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1. Bevezetés, célkitűzések 

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 irá-
nyuló védekező, stresszadaptációs mechanizmusokat is. 

Kutatócsoportunk a sejtalkotó 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. 
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 eseté-
ben, másrészt az ozmotikus stresszadaptáció vizsgálata során, a folyama-
tokban 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 növényben és annak mitokondriumaiban 
  

 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 
 



2. Irodalmi háttér 

2.1   Mitokondriumok szerepe az oxidatív stresszfolyamatokban 

A mitokondriumok minden eukarióta sejtben megtalálható, kettős 
membránrendszerrel rendelkező sejtszervecskék. Belső membránjukban 
található meg a redukált koenzimek oxidációjáért, valamint az oxidáció 
során felszabadult energia ATP formájában történő konzerválásáért felelős 
respirációs elektrontranszfer lánc komponensei és az ATP-szintáz 
komplex. Emellett a növényi sejtek egyik döntő reaktív oxigénvegyület 
(ROS) forrásai és ezen molekulák elsődleges célpontjai maguk a 
mitokondriumok (Noctor és mtsai., 2003)1. Ezt megelőzendő a 
mitokondriumok – enzimes és nem enzimes elemekből álló – antioxidáns 
védelmi rendszert építettek ki, amely kiemelkedő fontossággal bír 
abiotikus stressz - különösen szárazság- és sóstressz - esetén. A védelemi 
rendszer kétféle módon fejtheti ki hatását, egyrészt a már fennálló oxidatív 
stressz kivédésével – az előbbiekben említett – enzimes és kis molsúlyú 
antioxidánsokkal (pl. aszkorbinsav, glutation, tokoferolok), másrészt az 
oxidatív stresszt kiváltó okok (pl. ozmotikus stressz) elleni védekezéssel. 

2.2  Mitokondriumok és az aszkorbinsav kapcsolata 

Az aszkorbinsav, vagy köznapi nevén C-vitamin egy hatszénatomos 
cukorszármazék, delokalizált elektronszerkezetének köszönhetően jó gyök-
fogó tulajdonsággal rendelkező, antioxidáns molekula. Növényi bioszinté-
zisének folyamatában a mitokondriumok kulcsszerepet játszanak, ugyanis 
a bioszintézis utolsó lépését katalizáló enzim, az L-galaktono-1,4-lakton 
dehidrogenáz (GLDH) a mitokondriumok belső membránjában található és 
működése során elektronokat juttat az elektrontranszport láncba az elekt-
ronszállító oxidált citokróm c redukálásával (Bartoli és mtsai., 2000)2. 

Miközben ellátja antioxidáns szerepét az aszkorbát 
monodehidroaszkorbát gyökké oxidálódik. Az instabil gyök ezután 
aszkorbáttá és dehidroaszkorbáttá (DHA) diszproporcionálódhat, vagy 
visszaalakulhat aszkorbinsavvá monodehidroaszkorbát-reduktáz enzim se-
gítségével. A keletkezett dehidroaszkorbátot - egy másik kismolsúlyú anti-
oxidáns - glutation terhére képes a dehidroaszkorbát reduktáz aszkorbin-
                                                
1Noctor G, De Paepe R, Foyer CH (2007). Trends Plant Sci. 12, 125–134. 
2Bartoli, CG, Pastori GM, Foyer CH (2000) Plant Physiol 123, 335-344. 



savvá redukálni. A DHA redukálása során keletkezett glutation-diszulfid 
glutation reduktáz segítségével, NADPH felhasználásával redukálódik 
vissza glutationná. A dehidroaszkorbát redukálásának ezen útvonalát asz-
korbinsav-glutation vagy felfedezőiről Foyer-Halliwell-Asada-ciklusnak 
(FHA-ciklus) nevezik (Foyer és Noctor, 2011)3. 

A ciklus működéséhez kapcsolódóan, kutatócsoportunk korábbi vizs-
gálatai során sikerült elsőként leírni és karakterizálni (Szarka és mtsai., 
2004)4 azt a transzportert, amelynek feladata a dehidroaszkorbát redukció-
jának helyszínére, a mitokondriális mátrixba történő szállítása, valamint a 
redukálódott aszkorbát mátrixból történő kijuttatása. A karakterizálás alap-
ján feltételezhető, hogy a transzporter rokona a kloroplasztiszban lévő glü-
kóz transzlokátornak, ill. az emlős glükóz és dehidroaszkorbát transzporter 
GLUT családnak. 

További - szintén kutatócsoportunk által elvégzett - kísérletek derítet-
tek fényt arra is, hogy a DHA redukciójában az FHA-ciklus mellett,a 
mitokondriális respirációs elektrontranszfer lánc II-es komplexe is részt 
vehet, sőt a redukálódott aszkorbinsav a mitokondriális mátrixból 
transzporterén kijutva, elektronokat szolgáltathat a IV-es komplexnek, így 
fenntartva az elektronáramot abban az esetben, ha a respirációs lánc műkö-
dése valamilyen okból gátolt (Szarka és mtsai, 2007)5. 

2.3 ppr40-1 mutáns Arabidopsis thaliana 

A közelmúltban egy újabb kapcsolatra sikerült fényt derítenie kutató-
csoportunknak, a Szegedi Biológiai 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)6. Megfigyeléseik 
szerint a ppr40-1 inszerciós mutánsok visszamaradtak növekedésükben, 
megnövekedett abszcizinsav-, és sóérzékenység és fokozott oxidatív 
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 
                                                
3Foyer CH, Noctor G (2011) Plant Physiol 155, 2-18. 
4Szarka A, Horemans N, Banhegyi G, Asard H. (2004) Arch Biochem Biophys 428, 73-80. 
5Szarka A, Horemans N, Kovács Z, Gróf P, Mayer M, Bánhegyi G (2007) Physiol Plant 129, 225-232. 
6Zsigmond L, Rigó G, Szarka A, Székely Gy, Ötvös K, Darula Zs, MedzihradszkyKF, Koncz Cs, Koncz Zs, Szabados L (2008) 
Arabidopsis Plant Physiol 146, 1721-1737. 



jelentős mértékben visszaesett. A mutáns sejtvonal megnövekedett 
stresszérzékenysége a reaktív oxigénvegyületek felszaporodásával, emel-
kedett lipidperoxidációval járt együtt (Zsigmond és mtsai., 2008)5. A mu-
táns növény ezért kiválóan alkalmazható modellnövényként oxidatív 
stresszadaptációs kutatásokhoz. 

2.3 Mitokondriális invertáz aktivitás 

A dehidroaszkorbát transzporttal párhuzamosan térképezte fel a cso-
port a mitokondriális glükóztranszport folyamatát is (Szarka és mtsai., 
2008)7. A folyamat megléte azért volt érdekes, mert addig egyetlen 
mitokondriumban zajló - glükózt fogyasztó, vagy előállító - folyamat sem 
volt ismeretes. A megoldást az in silico kutatások során felfedezett, 
mitokondriális preszekvenciával rendelkező – szacharóz bontó - invertáz 
enzim jelentette (Ji és mtsai., 2005)8. Szintén kutatócsoportunk korábbi kí-
sérletei alapján, növényi mitokondriumok alfrakciókra bontását követően 
sikerült az invertáz aktivitást egyértelműen a mitokondriális mátrix frakci-
óhoz kötni (Szarka és mtsai., 2008)6. Az enzim szubsztrátjának, valamint 
termékeinek mitokondriális belső membránon keresztüli transzportjának 
vizsgálata után a következő modell volt felállítható: 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)6. Bár ezen folyamatok mitokondriális funkciójára több hi-
potézist is alkottak (Xiang és mtsai., 2011)9, azonban növényi 
mitokondriumokban betöltött szerepük a mai napig egyértelműen nem tisz-
tázott. 

2.4  Mitokondriális szorbitképződés  

A mitokondriumok prokarióta eredete felveti az analógia lehetőségét 
ma élő, prokarióta organizmusokkal. Ennek tekintetében különös figyelmet 
érdemel a Zymomonas mobilis baktériumban leírt szacharóz-glükóz, fruk-
tóz-szorbit útvonal (Loos és mtsai., 1994)10. Ennek értelmében ozmotikus 

                                                
7Szarka A. Horemans N, Passarella S, Tarcsay Á, Örsi F, Salgó A, Bánhegyi G (2008) Planta 228, 765-775. 
8Ji X, Van den Ende W, Van Laere A, Cheng S, Bennett J (2005) J Mol Evol 60, 615–634 
9Xiang L, Le Roy K, Bolouri-Moghaddam MR, Vanhaecke M, Lammens W, Rolland F, Van den Ende W (2011) J Exp Bot. 62, 
3849-62.  
10Loos H, Krämer R, Sahm H, Sprenger AG (1994) J Bacteriol 176,7688–7693. 



stressz esetén a baktérium szacharózt vesz fel, majd invertáz aktivitása ré-
vén glükózt és fruktózt állít abból elő, 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, 
ugyanis számos növényfaj halmoz fel különböző cukoralkoholokat só- és 
szárazságstressz esetén (Serraj és Sinclair, 2002)11, valamint az egyik 
kulcsszereplője ezeknek az ozmotikus stresszadaptációs folyamatoknak - 
növények esetében - a szorbit lehet (Pommerrenig és mtsai., 2007)12. Mivel 
korábban írtak le aldo-keto-reduktáz aktivitásért (de nem szorbitképződé-
sért) felelős enzimet növényi mitokondriumokban (Oberschall és mtsai., 
2000)13, ill. csoportunk korábbi in silico vizsgálatai is megerősítették 
mitokondriális preszekvenciával rendelkező, aldo-keto-reduktáz enzimek 
létezésének lehetőségét (nem publikált adat), így annak érdekében, hogy 
ellenőrizzük feltevéseinket, és ezzel betekintést nyerjünk a mitokondriális 
szorbitképződés folyamataiba, egy megfelelő analitikai vizsgáló módszer 
kidolgozása vált szükségessé. 

3. Kísérleti módszerek 

3.1   Növények termesztése, szuszpenziós sejtkultúrák fenntartása és 
kezelése 

Kísérleteinkhez kontrollált körülmények között mind ppr40-1 mutáns 
Arabidopsis thaliana, mind kontroll (Columbia ökotípus) növényeket ter-
mesztettük Tari és munkatársai (2003)14 szerint. Vizsgálatainkat hathetes 
növényeken végeztük el. 

A zöld növények mellett mind mutáns, mind kontroll eredetű szusz-
penziós sejtkultúrákat tartottunk fenn Encina és munkatársai (2001)15 sze-
rint, sóstressz kiváltására steril nátrium-klorid oldattal kezeltük a növényi 
szuszpenziókat.   

                                                
11Serraj R, Sinclair TR (2002) Plant Cell Environ 25, 333-341. 
12Pommerrenig B, Papini-Terzi FS, Sauer N (2007) Plant Physiol. 144, 1029–1038. 
13Oberschall A, Deák M, Török K, Sass L, Vass I, Kovács I, Fehér A, Dudits D, Horváth GV (2000) Plant J 24437-24446. 
14Tari I, Csiszár J, Gallé Á, Bajkán Sz, Szepesi Á, Vashegyi Á (2003) Bot Közlem 90, 113-132 
15Encina CL, Constantin M, Botella J (2001) Plant Mol. Biol. Rep. 19, 245-248. 



3.2   Mitokondriumok izolálása 

Mitokondriumokat hathetes ppr40-1 mutáns, valamint Columbia 
ökotípusú zöld növényekből izoláltunk Kruft és munkatársai (2001)16 sze-
rint, emellett egyhetes mutáns, ill. kontroll eredetű szuszpenziós sejtkultú-
rákból Werhahn és munkatársai (2001)17 szerint, a piacról frissen beszer-
zett csicsókából, ill. burgonyából Szarka és munkatársai (2008) szerint, va-
lamint a Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani és Patobiokémiai Intéze-
téből kapott, frissen levágott CD-1 egerek májából Nagy és munkatársai 
(2010)18 szerint.  

3.2   Mitokondriumok intaktságának vizsgálata 

Az izolált mitokondriumok intaktságának mértékét egy intermembrán 
térben található mitokondriális markerenzim, a citokróm c oxidáz 
latenciája alapján végeztük el spektrofotometriás módszerrel, annak 
szubsztrátjának (citokróm c) hozzáadását követően (Benedetti és mtsai., 
1988)19.   

3.3   Aszkorbinsav, glutation tartalom analitikai meghatározása 

Mind a mutáns, mind a kontroll eredetű zöld növényi szövetekből, 
szuszpenziós sejtkultúrákból, ill. a mitokondriális frakciókból 
folyadékkromatográfiás módszerrel (HPLC-UV/VIS) határoztuk meg a 
redukált/teljes aszkorbinsav tartalmat Szarka és munkatársai (2008) 
szerint, valamint a redukált/teljes glutation tartalmat (HPLC-Fluo) - 
származékképzés után - Nagy és munkatársai (2007)17 szerint. 

3.2 Az L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz expressziójának és 
aktivitásának vizsgálata 

Az L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz enzim expressziójának vizs-
gálatához a növényekből totál RNS-t izoláltunk Zimmerli és munkatársai 
(2000)20 szerint, majd Czechowski és munkatársai (2005)21 alapján a min-

                                                
16Kruft V, Eubel H, Jänsch L, Werhahn W, Braun HP (2001) Plant Physiol127, 1694-71 
17Werhahn W, Niemeyer A, Jänsch L, Kruft V, Schmitz UK, Braun H (2001) Plant Physiol. 125, 943-954. 
18Nagy G, Kardon, Wunderlich L, Szarka A, Kiss A, Schaff Z, Bánhegyi G, Mandl J (2010) Archives of biochemistry and 
biophysics 459, 273-279 
19Benedetti R, Fulceri A, Romani A, Comporti M (1988) J Biol Chem 263, 3466-3473 
20Zimmerli L, Jakab G, Métraux JP, Mauch-Mani B (2000) Proc Natl Acad Sci 97, 12920-12925. 
21Czechowski T, Stitt M, Altmann T, Udvardi MK, Scheible WR (2005) Plant Physiol 139, 5-17. 



ták mRNS tartalmából egyszálú cDNS-t szintetizáltattunk. A 
génexpresszió mértékét ezután Real-time PCR reakciók futtatásával hatá-
roztuk meg. 

A galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz aktivitásának mérése a citokróm 
c - galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz által katalizált - redukciójának nyo-
mon követésével, spektrofotometriásan történt Ôba és munkatársai 
(1994)22 szerint. 

3.3  A Foyer-Halliwell-Asada ciklus enzimeinek vizsgálata 

A dehidroaszkorbát reduktáz (DHAR) enzim aktivitását spektrofoto-
metriás módszerrel, a DHA aszkorbinsavvá történő redukálását követve 
határoztuk meg (Stahl és mtsai.,1983)23. 

A monodehidroaszkorbát reduktáz (MDHAR) enzim aktivitását spekt-
rofotometriás módszerrel , a NADH oxidációját követve határoztuk meg 
(Nakano és mtsai., 1981)24. 

Az aszkorbát-peroxidáz (APX) enzim aktivitását spektrofotometriás 
módszerrel, a hidrogén-peroxid adagolása után bekövetkező aszkorbát fo-
gyás követésével határoztuk meg (Nakano és mtsai., 1981)22. 

A glutation-reduktáz (GR) enzim aktivitását spektrofotometriás mód-
szerrel, az enzim működése során keletkező glutation és az 5,5'-ditio-bisz-
2-nitro-benzoesav reakciója során keletkező 2-nitro-5-tiobenzoesav képző-
désének követésével határoztuk meg (Smith és mtsai., 1988)25. 

3.4 Cukoralkohol képződés vizsgálata 

A mitokondriális cukoralkohol (szorbit) képződés vizsgálatához 
mitokondriumokat izoláltunk csicsóka-, ill. burgonyagumóból, valamint 
kezeletlen és sóstressznek (nátrium-klorid) kitett Arabidopsis thaliana 
szuszpenziós sejtkultúrákból. Az izolált mitokondriális frakciókat ezután 
az aldo-keto reduktáz enzim lehetséges szubsztrátjaival - 12C6 és 

13C6 glü-
kóz és fruktóz - inkubáltuk együtt, majd a képződött szorbit mennyiségét 
újonnan kidolgozott gáz- és folyadékkromatográfiás módszerek (GC-FID, 
GC-MS, HPLC-UV, HPLC-MS/MS) alkalmazásával vizsgáltuk [1].  

                                                
22Ôba K, Fukui M, Imai Y, Iriyama S, Nogami K (1994Plant Cell Physiol 35, 473-478. 
23Stahl RL, Liebes LF, Farber CM, Silber R (1983) Anal Biochem 131, 341-344. 
24Nakano Y, Asada K (1981) Plant Cell Physiol 22, 867-880. 
25

Smith IK, Vierheller TL, Thorne CA (1988) Anal Biochem 175, 408-413. 



3.5   Fehérjetartalom meghatározása 

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

4. Eredmények 

4.1 Aszkorbinsav anyagcsere a ppr40-1 mutáns Arabidopsis thaliana 
növényben 

Mind a ppr40-1 mutáns sejteket tartalmazó sejtszuszpenziókban, mind 
a zöld szövetekben csökkent aszkorbát koncentráció volt mérhető a vad tí-
pushoz képest. Ugyanakkor, bár a teljes aszkorbát tartalom oxidáltabb ál-
lapotban 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. 

Hasonlóan a celluláris aszkorbát tartalomhoz, még intenzívebb 
aszkorbát tartalom csökkenést és oxidált forma felé történő eltolódást lehe-
tett megfigyelni a zöld szövetekből (növényekből) izolált mutáns 
mitokondriumokban a vad típushoz képest. Ezek az eredmények arra utal-
nak, hogy az aszkorbinsav tartalom és redukáltsági állapot változása elő-
ször a mitokondriumokat érintette, és másodsorban az egész szuszpenziós 
sejtkultúrát/növényt, mivel a teljes növényi sejt a mitokondriális eredetű 
oxidatív stresszt nagyobb - kis mólsúlyú és enzimes - antioxidáns kapacitá-
sa révén tompítani tudta. 

Bár a galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz expressziója (mRNS szintje) 
nem változott meg szignifikáns mértékben a ppr40-1 növényekben, az en-
zim aktivitása jelentősen megnövekedett. Ez a jelenség nem meglepő, mi-
vel korábban már bebizonyosodott, hogy a galaktono-1,4-lakton 
dehidrogenáz egy olyan mitokondriális belső membránban integrált fehér-
je, amely működése során elektronokat juttat az oxidált citokróm c számá-
ra. 

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 (Zsig-



mond és mtsai., 2008)5 fokozott citokróm c oxidációhoz vezetett. A csök-
kenő kompetíció és a fokozott elektronakceptor ellátás ismeretében érthe-
tővé 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.  

Emellett az emelkedett aktivitású aszkorbát regenerációs folyamatok 
működésének fenntartásához megnövekedett elektron ellátottság szüksé-
ges. Ennek megfelelően emelkedett szintű és megnövekedett redukáltsági 
állapotú mitokondriális glutation tartalmat tapasztaltunk a ppr40-1 mutáns 
növényekben. A teljes glutation szint emelkedését a megnövekedett bio-
szintetikus és/vagy az emelkedett aktivitású import folyamatok teszik lehe-
tővé a mutáns növények mitokondriumaiban. Emellett a túlnyomó részben 
redukált állapotban lévő teljes glutation szint magyarázata lehet az emel-
kedett glutation reduktáz aktivitás, a vizsgált ppr40-1 mutáns sejtek és nö-
vények mitokondriumaiban.  

Azonban a ppr40-1 mutánsok esetében, az emelkedett AOX expresszió 
és aktivitás ellenére a légzési folyamatok sérülnek (Zsigmond és mtsai, 
2008)5. A nem megfelelően működő légzési apparátus ezen okból fokozott 
ROS felhalmozódást okoz a ppr40-1 mutáns növényekben. 
Összességében elmondható, hogy emelkedett L-galaktono-1,4-lakton 
dehidrogenáz és a Foyer-Halliwell-Asada ciklus minden enzimének emel-
kedett aktivitását tapasztaltuk a mutáns növényekben és az azokból izolált 
mitokondriumokban a vad típusú növényekhez képest. Ezek a bioszinteti-
kus és regenerációs folyamatok megpróbálják ugyan csökkenteni az oxida-
tív stressz és a IV-es komplex túlműködéséből fakadó fokozott aszkorbát 
fogyasztás hatásait, azonban mindezen kompenzációs mechanizmus ellené-
re sem képesek helyreállítani a vad típusban megtalálható, mitokondriális 
(és celluláris) aszkorbát tartalmat és redukáltsági állapotot. Az ellensúlyo-
zó folyamatok minden bizonnyal hozzájárulnak a mutáns növényben a 
membránok integritásának és mitokondriumok energiatermelő folyamatai-
nak megőrzéséhez, és így az egész sejt/növény életben maradásához.  
 
 



4.2  Szorbitképződés vizsgálata 

A szorbitképződés folyadékkromatográfiás (HPLC-UV/VIS) vizsgálata 
kezdetben mannit, mint ozmotikum alkalmazásával nem volt megoldható, 
ugyanis a szorbit kis koncentrációja kellett volna mérni (0.1-1mM), a nagy 
koncentrációjú (0.3M), és majdnem megegyező szerkezetű mannit mellett. 
A mannit más ozmotikummal történő helyettesítésének érdekében lehetsé-
ges megoldásként felmerült, hogy az ötszénatomos cukoralkohol xilitet al-
kalmazzuk ozmotikumként a mitokondrium preparálások során, amely 
analitikailag jól elválasztható a szorbittól, a nagy koncentrációkülönbség 
ellenére is.  

A xilit alkalmazása azonban egy teljesen új mitokondrium preparálási 
eljárást jelentett, melyről igazolnunk kellett, hogy a célnak megfelelő mi-
nőségű mitokondriumot eredményez. A vizsgálatok során mannit, mint 
ozmotikum alkalmazása esetén a mitokondriumok 90-95%-a maradt ép az 
izolálások során, míg a xilitet ozmotikumként alkalmazó izolálás esetében 
ez az arány csak 50% körül mozgott. A xilit esetében tapasztalt jelenség 
magyarázata egyelőre még tisztázatlan, azonban a fenti eredmények alap-
ján elmondható, hogy a hatszénatomos mannit jobb ozmotikum, mint az 
ötszénatomos xilit.  

Mivel az izolált növényi mitokondriumok intaktsága nem volt kielégítő 
xilitet használva ozmotikumként, ezért el kellett vetnünk ennek az 
ötszénatomos poliolnak az izolálások során történő alkalmazását, ill. talál-
nunk kellett egy megfelelő analitikai módszert, a szorbit mennyiségének 
meghatározásához a problémát okozó mannit jelenlétében is. Első körben 
gázkromatográfiás eljárások (GC-FID, GC-MS) alkalmazásával kezdtük 
meg a vizsgálatokat, mivel a módszer szelektív és hatékony elválasztást 
biztosít cukoralkoholok esetében (Marsilio és mtsai., 2000)26. A módszer 
alkalmazása valóban biztosította a szorbit szelektív meghatározását, azon-
ban a mitokondriális háttér kedvezőtlen hatást gyakorolt a gázkromatográ-
fiás mérésekhez elengedhetetlen mintaelőkészítési (származékképzési) fo-
lyamatokra. Ennek következtében a minták ismételhetősége nem volt meg-
felelő. A probléma sajnos a származékképzési körülmények változtatásával 
sem oldódott meg, így bár bíztató eredményeket kaptunk kísérleteink so-
rán, egy másik módszert kellett találnunk a szorbit mérésére. A megoldást 
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problémáinkra végül a folyadékkromatográfiás elválasztás és a tandem 
tömegspektrometriás (LC-MS/MS) detektálás alkalmazása jelentette. 13C 
jelölt szubsztrátok (13C6 glükóz, fruktóz) alkalmazásával, az aldo-keto 
reduktáz aktivitás 13C jelzett termékek (13C6 szorbit) keletkezésének 
nyomonkövetésével lehetővé vált a nagy mennyiségű - mitokondriális hát-
térből származó - 12C6 mannit jelenlétében is. 

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 Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrá-
ból izolált mitokondriumok esetében, szignifikáns mértékű (0.1mM nagy-
ságrendű) szorbitképződést tapasztaltunk. Ez az eredmény tehát igazolni 
látszik hipotézisünket, melynek értelmében a mitokondriumok egy olyan 
vízmegkötő hatású cukoralkohol – a szorbit - szintézisében is szerepet ját-
szanak, amely segíthet megelőzni a növények kiszáradását só- és 
szárazságstressz esetén.  

5. 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 fe-
lelős, L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz enzim regulációjának 
vizsgálata során megállapítottuk, hogy annak expressziója 
(mRNS szintje) nem változott meg, ugyanakkor aktivitása szigni-
fikánsan megnövekedett a ppr40-1 mutáns növényekben a vad tí-
pusú növényekhez képest. Ez alapján kijelenthető, hogy az oxida-
tív stressz, illetve a III-as komplexet érintő blokk következtében 
megváltozott elektronáram változás hatására változik meg az en-
zim 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 al-
kalmazása, mint ozmotikum nem javasolt [3]. 

5) Új folyadékkromatográfiás - tandem tömegspektrometriás mód-
szert 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]. 

6. Alkalmazási lehetőségek 

A kapott eredmények betekintést engednek a növényi 
mitokondriumokban lejátszódó bonyolult és igen intenzíven kutatott oxida-
tív és ozmotikus stresszadaptációs folyamatokba. Mindezen folyamatok 
molekuláris hátterének megértése hozzájárulhat ahhoz, hogy a sokszor sze-



szélyesen változó klimatikus viszonyokból következő, abiotikus stressz 
okozta károkat csökkentsük, illetve a későbbiekben, akár a 
stresszadaptációs folyamatokba beavatkozva, az abiotikus stressznek 
nagymértékben ellenálló növényeket termeszthessünk. 
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