és mtsai.,  

2004; Vandenhove és mtsai., 2010), amelyek egy nagyságrenddel alacsonyabb aszkorbát 

koncentrációt tapasztaltak a szuszpenziós sejtkultúrák mitokondriumaiban, mint a zöld 

növényekében. 

Hasonlóképpen szignifikáns, bár kevésbé éles különbség volt megfigyelhető a teljes sejt, 

ill. zöld szövet homogenizátumokban az aszkorbát, valamint az aszkorbát + dehidroaszkorbát 

tartalomban a mutáns, ill. vad típusú növények esetében (1. ábra, B panel).  

Emellett mind a vad, mind a ppr40-1 mutáns szuszpenziós sejtkultúrákban oxidáltabb 

aszkorbát/dehidroaszkorbát arány volt mérhető (1. ábra, B panel), amely értékek szintén 

összecsengenek más kutatócsoportok által publikált értékekkel (Potters és mtsai.,  2004; 

Vandenhove és mtsai., 2010). 
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13. ábra 

Mitokondriális (A) és celluláris (B) aszkorbát és dehidroaszkorbát tartalma a vad típusú Arabidopsis ill. a ppr40-
1 mutáns szuszpenziós sejtkultúráknak és zöld növényeknek. Az Asc/(Asc+DHA) redox arányokat az ábrák 
felett tüntettem fel. Mitokondriumokat mind a ppr40-1 mutáns, mind a vad típusú Arabidopsis thaliana 
növényből izoláltunk. Az aszkorbinsav és a dehidroaszkorbát tartalmat HPLC-vel mértük, az Anyagok és 
módszerek fejezetben leírtak szerint. Az eredmények min. 3 párhuzamos kísérlet eredményei alapján lettek 
számolva. *Szignifikáns különbség a vad típushoz képest (P <0,05). 

 
Az aszkorbinsav redukáltsági állapotáról az aszkorbát / aszkorbát + dehidroaszkorbát (összes 

aszkorbát) aránya adhat felvilágosítást. A ppr40-1 mutánsok nem mutattak jelentős változást 

az aszkorbinsav redukáltsági állapotában (13. ábra) szuszpenziós sejtkultúra (0.31 vs. 0.33), 

illetve zöld növény esetében (0.91 vs. 0.96). Ezzel szemben a ppr40-1 mutáns növényekben a 

mitokondriális összes aszkorbát tartalom jelentősebb mértékben volt az oxidált állapot felé 

tolódva, mint a vad típusú növények mitokondriumaiban (0.56 vs. 0.91). 

 
4.2. A galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz enzim expressziójának és 

aktivitásának vizsgálata a ppr40-1 mutánsban 

Az aszkorbinsav aktuális mennyiségét három folyamat határozza meg a sejtekben: a 

bioszintetikus, az aszkorbát fogyasztó, valamint a regenerációs (az oxidált forma 

visszaalakítása) folyamatok. Ezért megvizsgáltuk a mitokondriális aszkorbinsav előállításáért 

felelős enzim, a galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz expressziójának mértékét és 

enzimaktivitását, a ppr40-1 és a vad típusú növényekben. Az enzim expressziója (relatív 

mRNS szintje) nem mutatott különbséget a mutáns, valamint a vad típusú növények esetében 
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(2. ábra, A panel), azonban szignifikánsan magasabb enzimaktivitás volt mérhető a PPR40-1 

mutánsban, mint a vad típusú növényben (2. ábra, B panel). 

 

 
14. ábra 

Relatív mRNS szintje és aktivitása az L-galaktono-1,4-lakton-dehidrogenáz enzimnek vad típusú, és ppr40-1 
mutáns Arabidopsis thaliana növényekben. A vizsgálatokhoz teljes RNS-t izoláltunk mind a ppr40-1 mutáns, 
mind a vad típusú Arabidopsis thaliana növényekből, majd kvantitatív RT-PCR reakciót futtattunk az L-
galaktono-1,4-lakton-dehidrogenáz, valamint a mitózis fehérje YLS8 (kontroll) génjeire tervezett specifikus 
primerekkel. Minden egyes minta esetében relatív expressziós értékeket számoltunk, vagyis az expressziós 
szinteket normalizáltuk az állandóan expresszálódó mitózis fehérje (YLS8) expressziós szintjével (A panel). L-
galaktono-1,4-lakton-dehidrogenáz (GLDH) (B panel) enzim aktivitásokat frissen izolált mitokondriumokból 
határoztuk meg az Anyagok és módszerek fejezetben leírtak szerint. Az eredmények min. 3 párhuzamos kísérlet 
eredményei alapján lettek számolva. *Szignifikáns különbség a vad típushoz képest (P <0,05). 
 
 
4.3. Mitokondriális antioxidáns enzimek aktivitásának vizsgálata ppr40-1 

mutáns növényekben 

Az aszkorbát oxidációja többek között lejátszódhat a korábban leírt komplex IV függő 

mechanizmus által (Szarka és mtsai., 2007; Zsigmond és mtsai., 2008), valamint a fokozott 

mértékű mitokondriális aszkorbát peroxidáz aktivitásnak köszönhetően. Kísérleteinkben 

kismértékű, de szignifikáns mitokondriális APX enzimaktivitás csökkenést tapasztaltunk a 

PPR40-1 mutáns szuszpenziós sejtkultúrákban, ill. zöld növényekben a vad típushoz képest 

(3. ábra, A panel). Annak vizsgálatára, hogy a növényi mitokondriumok hogyan próbálnak 

meg adaptálódni a csökkent aszkorbát szinthez, megvizsgáltuk a többi - aszkorbát 

regenerációért felelős - Foyer-Halliwell-Asada ciklusban részt vevő enzim (MDHAR, DHAR 

és GR) aktivitását. Mind a MDHAR, mind a DHAR enzim mitokondriális aktivitása 

szignifikánsan magasabb volt a ppr40-1 mutáns szuszpenziós sejtkultúrából-, ill. zöld 

növényből izolált a mitokondriumok esetében, mint a vad típusú sejtek és növények 

mitokondriumai esetében (3. ábra, B, illetve C panel). 
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15. ábra 

A Foyer-Halliwell-Asada ciklus enzimeinek mitokondriális aktivitása ppr40-1 mutáns, ill. vad típusú 
Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrákban, ill. zöld növényekben.  Mitokondriumokat mind a ppr40-1 
mutáns, mind a vad típusú Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrákból, ill. zöld növényekből izoláltunk. 
Az aszkorbát peroxidáz (A panel), monodehidroaszkorbát reduktáz (B panel), dehidroaszkorbát reduktáz (C 
panel), ill. glutation reduktáz (D) enzimaktivitásokat frissen izolált mitokondriumokból határoztuk meg az 
Anyagok és módszerek fejezetben leírtak szerint. 
 

A dehidroaszkorbát a Foyer-Halliwell-Asada ciklus során a dehidroaszkorbát reduktáz 

enzim által, glutation terhére redukálódik. A redukált glutationt a folyamathoz a glutation 

reduktáz enzim szolgáltatja, amelynek mitokondriális aktivitása 39%, ill. 27%-kal szintén 

megnövekedett a ppr40-1 mutáns szuszpenziós sejtkultúrában, ill. zöld növényekben a vad 

típushoz képest (3. ábra, D panel). 

A mitokondriális glutation tartalmat vizsgálva (4. ábra) mind a redukált, mind a teljes 

glutation tartalom megnövekedett szintjét tapasztaltuk a mutáns szuszpenziós sejtkultúrában 

és zöld növényekben a vad típushoz képest (2.7-, ill. 2.1-szeres különbség). A mitokondriális 

redukált és összes glutation tartalom a ppr40-1 mutáns növényekben 45-, ill. 20%-al haladta 

meg a vad típusú növények esetében mért értékeket (16. ábra). Ezek a megfigyelések 

egyértelműen azt mutatják, hogy a glutation redukáltsági állapota (glutation/összes glutation 

aránya) a redukált állapot felé tolódott a ppr40-1 mutánsban, akár a sejtszuszpenziókat (0,99-, 

ill. 0,78-szoros különbség), akár a zöld növényeket (0,98-, ill. 0,81-szeres különbség) 

vizsgálva. 
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16. ábra 

Redukált (GSH), ill. teljes glutation tartalom (GSH+GSSG) a vad típusú, ill. a ppr40-1 mutáns Arabidopsis 
thaliana szuszpenziós sejtkultúrában, ill. zöld növényben. Az GSH/(GSH+GSSG) redox arányokat az ábrák felett 
tüntettem fel. Mitokondriumokat mind a ppr40-1 mutáns, mind a vad típusú Arabidopsis thaliana növényekből 
izoláltunk. A mitokondriális glutation tartalmat monoklórbimánnal származékoltuk. Az így származékképzett 
redukált, ill. teljes glutation tartalmat HPLC-vel mértük az Anyagok és módszerek fejezetben leírtak szerint. A 
mitokondriális glutation tartalmat monoklórbimánnal származékoltuk. Az eredmények min. 3 párhuzamos 
kísérlet eredményei alapján lettek számolva. *Szignifikáns különbség a vad típushoz képest (P <0,05). 
 
 
4.4. Xilit ozmotikumként történő alkalmazásának vizsgálata  

Az izolálások során - a mitokondriumok duzzadását és a membránok felhasadását 

megelőzendő – a széles körben elfogadott mannitot alkalmaztuk ozmotikumként. Azonban az 

izoláláshoz szükséges nagymennyiségű (0.3 M) mannit jelenlétében a mitokondriális glükóz-

fruktóz oxidoreduktáz aktivitásnak köszönhető, kis mennyiségű szorbit képződés kimutatása - 

származékképzést követően – folyadékkromatográfiás elválasztást és ultra-ibolya detektálást 

alkalmazva (lásd Anyagok és módszerek fejezet) nem volt kivitelezhető. Ezért a szorbitnál 

egy szénatommal kisebb, attól kromatográfiásan jól elváló – ötszénatomos - xilit, mint 

ozmotikum kipróbálása mellett döntöttünk. Azonban ez egy teljesen új mitokondrium 

preparálási eljárást jelentett, melyről igazolnunk kellett, hogy a célnak megfelelő minőségű 

mitokondriumot eredményez. A vizsgálatok során egy intermembrán térben található 

mitokondriális markerenzim - a citokróm c oxidáz – latenciáját vizsgáltuk meg.  

Az enzim latencia vizsgálata során a citokróm c oxidáz (COX) aktivitásának változását 

követtük spektrofotometriásan (550 nm), a citokróm c oxidációjának követésével. A COX 

aktivitás mértékét a detergens Triton X-100 jelenlétében vagy távollétében vizsgáltuk. A két 

eltérő körülmény alkalmazásával meghatározható a mitokondriális külső membrán 
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intaktságának mértéke a vizsgált ozmotikumok jelenlétében. A vizsgált vegyület jó ozmotikus 

ágensként viselkedik, amennyiben az enzimaktivitás csak a külső membrán-roncsoló - Triton 

X-100 - hozzáadását követen emelkedik meg nagymértékben (meredeksége csökken a 

görbének) (17. ábra). Ez a jelenség volt megfigyelhető abban az esetben, amikor mannit volt 

az ozmotikum (17. ábra. A és C panel). Azonban csak kismértékű volt a különbség abban az 

esetben, amikor xilitet alkalmaztunk (17. ábra, B és D panel).  

Az eredménynek alapján az izolált mitokondriumok nagyfokú intaktsága volt 

tapasztalható - mindkét forrásból származó mitokondrium esetében - ha mannitot 

alkalmaztunk ozmolitként (burgonya: 91,5%, egér: 90,1 %), míg az izolált mitokondrium 

intaktsága (állati és növényi) alacsonyabb volt abban az esetben, amikor xilitet használtunk 

ozmotikumként (burgonya: 57,9%, egér: 44,5%) (17. ábra). 

 
17. ábra 

Citokróm C oxidáz aktivitásának mértéke egérmájból és burgonyából izolált mitokondriumok esetében 
A panel: egér májból izolált mitokondrium, ozmotikum: mannitol. B panel: egér májból izolált mitokondrium, 

ozmotikum: xilit; C panel: burgonyából izolált mitokondrium, ozmotikum: mannit; D panel: burgonyából izolált 
mitokondrium, ozmotikum xilit 
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4.5. Mitokondriális szorbit tartalom meghatározása  

Mivel a xilit nem bizonyult megfelelő ozmotikumnak az izolálás során, ezért további 

kromatográfiás módszereket kerestünk a szorbit – nagy mennyiségű mannit jelenlétében 

történő - meghatározásához. A gázkromatográfiás elválasztás és a lángionizációs detektálás 

(GC-FID) kapcsolása során a nagy koncentráció különbségeknek köszönhetően széles 

csúcsokat tapasztaltunk, azonban ez a minták higításával elkerülhetővé vált (18. ábra, a 

panel). A retenciós idő a szorbit és a mannit esetében 25,50, ill. 25,63 perc volt. Ugyanakkor a 

higítás után számos ismeretlen csúcs is megjelent a vizsgálandó szorbit közelében (18. ábra, b 

panel), így az időigényes standard addiciós módszer alkalmazása vált szükségessé - minden 

egyes minta esetében - a szorbit egyértelmű azonosításához.  

 
18. ábra 

GC-FID kromatogram: (a) 1 mM szililezett mannit és szorbit standard (b) szililezett csicsóka mitokondrium. 

Azonosított csúcsok: (1) mannit (2) szorbit. GC körülmények: DB-1 oszlop (30 mx 0,25 mm belső átmérő, 1 µm 

film), 1ml/perc áramlás, 1 µl injektáltálás. 

A gázkromatográfiás elválasztással kapcsolt tömegspektrometriás detektálás (GC-MS) 

alkalmazása biztosította a szorbit –mannit jelenlétében történő - szelektív meghatározását (19. 

ábra, a és b panel). A retenciós idők a szorbit és a mannit esetében 24,14 és 24,31 perc voltak 

(19. ábra, a panel). Azonban a mitokondriális háttér kedvezőtlen hatást gyakorolt a 

gázkromatográfiás mérésekhez elengedhetetlen mintaelőkészítési (származékképzési) 

folyamatokra, amelynek következtében sajnos a származékképzés ismételhetősége nem volt 

megfelelő.  
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19. ábra 

GC-MS ion kromatogramok (a) szililezett 1 mM és 0,5 mm mannit szorbit standard (b) szililezett csicsóka 

mitokondrium. Azonosított csúcsok: (1) mannit (2) szorbit. GC körülmények: ZB-5 oszlop (30 m x 0,25 mm 

belső átnérő, 0,25 µm film, 1ml/perc áramlási sebesség, 1 µl injektálás. 

 

A harmadik módszer során folyadékkromatográfiás elválasztást és tandem 

tömegspektrometriás (LC-MS/MS) detektálást alkalmaztunk. Az Anyagok és módszerek 

fejezetben leírt körülmények során alkalmazott folyadékkromatográfiás oszlop és mobil fázis 

lehetőséget adott a szorbit és mannit millimólos koncentrációban történő elválasztására és 

meghatározására (20. ábra, a panel). A retenciós idő a szorbit és a mannit esetében 21,63 és 

22,40 perc volt. A tandem tömegspektrometriás detektálás, valamint a 13C jelölt szubsztrátok 

alkalmazása (13C6 glükóz, fruktóz) és a 12C6 mannit, mint ozmotikum alkalmazása lehetővé 

tette az esetleges szorbit termelődés szelektív meghatározását. A kidolgozott módszernek 

köszönhetően lehetővé vált kis mennyiségű 13C6 szorbit meghatározása, nagy mennyiségű – az 

izolációs folyamat során használt - mannit jelenlétében is (20. ábra, b panel, addicionált 

mitokondriális minta). 

 
20. ábra 

HILIC-ESI-MS/MS ion kromatogramok: (a) 100 µM 12C6 mannit és szorbit standardok (b) csicsókából izolált 
mitokondrium 100µM 13C6 szorbittal kiegészítve. Azonosított csúcsok: (1) szorbit (2) mannit. HPLC-MS/MS 
körülmények: ZIC-pHILIC oszlop (150 x 2.1mm, 5µm), 200 µl/perc, 5 µl befecskendezés; negatív ionizációs 

[M-H]- ESI-MS/MS 
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A szorbitképződés vizsgálatát ezután mind csicsóka-, mind burgonyagumóból, ill. 

Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrákból izolált mitokondriumokon is elvégeztük. 

Szorbitképződést nem tudtunk kimutatni abban az esetben, amikor - az előbbiekben említett 

növényekből - stresszmentes körülmények alkalmazása során izoláltunk mitokondriumot, 

azonban sóstressznek kitett (lásd Anyagok és módszerek fejezet) Arabidopsis thaliana 

szuszpenziós sejtkultúrákból izolált mitokondriumok esetében, szignifikáns mértékű (0.1 

mM) szorbitképződést tapasztaltunk.  
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5. Diszkusszió 

5.1. A mitokondriális III-as komplex mutáns, PPR40-1 Arabidopsis 
thalina növények vizsgálata 

A mitokondriumok energiatermelő és stresszadaptációs szerepkörei kapcsolatban 

lehetnek egymással. Erre példa a fentiekben ismertetett aszkorbinsav bioszintézis és a 

dehidroaszkorbát redukció mitokondriális elektrontranszportlánccal való kapcsolata. A 

közelmúltban egy újabb kapcsolatra sikerült fényt derítenie kutatócsoportunknak a Szegedi 

Biológia Központ munkatársaival karöltve. A pentatrikopeptid ismétlődéseket tartalmazó 

fehérjék családjába tartozó PPR40 fehérjéről sikerült kimutatni, hogy kapcsolatot teremt a 

mitokondriális elektrontranszfer, a hormonális szabályozás és a stresszadaptációs folyamatok 

között (Zsigmond és mtsai., 2008). Megfigyeléseink szerint a ppr40-1 inszerciós mutánsok 

visszamaradtak növekedésükben, megnövekedett abszcizinsav-, só érzékenység és oxidativ 

stressz jellemezte őket. Mivel a PPR40 fehérje a növényi mitokondriumokban a III-as 

komplexhez asszociáltan található meg, ezért nem meglepő módon a mutánsokban ezen 

komplex respirációs aktivitása jelentős mértékben visszaesett. A mutáns sejtvonal 

megnövekedett stresszérzékenysége a reaktív oxigénvegyületek felszaporodásával, emelkedett 

lipidperoxidációval járt együtt. A mutáns növény ezért kíválóan alkalmazható 

modellnövényként oxidatív stresszadaptációs kutatásainkhoz. 

Doktori témám célja annak felderítése volt, hogy a mitokondriális III-as komplex 

mutációja milyen hatással van az aszkorbinsav homeosztázisra a ppr40-1 mutáns Arabidopsis 

thaliana növényekben. 

A kutatási munkám során elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy bár a ppr40-1 mutáns 

Arabidopsis thaliana mitokondriumaiban magasabb bioszintetikus L-galaktono-1,4-lakton 

dehidrogenáz aktivitás mérhető, valamint emelkedett aktivitású aszkorbát regenerációs 

folyamatok és emelkedett redukált glutation szint tapasztalható, ezek ellenére az aszkorbát 

háztartás sérül, képtelen a vad típus esetében mérhető aszkorbát koncentrációt fenntartani. 

Az aszkorbinsav fogyasztás (oxidáció) a mutáns növényekben két ok miatt is 

megemelkedik. Egyrészt a ppr40-1 mutáns Arabidopsis növényekben és a szuszpenziós 

sejtkultúra esetében is a III-as komplexnél bekövetkező elektron áramlási blokk, az 

elektrontranszfer láncban azt megelőző komponensek túlredukáltságát okozza, melynek 

következően igen jelentős mértékű ROS szabadul fel. A ROS képződésnek köszönhetően 

emelkedett hidrogén-peroxid szint és fokozott lipidperoxidáció lép fel a mutáns 
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mitokondriumokban, összehasonlítva a vad típusú mitokondriumokat tartalmazó 

szsuszpenziós sejtkultúrákkal és zöld növényekkel (Zsigmond és mtsai, 2008). Az aszkorbát, 

mint a legfontosabb vízoldható antioxidáns, mind enzimatikus, mind nem-enzimatikus 

folyamatok során képes semlegesíteni a ROS-t (Foyer és Noctor, 2011), még abban az esetben 

is, ha egy kissé csökkent aszkorbát-peroxidáz aktivitást tapasztaltunk a ppr40-1 mutáns 

mitokondriumokban (15. ábra, A panel). Itt megemlítendő azonban, hogy ez az aszkorbát-

peroxidáz aktivitás csökkenés valószínűleg annak a jelenségnek tudható be, hogy alacsony 

aszkorbát koncentráció esetén az aszkorbát peroxidáz enzim inaktiválódik (Miyake és 

mtsai.,1996).  

Az emelkedett aszkorbinsav fogyasztással kapcsolatos gondolatmenetet folytatva - 

antioxidáns tulajdonsága mellett - az aszkorbinsav oxidálódása során elektronokkal képes 

ellátni a IV komplexet (Szarka és mtsai., 2007), amely így hozzájárulhat a III-as komplex 

mutáns növényekben a károsodott légzési folyamatok helyreállításához (Zsigmond és mtsai., 

2008). Ezért a légzési folyamatok felgyorsulása (fokozott IV-es komplex aktivitás) mellett 

fokozott aszkorbát fogyasztás volt megfigyelhető a mutáns növényben. 

Mind a ppr40-1 mutáns sejteket tartalmazó sejtszuszpenziókban, mind a zöld szövetekben 

csökkent aszkorbát koncentráció volt mérhető a vad típushoz képest (13. ábra, B panel). 

Ugyanakkor, bár a teljes aszkorbát tartalom oxidáltabb állapotban volt a szuszpenziós 

sejtekben, mint a zöld szövetekben, jelentős különbséget a mutáns és a vad típusú sejtek és 

növények esetében az aszkorbát redukáltságának mértékében nem lehetett kimutatni.  

Emellett mind a mutáns, mind a vad típusú sejtszuszpenziók esetében tapasztalható 

oxidáltabb aszkorbát/dehidroaszkorbát arány (13. ábra, B panel) magyarázata lehet az, hogy a 

sejtfeltárási, izolálási folyamatok kezdetén a szuszpenziós sejtkultúrák sejtjei jobban ki 

vannak téve a fizikai hatásoknak, mint a zöld növények esetében, így aszkorbinsav tartalmuk 

egy része oxidálódhat. A szuszpenziós sejtkultúrák fenntartásánál alkalmazott tápfolyadék 

emellett számos hormont tartalmaz a fiziológiásnál jóval magasabb koncentrációban, amelyek 

hatással lehetnek a C-vitamin szintjére, ugyanis a sejtek olyan közegben vannak, ahol 

közvetlenül megkapnak minden tápanyagot.  

Hasonlóan a celluláris (sejtes) aszkorbát tartalomhoz, még intenzívebb aszkorbát tartalom 

csökkenést lehetett megfigyelni a zöld szövetekből (növényekből) izolált mutáns 

mitokondriumokban a vad típushoz képest (13. ábra, B panel). Ez a redox eltolódás a mutáns 

növényekre korlátozódott csak, a szuszpenziók esetében nem volt kimutatható éles különbség. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az aszkorbinsav tartalom és redukáltsági állapot 

változása először a mitokondriumokat érintette, és másodsorban az egész szuszpenziós 
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sejtkultúrát/növényt, mivel a teljes növényi sejt a mitokondriális eredetű oxidatív stresszt 

nagyobb - kis mólsúlyú és enzimes - antioxidáns kapacitása révén tompítani tudta. 

Bár a galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz expressziója (mRNS szintje) nem változott meg 

szignifikáns mértékben a ppr40-1 növényekben, az enzim aktivitása jelentősen megnőtt (14. 

ábra). Ez a jelenség nem meglepő, mivel korábban már bebizonyosodott, hogy a galaktono-

1,4-lakton dehidrogenáz egy olyan mitokondriális belső membránban integrált fehérje (Bartoli 

és mtsai., 2000), amely működése során elektronokat juttat az oxidált citokróm c számára. 

A GLDH enzim és az oxidált citokróm c kapcsolatát tovább erősíti az a korábbi kísérlet, 

amelynek során a III. komplex (citokróm c reduktáz) inhibitor antimicin A jelenlétében 

fokozott GLDH aktivitást, vagyis citokróm c redukciót tapasztaltak annak érdekében, hogy a 

IV. komplex elektron ellátottsága fennmaradjon (Bartoli és mtsai., 2000). Az előbbiekből 

kifolyólag egyrészt az elektronáramlási blokk a III-as komplex mutáns, ppr40-1 növény 

esetében alacsonyabb citokróm c reduktáz aktivitást eredményez (amely a GLDH-val 

kompetáló folyamat gyengülését jelenti), másrészt a mutáns növényben tapasztalható 

kétszeres aktivitású citokróm c oxidáz (IV komplex) aktivitás a mutánsban (Zsigmond és 

mtsai., 2008) fokozott citokróm c oxidációhoz vezetett. A csökkenő kompetíció és a fokozott 

elektronakceptor ellátás ismeretében érthetővé válik a mitokondriális aszkorbát bioszintézist 

katalizáló enzim (GLDH) emelkedett aktivitása a mutáns növényekben. 

A fokozott aszkorbát felhasználásnak köszönhetően, fokozott aktivitást tapasztaltunk a 

mutáns növényekben az aszkorbát regenerálásáért felelős MDHAR és DHAR enzimek 

esetében is (15. ábra, B és C panel). Hasonló kompenzációs mechanizmusok meglétéről 

számoltak be más oxidatív stresszt kiváltó vegyszerek alkalmazásának esetében is. Többek 

között a Foyer-Halliwell-Asada ciklus enzimeinek fokozott aktivititásáról számoltak be 

kadmium kezelés kiváltotta oxidatív stressz során durum búzában (Paradiso és mtsai., 2008), 

valamint az ozmotikus stresszt kiváltó kezelések során szója mitokondriumokban (Sun és 

mtsai., 2011). 

Az emelkedett aktivitású aszkorbát regenerációs folymatok működésének fenntartásához 

megnövekedett elektron ellátottság szükséges. Ennek megfelelően emelkedett szintű és 

megnövekedett redukáltsági állapotú mitokondriális glutation tartalmat tapasztaltunk a ppr40-

1 mutáns növényekben (16. ábra). A teljes glutation szint emelkedését a megnövekedett 

bioszintetikus és/vagy az emelkedett aktivitású import folyamatok teszik lehetővé a mutáns 

növények mitokondriumaiban. Ezt alátámasztva, a -glutamilcisztein szintetáz enzim - amely 

a glutation bioszintézis első és egyben sebességmeghatározó lépésért felelős – aktivitásának 

megnövekedését tapasztalták oxidatív stressz során, Rausch és mtsai., (2007). A túlnyomó 
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részben redukált állapotban lévő teljes glutation szint magyarázata lehet az emelkedett 

glutation reduktáz aktivitás a vizsgált ppr40-1 mutáns sejtek és növények mitokondriumaiban 

(3. ábra, D panel). Ezzel összhangban a glutation szintjének emelkedése szintén 

megfigyelhető volt a kadmium kezelésnek kitett durum búza, valamint az aszkorbát hiányos 

bioszintézis mutáns Arabidopsis vtc1 mutáns növényben (Paradiso és mtsai., 2008; Pavet és 

mtsai., 2005). Továbbá, hasonló kompenzációs mechanizmust írtak le E és C-vitamin, 

valamin glutation hiányos Arabidopsis mutánsok (vte1, vtc1 és cad1) esetében is. 

Általánosságban elmondható, hogy a három fő antioxidáns (tokoferol, aszkorbinsav és 

glutation) bármely tagjának lecsökkenése esetén, kompenzációs mechanizmusok indulnak be, 

melynek folytán a másik két antioxidáns vegyület szintje megemelkedik (Kanvischer és 

mtsai., 2005). Ez a kompenzációs mechanizmus szerepet játszhat a lipidperoxidáció elleni 

védekezésben is, ugyanis a Foyer-Halliwell-Asada ciklus szerepet játszik a tokoferil gyök 

tokoferollá történő redukciójában is (Fryer és mtsai., 1992). Így, a Foyer-Halliwell-Asada 

ciklus fokozott működése nemcsak a hidrogén-peroxid termelődését képes 

csökkenteni/megakadályozni, hanem a lipidperoxidáció mértékét is képes csökkenteni a 

ppr40-1 mutáns növények mitokondriumaiban. 

Hasonló kompenzációs (ROS elleni védekezési) folyamatok figyelhetők meg más, 

mitokondriális légzési komplex mutációval rendelkező növények esetében is. Sőt hasonlóan a 

III-as komplex mutáns ppr40-1 Arabidopsis esetéhez, az I-es komplex CMSII 

(citoplazmatikus hím steril) mutáns Nicotiana sylvestris esetében is megnövekedett alternatív 

oxidáz és mitokondrium specifikus MnSOD aktivitás volt tapasztalható. Az emelkedett AOX 

és MnSOD aktivitás a CMSII mutánsban alacsonyabb teljes hidrogén-peroxid szinttel társult, 

és jelentős glutation és aszkorbát szint változásokat sem tapasztaltak (Zsigmond és mtsai, 

2008; Dutilleul és mtsai, 2003). Mindazonáltal egy másik I-es komplex mutáns (fro1) 

esetében, specifikus festési eljárással emelkedett szuperoxid és hidrogén-peroxid szintet 

lehetett kimutatni, ami azt tanúsítja, hogy a fro1 mutáció következtében konstitutívan 

felhalmozodik a ROS szintje (Lee és mtsai., 2002). A CMSII mutánsok esetében korábbi 

vizsgálatok módosult fotoszintetikus folyamatokat és emelkedett aktivitású rotenon érzéketlen 

légzési folyamatokat tapasztaltak (Sabar és mtsai., 2000; Dutilleul és mtsai., 2003). Mindez 

azt tanúsítja, hogy bár az I-es komplex működésképtelen, a légzési folyamatok fenntartása 

alternatív útvonalak segítségével megoldható. A CMSII mutánsok esetében ugyanis ezek a 

nem foszforiláló légzési folyamatok (rotenon érzéketlen NAD(P)H dehidrogenázok), fenn 

tudták tartani a normális in vivo légzési szinteket (Sabar és mtsai., 2000). Azonban a ppr40-1 

mutánsok esetében, az emelkedett AOX expresszió és aktivitás ellenére a légzési folyamatok 
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sérülnek (Zsigmond és mtsai, 2008). A nem megfelelően működő légzési apparátus ezen 

okból fokozott ROS felhalmozódást okoz a PPR40-1 mutáns növényekben (ellentétben a 

CMSII esetében tapasztalt teljes mértékben kompenzált légzési folyamatokkal). 

Összességében elmondható, hogy emelkedett L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz és a 

Foyer-Halliwell-Asada ciklus minden enzimének emelkedett aktivitását tapasztaltuk a mutáns 

növényekben és az azokból izolált mitokondriumokban a vad típusú növényekhez képest. 

Ezek a bioszintetikus és regenerációs folyamatok megpróbálják ugyan csökkenteni az 

oxidatív stressz és a IV-es komplex túlműködéséből fakadó fokozott aszkorbát fogyasztás 

hatásait, azonban mindezen kompenzációs mechanizmus ellenére sem képesek helyreállítani a 

vad típusban megtalálható, mitokondriális (és celluláris) aszkorbát tartalmat és redukáltsági 

állapotot.  

Az ellensúlyozó folyamatok azonban minden bizonnyal hozzájárulnak a mutáns 

növényekben a membránok integritásának és mitokondriumok energiatermelő folyamatainak 

megőrzéséhez, és így az egész sejt/növény életben maradásához.  

5.2. Szorbitképződés vizsgálata 

A csoport korábbi kísérletei során - csicsóka mitokondriumok alfrakciókra bontását 

követően - a mátrix frakcióhoz kötött, invertáz aktivitást sikerült felderíteni (Szarka és mtsai, 

2008). Az enzim topológiája indokolttá tette szubsztrátjának, valamint termékeinek 

mitokondriális belső membránon keresztüli transzportjának vizsgálatát is. Ezen 

transzportmérések során bidirekcionális, telíthető, valamint mitokondriális 

membránpotenciáltól független szacharóz, glükóz és fruktóz transzportot találtak a 

mitokondriális belső membránban. Ezt követően az invertázok jelenlétét számos más növény 

mitokondriumában is megerősítették (Xiang és mtsai., 2011; Martín és mtsai., 2012) ezzel azt 

sugallva, hogy ezek az enzimek a növényi mitokondriumok fontos alkotói. Bár mitokondriális 

funkciójukra több hipotézist is alkottak (Graham és mtsai., 2007; Xiang és mtsai., 2011), 

növényi mitokondriumokban betöltött szerepük a mai napig nem tisztázott egyértelműen. 

Jelen értekezésemben leírt kísérleteink során, annak lehetőségét vizsgáltuk, hogy a 

mitokondriumok prokarióta eredete választ adhat-e ezen szénhidrát átalakító enzimek 

fiziológiás szerepére, vagyis a Zymomonas mobilis baktériumban leírt szacharóz-

glükóz/fruktóz-szorbit útvonal szintén központi szerepet játszhat-e növényi mitokondriumok 

esetében az ozmoregulációs folyamatokban. Annak érdekében, hogy ellenőrizzük ezt a 

feltevést, és ezzel betekintést nyerhessünk a mitokondriális szorbitképződés folyamataiba, egy 

megfelelő analitikai vizsgáló módszer kidolgozása vált szükségessé. Az elsőre átlagos 
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analitikai kihívásnak tűnő feladat, azonban számos buktatót rejtett magában. A mérendő 

cukoralkoholok keletkezésének vizsgálatához funkcióképes mitokondrium izolálása 

szükséges, ezért minden izoláló oldatnak az izoozmotikus körülményeket biztosítandó nagy 

mennyiségű ozmotikumot kell tartalmaznia. Két szénhidrátot szoktak erre a célra alkalmazni: 

szacharózt és mannitot (Kruft és mtsai., 2001; Werhahn és mtsai., 2001). Szacharóz 

ozmotikumként történő alkalmazása nem lehetséges, mivel a mitokondrium – 

munkacsoportunk által leírt (Szarka és mtsai, 2008) – invertáz aktivitása révén metabolizálja, 

amely interferálna méréseinkkel. Az izolálást ezért a másik széles körben elterjedt 

ozmotikummal, a mannit alkalmazásával végeztük el. A szorbit képződés vizsgálata azonban 

ezzel a majdnem megegyező szerkezetű ozmotikummal nem volt megoldható, ugyanis a 

szorbitot relatíve kis koncentrációban kellett volna mérni (0.1-1mM), a nagy koncentrációjú 

(0.3-0.4M), és majdnem megegyező szerkezetű mannit mellett. A mannit más ozmotikummal 

történő helyettesítésének érdekében lehetséges megoldásként felmerült, hogy az ötszénatomos 

cukoralkohol xilitet alkalmazzuk ozmotikumként a mitokondrium preparálások során, amely 

analitikailag jól elválasztható a szorbittól, a nagy koncentrációkülönbség ellenére is.  

 

5.3. Xilit, mint potenciális ozmotikum alkalmazása a mitokondriumok 
izolálásához 

A xilit alkalmazása azonban egy teljesen új mitokondrium preparálási eljárást jelentett, 

melyről igazolnunk kellett, hogy a célnak megfelelő minőségű mitokondriumot eredményez. 

A vizsgálatot egy intermembrán térben található, mitokondriális markerenzim, a citokróm c 

oxidáz latenciája alapján végeztük el. 

A mérések során (lásd Anyagok és módszerek fejezet) a két különböző ozmotikumot 

tartalmazó oldatban felvett mitondriumok citokróm c oxidáló képességét követtük 

spektrofotometriásan, - a mitokondriumok külső membránjának integritását megszüntető 

detergens - Triton X-100 jelenlétében és távollétében (17. ábra). A detergens hiányában az 

ötszénatomos xilitet tartalmazó izoláló oldatban már eleve viszonylag magas enzimaktivitást 

lehetett megfigyelni, amely aktivitás csak kismértékben növekedett a detergens hozzáadására. 

A hatszénatomos ozmolit mannit alkalmazása során, azonban detergens hozzáadása nélkül 

nem, vagy csak minimális enzimaktivitás volt tapasztalható, míg a detergens hozzáadására 

jelentős mértékű. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a xilit az izolálási procedúra során 

nem volt nem képes megvédeni a mitokondriumok membránjának szerkezeti épségét. A 

mannit esetében ugyanakkor ez a hatás csak a detergens Triton X-100 hozzáadásával volt 



65 
 

megfigyelhető, vagyis az izolálás után a mitokondriumok túlnyomó része épségben maradt. A 

xilit esetében tapasztalt jelenség magyarázata egyelőre még tisztázatlan, azonban a fenti 

eredmények alapján elmondható, hogy a hatszénatomos mannit jobb ozmotikum, mint az 

ötszénatomos xilit. A xilit mitokondriumok izolálásához történő alkalmazása, mint 

ozmotikum tehát nem javasolt. 

5.4. A szorbit analitikai meghatározása 

Mivel az izolált növényi mitokondriumok intaktsága nem volt kielégítő xilitet használva 

ozmotikumként (Tomasskovics és mtsai. 2012), ezért el kellett vetnünk ennek az 

ötszénatomos poliolnak az izolálások során történő használatát. Így nem volt más 

választásunk, találnunk kellett egy megfelelő analitikai módszert, a szorbit mennyiségének 

meghatározásához a problémát okozó mannit jelenlétében is.  

Első körben gázkromatográfiás eljárás alkalmazásával kezdtük meg a vizsgálatokat, 

mivel a módszer hatékony elválasztást biztosít cukoralkoholok esetében (Bartolozzi és mtsai., 

1996, Marsilio és mtsai., 2000). A gázkromatográfiás elválasztás és a lángionizációs 

detektálás (GC-FID) kapcsolása során, sajnos a nagy mannit koncentrációnak köszönhetően 

széles mannit csúcsot tapasztaltunk, amely elnyomta a szorbit csúcsát. A probléma a minták 

higításával ugyan leküzdhető volt, de ezzel ugyanakkor egyrészt a szorbit kimutatatási határ 

tartományába kerültünk, másrészt számos ismeretlen csúcs is megjelent a vizsgálandó szorbit 

közelében (18. ábra), amely tovább nehezítette a meghatározást. A probléma a standard 

addiciós módszer alkalmazásával megoldhatóvá vált, azonban a szorbit képződés egyértelmű 

bizonyításához egy szelektívebb detektálási módszert kellett találnunk. A 

gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás detektálás (GC-MS) alkalmazása 

biztosította a szorbit szelektív meghatározását (19. ábra, a és b panel), azonban egy újabb 

probléma vetődött fel, a mitokondriális háttér ugyanis kedvezőtlen hatást gyakorolt a 

gázkromatográfiás mérésekhez elengedhetetlen mintaelőkészítési (származékképzési) 

folyamatokra. Ennek következtében a minták ismételhetősége nem volt megfelelő. A 

probléma sajnos a származékképzési körülmények változtatásával sem oldódott meg, így bár 

bíztató eredményeket kaptunk kísérleteink során, az egyértelmű áttörést ez a módszer sem 

hozta el sajnos.  

A megoldást problémáinkra végül egy igen kifinomult analitikai technika, a 

folyadékkromatográfiás elválasztás és a tandem tömegspektrometriás (LC-MS/MS) detektálás 

alkalmazása jelentette. Bár a teljesen működőképes módszer kidolgozása ebben az esetben 

sem ment zökkenőmentesen, a módszer fejlesztése során végülis sikerült megtaláni a 
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megfelelő kromatográfiás oszlop – alkalmazott eluens párost, amellyel az elválasztás 

kivitelezhetővé vált. A siker kulcsa a tandem tömegspektrometriás detektálás alkalmazása 

volt, amely lehetőséget adott a szorbit képződés szelektív meghatározására 13C jelölt 

szubsztrátok alkalmazásával (13C6 glükóz, fruktóz). Ennek köszönhetően az aldo-keto 

reduktáz aktivitás a 13C jelzett termékek (13C6 szorbit) keletkezésének nyomon követésével 

lehetővé vált. A módszer azért járt nagy előnnyel, mert a 13C6 termékek tömegkülönbségük 

miatt tömegspektrometriásan szelektíven detektálhatók, nagy mennyiségű 12C6 mannit 

jelenlétében is. A kidolgozott módszernek köszönhetően lehetővé vált kis mennyiségű - 13C6 

szorbit meghatározása - nagy mennyiségű - a mitokondriális háttérból származó - mannit 

jelenlétében is (20. ábra, b panel, addicionált mitokondriális minta). 

A szorbit tehát mindhárom módszerrel (GC-FID, GC-MS, HPLC-MS/MS) szelektíven és 

alacsony koncentrációban is meghatározható lett volna, azonban a növényi eredetű, 

mitokondriális frakció vizsgálata csak az újonnan kifejlesztett, HPLC-MS/MS módszer 

alkalmazásával vált lehetővé (Tomasskovics és mtsai, 2013). Az esetünkben alkalmazott 

HILIC oszlop sokkal jobb elválasztást biztosított az erősen poláris cukoralkoholok 

vizsgálatára, mint az irodalomban eddig fellelhető módszerek (Antonio és mtsai. 2008), 

továbbá kevésbé problematikus a mitokondriális minták esetében –fellépő - a hasonló 

szerkezetű anyagok eltérő koncentrációjának köszönhető - ionelnyomás jelensége. Bár az LC-

MS/MS technika költséges műszereket és vegyszereket (13C jelölt standardok) igényel, 

előnyeként említendő az érzékeny és megbízható minőségi és mennyiségi analízis lehetősége 

komplex mátrixok esetében is, amely ráadásul mellőzheti a bonyolult és időigényes 

mintaelőkészítési folyamatokat is. A fentiekben ismertetett módszer (a 13C jelzett standardok 

és a HILIC-ESI-MS/MS technika kombinálása) lehetővé tette számunkra a mitokondriális 

cukoralkohol termelődés vizsgálatát, valamint a módszer könnyen alkalmazható más 

növényfajok poliol tartalmának meghatározására is.  

A szorbitképződés vizsgálata során az izolált mitokondriumokat az aldo-keto reduktáz 

enzim lehetséges szubsztrátjaival - 13C6 glükóz és fruktóz - inkubáltuk együtt. Vizsgálatainkat 

mind csicsóka-, mind burgonyagumóból, ill. Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrából 

izolált mitokondriumokon is elvégeztük. Szorbitképződést nem tudtunk kimutatni abban az 

esetben, amikor - az előbbiekben említett növényekből - stresszmentes körülmények 

alkalmazása során nyertünk mitokondriumot, azonban sóstressznek kitett (lásd Anyagok és 

módszerek fejezet) Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrából izolált mitokondriumok 

esetében, szignifikáns mértékű szorbitképződést tapasztaltunk. Ez az eredmény tehát igazolni 

látszik hipotézisünket, melynek értelmében a mitokondriumok egy olyan vízmegkötő hatású 
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cukoralkohol – a szorbit - szintézisében is szerepet játszanak, amely segíthet megelőzni a 

növények kiszáradását só- és szárazságstressz esetén.  
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6. Összefoglalás 
Heterotróf sejtekben kizárólag a mitokondriális elektrontranszport lánc biztosítja a sejt 

működéséhez szükséges energiát. Ezen felül a mitokondrium kulcsszereplője számos olyan 

anyagcsereútnak, melyek fontos szerepet játszanak a sejt abiotikus stressz (pl. só és 

szárazságstressz, nehézfém szennyezés) adaptációjában. A mitokondrium a celluláris oxidatív 

stressz elleni védelmi rendszer kulcsfontosságú eleme, mivel főszerepet játszik az aszkorbát 

(C-vitamin) bioszintézisében, valamint oxidált formájának (dehidroaszkorbát) 

visszaredukálásában. A tudományos ismeretek még közel sem teljesek ezen a területen.  

Növényi sejtek esetében oxidatív stresszmodellnek a csoport a ppr40-1 mutáns Arabidopsis 

thaliana növényt választotta. Ez a mutáns az egyetlen jelenleg ismert mitokondriális 

elektrontranszport lánc III-as komplex mutáns. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a III-as 

komplexnél bekövetkező elektron áramlási blokk igen jelentős mértékű káros reaktív 

oxigénvegyület szint emelkedéssel, lipidperoxidációval jár együtt. A kísérleteink során 

kiderült, hogy a csökkent mértékű III-as komplexen keresztüli elektronáramlás fokozott IV-es 

komplexen bekövetkező aszkorbát fogyást eredményez. Az aszkorbát fogyás sebessége tehát 

ezen okok miatt megnő a mutáns növényekben. Így nem meglepő, hogy korábban az 

aszkorbát (dehidroaszkorbátból történő) regenerációjáért felelős folyamat, Foyer-Halliwell-

Asada ciklus minden enzimének emelkedett aktivitását tapasztaltuk a mutáns növényekben és 

az azokból izolált mitokondriumokban a vad típusú növényekhez viszonyítva. A ciklus 

enzimeinek emelkedett aktivitása együtt jár a redukcióhoz elektronokat szolgáltató 

(elektrondonor) glutation mitokondriális szintjének emelkedésével a mutáns növényekben. A 

dehidroaszkorbát redukció glutationfüggő folyamatai tehát emelkedett aktivitást mutatnak a 

mutáns növények mitokondriumaiban. Mindezen kompenzációs mechanizmus ellenére 

jelentősen alacsonyabb össz C-vitamin szint jellemezte a ppr40-1 mutáns növényeket. A 

mutáns növényekből izolált mitokondriumban még jelentősebb mértékben csökkent a C-

vitamin szintje, illetve a mitokondriumokban, a teljes növényi szövettel ellentétben, az 

aszkorbát redox állapota is jelentősen eltolódott az oxidált forma dehidroaszkorbát irányába. 

Mivel az aszkorbinsav szint három folyamat eredője: szintézis, fogyasztás, regeneráció 

mindhárom folyamat együttes vizsgálata vezethet eredményre. Így a fokozott fogyás, illetve 

regenerációt követően megvizsgáltuk a C-vitamin bioszintézis mitokondriumhoz kapcsolt 

lépésének az L-galaktono-1,4-laktonnak aszkorbáttá történő oxidációját mutáns és vad típusú 

növényekben. Az átalakítást végző enzim mRNS szintje nem változott meg. Ezzel szemben 

25%-os enzimaktivitás fokozódást tapasztaltunk. Ez a komplex III hiányos mutánsban 
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magyarázható a citokrom c magasabb oxidáltsági fokával. Ugyanis az L-galaktono-1,4-lakton 

dehidrogenáz kizárólag oxidált citokróm c-t használ elektronakceptorként. 

Az oxidatív stresszadaptáció vizsgálata mellett az ozmotikus stresszadaptáció 

folyamatait vizsgáltuk. Számos növénycsalád állít elő ugyanis poliolokat, mint elsődleges 

fotoszintetikus termékeket. Ezek a lineáris poliolok igen hatékony ozmolitek, feldúsulásuk 

során fokozódik a növény só- és szárazsággal szembeni toleranciája. A közelmúltban 

felmerült, hogy a mitokondriumok szerepet játszhatnak ezen ozmolitek bioszintézisében is. A 

csoport korábbi kísérletei során ugyanis - csicsóka mitokondriumok alfrakciókra bontását 

követően - a mátrix frakcióhoz kötött szacharóz bontó - invertáz aktivitást sikerült felderíteni 

(Szarka és mtsai, 2008b). A kísérletek során az enzim szubsztrátjának, valamint termékeinek 

mitokondriális belső membránon keresztüli transzportjának vizsgálata során bidirekcionális, 

telíthető, valamint mitokondriális membránpotenciáltól független szacharóz, glükóz és fruktóz 

transzportot találtak. Ezt követően az invertázok jelenlétét számos más kutatócsoport is 

megerősítette további növényfajok esetében (Xiang és mtsai., 2011; Martín és mtsai., 2012), 

ezzel azt sugallva, hogy ezek az enzimek a növényi mitokondriumok fontos alkotói. Bár 

mitokondriális funkciójukra hipotézisek léteznek (Graham és mtsai., 2007; Xiang és mtsai., 

2011), szerepük egyértelműen azonban még nem tisztázott. Jelen értekezésemben leírt 

kísérleteim során, annak lehetőségét vizsgáltam, hogy a mitokondriumok prokarióta eredete 

választ adhat-e ezen szénhidrát átalakító enzimek fiziológiás szerepére. A Zymomonas 

mobilis baktériumban leírt szacharóz-glükóz/fruktóz-szorbitol út (Loos és mtsai., 1994) 

ugyanis központi szerepet játszik a baktériumban lejátszódó ozmoregulációs folyamatokban. 

Ozmotikus stressz esetén ugyanis a baktérium szacharózt vesz fel, majd invertáz aktivitása 

révén glükózt és fruktózt állít elő abból, majd ezekből képzi az ozmoprotektív hatású 

szorbitot, amelyet belső membránban található transzportere segítségével (a glükózzal és 

fruktózzal egyetemben) képes a sejtbe juttatni. Ez a baktériális mechanizmus különös 

figyelmet érdemel abból kifolyólag, hogy egyrészt számos növényfaj halmoz fel különböző 

cukoralkoholokat só- és szárazságstressz esetén (Everard és mtsai, 1994, Hu és mtsai, 2005, 

Rejskova és mtsai 2007, Stoop és mtsai, 1994), másrészt az egyik kulcsszereplője ezeknek az 

ozmotikus stresszadaptációs folyamatoknak növények esetében a szorbit lehet (Pommerrenig 

és mtsai., 2007). Annak érdekében, hogy ellenőrizzük ezt a feltevést, és ezzel betekintést 

nyerhessünk a mitokondriális szorbitképződés folyamataiba, egy megfelelő analitikai vizsgáló 

módszer kidolgozása vált szükségessé. Az elsőre átlagos analitikai kihívásnak tűnő feladat, 

azonban számos buktatót rejtett magában. Egyrészt a funkcióképes mitokondrium 

izolálásához szükséges nagymennyiségű, szintén poliol mannit interferált a szorbit mérésével, 
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másrészt - a számunkra könnyebben hozzáférhető és kivitelezhető - gázkromatográfiás 

mérések kivitelezéséhez elengedhetetlen származékképzési reakció ismételhetősége - 

valószínűleg a nagymennyiségű mannit és mitokondriális mátrix kombinációjának 

köszönhetően – nem volt megfelelő. A mannit más ozmotikummal történő helyettesítésének 

érdekében, lehetséges megoldásként felmerült, hogy az ötszénatomos cukoralkohol xilitet 

alkalmazzuk ozmotikumként a mitokondrium preparálások során, amely analitikailag jól 

elválasztható a szorbittól, a nagy koncentráció különbségek ellenére is. Vizsgálati 

eredményeink azonban sajnos azt tanúsították, hogy a xilit nem képes az izolálás során a 

mitokondriumok intaktságát fenntartani, ezért használatát elvetettük (Tomasskovics és mtsai., 

2012). A megoldást problémáinkra végül egy igen kifinomult analitikai technika, a 

folyadékkromatográfiás elválasztás és a tandem tömegspektrometriás detektálás (LC-MS/MS) 

alkalmazása jelentette. A megfelelő kromatográfiás oszlop - alkalmazott eluens páros, 

valamint a13C jelölt szubsztrátok alkalmazása (13C6 glükóz, fruktóz) lehetővé tette - az aldo-

keto reduktáz aktivitásnak köszönhető - 13C6 szorbit keletkezésének szelektív, nagy 

mennyiségű 12C6 mannit jelenlétben is kivitelezhető mérését.  

A szorbitképződés vizsgálata során az izolált mitokondriumokat az aldo-keto reduktáz 

enzim lehetséges szubsztrátjaival - 13C6 glükóz és fruktóz - inkubáltuk együtt. Vizsgálatainkat 

mind csicsóka-, mind burgonyagumóból, ill. Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrából 

izolált mitokondriumokon is elvégeztük. Szorbitképződést nem tudtunk kimutatni abban az 

esetben, amikor az előbbiekben említett növényekből, stresszmentes körülmények 

alkalmazása után nyertünk mitokondriumot, azonban sóstressznek kitett (lásd Anyagok és 

módszerek fejezet) Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrából izolált mitokondriumok 

esetében szignifikáns mértékű szorbitképződést tapasztaltunk. Ez az eredmény tehát igazolni 

látszik hipotézisünket, melynek értelmében a mitokondriumok egy olyan vízmegkötő hatású 

cukoralkohol – a szorbit - szintézisében is szerepet játszhatnak, amely megelőzheti a 

növények só- és szárazságstressz esetén történő kiszáradását.  
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7. Tézisek 
1) Kísérletes megfigyeléseink alapján megállapítottuk, hogy a mitokondriális III-as 

komplex mutációja következtében kialakuló oxidatív stressz miatt szignifikáns 

mértékben csökken a teljes sejtben, illetve növényi szövetben mérhető teljes C-

vitamin szint a ppr40-1 Arabidopsis thaliana növényekben vad típusú társaikhoz 

képest. A mutáns növényekből izolált mitokondriumban még jelentősebb 

mértékben csökkent a C-vitamin szintje, illetve a teljes növényi szövettel 

ellentétben, a mitokondriális aszkorbát redox státusza is jelentős mértékben az 

oxidált forma, dehidroaszkorbát irányába tolódott el, amely jelentős mértékben az 

oxidatív stressz, illetve a fokozott IV-es komplex aktivitás következményének 

tudható be [4]. 

2) Az aszkorbát (dehidroaszkorbátból történő) regenerációjáért felelős folyamat, 

Foyer-Halliwell-Asada ciklus minden enzimének emelkedett aktivitását 

tapasztaltuk a ppr40-1 mutáns növényekben és az azokból izolált 

mitokondriumokban a vad típusú növényekhez viszonyítva. A ciklus enzimeinek 

emelkedett aktivitása együtt járt a redukcióhoz elektronokat szolgáltató 

(elektrondonor) glutation mitokondriális szintjének emelkedésével a mutáns 

növényekben. A dehidroaszkorbát redukció glutation függő folyamatai, tehát 

emelkedett aktivitást mutattak a mutáns növények mitokondriumaiban [4]. 

3) A C-vitamin bioszintézis mitokondriumhoz kapcsolt lépéséért felelős, L-

galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz enzim regulációjának vizsgálata során 

megállapítottuk, hogy annak expressziója (mRNS szintje) nem változott meg, 

ugyanakkor aktivitása szignifikánsan megnövekedett a ppr40-1 mutáns 

növényekben a vad típusú növényekhez képest. Ez alapján kijelenthető, hogy az 

oxidatív stressz, illetve a III-as komplexet érintő blokk következtében 

megváltozott elektronáram változás hatására változik meg az enzim aktivitása, az 

elektron fluxus különbség révén regulálódik az enzim aktivitása [4]. 

4) Megállapítottuk, hogy az ötszénatomos cukoralkohol xilit nem képes az izolálás 

során a mitokondriumok intaktságát megfelelő mértékben fenntartani, így 

mitokondrium izoláláshoz történő alkalmazása, mint ozmotikum nem javasolt [3]. 
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5) Új folyadékkromatográfiás - tandem tömegspektrometriás módszert dolgoztunk ki 

a szorbitképződés mitokondriális mátrixból történő meghatározására. A módszer 

keretein belül izotóp jelzett szubsztrátok alkalmazásával lehetővé vált kis 

mennyiségű -az aldo-keto reduktáz aktivitás termékeként keletkező – izotóp jelölt 

szorbit kimutatása és meghatározása, nagy mennyiségű - a mitokondriális háttérból 

származó - mannit jelenlétében is [1]. 
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