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Rövidítésjegyzék
(s) mintavétel a 7 napos kadmium-stresszt követően
(r) mintavétel a 7 napos regenerációs szakaszt követően
1O2 szinglet oxigén

ABA abszcizinsav
ACC 1-aminociklopropán-1-karboxilsav
acetil-KoA acetil-koenzimA
Agm agmatin
Ala alanin
ANOVA analysis of variances – varianciaanalízis
AOF aktív oxigénformák
APX aszkorbát-peroxidáz
Arg arginin
Asn aszparagin
Asp aszparaginsav
ATP adenozin-trifoszfát
AVG aminoetoxivinilglicin

Cad kadaverin
CAT kataláz
CD Triticum aestivum L. cv. Cappelle Desprez
CO2 szén-dioxid
Cys cisztein
CS Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring

danzil-klorid 5-(dimetilamino)-naftalin-1-szulfonil-klorid
DHAR dehidroaszkorbát-reduktáz
DHA-reduktáz dehidroaszkorbát-reduktáz
DN-áz I dezoxi-ribonukleáz I
DNS dezoxi-ribonukleinsav
DTNB 5,5’-ditio-bisz-(2-nitrobenzoesav)
DTPA dietilén-triamin-pentaecetsav

EC Enzyme Comission
EU Európai Unió

FAD oxidált flavin-adenin-dinukleotid

GABA γ-amino-vajsav
GAS General Adaptation Syndrom – Általános Adaptációs Szindróma
Gln glutamin
Glu glutaminsav
Gly glicin
GR glutation-reduktáz
GSH redukált glutation
GSSG oxidált glutation

His hisztidin
hmGSH redukált hidroxi-metil-glutation
hmGSSG oxidált hidroxi-metil-glutation
HO2

• perhidroxil gyök
HSP heat shock protein – hősokk fehérje

ICP-AES induktív csatolású plazma-atomemissziós spektroszkópia
Ile izoleucin
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kD kilodalton

LEA late-embriogenesis-abundant
Leu leucin
LHC II light harvesting complex II – II-es fénygyűjtő klorofill-protein komplex
Lys lizin

MGBG metilglioxál-bisz-guanil-hidrazon
MDHA mono-dehidroaszkorbát
MDAR mono-dehidroaszkorbát-reduktáz
MDHA-reduktáz mono-dehidroaszkorbát-reduktáz
Met metionin

NADPH redukált nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát
Na-Fe(III)-EDTA etilén-diamin-tetraecetsav, vas(III) nátrium sójának hidrátja
nd nem detektálható
ns nem szignifikáns

O2 molekuláris oxigén
O2

• szuperoxidgyök
OH- hidroxidion
OH• hidroxilgyök
OPLC overpressured layer chromatography – túlnyomásos vékonyréteg kromatográfia
Orn ornitin
ÖAS összes szabad aminosav

PEG polietilén-glikol
Phe fenilalanin
POD peroxidáz
Pro prolin
PS II photosystem II – II-es fotokémiai rendszer
PTFE politetrafluoroetilén, teflon
Put putreszcin

Rf rádiófrekvenciás
RNS ribonukleinsav

SAM S-adenozil-metionin
SAMDC S-adenizoil-metionin dekarboxiláz
SD standard deviation
Ser szerin
Ser+ szerin + treonin + aszparagin + glutamin
SH szulfhidril
SOD szuperoxid-dizmutáz
Spd spermidin
Spm spermin

Thr treonin
Trp triptofán
Tym tiramin
Tyr tirozin

UV ultraibolya hullámhossztartomány

Val valin
VIS látható hullámhossztartomány

WHO World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet
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1. Bevezetés

A búza (Triticum aestivum L.) népélelmezési szempontból kiemelkedő fontosságú

gabonaféle, mivel a belőle készülő kenyér, liszt és tésztaféleségek alapélelmiszerek.

Kiemelkedő jelentőségét mutatja az is, hogy a világ gabonatermesztésének legnagyobb

hányadát a búza adja. Hazánkban a búza a gabonafélék között szintén az első helyen áll.

A 2001. évi statisztikai adatok szerint 1,2 millió hektár termőterületről 138,9 milliárd Ft

bruttó termelési értékű búzát takarítottunk be, melyből 42,9 milliárd Ft értékű exportot

bonyolított Magyarország.

A mezőgazdasági termelésben évről évre szembesülnek azzal a problémával, hogy

a környezeti stresszhatások, mint például a szárazság, a hőmérsékleti ingadozások, a

szikesedés és a nehézfémek kedvezőtlenül befolyásolják a termés minőségét és

hozamát. A termésbiztonságot veszélyeztető természeti stresszhatások mellett egyre

inkább előtérbe kerülnek az antropogén faktorok. Környezetünk az ember ipari,

bányászati, mezőgazdasági tevékenysége és a közlekedés erősödése következtében

nagymértékben szennyeződik toxikus nehézfémekkel. Magyarországon az autópálya-

hálózat bővítése és az ipari hulladékok, szennyvíziszapok elhelyezése jelenthet

fokozottabb kockázatot. A természetes állapotú, nem szennyezett talajban a talajképző

kőzetből származó geokémiai szennyezőanyagként fordul elő a toxikus fémek döntő

hányada. Hazai talajaink Cd tartalma általában 0,2 mg/kg alatt van, de kisebb

területeken eléri, illetve meghaladja a 0,6 mg/kg-ot is, a megengedhető érték a talajban

1-3 mg/kg Cd, a kötöttség függvényében.

A légszennyező gázok miatt kialakult savas esők és az ezek hatására egyre

savasabbá váló talajok kedveznek a nehézfémek kioldódásának, melyek a növényeken

keresztül könnyen a táplálékláncba kerülhetnek, súlyosan károsíthatják az élő

szervezeteket és az ember egészségét is. Az egyik legtoxikusabb nehézfém a kadmium,

melyet a gabonafélék sokszor a szemben (korpában) halmoznak fel. Káros hatásának

kivédéséhez és csökkentéséhez elengedhetetlen a kadmium és a növények

kapcsolatának minél pontosabb megismerése.

Kadmium-stressz hatására felhalmozódnak a kis molekulatömegű szerves

molekulák, mint például a szabad aminosavak és a poliaminok. A prolin fontos

szerephez jut az ozmózisegyensúly helyreállításában, így kiváló indikátora a

növényeket ért különböző stresszhatásoknak. A kadmium aktiválja a növények
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enzimatikus és nem enzimatikus antioxidáns védekezőrendszerét is, ami a szabad

gyökök eliminálásában részt vevő stresszenzimek és fenolos vegyületek változásaival

nyomon követhető.

Jelen értekezés tárgya a kadmium hatására bekövetkező változások jellemzése

eltérő szárazságtűrésű búzanövényekben fontosabb biológiailag aktív molekuláik

alapján. A modellkísérlethez választott Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring és

Cappelle Desprez búzafajták szárazságtűrésére vonatkozóan előzőleg már számos

összehasonlító in vivo és in vitro kísérletet végeztek az MTA Mezőgazdasági

Kutatóintézetében.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. A stressz általános jellemzése

A megterheléssel járó helyzetek leírására – melyek során az adott szervezet

viselkedése eltér a normálisan megszokottól – a különböző tudományágak a stressz

kifejezést használják. A stressz definíciót biológiai, illetve biokémiai jelenségekre

először Selye János orvos használta és ezzel együtt vezette be az „általános adaptációs

szindróma” fogalmát is (1936). Selye szerint, a környezetünkben gyakran előforduló

stresszhatásokra (hideg, sérülés, izomfáradtság, mérgezés stb.) az élő szervezetek

hasonló módon reagálnak és rajtuk egy tipikus tünetcsoport (szindróma) jegyei

figyelhetők meg függetlenül attól, hogy mi a stresszor. Ennek a tünetcsoportnak a neve

Általános Adaptációs Szindróma – General Adaptation Syndrom (GAS). Levitt (1980) a

stressz fogalmát magára a szervezet számára potenciálisan előnytelen tényezőre

korlátozza, míg a kiváltott következményekre a strain kifejezést használja. A stressz

fogalma a növényekre is általánosítható. A stressz egy olyan terheléses állapot,

amelyben a növénnyel szembeni fokozott igénybevétel a funkciók kezdeti

destabilizációját követően egy normalizálódáson át az ellenállóság fokozódásához

vezet, majd a tűréshatár túllépésekor tartós károsodást vagy akár pusztulást is okoz. A

stressz tehát destruktív és konstruktív elemeket is magába foglal (Szigeti, 1998).

Stresszornak azokat a környezeti elemeket nevezik, amelyek stresszt okoznak,

ennek eredményeként az élőlények fiziológiai folyamataik megváltozásával

alkalmazkodni próbálnak a kialakult stresszhelyzethez. A stresszorok specifikus és

aspecifikus válaszreakciókat is előidézhetnek a szervezetben. Aspecifikus reakcióról

akkor beszélünk, ha a válasz a stresszor mibenlététől függetlenül mindig azonos módon

zajlik le. A növényekre ható stresszorokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk.

Megkülönböztetünk természetes, illetve antropogén tényezőket. A természetesek a

természeti környezet spontán megváltozásai: nagy fényintenzitás, vízhiány, hőhatás,

alacsony hőmérséklet, fagy, ásványi tápanyagok hiánya, szikesedés. Antropogén

faktoroknak tekintjük az emberi tevékenység eredményeként létrejövő károsító

tényezőket: a herbicideket, a peszticideket, a légszennyező anyagokat (pl. kén-dioxid,

nitrogén-oxidok, ózon), a savas esőt, a talajsavanyodást, a toxikus fémek feldúsulását

(nehézfémek), a fokozott UV-sugárzást. Másik felosztás szerint beszélünk biotikus és

abiotikus tényezőkről. Az abiotikusak az élettelen környezeti hatások, míg biotikus
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stresszorok a növényi patogének: vírusok, baktériumok és gombák, emellett ide soroljuk

a rovarok rágása által okozott stresszt is.

A szervezetet érő stresszhatás erőssége alapján megkülönböztetik a növény

számára kedvező, stimuláló hatással bíró gyenge eustresszt, mely aktiválja az

anyagcserét, fokozza a fiziológiai aktivitást és hosszabb ideig hatva sem károsítja a

növényt. Ezzel szemben a distressz során gátló, növénykárosító, korai öregedést okozó

hatások lépnek fel, melyek a növény pusztulásához is vezethetnek. Az eustresszt és a

distresszt növekedésgátlók és anyagcsere-inhibitorok (herbicidek) váltják ki, melyek kis

koncentrációban serkentőleg hatnak, nagy koncentrációban pedig gátló hatásúak. A

gyenge és az erős stressz között koncentrációjuktól függően folytonos az átmenet.

A stressz szindróma folyamatát három fő fázisra bonthatjuk (1. ábra). Az első a

vészreakció, mely során a stresszor hatására fokozódik a terhelés, a szervezet működése

eltér a normálistól, ennek következtében csökken a vitalitás. Előtérbe kerülnek a lebontó

folyamatok a felépítő jellegűekkel szemben. Az ellenállás minimumának elérése után

akut károsodás következik be. Ha a növény rezisztencia-potenciálja lehetővé teszi,

akkor a második fázisba, az ellenállás szakaszába jutunk, amelyben alkalmazkodási és

reparációs folyamatok eredményeként a növény ismét normális működést mutat,

fokozódik az ellenállóképessége, edzettebbé válik. A harmadik a kimerülés szakasza,

amely az alkalmazkodóképességet meghaladó tartamú és mértékű igénybevétel esetén

következik be. Fokozatos leromláson keresztül a növény krónikus károsodásához,

illetve pusztulásához vezet. Ha a stresszor hatása megszűnik, a növény regenerálódik és

beáll egy új standard szintre.

1. ábra. A stressz szindróma szakaszai (Szigeti, 1998)
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Akklimatizációnak hívjuk az egyed alkalmazkodását a megváltozott

körülményekhez, mely a túlélését biztosítja fenotípusos válasz formájában, míg ezzel

szemben a több generáció során, génszinten kialakuló, tartós ellenállóképességet

adaptációnak nevezzük. Az adaptáció eredménye a tartós tolerancia.

A környezetből érkező hatások elsődleges érzékelői a membránok. A

megváltozott körülményeket jelző információt a legáltalánosabb jelátvivők, a növényi

hormonok viszik tovább. A fitohormonok az egész növény stresszválaszának

meghatározó irányítói, amely azért is fontos, mert a növény egyes részei (pl. levél és

gyökér) teljesen eltérő körülmények között is lehetnek. A bekövetkező

anyagcsereválaszok igen sokrétűek: lehetnek transzkripció vagy transzláció szintűek,

valamint megváltozhat a membránok permeabilitása is, de általában több szinten is

kifejezésre jut a stresszválasz. A növények stresszhatásra adott válasza alapvetően

háromféle lehet:

1. A hatás eltűrése, amikor a növény gyenge stressz esetén képes a stressz nélküli

állapothoz hasonló, magas anyagcsere-aktivitást fenntartani, súlyosabb stressz

esetén pedig csökkentett aktivitással működni és biztosítani a túlélést.

2. A hatás kikerülése, amikor egy extrém intenzitású vagy tartamú stresszhatás esetén

az anyagcsere-aktivitás úgy lecsökken, hogy a növény egy nyugvó, alvó állapotba

kerül. A növények többsége így izolálja magát a stresszortól.

3. A kijavítás (reparáció) során a stresszor hatására bekövetkezett károsodásokat javítja

ki a növény, ez biztosítja a túlélést maradandó károsodás nélkül.

2.2. Az abiotikus környezeti stresszek hatása a növényekre

A mezőgazdasági növények produktivitását elsősorban a környezeti stresszek

határozzák meg. A legnagyobb problémát a mezőgazdasági termelésben a szárazság, a

nagy sókoncentrációk és a hőmérsékleti ingadozások jelentik. A különböző stresszorok

fellépésekor kiváltott növényi válaszreakciók sok esetben közösek vagy hasonlóak, és

elsősorban a vízhiány kompenzálására koncentrálnak (Bohnert és Jensen, 1996; Bray,

1997; Galiba és Sutka, 2001).

Szárazság-stressz akkor éri a növényt, ha nem áll rendelkezésre elegendő

felvehető víz, azaz, ha száraz a talaj, ha erős a párolgás, ha erős a fagy vagy magas a

talaj sótartalma. A vízfelvétel akkor is gátolt, ha valamely tényező miatt a növény

gyökérrendszere nem tud kellőképpen kiterjedni. A hajtásos növényekre jellemző, hogy

a szárazság-stressz más stressz-típusokkal ellentétben nem hirtelen következik be,
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hanem tünetei fokozatosan jelennek meg és egyre erőteljesebbé válnak az idő

előrehaladtával. A vízhiány első jele a turgor csökkenése, így a növekedési folyamatok,

elsősorban a megnyúlásos növekedés lelassulnak. A megnyúlásos növekedést és a

sejtfalképződést már 0,1 MPa vízpotenciál-csökkenés is gátolja (Piro és mtsai., 2003),

míg a fotoszintézist (Flagella és mtsai., 1996), a légzést (Liu és mtsai., 2004a), a prolin-

és cukorakkumulációt csak kb. 2 MPa vízpotenciál-csökkenés befolyásolja (Reddy és

mtsai., 2004; Kerepesi és Galiba, 2000). Közepesnél gyengébb szárazság-stressz esetén

már a növényi stresszhormonok felhalmozódása is megindul, az abszcizinsav

bioszintézisét például a levélsejtekben fellépő turgorcsökkenés váltja ki. Enyhe vízhiány

esetén már a membránok szerkezete és működése is megváltozik (Pastori és Trippi,

1995). A mikrotestecskék szerkezetének megbomlása miatt proteázok és lipázok jutnak

a citoszolba, ahol aztán további membránokat is károsítanak (Szigeti, 1998).

A vízhiányt kompenzáló mechanizmus a szárazság elkerülése vagy a csökkent

vízellátottság eltűrése lehet. Az elkerülési mechanizmus az évelő és az egynyári

növényeknél is megjelenik. Ide sorolható a gyors magérlelés, a gyors csírázás, a jó

víztároló képességű, földben lévő szervekkel (pl. gumó, föld alatti szár, hagyma) vagy a

nyugvó állapotba kerüléssel történő túlélés. A vízhiány eltűrése is többféleképpen

valósulhat meg. Az egyik stratégia, hogy a növény alacsony vízpotenciálon tartja

szervezetét. Ennek egyik módja az ozmotikus potenciál szabályozása, amelyet az ionok

belső koncentrációjának növelésével ér el, de az ionok nagy koncentrációban toxikusak

lehetnek, ilyenkor a vakuólumba szállítódnak. Az ozmotikum előállítása szénvázat nem

igényel, viszont az ionok transzportja energiaigényes. A szerves savakkal történő

ozmotikus koncentráció beállítása már szénvázat is igényel, a betain és a prolin

felhalmozásához viszont a szénvázon kívül energia is szükséges, mert a növény ezeket

bioszintézissel állítja elő. A vízhiány kompenzálására termelődő ozmotikumokról és

feltételezett funkcióikról az 1. táblázat ad áttekintést (Bohnert és Jensen, 1996).

A szárazságtűrés biztosítása történhet még a xilem-elemekben kialakuló,

levegővel telt üregek, ún. „embóliák” segítségével is. Alacsony vízpotenciál mellett a

xilemben ilyen üregek keletkeznek, melyek akadályozzák a víz mozgását, ez a

transzspiráció csökkenéséhez, illetve a víz szállításának átirányításához vezet. Az

alacsony vízpotenciál fenntartásának további módja a kiszáradás-tűrés. Számos faj

képes csaknem teljes kiszáradással átvészelni a szárazságot, majd rehidrálás után

gyorsan aktiválja anyagcsereútjait (Szigeti, 1998).
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1. táblázat. A vízhiány kompenzálására termelődő növényi ozmotikumok (Bohnert és

Jensen, 1996)

vegyületcsoport specifikus ozmotikum feltételezett funkció
ionok kálium ozmotikus kiegyenlítés

makro-tápelem
nátrium kizárás/kijuttatás

fehérjék LEA fehérjék/dehidrinek
ozmotin
szuperoxid-dizmutáz/kataláz

ozmotikus védelem
patogénfertőzéshez kötődő fehérjék
szabadgyök eliminálás

aminosavak prolin
ektoin

ozmotikus kiegyenlítés
ozmotikus védelem

cukrok szacharóz
fruktánok

ozmotikus kiegyenlítés
ozmotikus védelem, szénraktározás

poliolok aciklikus (pl. mannitol)
ciklikus (pl. pinitol)

szénraktározás, ozmotikus kiegyenlítés
ozmotikus védelem, ozmotikus kiegyenlítés
szabadgyök eliminálás

poliaminok spermin, spermidin ionegyensúly, kromatin-védelem
kvaterner aminok glicin-betain

β-alanin-betain
dimetil-szulfonio-propionát

ozmotikus védelem
ozmotikus védelem
ozmotikus védelem

pigmentek és
karotinoidok

karotinoidok
antocianinok
betalainok

fotoinhibícióval szembeni védelem

A szárazságtűrés másik alapvető módszerével a növények a vízpotenciál magasan

tartásával védekeznek a vízhiány ellen. Ennek két formája van: a vízvesztés

csökkentése, illetve a vízakkumuláció fokozása. A vízleadás mérséklésének lehetséges

módja a sztómák zárása, a transzspiráló levélfelület csökkentése. A vízakkumuláció

fokozása optimálisan szabályozott transzspiráció mellett csak akkor lehetséges, ha a

vízfelvétel a talajból fokozódik. Ez történhet úgy, hogy a gyökerek mélyebben hatolnak

a talajba, ahol több víz fordul elő, vagy a növény hajtásai, levelei veszik fel a vizet, de

léteznek olyan sivatagi fajok is, melyek sókristályok segítségével kötik meg a vizet

(Szigeti, 1998).

Búzanövényekben az ozmotikus stressz poliaminok felhalmozódásához vezet,

melyek ozmolitként működnek. Galiba és mtsai (1993) a mannitollal kiváltott

ozmotikus stressz következtében a búza kalluszok putreszcin szintjének emelkedését

figyelték meg. Liu és mtsai (2004b) a szabad, a konjugált és a kötött poliaminok szintjét

vizsgálták ozmotikus stressz körülmények között búza levelekben és azt tapasztalták,

hogy a szabad spermidin, a szabad spermin és a perklórsavban oldhatatlan kötött

putreszcin segíti a búzanövények ozmotikus stressztűrését. A fentiekhez hasonlóan Li és

mtsai (2004) szintén a putreszcin-, a spermidin- és a spermin-tartalom növekedéséről
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számoltak be búzalevelekben PEG-lal előidézett ozmotikus stressz következtében.

Eredményeik alapján megállapították, hogy az aktív oxigénformák (AOF) különösen

fontos szerepet játszanak az etilén és a poliaminok közti kapcsolatban: az AOF

szintjének csökkentésével a poliaminok gátolták az etilén termelődését az erősen és a

kevésbé stresszelt levelekben is, az AOF szintjének emelésével az etilén serkentette a

poliaminok oxidációját, így csökkentve mennyiségüket az erősen stresszelt levelekben.

Ezzel szemben az enyhe ozmotikus stressz hatására a levelekben az etilén nem

befolyásolta az AOF szintjét és a diamin-oxidázok, illetve poliamin-oxidázok

aktivitását, így az aminok mennyisége sem változott. A poliaminok mellett más

ozmolitok felhalmozódása is jellemző ozmotikus stressz hatására: a prolin és a

kvaterner ammónium vegyületek akkumulálódását figyelték meg búza- és

kukoricanövényekben PEG hatására (Nayyar, 2003). A szárazság-stressz kedvez az

AOF keletkezésének, amely oxidatív károsodáshoz vezet a növényekben. A szárazság-

edzés hatását vizsgálták az AOF felhalmozódására és a lipid peroxidációra

búzanövényekben (Selote és mtsai., 2004). A szárazság-edzés a búzanövényekben

kétszeresére emelte a szuperoxid gyökök számát mind a levélben, mind a gyökérben,

mégsem jelentkezett membránkárosodás. Ellenben a nem-edzett növények

szignifikánsan több szuperoxid gyököt akkumuláltak és az edzett növényeknél nagyobb

fokú membránkárosodást mutattak.

A só-érzékeny (glükofiton) növények (gabonafélék, kapásnövények) gazdaságos

termesztését megnehezíti, hogy hazánkban a mezőgazdaságilag művelhető terület 10-

12%-a szikes, továbbá hosszú távon a klíma felmelegedésével kell számolnunk, ami az

öntözés fokozását vonja maga után. Az öntözés a talaj sótartalmának a növelését, ezáltal

a szikesedés továbbterjedését idézheti elő. A glükofiton növények 50 mM vagy

nagyobb sókoncentráció mellett nem termeszthetőek gazdaságosan. A növények

sótűrése attól függ, hogy képesek-e a toxikus anyagokat elkülöníteni, például a

vakuólumban kompartmentizálni, melynek eredményeképpen megvédik a citoplazma

fehérjéit és a sejtszervecskéket a Na+ és Cl- ionok gátló koncentrációitól. A növényi

sejtmembránokban található ioncsatornák kulcsszerepet töltenek be mind a só okozta

toxikus hatás, mind a tolerancia mechanizmusok kialakulásában (Tyerman és Skerrett,

1999). A sótűrésnek alapvetően kétféle mechanizmusát különítik el, az egyik a só

felhalmozásán, a másik a kizárásán alapszik. A só felhalmozása a halofiton, míg

kizárása a glükofiton növények jellemző adaptációs mechanizmusa. A só kizárásának

adaptációs előnye abban nyilvánul meg, hogy a növény képes gátolni a toxikus ionok
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hajtásrendszerbe történő szállítását. A sós környezethez való alkalmazkodás, illetve a

növények stresszválaszának következményeként a nitrogén anyagcsere megváltozik.

Ennek legfeltűnőbb jele az, hogy a citoplazmában kismolekulájú hidrofil szerves

vegyületek, például szabad aminosavak, cukrok, poliaminok halmozódnak fel (Galiba

és mtsai., 1993; Sairam és mtsai., 2002). E folyamat révén kiegyenlítődik a citoplazma

és a vakuólum ozmotikus nyomása és csökken annak a lehetősége, hogy az eltérő

ozmotikus potenciál miatt a vakuólumban felhalmozott szervetlen ionok, átjutva a

tonoplaszton, gátolják az anyagcserét (Galiba és Sutka, 2001). A búzanövények ionos

állapota és sótűrése szorosan összefügg egymással. Azok a búzafajták, amelyek a

legalacsonyabb levél Na-koncentrációval és a legnagyobb ionszelektivitással

rendelkeznek, ezért viszonylag magas a levél K/Na aránya (5,4 körüli) és a szem K/Na

aránya (15 körüli), jól tolerálják a sóstressz károsító hatását. A K/Na szelektivitás

hatékonyan alkalmazható a búza sótűrésének jellemzésére (Poustini és Siosemardeh,

2004). Búzanövényeket szalicilsavval előkezelve az abszcizinsav ugrásszerű

felhalmozódását tapasztalták, amely megnövelte a növények sóstresszel szembeni

ellenállóképességét. A 2-4%-os NaCl kezelés prolin felhalmozódáshoz vezetett a

búzanövényekben. A prolin normál körülmények között a szalicilsavval kezelt

növényekben is felhalmozódott. Így a prolin feltehetően fontos szerepet tölt be a

szalicilsavval kiváltott és abszcizinsav mediálta sóstresszel szembeni védekező

reakciókban (Shakirova és mtsai., 2003). A sóstressz következtében fellépő oxidatív

károsodásra utal, hogy az antioxidáns hatású enzimek (APX, GR, SOD, CAT)

aktivitásának növekedését számos esetben megfigyelték már búzanövényekben (Sairam

és mtsai., 2002; Sairam és Srivastava, 2002; D’Amico és mtsai., 2004).

A hőmérsékleti ingadozás a legtöbb élőhelyen olyan nagy mértékű, hogy ennek

következtében a növények gyakran vannak hő-, hideg- vagy fagystressznek kitéve. A

mezőgazdaságilag termesztett növények esetében a hőmérséklet az a tényező, ami egy

adott területen való termeszthetőségüket limitálja. A búza növekedését és fejlődését

nagymértékben befolyásolja a hőmérséklet, amely egyre szélsőségesebben változik a

globális felmelegedés következtében (Porter és Gawith, 1999).

A hideg-stresszre érzékenyeknek tekintik azokat a növényeket, melyek 0 és 15-20

°C között elpusztulnak vagy súlyosan károsodnak, de 0 °C alatt semmilyen esetben sem

maradnak életben. Ezzel szemben hideg-toleránsnak tartják azokat a növényeket,

amelyek még 0 °C közelében is képesek növekedni. A hidegérzékenység a genetikai

tényezőkön túl a fejlettségi állapottól, az anyagcsere-aktivitás szintjétől is



14

nagymértékben függ. Általában a növények aktív állapotban, fejlődésük kezdeti

szakaszában, nappal vagy erős fényen, a szárazság-stressz körülményei közt, illetve

egyes tápelemek hiánya esetén (pl. kálium) különösen érzékenyek a hidegre.

Ugyanakkor a hideg bizonyos esetekben nem okoz stresszt, sőt fiziológiai szükségletet

jelent, pl. az őszi búzák vernalizációja esetén. A hőmérséklet csökkentése elsősorban a

membránfunkciókat károsítja, a magas fázisváltási hőmérsékletű lipidek miatt. A hideg-

stressz a fehérjék működését is befolyásolja, egyes enzimek serkentését vagy gátlását is

előidézheti. A növény számára előnytelenek a széndioxid-fixációval kapcsolatos

reakciók vagy az antioxidáns enzimek gátlása, mások viszont a védelmet szolgálják, így

a krioprotektáns anyagok felhalmozódása, vagy a membránlipidek deszaturálását végző

enzimek serkentése (Szigeti, 1998).

A fagy elsődleges célpontjai a membránok. A fagy hatása nyomán a membránok

szemipermeabilitása megszűnik, elvesztik aktív iontranszportáló képességüket,

foszfolipidjeik degradálódnak, fázisátmenet történik, és a membránfehérjék elosztása is

megváltozik laterális mozgásuk következtében. A sejt ozmotikusan indukált

kontrakciója és expanziója károsodásokhoz vezethet. A legnagyobb veszélyt azonban a

sejten belüli jégképződés, a jégkristályok kialakulása jelenti. Ezen kívül a fagy erős

dehidratációt okoz, és az így részben extracellulárissá váló víz viselkedése nagyobb

jelentőségű lehet, mint az alacsony hőmérséklet maga.

A kontinentális éghajlaton élő növények a fagypont alatti hőmérsékletet

kikerüléssel vagy a fagy eltűrésével vészelik át. Az egyik lehetséges kikerülési

mechanizmus a túlhűlés, amikor oldott anyagok akkumulálódnak a sejtben és a

citoplazma fagyáspontját lecsökkentik. A sejtben lévő folyadék megnövekedett

ozmolaritása hatásos eszközül szolgál a sejten belüli jégképződés elkerülésére és a

vízvesztés gátlására. A fagyálló növényekben az edződés során ozmotikusan aktív

anyagok, szénhidrátok, fruktán, kolin, prolin stb. halmozódnak fel. Ezek kompatíbilis

vegyületek, melyek krioprotektánsként és a membránok stabilizátoraként egyaránt

funkcionálhatnak. Egy ritkábban előforduló kikerülési mechanizmus, amikor a növény

anyagcseréje hőt termel. A fagy eltűrésének legáltalánosabb mechanizmusa az, hogy a

jégképződés bekövetkezik, de úgy, hogy annak nincs letális következménye. Ez csak

úgy lehetséges, hogy a jégkristályok extracellulárisan, az apoplasztban alakulnak ki.

Ritkán előfordul az is, hogy a sejten belül nagyon finoman strukturált és kisméretű

kristályok jönnek létre, melyek képződését a dehidrinek (Close, 1997) valamint az

antifreeze proteinek (Griffith és mtsai., 1992) is elősegítik. Az alacsony hőmérséklet
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előidézheti az aktív oxigénformák fokozott képződését a búzanövényekben (Okuda és

mtsai., 1991). A hideg-edzés fokozta az őszi gabonafélék oxidatív stresszel szembeni

tűrőképességét (Bridger és mtsai., 1994), valamint számos antioxidáns enzim aktivitását

növelte a búzában (Scebba és mtsai., 1999; Janda és mtsai., 2003). A hidegtűrés

fokozódását az antioxidáns enzimeket kódoló specifikus gének megnövekedett

expressziója kísérheti a búzában (Baek és Skinner, 2003).

A magas hőmérséklet a membránok állapotát és a proteinek konformációját

befolyásolja (Szigeti, 1998). Különösen hőérzékenyek a kloroplasztiszok

tilakoidmembránjai, ezért a hőstressz egyik első jele a fotoszintetikus funkciók zavara

(Dash és Mohanty, 2002). Először a PS II gátlódik, ezt követi a széndioxid-fixáció

gátlása. A növények a hőhatást annak leárnyékolásával, a hő csökkentésével, illetve a

protoplazma hőálló képességének fokozásával védik ki. A túlmelegedés elleni

védekezés egyik leggyakoribb módja a transzspirációs hűtés, ami akkor működik, ha

elegendő víz áll a növény rendelkezésére.

A magas hőmérséklettel szembeni egyik leghatásosabb védelmet a specifikus, ún.

hősokkproteinek (HSP) nyújtják. Ha egy szervezet a számára megszokott optimális

hőmérsékletről mintegy 10 fokkal magasabb hőmérsékletre kerül, akkor a legtöbb

protein szintézise represszálódik és a hősokkproteinek transzkripciója és transzlációja

indul be. A hősokkproteinek nagyon elterjedtek az élővilágban, jelentőségük messze

túlmutat a magas hőmérséklet elleni védelemben betöltött szerepükön. A hő és más

stresszorok gátolják a fehérjék másodlagos és harmadlagos szerkezetének kialakulását,

az alegységek összekapcsolását és a megfelelő sejtkompartmentbe történő szállítását, az

újonnan szintetizálódott proteinek oldhatatlan aggregátumokat képeznek. A chaperonok

vagy segítő proteinek végzik a fehérjék natív szerkezetének helyreállítását. A

konstitutív HSP-k maguk valószínűleg molekuláris chaperonként működnek (Miernyk,

1997; Sun és mtsai., 2002; Wang és mtsai., 2004), vagy mint proteázok, a károsított

fehérjék aminosavainak más fehérjékbe történő beépülését segítik elő. Számos HSP a

fotoszintetikus apparátus nagyobb hőtűrő képességéhez is hozzájárul.

A magas hőmérséklet a fagyhoz hasonlóan oxidatív stresszt idéz elő a

búzanövényekben. Eltérő fagytűrésű búza genotípusok glutation szintézisét vizsgálták

hőstressz hatására. A hő kevésbé károsította a fagyérzékeny fajtákat a toleránsokhoz

képest. Hőstressz után a redukált hidroxi-metil-glutation- és glutation-tartalom, ezek

redukált és oxidált formáinak aránya, valamint a glutation-reduktáz aktivitása magasabb

volt, míg a GSSG és hmGSSG szintje alacsonyabb volt a fagyérzékeny búzafajtákban,
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mint a toleránsokban. Kromoszóma szubsztitúciós vonalak segítségével megállapították,

hogy a búza 5A kromoszómája szerepet játszik a GSH és hmGSH szintézisében

hőstressz alatt (Kocsy és mtsai., 2004).

A fentiek azt mutatják, hogy a növények fennmaradásuk érdekében sokféle

módon alkalmazkodnak a változó környezethez. A különböző abiotikus környezeti

stresszek közül a szárazság direkt módon, a magas sótartalom, az alacsony és magas

hőmérsékletek pedig indirekt módon befolyásolják a növények vízháztartását. A

stresszfaktorok káros hatásának leküzdését az is nehezíti, hogy egyidőben többféle

stresszhatás fellépésével is számolni kell, továbbá az egyes stresszek fellépése térben,

időben és intenzitásban szintén változhat egy vegetációs perióduson belül.

2.3. A nehézfém-stressz hatása a növényekre

A természeti környezet változásaiból eredő stresszhatások mellett egyre nagyobb

problémát jelentenek az antropogén jellegű stresszek. Környezetünk az ember ipari,

bányászati, mezőgazdasági tevékenysége és a közlekedés erősödése következtében

nagymértékben szennyeződik nehézfémekkel. A légszennyező gázok miatt kialakult

savas esők és az ezek hatására egyre savasabbá váló talajok kedveznek a nehézfémek

kioldódásának, melyek a növényeken keresztül könnyen a táplálékláncba kerülhetnek,

veszélyeztetve az ember egészségét is. Elengedhetetlen a nehézfémek és a növények

kapcsolatának minél pontosabb megismerése, mert csak ezek birtokában lehet

hatékonyan megelőzni vagy csökkenteni a nehézfémek okozta káros hatásokat.

Nehézfémeknek az 5 g/cm3-nél nagyobb sűrűségű fémeket hívjuk. Ezek az

elemek a növények számára esszenciálisak vagy nem-esszenciálisak lehetnek. Az

esszenciális elemekre két koncentrációtartomány jellemző: ha a szükségesnél kisebb

koncentrációban fordulnak elő, hiánytünetek jelentkeznek, ha az optimálisnál sokkal

nagyobb a koncentrációjuk, akkor mérgezési tüneteket váltanak ki a növényekben. Ide

soroljuk a rezet, a vasat, a mangánt, a molibdént és a cinket. A nem-esszenciális elemek

esetében csak toxikus hatások lépnek fel, hiánytünetük nem létezik. Legismertebbek

közülük a kadmium, az ólom és a higany.

Krónikus kadmium-stresszről beszélünk, ha alacsony Cd-szint (≤1μM) hosszú

ideig (évek, hónapok) éri a növényt, akut stressz esetén magas vagy nagyon magas Cd-

koncentráció (> vagy >>1 μM) rövid ideig (órák, napok, hetek) hat (Santià di Toppi és

Gabrielli, 1999). Meharg (1994) szerint az (adaptív) tolerancia (konstitutív)

detoxifikációs mechanizmusokon alapszik és az erősen szennyezett környezethez
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történő adaptálódáshoz szükséges mechanizmusok közül akár egy folyamat is elég

lehet. A nehézfém-stressz hatásai és mechanizmusai számos tanulmány tárgyát képezték

már eddig (Weigel, 1985; Van Assche és Clijsters, 1990; Sanità di Toppi és Gabbrielli,

1999; Öncel és mtsai., 2000; Zhang és mtsai., 2002; Liu és mtsai., 2003; Stolt és mtsai.,

2003; Zhao és mtsai., 2003).

A nehézfémek kémiailag igen sokféle formában fordulhatnak elő a környezetben.

Fiziológiai hatással azonban csak a növények által felvehető formák bírnak. A fémionok

felvehetősége számos abiotikus és biotikus tényező függvénye. Abiotikus faktor az

adott elem ionogén jellege, vízoldékonysága, komplexképző képessége, a talajt tekintve

a komplexképzők jelenléte, a pH és a redoxviszonyok. Biotikus tényezőnek tekintjük a

növénynek a talajra gyakorolt hatását. A növények gyakran protonokat és szerves

savakat választanak ki a gyökérzónában, ezzel csökkentik a talaj pH-ját és így elősegítik

az esszenciális elemek felvételét (Fe). A szerves savak és aminosavak a fémekkel

kelátokat képeznek, és ez szintén befolyásolja a felvételüket. Biotikus faktornak

tekinthetjük továbbá a növény–gomba szimbiózisokat, mivel a mikorrhiza-alkotó

gombák visszatarthatnak egyes elemeket, azt a látszatot keltve, hogy a gazdanövény

rezisztens az elem toxikus koncentrációjára. A toxikus nehézfémek komplexálásában a

biomassza lebomlása során keletkező humuszsavak és huminok is részt vesznek, és az

így keletkező komplexek a növény számára nehezen vehetőek fel.

A növények két módon élhetik túl a nehézfém-terhelést: vagy a fémfelvételt

korlátozzák (elkerülési, kizárásos mechanizmus), vagy a már felvett nehézfémet

próbálják eltűrni (tolerancia-mechanizmus). A nehézfém-felvétel korlátozása több úton

is lehetséges (2. ábra).

Az egyik mód a fémionok immobilizálása a sejtfalban található pektinek révén. Ez

a mechanizmus önmagában azonban nem lehet a rezisztencia alapja, mert egy érzékeny

és egy rezisztens növény sejtfalának kémiai felépítése között nincs olyan mérvű

különbség, ami biztosítaná a rezisztenciát. Legfeljebb rövid ideig tartó terhelés esetén

hatásos ez a mechanizmus, mert egy tartósan magas külső fémkoncentráció esetén a

sejtfal kötőhelyei telítődnek, ezután pedig semmi sem akadályozza meg a fémionok

citoplazmába áramlását. A citoplazmát határoló sejtmembrán permeabilitásának

megváltozása lehet egy másik védekezési mechanizmus, amelyet a vakuólumba történő

gyors továbbítás követhet. Egy másik lehetőség a citoplazmába már bejutott fémionok

aktív visszatranszportálása a környezetbe.
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2. ábra. A fémrezisztencia lehetséges mechanizmusai (Szigeti, 1998, módosítva)
1. A fémionok immobilizálódása a sejtfalban 2. A plazmát határoló rétegeken keresztüli permeáció
gátoltsága 3. Kelátképződés a citoplazmában 4. Kompartmentizáció a vakuólumban 5. Aktív retranszport

Gyakran fémkötő proteinek, polipeptidek vagy karbonsavak képeznek kelátokat a

toxikus fémionokkal, melyek a vakuólumba kerülve izolálódnak a sejt aktív

anyagcseréjétől. Tipikus példái a fémek megkötésének és elkülönítésének a fémkötő

peptidek. A növényi szervezetekben ezt a funkciót a fitokelatinok látják el, amelyek 2-

12 aminosavból épülnek fel (Steffens, 1990). Szerkezetük nem fehérje jellegű, mert a

peptidkötésben a glutaminsavnak nem az α-karboxil-, hanem a γ-karboxil-csoportja

vesz részt. A fitokelatinok mintegy kompként szállítják a nehézfém-ionokat a

citoplazmából a vakuólumba, ahol aztán szerves savakkal képeznek komplexeket. Az

állati szervezetekben a nehézfémek hatására metallotioneineknek nevezett kéntartalmú

fehérjék szintézise indul meg (Kägi és Schaffer, 1988). Móltömegük 6-10 kD,

elsősorban a májban és a vesében fordulnak elő, működésükben igen fontos szerepet

töltenek be a tiol-csoportok.

A növényi sejtek a toxikus fémekkel való találkozás után azonnal károsodnak. A

károsodás már a külső membránban jelentkezik, oxigéngyökök keletkeznek, ami

oxidatív stresszhez vezet. A szabad fémionok bekerülnek a citoszolba is, a legfontosabb

anyagcsere-folyamatokban bekövetkező zavarok növekedésgátláshoz, csökkent virág-

és magképződéshez vezetnek (2. táblázat).

sejtfal

citoszol vakuólum

karbonsavak

szervetlen
komplexek

fitokelatinok
protein-
komplexek

fémionok

2 1 3 5

4
fémorganikus

komplexek
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2. táblázat. Nehézfém-stressz hatására fellépő károsodások növényeknél (Szigeti, 1998)

reakciófázis hatás mérhető paraméter

1. plazmamembrán-károsodás K+-efflux, festékfelvétel

2. oxigéngyökök képződése malondialdehid, sejtmegnyúlás

3. szabad fémionok a citoszolban fitokelatinok, sejtosztódás

4.

zavarok

• a tápanyagfelvételben

• a fotoszintézisben

• a vízháztartásban

elemanalízis

CO2-fixáció, fluoreszcencia-analízis

prolin, poliaminok, ABA, etilén

5. növekedésgátlás biomassza, gyökér/hajtás arány

6. csökkent virág- és magképződés magszám, magminőség

2.4. A kadmium tulajdonságai

2.4.1. A kadmium előfordulása a környezetben

A kadmium az egyik legtoxikusabb nehézfém, a periódusos rendszerben a 48.

helyen, a cink alatt helyezkedik el, tulajdonságaiban sok hasonlóságot mutat vele. A

természetben tisztán nem található meg, többnyire cink- és ólomércek tartalmazzák. A

földkéregben az 51. leggyakoribb elem, koncentrációja csupán 0,11 mg/kg, a

tengervízben 30 ng/L (Pais, 1999). Természetes forrása a vulkáni kibocsátás, de

elsősorban az emberi tevékenység révén jut a talajba, a felszíni vizekbe és a légkörbe.

Emissziós forrásai közül legfontosabbak a bányászat, az ipari termelés (többek között

felhasználják galvanizáláshoz, a műanyag-, festék-, textil-, kerámia-, gumi-,

elektrotechnikai- és hadiiparban, peszticidgyártáshoz, akkumulátorokban, korrózió

elleni védelemben) és a mezőgazdaság (szerves- és műtrágyázás) (Takács, 2001).

A talajban, nem szennyezett területen koncentrációja kisebb, mint 1 mg/kg. Érc-

és ásványbányák környékén 32-38 mg/kg is lehet. Szennyvíziszapban mértek már 40

mg/kg sza. feletti koncentrációt. Az EU talajban 1-3 mg/kg-ot, a mezőgazdasági

hasznosítású szennyvíziszapban pedig 20-40 mg/kg-ot engedélyez, szárazanyagra

számítva (Takács, 2001).

Természetes szennyezetlen vizekben igen alacsony a koncentrációja (<1 μg/L).

Tengervízben 0,04-0,3 és 0,05-0,1 ng/mL, ivóvízben 1 μg/L alatti mennyiséget mértek.
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Kútvízben 0,01 mg/L-t, vezetékes vízben 0,0-1,8 μg/L-t találtak. Galvanizált csőben

pangó ivóvíz kadmium-koncentrációja sokszorosára emelkedhet. A WHO ajánlása

ivóvízre 3,0 μg/L, a magyar szabályozás (17/1999. EüM rendelet) maximálisan 0,005

mg/L-t ír elő (Takács, 2001).

A hazai légköri aeroszol kadmium-tartalma 0,0001-0,0013 μg/m3. Legmagasabb

koncentrációt szeptember-októberben mértek. A levegőből leülepedő kadmiumot 0,011

mg/m2/évnek találták (Takács, 2001).

2.4.2. A kadmium előfordulása gabonafélékben

A kadmium a táplálékláncon keresztül bekerülhet az emberi szervezetbe

(Tsukahara és mtsai., 2003). A növények a talajból, illetve a légkörből könnyen

felveszik, sokszor hiánytünetek nélkül is képesek nagy mennyiséget felhalmozni

(Garrett és mtsai., 1998). A gabonafélék sokszor a magban (főleg a korpában)

halmozzák fel (Stefanov és mtsai., 1995; Shimbo és mtsai., 2001). A táplálékkal bevitt

kadmium legnagyobb részét a gabonatermékekből származó szennyezés teszi ki, mivel

a kenyér és a liszt alapélelmiszerek és ezekből napi rendszerességgel nagyobb

mennyiséget fogyasztunk. Hazánkban a felvett kadmium napi mennyisége az ajánlott

értéket (50-60 μg/nap) nem haladja meg. A napi felvételt a földrajzi fekvés mellett a

táplálkozási szokások és a dohányzás is befolyásolják. A fogyasztásra kerülő

élelmiszerek közül csak a gabonatermékekre vonatkozó adatokat ismertetem.

Cereáliákban (kenyér, tésztafélék, liszt, korpa) a 17/1999. EüM rendelet szerinti

megengedett maximális koncentráció 0,1 mg/kg. A mért értékek kenyér, liszt,

száraztészta esetén 0,02-0,09 mg/kg, korpában 0,13 mg/kg (Takács, 2001).

Más forrás 1993-1995 között hazai cereáliákra (n=754) 2-970 μg/kg közötti,

átlagosan 36 μg/kg mért értéket közöl, míg import termékekre (n=23) 5-249 μg/kg

közötti, 19 μg/kg medián értéket ad meg (Pintér, 1998).

2.4.3. Kadmiumra vonatkozó környezetjogi szabályozás

A magyarországi jogi szabályozás kiterjed a talajra (földtani közeg), a felszín

alatti vizekre, a légszennyezőkre és a mezőgazdasági felhasználású szennyvizekre,

szennyvíziszapokra.

A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges

határértékek (10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet) a 3.
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táblázatban láthatók. A légszennyezettség határértékeit és a helyhez kötött légszennyező

pontforrások kibocsátási határértékeit a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes

rendelet szabályozza (4. táblázat). A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági

felhasználásának és kezelésének szabályairól mezőgazdasági felhasználás esetén az

50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet rendelkezik (5. táblázat).

3. táblázat. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges

kadmiumra vonatkozó határértékek

A B C1 C2 C3 Ki

háttér-koncentráció talajra és határértékek
földtani közegre [mg/kg szárazanyag] 0,5 1 2 5 10 K1

háttér-koncentráció és határértékek
felszín alatti vizekre [µ/L] 0,4 5 6 8 10 K1

Ki, lehet (K1, K2): a kockázatos anyag minősítése az Európai Gazdasági Közösség által kiadott "Tanács

80/86 (1979. XII. 17.)" számú irányelv függelékének figyelembevételével;

(A) háttér-koncentráció: reprezentatív érték, egyes anyag természetes vagy ahhoz közeli állapotot

jellemző koncentrációja a felszín alatti vízben, illetve a talajban;

(B) szennyezettségi határérték: felszín alatti víznél az ivóvízminőség és a vízi ökoszisztéma igényei,

földtani közeg esetében a talajok multifunkcionalitásának és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni

érzékenységének figyelembevételével meghatározott kockázatos anyagkoncentráció;

(Ci) intézkedési szennyezettségi határérték: egy adott terület – külön jogszabály szerinti ((Lásd: 33/2000.

(III. 17.) Korm. r.)) – szennyeződés érzékenységétől függően meghatározott kockázatos

anyagkoncentráció, amelyet meghaladó érték esetén – (E) egyedi szennyezettségi határérték vagy (D)

kármentesítési szennyezettségi határérték hiányában – a környezetvédelmi felügyelőségnek intézkednie

kell (C1 = Fokozottan érzékeny, C2 = Érzékeny, C3 = Kevésbé érzékeny terület)

4. táblázat. A légszennyezettség határértékei és a helyhez kötött légszennyező

pontforrások kibocsátási határértékei

egészségügyi határértékek kadmiumra:
ülepedő por 150 g/m2×30 nap
rákkeltő légszennyező 0,05 g/m3×24 óra 0,005 g/m3×év

ökológiai határérték kadmiumra:
megengedett ülepedés, aeroszol 0,05 kg/ha×év

általános technológiai határérték kadmiumra:
por alakú szervetlen anyag >0,001 kg/h 0,2 mg/m3
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5. táblázat. A mezőgazdasági felhasználású szennyvizek és szennyvíziszapok

kadmiumra vonatkozó határértékei

Cd koncentráció/mennyiség
talajokban megengedhető 1 mg/kg sza.
szennyvízben megengedhető 0,02 mg/L
szennyvíziszapban megengedhető 10 mg/kg sza.
mezőgazdasági területre szennyvízzel
és szennyvíziszappal évente kijuttatható 0,15 kg/ha/év

2.4.4. A kadmium hatása a humán szervezetre

A kadmium bekerülése az emberi szervezetbe az emésztőrendszeren keresztül,

dohányosoknál a légutakon át is történik. Néhány vegyülete a bőrön át is felszívódik, de

ez elhanyagolható hatású. A bélrendszeren keresztül a kadmiumnak kb. 6%-a szívódik

fel. A vérben nagyrészt a vörösvértestekben a hemoglobinhoz és metallothioneinekhez

kötődik, a vérárammal a májba és a vesébe szállítódik. A szervezet összes kadmium-

tartalmának 50%-a a májban és a vesében (főleg a kéregben) található. Előfordul még a

hasnyálmirigyben, a nyálmirigyekben, a csontban, az izomban és az agyban. A

felszívódott kadmium kis része ürül a vizelettel és a széklettel.

Kadmiumgőzök belélegzése akut mérgezéshez vezet, heveny tüdőgyulladást

okozva. Az emésztőszervek akut mérgezésekor előfordulhat fejfájás, hányinger, hányás,

hasi görcsök, hasmenés, máj- és vesekárosodás. Krónikus mérgezés esetén károsodhat a

tüdő, a vese, a máj, kialakulhat anémia, felléphet szív- és érrendszeri elváltozás. A

csontok törékenyebbé, deformálttá válnak, a Japánban fellépő „itai-itai” (jelentése: „jaj-

jaj”) kórnál is ezt figyelték meg. A kadmium számos, a foszfátanyagcserében szerepet

játszó cinkenzim aktivitását jelentősen csökkenti, mivel a cinket képes helyettesíteni. A

kadmium karcinogén és mutagén hatású. Összefüggésbe hozták a prosztatarákkal és a

tüdőrákkal, bár emberben nem egyértelmű a karcinogenitása, mivel számos más tényező

is közrejátszik rák kialakulásában (pl. dohányzás). Patkányban bizonyítottan rákkeltő

hatású. Mutagén hatása kromoszóma-aberrációk megjelenésében nyilvánul meg

(Takács, 2001).
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2.4.5. A kadmium hatása a növényi szervezetre

A növények a kadmiumot nagyobb részben a talajból, kisebb részben a légkörből

veszik fel, és akár 3 mg/kg mennyiségig is felhalmozhatják anélkül, hogy az fitotoxikus

lenne (Sanità di Toppi és Gabbrielli, 1999). Bár a kadmium felvételét a talajból már

behatóan tanulmányozták a korábbiakban (Jackson és Alloway, 1991; Alloway, 1995;

Mench és mtsai., 1997; Conti és mtsai., 2000), jelenlegi ismereteink a kadmium

felvételének és felhalmozódási folyamatainak mechanizmusára (Cakmak és mtsai.,

2000) vonatkozóan eléggé korlátozottak. A SH-csoportok szerepet játszhatnak a

kadmiumnak a levelekből magba történő szállításában (Mench, 1998). A kadmium

valószínűleg hordozóvegyületekhez kötődve vagy kelátok formájában szállítódik. A Cd

transzportja a növényben szorosan összefügg annak anyagcseréjével (Kabata-Pendias és

Pendias, 1984). Jellemző toxicitási tünetei növényekben a levélszél barnulása, a

klorózis, a vöröses levélerek és levélnyél, összekunkorodó levelek, a barna, csökkent

növekedésű gyökérzet (Das és mtsai., 1997). Érzékeny növények a pillangósok (bab,

szója), a spenót, a retek, a sárgarépa és a zab (Csathó, 1994). A növekedés gátlása

részben annak tudható be, hogy a kadmium csökkenti a sejtek megnyúlásos

növekedését, mivel irreverzibilisen gátolja a folyamatért felelős protonpumpa

működését (Aidid és Okamoto, 1992 és 1993).

Két vagy több elem erősítheti vagy gátolhatja egymás fiziológiai hatását, eszerint

szinergikus, illetve antagonista hatásról beszélünk. A kadmium számos esszenciális

elemmel (például a cinkkel) mutat kölcsönhatást, melyek alkalmazása hatékony lehet

káros hatásának kivédésében (Chakravarty és Srivastava, 1997; Köleli és mtsai., 2004).

Az elemek közötti kölcsönhatások bonyolultságát jól érzékeltetik az alább bemutatott

sémák (3. ábra) (Sandstead, 1981; Copius Peereboom, 1985; Chowdhury és Chandra,

1987; Imura és mtsai., 1987; Nomiyama és mtsai., 1987), viszont a helyzet talán még

ettől is komplikáltabb, ha figyelembe veszünk egyéb paramétereket is, mint pl. a pH és

az ionerősség (Pais, 1994). A kadmiumnak a növények tápelem-összetételére gyakorolt

hatását különféle fajokban tanulmányozták (Gussarsson, 1994; Moral és mtsai., 1994;

Chizzola, 2001). A kadmium-ionok feltételezhetően ugyanazokért a membrán-

transzporterekért versengenek, mint a K-, Ca-, Mg-, Fe-, Mn-, Cu-, Zn- és Ni-ionok

(Clarkson és Lüttge, 1989; Rivetta és mtsai., 1997). A kadmium-felvétel csökkenthető a

talaj meszezésével (pH növelése) is.
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3. ábra. Az elemkölcsönhatások feltételezett sémái
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Természetes körülmények között a kadmium először a gyökérbe jut be, ennek

következtében itt fejti ki először károsító hatását. Allium cepa gyökér csúcssejtjeiben

károsította a sejtmagokat (Liu és mtsai., 1995), rizsben befolyásolta az RNS szintézisét

és gátolta a ribonukleáz-aktivitást (Shah és Dubey, 1995). A kadmium gátolta a nitrát

felvételét és a gyökérből levélbe történő szállítását, a levelek nitrát-reduktáz-

aktivitásának csökkentésével (Hernandez és mtsai., 1996). Észrevehetően gátolta a

nitrát-reduktáz-aktivitást Silene cucubalus növényekben is (Mathys, 1975). Árpa

növények asszimilációs nitrátredukáló rendszerének (nitrát-reduktáz és nitrit-reduktáz)

gátlását részben a kadmium nitrátfelvételre és elosztásra gyakorolt hatásának

tulajdonították (Boussama és mtsai., 1999). Jelentősen gátolta a szója gyökerének

nitrogénfixáló képességét (Chen és mtsai., 2003). A kadmium gátolta a Fe(III)-

reduktáz-aktivitást a gyökérben, ami Fe(II)-hiányhoz vezetett, és károsan befolyásolta a

fotoszintézist (Alcantara és mtsai., 1994). A kadmium-kezelés búzanövényekben emelte

a vízoldható cukrok koncentrációját (Kerepesi és mtsai., 1996).

A kadmium befolyásolja a növények vízháztartását (Barceló és Poschenrieder,

1990; Costa és Morel, 1994), és károsítja a fotoszintetikus rendszert, elsősorban az LHC

II-t (Krupa, 1988; Tziveleka és mtsai., 1999), az I-es és a II-es fotorendszert (Siedlecka

és Baszynsky, 1993; Siedlecka és Krupa, 1996). Brassica napus növényekben a

kadmium csökkentette az összes klorofill- és karotinoidtartalmat (Larsson és mtsai.,

1998). Ezen kívül gátolta a mitokondriális oxidatív foszforilációt, feltehetően a belső

membrán passzív protonáteresztő képességének növelésével (Kessler és Brand, 1995).

A kadmium gátolja a normális H+/K+ ioncserét és a plazmamembrán ATP-áz aktivitását

(Obata és mtsai., 1996), illetve erősen befolyásolja (általában csökkenti) az enzimek

aktivitását, többek közt a glükóz-6-foszfát-dehidrogenázét, a glutamát-dehidrogenázét, a

malát enzimét, az izocitrát-dehidrogenázét (Van Assche és Clijsters, 1990; Mattioni és

mtsai., 1997), a Rubiscoét és a karbonsav-anhidrázét (Siedlecka és mtsai., 1997). 20

μmol Cd észrevehetően emelte a foszfoenolpiruvát-karboxiláz polipeptid mennyiségét,

de a glutamát-dehidrogenáz és a glutamát-szintáz polipeptidek szintézise nem volt

megfigyelhető kukorica (Zea mays) növényekben (Ju és mtsai., 1997). Borsó

növényekben kromatin-módosulásokat figyeltek meg (Hadwiger és mtsai., 1973), ez

alapján feltételezhető, hogy a túlzott mennyiségű kadmium, amely természetes

körülmények között általában nem fordul elő, a „cinkujjakban” képes a cinket

helyettesíteni és így a transzkripciót befolyásolni.
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A kadmium a többi nehézfémhez hasonlóan oxidatív stresszt idéz elő a növényi

sejtekben (Hendry és mtsai., 1992; Somashekaraiah és mtsai., 1992; Stohs és Bagchi,

1995; Hegedűs és mtsai., 2001; Shah és mtsai., 2001; Romero-Puertas és mtsai., 2002),

bár ezekkel ellentétben úgy tűnik, hogy a Cd nem vesz részt közvetlenül az aktív

oxigénformák létrehozásában a Fenton-reakción és/vagy a Haber-Weiss-reakción

keresztül (Salin, 1988). Az aktív oxigénformák (AOF) a molekuláris oxigén részleges

oxidációjával jönnek létre, igen reakcióképesek és erősen oxidatív tulajdonságúak. Ide

soroljuk a szabad gyököket: szuperoxidgyök (O2
•), hidroxilgyök (OH•), perhidroxilgyök

(HO2
•), és azokat a molekulákat, amelyek reakcióik révén szabad gyökök generálására

képesek, például a hidrogén-peroxidot (H2O2) és a szinglet oxigént (1O2). Az egyik

legveszélyesebb szabad gyök, a hidroxilgyök képződhet hidrogén-peroxidból kétértékű

fémionok vagy a redukált ferredoxin hatására a Fenton-reakcióban:

H2O2 + Me2+ → OH⎯ + OH• + Me3+.

A hidroxilgyök képződésének másik útja a Haber-Weiss-reakció, mely során a

hidrogén-peroxid szuperoxidgyökkel redukálódik:

H2O2 + O2
• → OH⎯ + OH• + O2.

Szuperoxidgyök keletkezhet a kloroplasztiszban a fotoszintetikus elektrontranszport

láncban, az I-es és II-es fotorendszerekben az ún. Mehler reakcióban, valamint a

mitokondriális légzési elektrontranszport láncban, és különböző enzimek (aldehid-

oxidáz, xantin-oxidáz, flavin-dehidrogenázok) által katalizált reakciók során:

O2 + e- → O2
•.

Savas környezetben a szuperoxidgyök perhidroxilgyökké alakul.

A növények az oxidatív stressz elleni védelmükre nagyon hatékony antioxidáns

rendszereket fejlesztettek ki, melyek a káros szabad gyököket eliminálják (Elstner,

1982; Mittler, 2002). Az antioxidáns védekezőrendszereket több csoportba oszthatjuk:

(1) antioxidáns enzimek, (2) lipidoldékony, membránhoz kötött antioxidánsok (pl. α-

tokoferol, β-karotin, ubikinon) és (3) vízoldható antioxidánsok (pl. aszkorbinsav,

fenolos vegyületek, glutation). Ezek közül az antioxidáns enzimek nyújtják a
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legaktívabb és leghatékonyabb védelmi mechanizmusokat az oxidatív stressz ellen. Az

antioxidáns enzimek közé soroljuk a katalázt (CAT), a szuperoxid-dizmutázt (SOD), a

peroxidázokat (POD) és az aszkorbát-glutation ciklus enzimeit. A CAT (EC 1.11.1.6) a

H2O2-ot bontja vízre és O2-re. A SOD (EC 1.15.1.1) két szuperoxid gyök (O2
·)

dizmutációját katalizálja, aminek eredményeképpen víz és O2 jön létre. A SOD-nak

számos izoenzime létezik: a MnSOD a mitokondriumban, a FeSOD a kloroplasztiszban,

a Cu,ZnSOD a kloroplasztiszban és a citoszolban fordul elő. A peroxidázok szerves

szubsztrátot (RH2) oxidálnak H2O2-dal oxidált szubsztráttá és vízzé. Az aszkorbát-

glutation ciklus vagy más néven Halliwell-Asada ciklus enzimei közé tartozik az

aszkorbát-peroxidáz (APX), a kloroplasztikus dehidroaszkorbát-reduktáz (DHAR), a

glutation-reduktáz (GR) és a citoszolikus mono-dehidroaszkorbát-reduktáz (MDAR).

Ezek a szuperoxid gyök és a hidrogén-peroxid eliminálását végzik.

A Cd csökkentheti (esetleg növelheti) az antioxidáns enzimek aktivitását.

Napraforgólevelekben (Helianthus annuus) a Cd elősegítette a lipidperoxidációt,

növelte a lipoxigenáz-aktivitást és csökkentette a szuperoxid-dizmutáz, kataláz,

aszkorbát-peroxidáz, glutation-reduktáz és dehidroaszkorbát-reduktáz aktvitását

(Gallego és mtsai., 1996). Phaseolus aureus-ban kadmium-ionok lipidperoxidációt

idéztek elő, csökkentették a kataláz-aktivitást és növelték a gvajakol- és aszkorbát-

peroxidáz-aktivitást (Shaw, 1995). Bab (Phaseolus vulgaris) gyökerekben és levelekben

5 μM Cd emelte a gvajakol- és aszkorbát-peroxidáz-aktivitást és fokozta a

lipidperoxidációt (Chaoui és mtsai., 1997). A kadmium-kezelés jelentősen növelte a

lipidperoxidációt borsónövényekben (Lozano-Rodríguez és mtsai., 1997), ugyanakkor

kadmiummal kezelt sárgarépa növényekben és hajszálgyökerekben nem volt

megfigyelhető a jelenség (Sanità di Toppi és mtsai., 1998 és 1999). Rizs (Oryza sativa

L.) növényekben a kadmium fokozott lipidperoxidációt okozott és a Cd-szint

emelésével észrevehetően növekedett a szuperoxid-dizmutáz és a peroxidáz enzimek

aktivitása (Shah és mtsai., 2001). Árpa (Hordeum vulgare L.) növényekben az 1 és 5

μM Cd-kezelések szignifikánsan növelték a malondialdehid-szintet és fokozták a

szuperoxid-dizmutáz, a peroxidáz és a kataláz aktivitását (Wu és mtsai., 2003). A

kadmium okozta oxidatív stresszre adott válaszreakciók sokfélesége valószínűleg

összefügg mind az alkalmazott kadmium-koncentrációval, mind az adott növényi

sejtekben rendelkezésre álló tiol-csoportok koncentrációjával. A tiol-csoportok

antioxidatív tulajdonságúak, ezért ellensúlyozhatják az oxidatív stressz hatásait

(Pichorner és mtsai., 1993). A kadmium okozta oxidatív stressz és a fitokelatinok,
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valamint a velük kapcsolatban álló tiol-peptidek összefüggéseit vizsgálták egy „levél-

kadmium-kizáró” kenyérbúza fajtában (Ranieri és mtsai., 2005). A levelekben a Cd

kismértékű felhalmozódása (a csekély felszívódás következtében) miatt fellépő stresszt

ellensúlyozta az antioxidáns válasz és a fitokelatinok bioszintézise. Ezzel szemben a

gyökerekben a fitokelatinok és a tiol-peptid vegyületek nagymértékű felhalmozódása

ellenére a Cd meggyengítette a szerv antioxidáns védekezőképességét, amely

számottevő mennyiségű H2O2 képződésében nyilvánult meg, ami az oxidatív stressz

közvetlen kiváltója.

2.5. A környezeti stresszben fontos szerepet játszó biomolekulák

2.5.1. Stresszenzimek

2.5.1.1. Peroxidázok

A peroxidázok (POD, EC 1.11.1.7) különböző anyagok (elsősorban aromás

vegyületek) peroxiddal való oxidációját katalizálják, a hidrogén-peroxid bontásában

játszanak szerepet. Általános egyenlettel a reakció így írható fel:

DH2 + H2O2 (ROOH) = D + 2 H2O (ROH + H2O).

Elektrondonorjuk (DH2) in vivo körülmények között lehet fenol, fenolszármazék, in

vitro pedig számos vegyület, köztük gvajakol vagy pirogallol. A legszélesebb körben

alkalmazott vegyület miatt gvajakol-peroxidáznak is nevezik az ebbe a csoportba

tartozó enzimeket. Az oxidoreduktázok csoportján belül a heminenzimekhez soroljuk a

peroxidázokat, mivel kofaktoruk vas-porfirin komplex (hemin vagy protohem csoport).

Ez a komplex porfirinvázból (négy összkapcsolt porfiringyűrű) és a váz nitrogénjeihez

kapcsolódó vas(III)-atomból áll, amely a peroxidázokban oxidációsszám-változás

nélkül vesz részt a katalízisben. 33 kD tömegű glükoproteidek, főleg növényekben és

baktériumokban fordulnak elő. Működésük lehetővé teszi az oxigén jobb biológiai

kihasználását, mert a hidrogén-peroxidban az oxigén, mint hidrogénakceptor csak félig

hasznosul (Gasztonyi és Lásztity, 1992).

A peroxidáz aktivitásának emelkedését szinte már valamennyi biotikus és

abiotikus stressznél (pl. patogének fertőzése, alacsony hőmérséklet, levegőszennyezés,

nehézfémek) megfigyelték a növényekben (Rabe és Kreeb, 1979; Van Assche és

Clijsters, 1990; Prasad és mtsai., 1994; Blinda és mtsai., 1996). Kadmiummal kiváltott
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oxidatív stressz következtében megnövekedett a peroxidáz-aktivitás búzában (Milone és

mtsai., 2003), rizsben (Shah és mtsai., 2001) és árpában (Hegedűs és mtsai., 2001) is.

2.5.1.2. Aszkorbát-peroxidáz

Az aszkorbát-peroxidázok (APX, EC 1.11.1.11) protohem prosztetikus csoportot

és hemen kívüli vasat is tartalmazó enzimek, melyek az alábbi reakciót katalizálják:

L-aszkorbinsav + H2O2 = dehidroaszkorbinsav + 2 H2O.

A hidrogén-peroxidra nézve nagyobb affinitással rendelkezik, mint a kataláz. Az APX-

izoenzimek aktivitása kimutatható a kloroplasztiszban, a citoplazmában és az

apoplazmatikus térben. Az APX jól elkülönül a klasszikus növényi peroxidázoktól

(Mehlhorn és mtsai., 1996), aminosav-szekvenciája és más molekuláris tulajdonságai

miatt inkább a gombákban előforduló citokróm-c peroxidázokra emlékeztet (Asada,

1992). A kloroplasztiszban kimutatható izoenzimei elektrondonorként szinte kizárólag

az aszkorbinsavat fogadják el, aszkorbinsavmentes közegben rövid élettartamúak,

ellentétben a kevésbé specifikus citoplazmatikus izoenzimekkel, amelyek például a

pirogallolt is képesek oxidálni (Asada, 1992). Az aszkorbinsav-glutation ciklus során a

szuperoxid-dizmutáz katalizálta reakcióban H2O2 keletkezik, amit az APX semlegesít az

aszkorbinsav monodehidroaszkorbáttá (MDHA) oxidálása közben (Foyer és Halliwell,

1976; Nakano és Asada, 1981). A rövid életidejű MDHA vagy aszkorbáttá és

dehidroaszkorbáttá alakul, vagy a tilakoidmembránban közvetlenül aszkorbinsavvá

redukálódik. A redukció történhet fényhez kötött folyamatban, amelyben a ferredoxin

az elektrondonor, vagy az elektrondonorként NADPH-t használó MDHA-reduktáz

enzim hatására. A dehidroaszkorbinsavból a DHA-reduktáz enzim hatására, glutation

terhére regenerálódik az aszkorbinsav. A glutationt a glutation-reduktáz enzim redukálja

NADPH felhasználásával.

Az aszkorbát-peroxidáz aktivitását 0,5 mM Cd2+ koncentráció 32%-kal

csökkentette a kontrollhoz képest napraforgó levél korongokban (Groppa és mtsai.,

2001). Zöld és zöldülő árpa növények gyökereiben a Cd-kezelés emelte az APX

aktivitását. A zöld árpa levelekben növekedett, míg a zöldülő levelekben kezdetben

emelkedett, de 2 napos kezelés után drasztikusan lecsökkent az APX aktivitás a

kadmium-kezelés hatására. A zöld levelekhez képest a zöldülő levelekben sokkal

alacsonyabb volt az APX aktivitás, ami a kloroplasztok fejletlenségével és eltérő
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fejlettségi állapotával állhat összefüggésben. Az enzimaktivitás hirtelen csökkenése

valószínűleg a H2O2 és az aktív oxigénformák megemelkedett szintjének köszönhető

(Hegedűs és mtsai., 2001). A kevésbé érzékeny Ofanto búza levelében a kadmium

koncentráció emelésével nőtt az APX aktivitás, míg az érzékenyebb Adamello

leveleiben a legalacsonyabb koncentrációnál csökkent (0,25 μM). Az Adamello

gyökereiben az enzimaktivitás nőtt a legalacsonyabb Cd-koncentrációnál, de csökkent a

Cd-koncentráció növekedésével. Az Ofanto gyökerekben a 0,25 μM Cd-kezelés 26%-

kal, a 2,2 μM 22%-kal csökkentette az APX aktivitást (Milone és mtsai., 2003).

2.5.1.3. Glutation-reduktáz

A glutation-reduktáz (GR, EC 1.8.1.7) az antioxidáns hatású enzimatikus

védőrendszer helyreállító enzimei közé tartozik, és a glutationt redukálja (Gasztonyi és

Lásztity, 1992). Az aszkorbát-glutation ciklusban a glutation (GSH) képződését a

következő egyenlet szerint katalizálja:

GSSG + NADPH + H+ = 2 GSH + NADP+.

A dimer flavoproteinek (FAD) közé soroljuk, aktivitása függ az aktív centrumaiban

levő redox-aktív diszulfidoktól. Aktivitásának stressz hatására történő növekedését

számos esetben tapasztalták (Esterhauer és Grill, 1978; Foyer és mtsai., 1994; Chaui és

mtsai., 1997; Foyer és mtsai., 1998; Clijsters és mtsai., 1999), ugyanakkor leírták

csökkenését (Gallego és mtsai., 1996) és változatlanságát (Wingsle és mtsai., 1992) is

bizonyos esetekben. Az enzim fokozottabb aktivitása számos stresszhatással szemben

fokozottabb ellenállóságot biztosít (Harper és Harvey, 1978; Foyer és mtsai., 1995;

Kocsy és mtsai., 2000 és 2001), viszont önmagában nem képes az oxidatív stresszel

szembeni ellenállóság javítására, csak ha más antioxidáns hatású enzimek (pl.

szuperoxid-dizmutáz) aktivitása is fokozódik (Malan és mtsai., 1990).

A glutation-reduktáz az aszkorbát-peroxidázzal ellentétes választ adott napraforgó

levél korongokban 0,5 mM kadmium-kezelés hatására. Az enzim aktivitása

kismértékben (kb. 30%) csökkent a kadmium hatására (Groppa és mtsai., 2001).
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2.5.2. Az aminosavak szerepe a növényi stressz-folyamatokban

Az aminosavak a fehérjék építőelemei, illetve más nitrogéntartalmú vegyületek

(pl. nukleinsavak, biogén aminok) prekurzorai. A fő anyagcsere-utakhoz való

kapcsolódásukat, illetve egymás közti átalakulásaikat a 4. ábra szemlélteti.

Az ötvenes években, a papírkromatográfia megjelenése után, elkezdték

tanulmányozni különböző stresszek hatását a növények szabad aminosav-összetételére.

A biotikus stresszhatások egyik első tüneteként a szabad aminosav-összetétel

megváltozását figyelték meg, ami a megzavart aminosav és fehérje anyagcsere

következményeképpen lépett fel. A közelmúltban végzett számos kísérlet arra enged

következtetni, hogy az aminosavak szabályzó- és szignálmolekulák szerepét is betöltik a

növényekben (Rai, 2002).

2.5.2.1. Aminosavak és a vízegyensúly zavarai

A növényekben a környezeti stresszhatások egyes szabad aminosavak és a szabad

prolin felhalmozódását idézik elő. Az akkumulálódott aminosavak ozmolitként

működnek, részt vesznek az iontranszport és a sztómazáródás szabályozásában, a

nehézfémek ártalmatlanításában, befolyásolják az enzimek szintézisét és aktivitását,

illetve a génexpressziót, valamint biztosítják a redox-egyenesúly fenntartását (Rai,

2002).

Singh és mtsai (1972) találtak először összefüggést a prolin felhalmozódása és a

szárazságtűrés között árpa növényekben. Kísérleteikben a szárazságtűrő növények

szabad prolin-felhalmozása többszöröse volt az érzékeny fajtákénak. Ebből arra

következtettek, hogy a prolin nem toxikus ozmolitként működik. A prolin 300-szor

jobban oldódik vízben, mint a többi aminosav, ami szintén alátámasztja ezt a

feltételezést. Ezt követően hasonló összefüggést találtak más kultúrnövényeknél is

(Aspinall és Paleg, 1981), bár a kutatások korai szakaszában néhányan nem találtak

kapcsolatot a prolin-felhalmozás és a szárazságtűrés között (Waldren és Teare, 1974;

Hanson és mtsai., 1977 és 1979; Singh és mtsai., 1985). Hogy milyen mértékben játszik

szerepet a prolin felhalmozódása, mint ozmotikum, az ma még nem teljesen tisztázott.
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4. ábra. Az aminosavak átalakulásai (Lásztity, 1997, módosítva)
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Más szabad aminosavak is felhalmozódtak szárazság következtében, pl.

mungóbabban (Phaseolus mungo) az Asn, az Ala és a GABA (Rai és Bapat, 1977),

Cryptomeria-ban az Arg (Mori és mtsai., 1971), gyapotban az Asp, a Glu és a Gln

(Hanower és Brzozowska, 1975), kukoricában az Asn, az Asp, a Ser és a Gly (Thakur és

Rai, 1982), Iris-ben az Asp és Ala (Paulin, 1972), rizslevelekben a Pro, az Orn, az Arg

és a Glu (Yang és mtsai., 2000). Thakur és Rai (1982) vizsgálta kukoricafajták szabad

aminosav-összetételét ozmotikus stressz alatt és azt figyelték meg, hogy egy toleráns

fajta prolintartalma kb. 4-szeres növekedést mutatott, és mellette más aminosavak is

felhalmozódtak: Asn (4,5×), Ser és Gly (2,2×) és Asp (1,5×). Ezzel szemben az

érzékeny fajta akkumulációs mintázata Pro (3,5×), Asn (5,4×), Ser és Gly (4,2×) volt.

Ez alapján felvetődött a kérdés, hogy miért fontos a prolinnal való összefüggés és

ugyanakkor más aminosavakat miért mellőztek? A kérdésre csak a szabad

aminosavaknak a szárazságtűrésben játszott szerepének kiderítésével lehetett választ

kapni. Tisztázni kellett, hogy a stressz alatt képződő prolin mennyisége, vagy a normál

körülmények esetén mérhető endogén prolinszint-e a döntő a szárazságtűrésben.

Rizsfajtákat vizsgálva bizonyították, hogy a prolinszint összefügg a szárazságtűréssel,

de az érzékenyebb fajta prolin-tartalma normál körülmények között magasabb, mint a

toleránsé (Mali és Mehta, 1977).

A legtöbb stressz szabadgyökök keletkezésével is együtt jár. Az újabb kutatások

arra engednek következtetni, hogy a prolin nem csak egyszerűen ozmolitként

viselkedik, hanem szabadgyök-fogóként is fontos szerepet tölthet be a stressz-

folyamatokban. Maggio és mtsai (1997) prolin túltermelő sárgarépa sejtvonalakon PEG-

gel idéztek elő ozmotikus stresszt. Stressztűrésükben nem különböztek a vadtípusú és a

prolin-túltermelő sejtvonalak a korai növekedési fázisban, bár a prolin-tartalmuk erősen

eltért. A szerzők azt feltételezték, hogy a prolin nem tölthet be fontos szerepet, mint

ozmolit, inkább indirekt módon hat, például gyökfogóként véd az aktív oxigénformák

ellen. Ezt a hipotézist más szerzők is megerősítették. A prolin in vitro körülmények

között hidroxilgyök-fogónak bizonyult, a reakció termékét ugyan nem sikerült

meghatározni, viszont hidroxi-prolin képződhetett a reakcióban (Smirnoff és Cumbes,

1989). A prolin nem lép reakcióba szuperoxid gyökökkel. Alia és mtsai (1995) Brassica

és Cajanus fajokban Zn hatására szabadgyökök képződését tapasztalták, amely

megemelkedett prolinszinttel párosult. Szintén arra következtettek, hogy a prolin

szabadgyök-fogóként viselkedhet. A prolin részt vesz a tilakoidmembránok
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fotokárosodásának csökkentésében is a szinglet oxigén eliminálásával és/vagy

termelődésének visszafogásával (Reddy és mtsai., 2004).

Az exogén aminosavak módosíthatják a membránok permeabilitását és az

ionfelvételt, feltehetőleg leginkább ennek köszönhető, hogy az aminosavak enyhítik a

szárazság- vagy sóstressz káros hatásait. Rajagopal és Sinha (1980) elsőként tudták

késleltetni az ozmotikus stressznek kitett búza hervadását a tápoldatba adagolt prolinnal.

Ezt követően szintén Rajagopal (1981) kívülről adagolt prolinnal csökkentette Vicia

faba sztómáinak konduktanciáját. Megfigyelte, hogy a levelekbe elegendő mennyiségű

exogén prolin tud bejutni. Thakur és Rai (1985) kívülről adagolt aminosavakat

kukoricanövényeknek, és megfigyelte, hogy a prolin mellett az alanin, a szerin és az

aszparagin szintén késleltette a hervadást ozmotikus stressz alatt. A sztómák nyitását az

aminosavak befolyásolják, és az abszcizinsavval és a mannitollal kiváltott

sztómazáródást is vissza tudják fordítani (Sharma és Rai, 1989; Rai és Sharma, 1991).

Kavikishore és mtsai (1995) egy transzgénikus prolin-túltermelő dohányvonallal végzett

kísérletük során azt tapasztalták, hogy a transzgénikus növények jobban növekedtek, és

jobban tűrték az ozmotikus stresszt, mint a vadtípusúak, valamint a növekedési ráta

korrelált a növények prolin-tartalmával. Szintén arra következtettek, hogy a

transzgénikus növényekben a prolin felhalmozódása segített az ozmotikus potenciál

megtartásában és ezért tolerálták jobban a stresszt.

Az ionfelvétel szabályzása gyakran összefüggésben áll a transzmembrán

potenciállal, amit az aminosavak jelentősen befolyásolnak (Grout és Coutt, 1974; Franz

és Tattar, 1981; Kiyosue és mtsai., 1996; Hare és Cress, 1997; Hare és mtsai., 1998). Az

exogén aminosavak hatását vizsgálták már a H+/OH–-transzportra (Rai és Kumari,

1983) Vinca sziromlevelekben és a Ca2+ felvételére bab növényekben (Rana és Rai,

1996). Sóstresszelt árpa (Lone és mtsai., 1987), mungóbab (Kumar és Sharma, 1989;

Kumar és mtsai., 1990) és paradicsom (Tipirdamaz és Karakullucku, 1993) K+-

felvételét módosította a kívülről adagolt prolin és glicin-betain. Mansour (2000) szintén

arra a következtetésre jutott, hogy a nitrogéntartalmú vegyületek (aminosavak, amidok,

kvaterner-ammónium vegyületek és poliaminok) felhalmozódása a sóstressz alatt

kapcsolatban áll a növények sótűrésével, de ez nem bizonyított hipotézis. A tápoldatba

adagolt aminosavak a virágzásra is hatással vannak (Tanaka és mtsai., 1987). Ez a

növények vasfelvételének elősegítésével, illetve gátlásával hozható kapcsolatba.

A prolint in vitro körülmények között enzimvédőnek ajánlják hő, só, alacsony

hőmérséklet és a hígítás káros hatásainak kivédésére (Paleg és mtsai., 1981; Krall és
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mtsai 1989). A fehérjék 3 dimenziós szerkezetének stabilitását a fehérjéket alkotó

aminosavak oldalláncai közötti fellépő hidrofób, hidrofil és ionos kölcsönhatások

biztosítják. A szabad aminosavak (és az exogén aminosavak) kölcsönhatásba tudnak

lépni az oldalláncok kötéseivel, és megváltoztatják az enzimfehérjék konformációját,

így befolyásolják az aktivitásukat. Az aminosav–fehérje kölcsönhatást még nem

vizsgálták oldatban, bár a prolin–fehérje kölcsönhatás feltételezhető, ha a prolin

megvédi az enzimeket a denaturációtól (Schobert, 1977; Schobert és Tschesche, 1978;

Paleg és mtsai 1981; Shah és Dubey, 1998). A prolin, a γ-amino-vajsav, a hidroxi-prolin

és az aszparaginsav kiváló krioprotektánsnak bizonyult kukorica (Zea mays L.)

sejttenyészetben (Withers és King, 1979), a prolin pedig Solanum tuberosum-ban

(Hellergen és Li, 1981).

A prolint összefüggésbe hozták a génexpresszió szabályzásával is (Kiyosue és

mtsai., 1996; Hare és Cress, 1997; Iyer és Caplan, 1998). A prolin destabilizálta a DNS-

hélixet és csökkentette a DNS olvadáspontját. A növekvő prolin-koncentráció növelte

az érzékenységet az S1-nukleázokkal szemben és csökkentette a DN-áz I-gyel szemben.

A prolin részlegesen ellensúlyozta a NaCl és a spermidin hatását a DNS stabilitására

(Rajendrakumar és mtsai., 1997).

Számos növényfaj mutat prolin-felhalmozódást nehézfémek hatására (Alia és

Saradhi, 1991; Bassi és Sharma, 1993a,b; Costa és Morel, 1994; Talanova és mtsai.,

2000). Fém-toleráns Deschampsia és Silene populációknak normál körülmények között

magasabb a prolinszintje, mint a nem toleráns változatoknak (Smirnoff és Stewart,

1987; Schat és mtsai., 1997). Smirnoff és Stewart (1987) nem fém-toleráns

Deschampsia egyedekben nagy mennyiségű prolint mért fémstressz alatt, ellenben a

toleráns egyedekkel. Később nem toleráns Silene vulgaris leveleiben nagymértékű

prolin-felhalmozódást tapasztaltak Cu, Zn és Ni hatására. Normál körülmények között a

toleráns Silene fajok 5-6-szor több prolint tartalmaztak (Schat és mtsai., 1997).

Tisztázódott, hogy a nagyfokú prolin-akkumuláció a fém hatására fellépő vízhiány miatt

lépett fel, mert amikor a növényeket magas relatív páratartalom mellett tartották és

nehézfémmel kezelték, nem lépett fel vízhiány, és a növények nem akkumuláltak

prolint. Vizsgálták a prolin kelátképzését is, amely a növények nehézfémekkel

szembeni védelmében szintén szerepet játszhat. Sharma és mtsai (1998) a glükóz-6-

foszfát-dehidrogenáz és a nitrát-reduktáz aktivitását tudták prolinnal megvédeni in vitro

körülmények között a kadmium és a cink gátló hatásával szemben. Ezt a prolin-fém

komplex kialakulásával magyarázták. A réz a fém-toleráns Armeria esetén szintén egy
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Cu-prolin komplexet képzett (Farago és Mullen, 1979). A Ni-hisztidin és a Zn-

aszparagin komplex szintén szerepet játszhat a nehézfémekkel szembeni védelemben

(Smirnoff és Stewart, 1987; Krammer és mtsai., 1996). Ezek alapján a növényekben az

aminosavaknak fontos szerep juthat a fém-toxicitás szabályozásában.

2.5.3. A poliaminok szerepe a növényi stressz-folyamatokban

Az aminosavakból enzimes dekarboxilezéssel biogén aminok keletkeznek, az

alifás biogén aminokat nevezzük poliaminoknak. A poliaminok a növények

fejlődésének fontos szabályzói, melyek különféle környezeti stresszhatásokra

(tápanyaghiány, ozmotikus stressz, sóstressz, hő, alacsony hőmérsékleti stressz, hipoxia,

környezeti szennyezők) felhalmozódnak a növényekben.

A spermidin (Spd) és a spermin (Spm) poliaminok, valamint prekurzoruk, a

diamin putreszcin (Put) minden növényi sejtben előforduló kisméretű alifás aminok

(Bouchereau és mtsai., 1999). A növényi szervezetekben betöltött szerepük, az állati

sejtekhez és a baktériumokhoz hasonlóan, a sejtosztódás és a differenciálódás

szabályzása (Heby, 1981; Marton és Morris, 1987; Kumar és mtsai., 1997). Altman és

mtsai (1977) kísérletükben megfigyelték, hogy a kukorica protoplasztok öregedését

késleltették a poliaminok. A poliamin prekurzorok, pl. az arginin és a lizin szintén

késleltették az öregedést. Az eredményeiket úgy értelmezték, hogy az aminosavak

átalakultak poliaminokká, amelyek aztán öregedésgátlónak bizonyultak, bár az arginin

és a lizin közvetlen hatását az öregedésre nem zárhatjuk ki. Korábban Shibaoka és

Thimann (1970) Avena coleoptil-ban különbözőképpen tudták befolyásolni az öregedést

aminosavakkal. Az L-szerin elősegítette az öregedést, sőt még antikinetinként is

viselkedett. A szerin hatása ellentétes volt az argininéval.

A poliaminok bázikus molekulák, fiziológiás pH-n pozitív töltésűek (Takeda és

mtsai., 1983). Erősen kötődnek in vitro körülmények között a negatív töltésű

nukleinsavakhoz (Feurstein és Marton, 1989), savas foszfolipidekhez (Tadolini és

mtsai., 1985) és sokféle fehérjéhez, köztük számos enzimhez is, melyek aktivitását

közvetlenül a poliaminok kötődése szabályozza (Carley és mtsai., 1983). Ezek az ionos

kölcsönhatások a makromolekulák szerkezetének és funkcióinak szabályzásában, illetve

in vivo szintézisében is fontos szerepet töltenek be (Jacob és Stetler, 1989).

A növényi és bakteriális poliaminok bioszintézisének első lépése az ornitin vagy

az arginin dekarboxilezése, az ornitin-dekarboxiláz vagy az arginin-dekarboxiláz

hatására. A Spd és a Spm egy aminopropil-csoport kapcsolódásával jön létre Put-ből,
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illetve Spd-ből, a spermidin-szintáz és a spermin-szintáz enzimekkel katalizált

reakciókban. Az aminopropil-csoportot az S-adenozilmetioninból az S-

adenozilmetionin-dekarboxiláz enzim hasítja le. A poliaminok és az etilén szintézise az

S-adenozilmetioninon keresztül kapcsolódik össze. A poliaminok és az etilén gátolják

egymás bioszintézisét, mivel ugyanaz a prekurzoruk (Kushad és Dumbroff, 1991).

Számos hasonló vegyület, pl. kadaverin is előfordul a poliaminokon kívül a

növényekben (5. ábra).

Mint bármely más növényi növekedés-szabályzó esetén, az intracelluláris szabad

poliamin mennyisége sem csupán a szintézistől függ, hanem befolyásolják a poliamin-

lebontási folyamatok (oxidatív deaminálás), a poliamin-konjugáció és a poliamin-

transzport is.

A poliaminokat (diaminok és poliaminok) az amin-oxidázok oxidatívan

deaminálják. Az amin-oxidázok lehetnek réz diamin-oxidázok, amelyeknek a

diaminokhoz nagyobb a szubsztrátspecifitásuk és flavoprotein poliamin-oxidázok,

amelyek a Spd-t és a Spm-t oxidálják a szekunder amino-csoportjukon (Tiburico és

mtsai., 1997).

A természetben a poliaminok általában szabad formában fordulnak elő, de

összekapcsolódhatnak kis molekulákkal, például aromás karbonsavakkal,

leggyakrabban fahéjsavval (konjugált forma) és különböző makromolekulákkal, például

fehérjékkel (kötött forma) (Martin-Tanguy, 1997).

A magasabb rendű növényekben a poliamin-anyagcsere a külső környezeti

tényezőktől függően változik. A poliaminok közreműködnek a növények

patogénfertőzésekor fellépő molekuláris szignálfolyamatokban (Martin-Tanguy, 1987;

Walters, 2003). Másrészt régóta ismert, hogy a legmarkánsabb változásokat az abiotikus

stresszhatások okozzák a növényi sejtek poliamin-tartalmában (Flores, 1991).

Nyilvánvaló, hogy a nitrogén- és poliamin-anyagcserében a legnagyobb eltolódások

akkor következnek be, amikor a növények tápanyaghiányban szenvednek, vagy

ozmotikus stressznek, illetve légköri szennyezőknek vannak kitéve. A kutatások főként

a külső hatásra megváltozó szabad poliaminok szintjének és a bioszintetikus enzimek

aktivitásának változására koncentráltak (Bouchereau és mtsai., 1999; Simon-Sarkadi és

mtsai., 2001; Groppa és mtsai., 2001 és 2003). Az alacsony hőmérsékleti stressz

tűrésében feltehetően a spermidin kap szerepet uborka növényekben (Shen és mtsai.,

2000).
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5. ábra. A poliaminok szintézise (Kushad és Dumbroff, 1991, módosítva)
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Hidegedzés hatására búzanövényekben spermin, spermidin, putreszcin és agmatin

volt kimutatható, a spermin és az agmatin jó indikátorai a hideg-érzékenységnek

(Simon-Sarkadi és mtsai., 2001). Ozmotikus stressznek kitett búza kalluszokban

genotípustól függő választ kaptak, a putreszcin- és a kadaverintartalom mutatott

jellegzetes változásokat a vizsgált fajtákban (Simon-Sarkadi és Galiba, 1988).

Ozmotikus és sóstressz indukálta poliamin akkumulációt hasonlítottak össze szárazság-

és sótűrő búzafajtákban és diszómás szubsztitúciós vonalakban (Galiba és mtsai., 1993).

A vizsgált szövettenyészetekben a putreszcin, a spermidin és a spermin fordult elő. A

mannitollal kiváltott ozmotikus stressz következtében a putreszcin koncentrációja

minden fajtában, a kadaveriné pedig két fajtában emelkedett, míg a sóstressz hatására az

érzékeny fajtákban a spermidin titer jobban emelkedett, mint a toleránsokban.

Megállapították, hogy az ozmotikus stressz következtében indukálódó spermidin

akkumulációja valószínűleg az 5A és a 7A kromoszómákon, a kadaverin bioszintézise

az 5B kromoszómán lokalizált. A kadmium és a réz okozta oxidatív károsodás hatására

szintetizálódó poliaminok antioxidáns tulajdonságát vizsgálták napraforgó és búza

levelekben (Groppa és mtsai., 2001 és 2003). A putreszcin és a spermidin

koncentrációját a réz- és a kadmium-kezelések (0,5 mM) eltérő mértékben

csökkentették, a sperminé nem változott a kezelések hatására napraforgó levelekben

(Groppa és mtsai., 2001). Búzalevélben mindkét fém növelte a putreszcin-tartalmat, a

kadmium nagyobb mértékben, mint a réz, és a spermin-tartalom mindkét fém esetében

kb. 40%-kal csökkent (Groppa és mtsai., 2003).

A konjugált és kötött poliaminok a növények fejlődési folyamataiban, például a

virágzásban, a reprodukcióban és a gyökérképződésben töltenek be fontos szerepet

(Martin-Tanguy, 1997).

2.5.4. Fenolos vegyületek

A fenolos vegyületek közé változatos szerkezetű molekulákat sorolunk,

melyeknek közös tulajdonsága, hogy az aromás gyűrű(k) egy vagy több hidrogénjét

hidroxil-csoport helyettesíti. Ide tartoznak az egyértékű és a kétértékű fenolok, a

polifenolok, köztük a flavonoidok és a tanninok. A fenolos vegyületek a növények

másodlagos anyagcseretermékei, könnyen oxidálódnak és részt vesznek az oxidatív

stressz elleni védelemben (Winkel-Shirley, 2002). A biológiai rendszerekben

antioxidáns, kelátképző, redukáló és gyökfogó szerepet töltenek be (Ghiselli és mtsai.,

2000; Chandra és mtsai., 2000), bár egyes polifenolok prooxidáns aktivitása is ismert
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(Galati és mtsai., 2002; Labieniec és mtsai., 2003). Jellemzően a szuperoxid-anion

(Robak és Gryglewski, 1988) és a hidroxilgyök (Hanasaki és mtsai., 1994)

eliminálásában vesznek részt, mert képesek hidrogénatomot átadni a szabadgyököknek.

Szintézisük a pentóz-foszfát ciklust és a sikiminsav utat követő fenil-propanoid

anyagcsereúton történik. Ennek legfontosabb enzime a fenilalanin-ammónia-liáz, mely

az L-fenilalanint deaminálja transz-fahéjsav keletkezése közben. Ez utóbbi a fenolos

vegyületek biosziontézisének fő intermedierje. Feltehetően létezik egy prolinhoz kötött

pentóz-foszfát út, mert a prolin stimulálja a glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz aktivitását és

ezen keresztül a fenolos vegyületek képződését is (Shetty és mtsai., 2002).

Számos fenolos vegyület mutat fertőzésgátló hatást, és így a növényeknek egy

bizonyos fokú ellenállóképességet biztosítanak a patogén mikroorganizmusokkal

szemben. A növényekben különféle abiotikus stresszhatások következtében figyelték

meg az oldható fenolos vegyületek felhalmozódását. Így például hő és hideg hatására

paradicsomban és görögdinnyében (Rivero és mtsai., 2001), ózon hatására szőlőben

(Sgarbi és mtsai., 2003), UV-fény hatására Vicia faba növényekben (Shetty és mtsai.,

2002), foszfáthiány okozta stressz hatására bab növényekben (Malusà és mtsai., 2002),

és bórtöbblet következtében szója növényekben (Ghanati és mtsai., 2005).

Arborétumból származó egyedekkel szemben a nehézfémekkel szennyezett területre

ültetett Ginkgo fák nagy mennyiségben halmoztak fel fenolos vegyületeket (Stefanovits-

Bányai és mtsai., 2002).
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3. Célkitűzés

Munkám célja eltérő szárazságtűrésű búza genotípusok (Triticum aestivum L.)

kadmium okozta stresszre adott válaszreakcióinak összehasonlítása volt.

Kísérleteim során arra kerestem a választ, hogy a kiválasztott genotípusok

megkülönböztethetőek-e igen alacsony, illetve extrém magas Cd-koncentrációkra adott

válaszreakcióik alapján.

Az ellenőrzött körülmények között vízkultúrában nevelt búzanövények fontosabb

növekedési jellemzői (levél és gyökér hossza, tömege, szárazanyag-tartalma) és

biokémiai paraméterei (szabad aminosavak, poliaminok, stresszenzimek, összes fenol és

kémiai elemek) szolgáltatták az összehasonlítás alapját.



42

4. Anyagok és módszerek
4.1. A növényi minták

A búza genotípusokat (Triticum aestivum L.) szárazságtűrésük ismeretében

választottam ki: a Chinese Spring mérsékelten szárazságtűrő (Galiba és mtsai., 1989;

Galiba és mtsai., 1993; Kerepesi és mtsai., 1998) a Cappelle Desprez szárazság-

érzékeny (Galiba és mtsai., 1989; Nagy és Galiba, 1995). Mindkét genotípust

tesztnövényként alkalmazzák a gabonakutatásban.

A növényeket csírázás után (25°C, 4 nap) csipesz segítségével ültettem ki 0,5 L-es

edényekbe (15 növény/edény) és a stressz-kezelés előtt 4 hétig neveltem feles

koncentrációjú, módosított Hoagland-tápoldatban (6. táblázat) (Nagy és Galiba, 1995),

fitotronban (PGV-36 kamra, Conviron, Winnipeg, Kanada) kora tavaszi programon,

10/14°C (éjszaka/nappal) hőmérséklet, 76-68% relatív páratartalom és 16 órás

megvilágítás (max. 270 μmol m-2 s-1) mellett. Az 5-6. héten a hőmérsékletet 13/17°C-ra

(éjszaka/nappal) emeltem (6. ábra).

Az 5. héten 7 napra nehézfém-stressznek tettem ki a növényeket: 10-7 M és 10-3 M

koncentrációban kadmium(II)-acetátot adagoltam a tápoldatba. A stressz-kezelést egy 7

napos regenerációs szakasz követte: a növényeket kontroll tápoldatba tettem át, amely

nem tartalmazott kadmiumot. A kontroll növények a kísérlet során azonos körülmények

között növekedtek, de kadmium-kezelés nélkül.

Mintavétel a 7 napos kezelés és a 7 napos regeneráció után történt (a kontrollból a

kezelést megelőzően is). Mintavételkor egy-egy edényben nevelt 15 növény gyökerét és

leveleit külön-külön feldolgozva (a bokrosodási csomó kivételével), aprítás után kaptam

homogén mintát, a további analízisekhez ebből történtek a párhuzamos mintavételek.
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6. táblázat. A feles erősségű Hoagland-tápoldat összetétele

1 L feles erősségű Hoagland-tápoldathoz (pH = 5,8) szükséges törzsoldatok:
makro törzsoldat 50 mL
mikro törzsoldat 0,125 mL
RM II törzsoldat 10 mL

makro törzsoldat összetétele 1 L-re számítva, desztillált vízben oldva
KNO3 5,055 g
Ca(NO3)2⋅4 H2O 11,81 g
MgSO4⋅7 H2O 4,932 g
KH2PO4 1,361 g

mikro törzsoldat összetétele 100 mL-re számítva, desztillált vízben oldva
H3BO3 286 mg
MnCl2⋅4 H2O 362 mg
ZnSO4⋅7 H2O 22 mg
Na2MoO4⋅2 H2O 12 mg
CuSO4⋅5 H2O 8 mg

RM II törzsoldat összetétele 1 L-re számítva, desztillált vízben oldva
Na-Fe(III)-EDTA (C10H12FeN2NaO8) 4 g

4.2. Módszerek

4.2.1. A növekedési jellemzők meghatározása

Hossz. Az egyes növények leghosszabb levelének és gyökerének hosszát mm-ben

adtam meg.

Friss tömeg. Az egyes növények leveleinek, illetve gyökereinek (gyökér esetén

desztillált vizes lemosás és papírtörölközőn való szárítás után) tömegét analitikai

mérlegen mértem.

Száraz tömeg. A friss tömeg és a szárazanyag-tartalom szorzata.

Szárazanyag-tartalom. 15 növény levelét, illetve gyökerét homogenizálás után 70°C-

os szárítószekrényben 4 napig szárítottam, 2,0000-5,0000 g körüli friss tömeg

beméréssel. A friss és a száraz tömeget analitikai mérleggel mértem.

Számítása: szárazanyag-tartalom = száraz tömeg/friss tömeg × 100
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A csíranövények kiültetéskor

Pár napos csíranövények
Chinese Spring Cappelle Desprez

Néhány hetes búzanövények a fitotron kamrában

6. ábra. A búzanövények fejlődése



45

4.2.2. A szabad aminosavak meghatározása

4.2.2.1. Mintaelőkészítés

A szabad aminosavakat perklórsavas extrakcióval vontam ki a növényekből.

0,5000 g homogén, aprított friss növényi részt (levél/gyökér) 3,0 cm3 7%-os

perklórsavval rázógépen 1 órán át extraháltam szobahőmérsékleten. Ezután redős

szűrőn, majd 0,45 és 0,22 μm-es membránszűrőkön (Millex-HV Syringe Driven Filter

Unit, PVDF Durapore, Non-Sterile, 0,45 μm/13 mm és 0,22 μm/13 mm, Millipore

Corp., USA) szűrtem a mintákat. A szabad aminosavakat a folyadékfázisból határoztam

meg. Két független párhuzamost analizáltam.

4.2.2.2. Kromatográfiás meghatározás

A szabad aminosavakat ioncserés folyadékkromatográfiával, Biotronik LC3000

(Németország) automatikus aminosav analizátorral (7. ábra) határoztam meg, oszlop

utáni ninhidrin-származék képzéssel. A módszert elsőként Galiba és mtsai. (1992)

alkalmazták hasonló minták analízisére.

A kromatográfiás paraméterek az alábbiak voltak:

BTC 2410 kation cserélő töltet (125 × 4 mm)

reaktor hőmérséklet: 135°C

eluens áramlási sebessége: 0,2 cm3/min

detektálás: 570 nm és 440 nm

minta térfogata: 20 μL

Biotronik 4-puffer rendszer (A, B, C, D).

7. ábra. BIOTRONIK LC3000 automatikus aminosav analizátor
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4.2.3. A poliaminok meghatározása

4.2.3.1. Mintaelőkészítés

A szabad aminosav analízishez előkészített minták 400 μl-éhez 400 μl telített

Na2CO3-ot, majd 800 μl 0,5 g/L koncentrációjú acetonos danzil-kloridot (Merck,

Darmstadt, Németország) adtam. A mintákat egy éjszakán át sötét helyen tároltam,

majd 200 μL 100 g/L koncentrációjú prolin oldatot adtam hozzájuk. Fél órás sötét

helyen való tárolás után 2 × 400 μL toluollal (Sigma-Aldrich, Németország) 30 mp-ig

extraháltam, a vizes és a szerves fázis szétválása után a szerves felülúszót

mikrofecskendővel (500 μL, SGE, Ringwood, Victoria, Ausztrália) leszívtam, és

toluollal ismert térfogatra egészítettem ki. A 7 biogén amin standard (agmatin, spermin,

spermidin, putreszcin, kadaverin, hisztamin, tiramin) (Sigma, St Louis, MO, USA)

keverékét (100 μg/cm3) a mintákkal azonos módon danzileztem és 5, 10 és 20-szoros

hígításait vittem fel a réteglapokra. A mintákból és a standardokból 10 μL-t vittem fel

20 cm × 20 cm-es három oldalán lezárt szélű HPTLC szilikagél réteglapra (5548 Silica

60 F254, Merck, Németország) egy 10 μL-es mikrofecskendővel (Simon-Sarkadi és

Galiba, 1988). Két független párhuzamos mintát analizáltam.

4.2.3.2. Kromatográfiás meghatározás

A poliaminok danzil-származékait OPLC eljárással választottam el, egy Personal

OPLC BS 50 típusú (OPLC-NIT Kft., Magyarország) automatikus kromatográfiás

készülékkel (8. ábra), túlfuttatással és lépcsős gradiens elúcióval. A réteglapok

kifejlesztése két eluenssel történt – az A eluens összetétele n-hexán–n-butanol–

trietilamin = 90 + 10 + 9,1 (V/V%), a B eluens összetétele n-hexán–n-butanol = 8 + 2

(V/V%) volt (Sigma-Aldrich, Németország). Az eluenseket állandó áramlási

sebességgel folyamatosan továbbította a pumparendszer (Kovács és mtsai., 1998).

A készülék beállításai az alábbiak voltak:

külső nyomás: 50 bar

eluens áramlási sebessége: 500 μL/min

gyors térfogat: 200 μL

A eluens térfogata: 11 500 μL

B eluens térfogata: 800 μL

A* eluens (öblítés) térfogata: 800 μL

futtatási idő: 1576 s.
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A danzil-aminok off-line kvantitatív értékelése fluoreszcens denzitometriával λex = 313

nm-en és λem > 400 nm-en, a csúcsterület alapján történt egy Camag (Muttenz, Svájc)

TLC Scanner3 denzitométer és CATS 4 (V 4.05) szoftver segítségével.

8. ábra. Personal OPLC BS50 automatikus kromatográfiás készülék

4.2.4. A stresszenzimek aktivitásának meghatározása

4.2.4.1. Növényi sejtmentes szövetkivonat készítése

Mindhárom vizsgált enzim (gvajakol-peroxidáz, aszkorbát-peroxidáz és glutation-

reduktáz) aktivitásának meghatározása a növényi szövetek sejtmentes extraktumából

centrifugálás után (10000× g, 30 perc, 4 °C) történt. A centrifugálást megelőzően a

levágott növényi részeket (levél, illetve gyökér) háromszoros mennyiségű izoláló

pufferben kvarchomok segítségével homogenizáltam. Az izolálópuffer összetétele: 0,1

M K-foszfát puffer (pH 7,8), 1 mM fenil-metil-szulfonil-fluorid, 2 mM dietilén-triamin-

pentaecetsav, 1 mM ditiothreitol és 5 mM aszkorbinsav volt (Pandolfini és mtsai., 1992,

módosítva).

A méréseket Varian DMS 100S UV/VIS spektrofotométeren, kinetikai elven

végeztem. A reakciót az enzim hozzáadásával indítottam. Az aktivitásokat μkat ill.

nkat/g friss tömegben fejeztem ki.

4.2.4.2. Gvajakol-peroxidáz (EC 1.11.1.7)

A gvajakol szubsztrátból keletkező tetragvajakol termék keletkezését a 470 nm

hullámhossznál bekövetkező (ε = 26,6 mmol-1cm-1) abszorbancia-változás követésével

határoztam meg Chance és Maehly (1955) alapján, módosítva. A módosított
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reakcióelegy 3,33 mM gvajakolt, 100 mM Tris-acetát (pH 6,0) puffert és 1 mM H2O2-ot

tartalmazott.

4.2.4.3. Aszkorbinsav-peroxidáz (EC 1.11.1.11)

Az aszkorbinsav szubsztrát enzimkatalizálta oxidációját a 290 nm

hullámhossznál (ε= 2,8 mmol-1 cm-1) történő abszorbancia-változás követésével mértem

(Nakano és Asada, 1981). A reakcióelegy: 0,1 M Tris-acetát (pH 7,5), 0,25 mM

aszkorbinsav és 0,5 mM H2O2 elegye volt.

4.2.4.4. Glutation-reduktáz (EC 1.8.1.7)

Az oxidált glutationt a glutation-reduktáz NADPH felhasználásával redukálja, s

az így keletkezett redukált glutation tiol-csoportjai diszulfid kötést létesítenek az 5,5'-

ditio-bisz-(2-nitrobenzoesav)-ból felszabaduló 2-nitro-5-tiobenzoát-anionnal, melynek

képződése a 412 nm-en (ε= 14,15 mmol-1 cm-1) mért fényelnyeléssel követhető (Smith

és mtsai., 1988). A reakcióelegy: 75 mM Na-K-foszfát puffer (pH 7,5), 0,15 mM

DTPA, 0,75 mM DTNB, 0,1 mM NADPH és 0,5 mM GSSG volt.

4.2.5. Az összes fenoltartalom meghatározása

A galluszsavra vonatkoztatott összes fenol-tartalmat spektrofotometriás úton

(Varian DMS 100S UV/VIS) λ = 760 nm-en Singleton és Rossi (1965) módszere

alapján határoztam meg. Az eredményeket mg/g friss tömegre adtam meg.

4.2.6. A kémiai elemtartalom meghatározása

4.2.6.1. Mintaelőkészítés

0,2000 g tömegű homogén, szárított (4 nap, 70 °C) növényi mintát (levél/gyökér)

2 cm3 cc. HNO3-val és 2 cm3 H2O2-dal teflon (PTFE) bombában óvatosan

összekevertem. Nyitott fedővel egy éjszakára állni hagytam, hogy a keletkező nitrózus

gázok eltávozzanak. A következő napon a lezárt teflon bombákat kuktában, nyomás

alatt a forrás után 30 percig roncsoltam (max. bombanyomás: 202 kPa). A 30 perces

roncsolás után hagytam kihűlni a teflon bombákat, majd ionmentes vízzel 10 cm3-re

jelig töltöttem őket.
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4.2.6.2. Meghatározás

A meghatározás induktív csatolású plama-atomemissziós spektroszkópiával

történt, ICP-AES Thermo Jarrel Ash ICAP 61 (Thermo Jarrel Ash Corp., Franklin, MA,

USA) berendezés segítségével.

A kísérleti paraméterek az alábbiak voltak:

Rf generátor frekvenciája: 27,12 MHz

Rf generátor teljesítménye: 1,05 kW

plazma gáz (argon) áramlási sebessége: változó

mintabeviteli gáz áramlási sebessége: 0,5 dm3/min

hűtőgáz áramlási sebessége: 15 dm3/min

mintabeviteli sebesség: 2 cm3/min

megfigyelési magasság: 16 mm

A felhasznált vegyszerek listáját az eredet és a minőség megjelölésével a Függelék

tartalmazza (F14. oldal).

4.2.7. Az alkalmazott statisztikai módszerek

Az eredmények statisztikai értékelése STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., Tulsa, OK,

USA) és SPSS for Windows 11.0.1 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) programokkal

történt.

A kísérletezés célja annak kiderítése volt, hogy van-e különbség a stressztűrésben

a fajták, a kezelések és a mintavételi időpontok között, és e faktorok között fennáll-e

kölcsönhatás. A stressztűrést függő változóként a szabad aminosav- és poliamin-

tartalommal jellemeztem. A kísérleti terv 3 faktoros keresztosztályozás volt (2 fajta×3

kezelés×2 időpont).

Az analízisekhez igényelt mintamennyiség azt kívánta meg, hogy az egy

edényben nevelt 15 növényből egyetlen homogén mintát készítsek (különválasztva a

leveleket és a gyökereket). A szabad aminosavak, a poliaminok, a fenolos vegyületek

koncentrációjának és a stresszenzimek aktivitásának meghatározásához 2 független

párhuzamos, az elemtartalom és a szárazanyag-tartalom meghatározásához egy-egy

minta analizálására volt lehetőség. A technikai akadályok és az analízisek magas

költsége nem tették lehetővé az egy edényen belül nevelt egyedek közti eltérések

vizsgálatát.
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A fő elemzési módszer a varianciaanalízis (ANOVA) volt. A kezelt mintáknak a

kontrolltól való eltérését tervezett összehasonlítással vizsgáltam. A hibák normális

eloszlása, a varianciák homogenitása és a hibák függetlensége a varianciaanalízis

feltételei. A függetlenséget randomizálással biztosítottam, a normális eloszlást és a

homogenitást a reziduumok vizsgálatával ellenőriztem.

A reziduumok normális eloszlását Gauss-háló segítségével grafikus módszerrel

vizsgáltam. Ha a pontok az 1 meredekségű egyenes közelében helyezkednek el, és

kiugró érték vagy szisztematikus eltérés nem figyelhető meg, az adatok normális

eloszlásúnak tekinthetők. A kapott Gauss-hálók alapján elfogadtam, hogy az adatok

normális eloszlásúak.

A varianciák homogenitását a reziduumokra végzett Bartlett-próbával vizsgáltam.

Ha p>0,05 értéket vesz fel, a próba szerint az adatok nem mondanak ellent annak a

nullhipotézisnek, hogy a minták azonos varianciájú sokaságból származnak.

Amennyiben az adatok ellentmondtak a nullhipotézisnek, nem folytattam a statisztikai

értékelést.

Az elemtartalom és a szárazanyag-tartalom értékelése Duncan teszttel történt.

Korrelációanalízissel vizsgáltam a növekedési jellemzők és a kadmiumtartalom

közötti lineáris kapcsolat szorosságát 95 %-os szignifikanciaszinten.
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5. Eredmények és értékelés
5.1. A növények növekedési jellemzőinek változása Cd-kezelés hatására

A kadmium-mérgezés legjellemzőbb tünetei közé tartozik a törpenövekedés és a

sárgulás (Das és mtsai., 1997). Kadmium hatására a növényállományok habitusa

szemmel láthatóan megváltozott, a törpenövekedést és a sárgulást is észleltem a

búzanövényeken (9. és 10. ábra).

7 napos kezelés után

     kontroll                        10-7 M Cd        kontroll                    10-3 M Cd

7 napos regeneráció után

         kontroll                        10-7 M Cd                kontroll                   10-3 M Cd

9. ábra. A Chinese Spring habitusának változása a kadmium-kezelések hatására
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7 napos kezelés után

             kontroll                    10-7 M Cd         kontroll                        10-3 M Cd

7 napos regeneráció után

            kontroll                   10-7 M Cd              kontroll                 10-3 M Cd

10. ábra. A Cappelle Desprez habitusának változása a kadmium-kezelések hatására

5.1.1. A növények hosszának változása Cd-kezelés hatására

A kadmium okozta növekedésgátlás mértéke legegyszerűbben a növény levél- és

gyökérhosszával jellemezhető. A mérsékelten toleráns fajta (CS) levelének hossza

mindkét kadmium-kezelés hatására szignifikánsan csökkent, míg a Cappelle Desprez

(CD) levelének hossza a kisebb kadmium koncentrációnál a regeneráció után érdekes

módon növekedést mutatott, a nagyobb koncentrációnál pedig mind a kezelés, mind a

regeneráció után szignifikánsan csökkent (11/A. ábra).

A Chinese Spring (CS) gyökérhossza a 7 napos 10-7 M Cd-kezelés után

szignifikáns csökkenést mutatott. A 10-3 M koncentrációnál a kezelés és a regeneráció
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után egyaránt csökkent (11/B. ábra). Ezzel szemben az érzékeny fajta gyökérhossza

csak a 10-3 M Cd-stresszt követő regeneráció alatt csökkent szignifikánsan.

11. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek (A) és gyökerek (B)

hosszának [cm] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7

napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és *** a kontrolltól való

szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és p<0,001

szignifikanciaszinteken

5.1.2. A növényi biomassza változása Cd-kezelés hatására

A 10-3 M kadmium-kezelés mindkét búzafajta levelének (CS: -51%; CD: -43%) és

gyökerének (CS: -53%; CD: -46%) friss tömeg-csökkenését okozta (12. ábra). A  10-3

M Cd-koncentrációnál a biomassza csökkenése már a 7 napos kezelést követően is igen

jelentős volt, de a regenerációs szakaszban ez még tovább fokozódott (a kontrollhoz

képest a levélben: CS: -57%, CD: -72%; a gyökérben: CS: -54%, CD: -64%).
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12. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek (A) és gyökerek (B)

friss tömegének [g] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M kadmium-kezelést (s)

és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és *** a kontrolltól való

szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és p<0,001

szignifikanciaszinteken

A kadmium hatására fellépő biomassza csökkenést, a friss tömegnél megfigyelt

tendenciához hasonlóan, a száraz tömeg változása is megerősíti. A két búzafajta

növekedését összehasonlítva a legnagyobb különbség a regeneráció során jelentkezett a

10-3 M Cd-koncentrációnál, ahol a levelek száraz tömege 45%-kal csökkent az érzékeny

fajtában, míg a mérsékleten toleráns genotípus levelének száraz tömege nem változott

jelentősen. (F5. oldal: F1. táblázat)

5.1.3. A növények szárazanyag-tartalmának változása Cd-kezelés hatására

A szárazanyag-tartalom csak a levélben a 10-3 M Cd kezelés után nőtt meg

szignifikánsan és a regeneráció során mindkét fajtánál tovább növekedett, különösen a

mérsékelten toleráns CS-nél (CS: 1,6×; CD: 1,2×) (7. táblázat).
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7. táblázat. A Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek és gyökerek

szárazanyag-tartalmának [%] változása a kadmium-kezelések hatására.

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cdnövényi

rész fa
jt

a

% % % % % % %
CS 15,77 10,90 10,09 14,18* 10,17 10,01 21,99*levél
CD 12,68 13,17 11,12 15,60* 11,73 11,69 19,43*
CS 8,08 9,64 10,26 10,50 9,04 9,45 12,32gyökér
CD 10,16 8,48 9,95 10,94 9,05 8,11 9,38

A *-gal jelölt értékek Duncan teszt alapján p<0,05 szignifikanciaszinten különböznek a kontrolltól.

5.2. A növények szabad aminosav-tartalmának változása Cd-kezelés hatására

A domináns szabad aminosavak, amelyek az összes szabad aminosav-tartalomnak

kb. 70%-át tették ki, mindkét búzafajtában az aszparaginsav (Asp), a szerin (Ser+), a

glutaminsav (Glu), az alanin (Ala), az arginin (Arg) és a γ-amino-vajsav (GABA)

voltak. A szerin, a treonin, az aszparagin és a glutamin a kromatográfiás körülmények

miatt együtt eluálódott, ezért kapták a „Ser+” jelölést.

A Chinese Spring összes szabad aminosav-tartalma (ÖAS) a levelekben 1,5 mg/g

és 5,2 mg/g között, a gyökerekben 1,6 mg/g és 4,0 mg/g között változott (13. ábra, F6-

F7. oldal: F2-F3. táblázat), míg a Cappelle Desprez-é a levelekben 1,8 mg/g és 3,0 mg/g

között, a gyökerekben 1,5 mg/g és 2,5 mg/g között változott (13. ábra, F8-F9. oldal: F4-

F5. táblázat). Szignifikáns különbséget figyeltem meg a két fajta között az ÖAS-

tartalom alapján a kadmium-stressz hatására. A 10-3 M Cd-kezelés a CS levelében

(1,6×) és gyökerében (1,5×) is megemelte az ÖAS koncentrációt a kontrollhoz

viszonyítva és a regeneráció során további 1,5×-es növekedés következett be mindkét

növényi részben. Ezzel szemben a CD jobban reagált az enyhébb Cd-stresszre (10-7 M):

a levelekben 1,3×-es, a gyökerekben 1,6×-es növekedés állt be az ÖAS-tartalomban a

kontrollhoz képest, majd a regenerációs szakaszban az ÖAS koncentráció

visszacsökkent a kontroll szintjére (F1. oldal: F1. ábra).
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13. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek (A) és gyökerek (B)

összes szabad aminosav-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7

M és 10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r)

követően; *, ** és *** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben

a p<0,5, p<0,01 és p<0,001 szignifikanciaszinteken

A domináns aminosavaknak és a prolinnak az összes szabad aminosav-tartalomra

számított százalékos aránya alapján kialakult sorrendje fontos információkat hordoz a

fajták megkülönböztetésére. Mindkét fajta levelében az első helyen a Ser+

(Ser+Thr+Asn+Gln) állt kb. 20-35%-os aránnyal, a legmagasabb értékeket a CS-ben a

10-3 M Cd-koncentrációnál érte el a kezelés, illetve a regeneráció után, míg a CD-ben

30% körüli értéket ért el az enyhébb stressz-kezelés után és a 10-3 M Cd-kezelésnél a

regeneráció után (F10. oldal: F6. táblázat). A magas Ser+-arány a stressz-kezelésnek

kitett minták amidált aminosav-koncentrációjának erőteljes növekedése miatt

jelentkezhetett. A második helyen legtöbbször a GABA állt (9-21%), kivéve a CS-ben a

10-3 M koncentrációt, ahol a kezelés és a regeneráció után is 15%-ról 9%-ra csökkent az

aránya. A CD-ben a 10-3 M Cd-kezelés után a Glu (+7,3%) és az Asp arányának

levél

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

CS (s) CS (r) CD (s) CD (r)ös
sz

es
 a

m
in

os
av

 [
g/

g]

kontroll 10-7 M 10-3 M

**
***

A

gyökér

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

CS (s) CS (r) CD (s) CD (r)ös
sz

es
 a

m
in

os
av

 [
g/

g]

kontroll 10-3 M10-7 M

****
***

***

B



57

(+1,6%) növekedése miatt a 4. helyre szorult a GABA. A 3. helyen az érzékeny fajtában

minden esetben az Asp állt (11-15%), míg a mérsékelten toleránsban különféle

aminosavak (Ala, Glu, GABA, Arg, Asp) 9-12%-os értékkel. A 4-6. helyen 5-12%-os

aránnyal szintén változatos aminosavak szerepeltek (Ala, Asp, Arg, Glu, GABA).

Érdekes a Pro arányának változása, amely a CS-ben 2%-ról 2,9%-ra emelkedett a 10-3

M kezelésnek köszönhetően, a regeneráció után pedig olyan nagy mértékű volt az

akkumulációja, hogy a 2. helyet foglalta el 12%-kal. Ezzel szemben az érzékeny fajta

prolin-aránya a kontroll 1,4-1,5%-os értékéről az enyhébb Cd-stressz hatására 2%

körülire emelkedett a kezelést és a regenerációt követően egyaránt. A 10-3 M Cd-

koncentrációnál a stressz után 3,1%-ra nőtt, a regeneráció után 0,5%-ra csökkent az

aránya.

A gyökerek főbb aminosavainak sorrendje jelentősen eltért a levelekétől és igen

változatos képet mutatott (F11. oldal: F7. táblázat). Igen jelentős változásokat és a két

fajtában ellentétes tendenciát lehetett észrevenni a GABA arányában a 7 napos Cd-

kezelések után. A toleráns fajtában a Cd-dózis növelésével a GABA arányának

növekedése, az érzékenyben annak csökkenése volt megfigyelhető. A Pro csupán 1-3%-

ot tett ki a mintákban, változásának mértéke 1-2%-on belüli volt kezeléstől függően.

A mintákban előforduló főbb aminosavak többsége a glutaminsav családba tartozik,

ezek a prolin, a glutaminsav, a γ-amino-vajsav és az arginin. A glutaminsav család

központi molekulája a glutaminsav, amely a prolinnak és a GABA-nak prekurzora,

illetve az ornitinen keresztül argininné alakulhat. Az egyes aminosavak változásainak

részletes áttekintését ezek értékelésével kezdem.

A prolin (Pro), amely egy jól ismert stressz-jelző aminosav, alkalmasnak

bizonyult a két eltérő szárazságtűrésű búzafajta megkülönböztetésére. A CS levelek

Pro-tartalma (14/A. ábra) 2,3×-esére növekedett a 10-3 M Cd-kezelés után és egy

különösen magas Pro szintet detektáltam a regenerációs szakaszt követően (18,4×

növekedés a kontrollhoz képest). A CD levelekben (14/A. ábra) 2,4×-es növekedést

észleltem a 10-3 M stresszt követően, míg a regenerációs szakaszban ez a Pro-szint

egytizedére csökkent. A fenti prolin koncentrációk azt jelzik, hogy az érzékeny fajtával

ellentétben a mérsékelten szárazságtűrő fajta képes volt aktiválni az anyagcsereútjait,

hogy a nehézfém-stressz ellen védekezzen. Az enyhébb CD-stressz esetében, a CD

levelek Pro-tartalma sokkal jellegzetesebben változott (1,9×-es növekedés), mint a

mérsékelten toleráns fajtáé. Az enyhébb stresszt követő regenerációs szakasz alatt a CD

Pro-szintje a levélben a kontroll szintjére csökkent, sőt, a 10-3 M Cd-kezelésnél még
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alacsonyabbra. A Pro akkumulációja több mint 60-szor nagyobb volt a CS-ben, mint az

érzékeny fajtában a nagyobb Cd-koncentrációnál a regenerációs szakaszban (F2. oldal:

F2. ábra).

A CS levelek glutaminsav-tartalmát (Glu) (14/B. ábra) csak a magasabb Cd-

koncentráció növelte meg a regenerációs szakaszban (2,7×). Ezzel szemben a CD

levelekben a 10-3 M Cd-kezelés okozott szignifikáns növekedést (2,1×) és a regeneráció

alatt visszaállt a kontroll szintjére a Glu-tartalom.

14. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek prolin (A)- és

glutaminsav (B)- tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és

10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *,

** és *** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5,

p<0,01 és p<0,001 szignifikanciaszinteken
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A glutaminsav a prolin prekurzora. A két fajta közti különbség jól érzékelhető a

15. ábrán, ami a glutaminsav és a prolin relatív arányát reprezentálja a levelekben a

kadmium-kezelések alatt. A legnagyobb különbséget a Glu:Pro arányában a magasabb

Cd-koncetrációnál a regenerációs szakaszban észleltem, ahol a CS-ben arányuk kb. 1:2,

a CD-ben pedig 19:1 volt.

15. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek glutaminsav/prolin

arányának változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos

regenerációs szakaszt (r) követően

A glutaminsav a γ-amino-vajsav (GABA) prekurzora is lehet (16/A. ábra). A CS

levelének GABA szintje csak a regeneráció után a 10-3 M Cd-koncentrációnál

növekedett szignifikánsan. A CD levelek GABA-szintje minden esetben magasabb volt,

mint a gyökereké. Mindkét Cd-koncentráció csökkentette a CD levél GABA-szintjét

(10-7 M: -20%; 10-3 M: -40%). A regeneráció során a magasabb Cd-koncentrációnál a

GABA-tartalom visszaállt a kontroll szintjére.

Az arginin-tartalom (Arg) a CS levélben a magasabb Cd-koncentrációnál, mind a

kezelést (1,7×), mind a regenerációs szakaszt (2,2×) követően szignifikánsan növekedett

(16/B. ábra). Ezzel szemben a CD-ben a regeneráció után az enyhébb stressz-kezelés

hatására felére csökkent az Arg-szint.
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16. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek γ-amino-vajsav (A)- és

arginin (B)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M

kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és

*** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és

p<0,001 szignifikanciaszinteken

A glutaminsav családba tartozó főbb aminosavak a kadmium-kezelések hatására a

gyökerekben is jelentősen változtak.

A CS gyökerek Pro-tartalmának változása hasonló tendenciát mutatott a

levelekéhez: a 10-3 M Cd-koncentrációnál 3,2×-es és 4,5×-es növekedés lépett fel a

kezelés illetve a regenerációs szakasz után a kontrollhoz viszonyítva (17/A. ábra). A CD

gyökerében az enyhébb Cd-stressz esetében növekedett szignifikánsan (4,6×) a Pro-

tartalom. A regenerációs szakasz alatt a CD Pro-szintje a gyökérben a kontroll szintjére

csökkent vissza (F2. oldal: F2. ábra).

A CS gyökerek Glu-tartalmában az enyhébb Cd-stressz szignifikáns csökkenést

okozott (-30%), míg a regenerációs szakaszban a nagyobb koncentrációnál figyeltem

meg erőteljes növekedést (2,1×) (17/B. ábra). A CD gyökerekben a levélhez hasonló
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tendencia mutatkozott: a kadmium-koncentrációval arányban növekedett a Glu-tartalom

(10-7 M: 1,4×; 10-3 M: 1,7×), míg a regenerációs szakaszban a kontroll szintjére

csökkent.

17. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) gyökerek prolin (A)- és

glutaminsav (B)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és

10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *,

** és *** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5,

p<0,01 és p<0,001 szignifikanciaszinteken

A GABA-tartalom a CS gyökerekben mindkét Cd-koncentrációnál szignifikánsan

emelkedett (10-7 M: 1,7×; 10-3 M: 4,4×), a regenerációs szakaszt követően a nagyobb

Cd-koncentrációnál megmaradt a kezelés utáni szinten (18/A. ábra). A CD gyökér

GABA-koncentrációját a nagyobb Cd-stressz csökkentette (-40%), majd a regeneráció

során visszaállt a kontroll szintjére, a levélhez hasonlóan.

A GABA és a Glu aránya ellentétesen változott a Cd-kezelések hatására a két fajta

gyökereiben (19. ábra). A CS-ben a GABA-tartalom a stressz mértékével arányosan
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nőtt, míg a CD-ben csökkent. A relatív Glu-tartalom a GABA-éval ellentétes tendenciát

mutatott.

A gyökerek arginin-tartalma (Arg) csak a mérsékelten toleráns fajtában változott

szignifikánsan a kadmium-stressz hatására (18/B. ábra). A kisebb Cd-koncentrációnál a

7 napos kezelést követően (1,4×), a nagyobb Cd-koncentrációnál a 7 napos regenerációs

szakasz után (1,8×) emelkedett szignifikánsan a CS gyökerek Arg-szintje.

18. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) gyökerek γ-amino-vajsav (A)-

és arginin (B)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és 10-3

M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és

*** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és

p<0,001 szignifikanciaszinteken
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19. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) gyökerek γ-amino-vajsav/

glutaminsav arányának változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M kadmium-kezelést

(s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően

A glutaminsav csoport tagjain kívül további két szabad aminosav volt jellemző a

búzamintákra: az aszparaginsav család nevét is adó aszparaginsav, valamint a piruvát

családba tartozó alanin. (A szerin értékelésétől az együtt eluálódott treonin és amidált

aminosavak miatt eltekintek.)

Az aszparaginsav-tartalom (Asp) (20/A. ábra) a levelekben csupán a mérsékelten

toleráns búzában az erős stressz hatására nőtt meg (2,3×). A regenerációs szakaszban a

CS-ben a kezelés utáni állapothoz hasonló tendenciát lehetett megfigyelni.

A levelek alanin-tartalma (Ala) az aszparaginsavéhoz hasonlóan változott,

növekedés csak a mérsékelten toleráns fajtában volt megfigyelhető a 10-3 M Cd-kezelés

hatására a 7 napos stressz-kezelés (1,4×), valamint a regeneráció után (2,9×) (20/B.

ábra).
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20. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek aszparaginsav (A)- és

alanin (B)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M

kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és

*** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és

p<0,001 szignifikanciaszinteken

A CS levelében tapasztaltakkal ellentétben, gyökerének Asp-tartalmára egyik

stressz-kezelés sem hatott, míg a regenerációs szakaszban ugyanaz a tendencia volt

megfigyelhető, mint a levélben. Az érzékeny fajta gyökerének Asp-tartalma az enyhébb

Cd-stressz következtében növekedett szignifikánsan (1,6×), míg a regenerációs

szakaszban a 10-3 M stressznél tapasztaltam szignifikáns növekedést (21/A. ábra).

A CS Ala-tartalmát mindkét Cd-kezelés jelentősen növelte a gyökerekben (10-7

M: 1,9×; 10-3 M: 3,3×), míg az érzékeny fajtáét csak kisebb koncentráció (2,1×) (21/B.

ábra). A regenerációs szakaszt követően a mérsékelten toleráns fajta gyökerének Ala-

szintje nőtt szignifikánsan a nagyobb Cd-koncentrációnál (5,2×).

levél

0
100
200
300
400
500

CS (s) CS (r) CD (s) CD (r)

A
sp

 [
g/

g]

kontroll 10-7 M 10-3 M

***
***

A

levél

0

100

200

300

400

CS (s) CS (r) CD (s) CD (r)

A
la

 [
g/

g]

kontroll 10-7 M 10-3 M

** ***
B



65

21. ábra.Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) gyökerek aszparaginsav (A)- és

alanin (B)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M

kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és

*** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és

p<0,001 szignifikanciaszinteken

A Függelékben táblázatos formában megtalálható a faktorok hatása (fajta, kezelés,

időpont), illetve kölcsönhatásuk a levelek és a gyökerek összes szabad aminosav-

tartalmára és domináns aminosavainak koncentrációira. A kvantitatív értékelést az

ANOVA-táblázat p értékei alapján végeztem (F12. oldal: F8. táblázat).

Az eredmények értékelése alapján az alábbi fontosabb következtetések vonhatók

le.

Bár már számos tanulmány született a kadmium-stresszel kapcsolatban különféle

növényfajokban, kevés adat áll rendelkezésre a búza szabad aminosav összetételének

változására vonatkozóan (Rai, 2002). Ezért is tartottam fontosnak az eltérő

szárazságtűrésű búzafajták szabad aminosav összetételének változásait vizsgálni
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kadmium-stressz hatására. Az ozmotikus kiegyenlítődést kapcsolatba hozták a prolin-

tartalom növekedésével. A Chinese Spring és a Cappelle Desprez kalluszok viselkedését

vizsgálták víz-stressz körülményei között különböző mannitol koncentrációjú

tápközegekben (Galiba és mtsai., 1989). Minden szabad aminosav koncentrációja

emelkedett az ozmotikus stressz hatására. A búza kalluszokban az arginin mutatta a

legnagyobb változást. Eredményeimhez hasonlóan, a legfontosabb különbségek az

általános stresszjelző Pro esetében jelentkeztek, a CD-ben körülbelül 16-szoros, a CS-

ben 8-szoros növekedés állt be 21 nap után 13%-os mannitol koncentráció mellett. A

víz-stressz modellezése in vitro körülmények között alkalmasnak bizonyult a fajták

közti különbségek tisztázására, a CD érzékenynek, a CS mérsékelten toleránsnak

bizonyult az ozmotikus stresszel szemben. Chinese Spring, Cappelle Desprez és

Chinese Spring/Cappelle Desprez diszómás kromoszóma-szubsztitúciós vonalak

szövettenyészeteit 0,7 M mannitol jelenlétében összehasonlítva tisztázódott, hogy a

Cappelle Desprez 5A és 5D kromoszómái kapcsolatban állnak a nem-ionos ozmotikus

stressz hatására indukálódó szabad aminosav felhalmozódással (Galiba és mtsai., 1992).

A kadmium-stressz következtében fellépő szabad aminosavak változásai nehezen

vethetők össze az irodalmi adatokkal az eltérő kísérleti körülmények miatt. Jellegzetes

változásokat észleltek a szabad aminosav-tartalomban kadmium hatására napraforgóban

(Kastori és mtsai., 1992) és salátában (Costa és Morel, 1994). Costa és Spitz (1997) 15

napig kezelt kadmiummal (0; 0,01; 0,1; 1; 10; 100 μM) Lupinus albus in vitro

tenyészeteket. 0,1 μM Cd-koncentráció alatt a növények összes szabad aminosav-

tartalma nőtt, e felett csökkent. Pandey és Sharma (2002) homokkultúrában nevelt

káposzta növényeket 8 napon át 500 μM Co2+, Ni2+ és Cd2+ koncentrációval kezelt. A

nehézfémek a vízegyensúly zavarát okozták, ami a levél Pro-szintjének emelkedésével

járt együtt. A legszámottevőbb hatással a kadmium volt, ezt követte a nikkel, majd a

kobalt. Uborka növényeknél 1, 4, illetve 7 napos előkezelést alkalmaztak 5 μM Cd-

koncentrációval, amit 500 μM stressz-kezelés követett. Az alacsony dózisú előkezelés

fokozta a növények toleranciáját a magas Cd-koncentrációval szemben, ami a szabad

prolin, a vízoldható fehérjék és az abszcizinsav felhalmozódásával függhet össze

(Talanova és mtsai., 2000). A Cu, a Zn és a Ni erőteljes prolin felhalmozódást okozott a

nem-fémtűrő Silene vulgaris ökotípus leveleiben. Ezt a prolin akkumulációt

összefüggésbe hozták a Silene vulgaris-ban fémekkel előidézett vízhiánnyal. Normál

körülmények között a toleráns ökotípus prolin-tartalma 5-6-szor volt magasabb. A
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növényekben nem lépett fel vízhiány és prolin-akkumuláció, amikor magas relatív

páratartalomban tartották őket és azután kezelték nehézfémmel (Schat és mtsai., 1997).

Öncel és mtsai (2000) a hőmérsékletnek és a kadmiumnak két Triticum aestivum fajta

szabad prolin-tartalmára gyakorolt hatását vizsgálta. A kadmium-koncentráció növelése

a Gerek-79 fajtában szignifikáns prolin-akkumulációt idézett elő elsősorban alacsony

hőmérsékleten (8/4°C), de a hőmérséklet emelése csökkentette a prolin felhalmozódást.

A Bolal-2973 fajtában a kadmium alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt

elősegítette a prolin-felhalmozódást.

A szabad aminosav összetételre vonatkozó eredményeim alapján szignifikáns

különbség figyelhető meg a CS és a CD között kadmium-stressz körülmények között. A

levelekben több prolin akkumulálódott, mint a gyökerekben mindkét fajtában. A CS 61-

szer több prolint halmozott fel a levelekben, mint a CD a regenerációs szakaszban. A

glutaminsav-tartalom változásai a prolinéhoz hasonló tendenciát mutattak a levelekben

a kadmium stresszt követően. A levelek Glu/Pro aránya jellegzetes különbséget mutatott

a két genotípusban. A Glu aránya kevesebb, mint felére csökkent, míg a proliné 3-

szorosára növekedett a CS-ben, míg a CD-ben a Glu aránya 12%-kal növekedett és a

proliné az 1/3-ára csökkent a magasabb kadmium-koncentrációnál a regenerációs

szakaszt követően a kontrollhoz képest. A Glu nem csak a prolinnak, hanem a GABA-

nak is prekurzora. A GABA és a Glu arányát összehasonlítva a gyökerekben azt

találtam, hogy a CS főleg GABA-t akkumulált, míg a CD-ben leginkább Glu

halmozódott fel a kadmium-kezelés következtében. A CD-vel ellentétben, a CS levél és

gyökér részeiben a domináns szabad aminosavak a nagyobb koncentrációjú kezelést

követő regenerációs szakaszban általában jelentős további felhalmozódást mutattak

(kivételek: a levélben az Asp; a gyökérben a GABA). Ez alátámasztja az összes szabad

aminosav-tartalom esetében megfigyelhető hasonló tendenciát. Az aminosav-

felhalmozódásban bizonyára szerepet játszik a kadmium hatására kialakuló vízveszteség

is, viszont az akkumuláció olyan nagy mértékű, hogy az feltehetően annak köszönhető,

hogy a CS hatékonyabban aktivizálja aminosav anyagcsere-útjait, mint a CD. Ez arra

utal, hogy a stresszel szemben a CS nagyobb ellenállóképességgel rendelkezik, mint a

CD.
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5.3. A növények poliamin-tartalmának változása Cd-kezelés hatására

A poliaminok közül a putreszcin (Put), a spermidin (Spd), az agmatin (Agm), a

kadaverin (Cad) és a spermin (Spm), illetve a monoamin tiramin (Tym) fordult elő a

mintákban.

A levelekben jellemzően mind a hat biogén amin előfordult. A levelek Put-

tartalma 6,8 μg/g és 25 μg/g, Spd-tartalma 120 μg/g és 500 μg/g, Agm-tartalma 0 μg/g

és 76 μg/g, Cad-tartalma 0 μg/g és 350 μg/g, Spm-tartalma 20 μg/g és 122 μg/g és

Tym-tartalma 0 μg/g és 20 μg/g között változott friss tömegre számítva. A

legjellemzőbb változások a Put-, a Spd- és az Agm-tartalomban következtek be (22.

ábra).

A levelek Put-szintje az érzékeny fajtában igen jelentősen megnövekedett a Cd-

kezelések hatására, mind a 7 napos kezelést (10-7 M: 2×; 10-3 M: 3,1×), mind a

regenerációt követően (10-7 M: 2,2×; 10-3 M: 3,1×), míg a mérsékelten toleráns fajtában

nem változott (22/A. ábra).

A Spd-tartalom alakulása a két fajtában eltérő tendenciát mutatott (22/B. ábra). A

mérsékelten toleráns búza levelében a 10-3 M kezelés hatására szignifikáns növekedést

tapasztaltam (3,7×), a regeneráció során ez az érték 12,5%-kal csökkent. Ezzel szemben

az érzékeny CD magas kontroll Spd-értéke a 10-7 M Cd kezelés hatására a levélben

egyharmadára csökkent és a regenerációs szakaszt követően is megtartotta ezt a szintet.

A 10-3 M Cd-kezelés az enyhébb stresszhez hasonlóan csökkentette a CD levelének

Spd-tartalmát, de attól kisebb mértékben (kb. 2/3-ára). Ugyanennél a Cd-

koncentrációnál (10-3 M) a regeneráció során a levél Spd-tartalma további 50%-os

csökkenést mutatott.

A levelek Agm-tartalma csak az érzékeny fajtában a kisebb Cd-koncentrációnál

változott szignifikánsan: a kezelést követően a kontroll 20%-ára, a regeneráció után a

kontroll 44%-ára csökkent (22/C. ábra).
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22. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek putreszcin (A)-,

spermidin (B)- és agmatin (C)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7

napos 10-7 M és 10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt

(r) követően; *, ** és *** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli

sorrendben a p<0,5, p<0,01 és p<0,001 szignifikanciaszinteken
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A kadaverin jellemzően a levelekben fordult elő. A levelek Cad-tartalma a két

fajtában jellegzetesen változott (23/A. ábra). A CS esetében a magas kontroll szint

szignifikánsan csökkent a 10-3 M Cd-kezelés következtében a 7 napos stressz (-70%) és

a regenerációs szakasz után (-80%) egyaránt. Az érzékeny fajta levelében a kontroll

Cad-szintje csak kb. 1/3-a volt a CS-ének és a kezelések hatására a kimutatási határ alá

csökkent. A regenerációs szakaszban a Cd-koncentráció növelésével csökkent, a 10-3 M

koncentrációnál még a kimutatási határt sem érte el.

A kadaverinhez hasonlóan a Spm is főként a levelekben fordult elő (23/B. ábra).

A CS levelében a Spm-tartalom a 10-3 M Cd-kezelés következtében kissé csökkent, míg

az érzékeny fajtában kétszeresére nőtt a 10-3 M Cd-stresszt követően.

A tiramin a kadaverinhez és a sperminhez hasonlóan a levelekre volt jellemző, de

az értékek statisztikailag nem voltak értékelhetők.

23. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek kadaverin (A)- és

spermin (B)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M

kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és

*** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és

p<0,001 szignifikanciaszinteken
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A gyökerekben is jellemző változásokat figyeltem meg a poliamin-tartalomban. A

levelekkel ellentétben, a gyökerekben csak a Put-, a Spd- és az Agm-tartalom volt

jelentősnek mondható (24. ábra). A gyökerek Put-tartalma 0 μg/g és 25 μg/g között,

Spd-tartalma 300 μg/g és 1660 μg/g között, Agm-tartalma 44 μg/g és 172 μg/g között

változott.

A CS gyökerének Put-tartalma a Cd-dózissal arányosan nőtt és a kontrollban nem

érte el a kimutatási határt (24/A. ábra). Ezzel szemben a CD gyökerének Put-

koncentrációja a 10-7 M Cd-kezelés után kismértékben csökkent (-40%), a 10-3 M Cd-

kezelést követően pedig szignifikánsan nőtt (2,1×). A regenerációs szakaszt követően a

Cd-koncentrációval arányosan növekedett a CD gyökerek Put-tartalma (10-7 M: 2,4×;

10-3 M: 3,5×).

A gyökerek Spd-tartalmának alakulása a levelekéhez igen hasonló tendenciát

mutatott (24/B. ábra). A CS gyökerében a 10-3 M kezelés hatására a levélhez hasonlóan

szignifikáns növekedést tapasztaltam (5,6×), a regeneráció során ez az érték 32,7%-kal

csökkent. Az érzékeny fajta gyökerének Spd-szintje általában a levélével megegyezően

változott a kezelések hatására, az egyetlen eltérés a regeneráció során a nagyobb Cd-

koncentrációnál mutatkozott, ahol, a levéllel ellentétben, tovább csökkent a Spd-

tartalom.

A gyökér Agm-tartalma csupán a 10-3 M Cd-kezelésnél változott szignifikánsan

(24/C. ábra). A mérsékelten toleráns fajtában a kezelést követően 2,6×-es, a

regenerációs szakaszt követően 3,2×-es növekedés következett be. Az érzékeny fajta

gyökerében csak a regeneráció után tapasztaltam 2,8×-es növekedést  a 10-3 M

koncentrációnál.

A gyökerekben kadaverint, spermint és tiramint csak néhány mintában mutattam

ki, ezért ezek részletes értékelésétől eltekintek.

Kadaverint a gyökérben csupán egy esetben detektáltam a CD-ben a 10-7 M Cd

koncentrációnál a regenerációs szakaszt követően (40,2±7,2 μg/g). Spermint a

gyökérben csak néhány esetben mutattam ki (CS: 10-7 M kezelés után: 19,9±10,4 μg/g

és regeneráció után: 16,5±11,9 μg/g; CD: kontroll kezelés után: 23,9±9,9 μg/g és 10-7 M

regeneráció után: 118,1±27,4 μg/g). A gyökerekben tiramin csak szórványosan fordult

elő (CS: 10-7 M kezelés után: 5,2±0,8 μg/g, 10-3 M kezelés után: 10,7±1,6 μg/g és

regeneráció után: 12,5±2,3 μg/g).
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24. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) gyökerek putreszcin (A)-,

spermidin (B)- és agmatin (C)-tartalmának [μg/g friss tömeg] változása 7

napos 10-7 M és 10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt

(r) követően; *, ** és *** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli

sorrendben a p<0,5, p<0,01 és p<0,001 szignifikanciaszinteken
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A Függelékben táblázatos formában megtalálható a faktorok hatása (fajta, kezelés,

időpont) illetve kölcsönhatásuk a levelek és a gyökerek putreszcin és spermidin

koncentrációira. A kvantitatív értékelést az ANOVA-táblázat p értékei alapján végeztem

(F12. oldal: F8. táblázat).

A poliaminokra vonatkozó eredményeket összefoglalva az alábbi következtetések

vonhatók le. A saját kísérletemben kapotthoz hasonlóan, a levelekben a Put, a Spd és a

Spm fordultak elő Groppa és mtsai (2003) kísérletében, ahol 14 órán át 0,5 mM Cd-

koncentrációval kezeltek 4 hetes búzanövényekből kivágott korongokat. A Cd-kezelésre

adott válaszreakciók tendenciája viszont csak részben egyezik meg. Bár a szerzők fajtát

nem jelöltek meg, annak Put-tartalom változása a Cappelle Deprez-éhez hasonlított, míg

a Spm változása a Chinese Spring tendenciájára emlékeztetett. Galiba és mtsai (1993) a

21 napos mannitollal kiváltott ozmotikus stressz illetve só-stressz hatására megváltozó

szabad és konjugált poliamin-tartalmat vizsgálta szárazság- és sótűrő búzafajták

(Triticum aestivum L.) valamint diszómás kromoszóma-szubsztitúciós vonalak

kalluszaiban. A búzanövényekkel kapcsolatos saját eredményeimmel megegyezően,

minden kalluszban előfordult a putreszcin, a spermidin és a spermin. Az ozmotikus

stressz hatására a putreszcin-szint minden fajtában, a kadaverin-szint két fajtában nőtt

meg. Ezzel szemben a só-stressz a spermidin-szintet emelte meg, és az érzékeny

fajtákban az akkumuláció nagyobb szintű volt, mint a toleránsokban. A kadmiumra

vonatkozó kísérleti eredményeimhez hasonlóan, a Chinese Spring és a Cappelle

Desprez fajták szabad putreszcin-tartalma növekedett a mannitol-kezelések (0,7 M, 21

nap) hatására és az érzékenyebb fajta nagyobb fokú akkumulációt mutatott. Az érzékeny

Cappelle Desprez spermidin-tartalmát összevetve a sóval kezelt (0,2 M NaCl, 21 nap)

kalluszokban és a kadmiummal kezelt növényekben, ellentétes tendenciát

tapasztalhatunk, mert a só hatására nagy mértékű akkumuláció, a kadmium hatására

pedig csökkenés lépett fel. A mérsékelten toleráns Chinese Springben mind a só-stressz,

mind a kadmium-kezelés a spermidin felhalmozódásához vezetett.

A két szárazságtűrésében eltérő búzafajta Cd-kezelésekre adott válaszát

összehasonlítva, a levelek Put-tartalma valamint a levelek és a gyökerek Spd-tartalma

alapján a fajták megkülönböztethetők voltak. Az érzékeny fajta (CD) levelében a Put-

szint a Cd koncentrációval párhuzamosan nőtt, míg a mérsékelten toleráns fajtában (CS)

nem változott (F3. oldal: F3. ábra). A Spd-tartalom változása a levelekben és a

gyökerekben hasonló tendenciát mutatott (F4. oldal: F4. ábra). Az érzékenyebb fajta
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magasabb kontroll Spd-szintje a 10-7 M Cd-stressz hatására szignifikánsan csökkent, a

10-3 M Cd-kezelés hatására pedig az előzőnél kisebb mértékben csökkent. Ezzel

szemben a mérsékelten toleráns fajta alacsony kezdeti Spd-szintje a 10-3 M Cd-kezelés

hatására szignifikánsan növekedett. A Cad, a Spm és a Tym jellemzően a levelekben

fordult elő, a gyökerekben csak néhány esetben volt jelen.

5.4. A növények stresszenzimeinek aktivitás-változása Cd-kezelés hatására

Az egyhetes 10-7 M kadmium-kezelés nem, de a 10-3 M kezelés oxidatív stresszt

okozott a búzanövények levél- és gyökérszöveteiben egyaránt, amit az antioxidáns

enzimrendszer indukciója jelzett.

A gvajakol-peroxidáz (POD) enzim aktivitásnövekedése szinte valamennyi

abiotikus stressz, köztük a nehézfémek hatására is bekövetkezik (Clijsters és mtsai.,

1999; Hegedűs és mtsai., 2001). Vizsgálataim szerint a levélben a 10-7 M Cd-kezelés

hatására nem történt változás, míg a 10-3 M kezelés esetén mindkét fajtában szignifikáns

aktivitásemelkedés mutatkozott (CS: 2,4×; CD: 3,4×) (25/A. ábra). Az egyhetes

regenerációt követően a Cappelle Desprez fajta POD-aktivitása újabb, közel 70%-os

emelkedést mutatott. A gyökérben a kadmium-kezelés hatására mindkét fajtában

csökkent a POD aktivitása a 7 napos 10-3 M-os kadmium-stresszt követően, mégpedig a

Chinese Springben nagyobb mértékben (CS: -50%; CD: -20%) (25/B. ábra). Mivel a

kadmium a gyökérzónában érintkezett a növénnyel, ezért a növény stresszre adott

válasza is itt jelentkezett először, amely a 7 nap elteltével már feltehetően lecsengőben

volt. Ezzel szemben a később reagáló levélben az enzim aktivitásemelkedése jól mutatta

az oxidatív stresszel szembeni válaszreakció kezdeti szakaszát.

Az aszkorbát-peroxidáz (APX) esetében a levélben és a gyökérben is a POD

levélben tapasztalt aktivitásváltozáshoz hasonló tendenciát kaptam (26. ábra). A 10-3 M

kezelés hatására jelentős aktivitásemelkedés következett be mind a mérsékelten

toleráns, mind az érzékeny fajtánál, majd a regenerációt követően a levélben az

érzékeny fajtánál nőtt (1,3×), míg a gyökérben a mérsékelten toleráns fajtánál csökkent

az APX aktivitása (-30%). A levelekhez képest mindkét fajta gyökere magasabb POD

és APX aktivitást mutatott, hasonlóan Milone és munkatársai (2003) eredményéhez,

akik kísérletükben szintén eltérő stressz-érzékenységű búzafajtákat kezeltek 0-10 μM

kadmium-koncentrációkkal.



75

Az aszkorbinsav-glutation ciklus utolsó lépését katalizáló glutation-reduktáz (GR)

aktivitása az aszkorbát-peroxidázéhoz hasonló tendenciát mutatott, bár a kontrollhoz

képest szignifikáns változást nem lehetett kimutatni.

25. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek (A) és gyökerek (B)

gvajakol-peroxidáz aktivitásának [μkat/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M

és 10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően;

*, ** és *** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5,

p<0,01 és p<0,001 szignifikanciaszinteken
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26. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek (A) és gyökerek (B)

aszkorbát-peroxidáz aktivitásának [μkat/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7

M és 10-3 M kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r)

követően; *, ** és *** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben

a p<0,5, p<0,01 és p<0,001 szignifikanciaszinteken

A kereszttolerancia alapjait a különféle stresszhatásokra aspecifikus módon

kialakuló oxidatív folyamatokkal szembeni hatékony válasz adja. Az utóbbi években a

növényi kereszttolerancia számos példája vált ismertté. Paraquat toleráns kukorica

ellenállóbb volt szárazsággal és olyan szennyező anyagokkal szemben, mint pl. a SO2

(Bowler és Fluhr, 2000). Egy Al toleráns dohány kereszttoleranciát mutatott H2O2, Fe2+,

illetve Cu2+ kezeléssel szemben (Devi és mtsai., 2003).
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Eredményeim azt mutatták, hogy a CS búzafajta kadmiummal szemben nagyobb

tűrőképességgel rendelkezik, mint a CD genotípus. Galiba és mtsai (1989) ozmotikus

stressz esetén is ugyanerre az eredményre jutott. Mind a szárazság, mind a kadmium

aktív oxigénformák intracelluláris felhalmozódását okozza, és az így kialakult oxidatív

stresszel szemben a mérsékelten toleráns fajta nagyobb ellenállóképességet mutat, mint

az érzékeny, amit antioxidáns enzimválaszuk is tükröz. A szárazságra érzékeny fajta

esetében az egyhetes Cd-kezelés valószínűleg nagyobb mértékű funkcionális károsodást

idézett elő. Mindezt alátámasztja, hogy az egyhetes regenerációs időszakot követően az

érzékeny fajta levelében növekedett az enzimaktivitás, ami az AOF semlegesítésének

sikertelenségét jelzi. Ezzel szemben a mérsékelten toleráns CS POD-aktivitása nem

változott a levélben a regenerációs időszak alatt, ami kisebb mértékű oxidatív

károsodást mutat. A POD aktivitását, ahogyan sok más antioxidáns enzim aktivitását, a

H2O2 molekulák valószínűleg szignáltranszdukciós vegyületként is befolyásolhatják

(Foyer és mtsai., 1997). Ebből arra következtethetünk, hogy az érzékeny növény

sejtjeiben a kezelés hatására olyan mértékű károsodás következik be, hogy a stresszor

eltávolítását követően is jelentős mértékű oxidatív stresszhatás tapasztalható.

5.5. A növények összes fenoltartalmának változása Cd-kezelés hatására

Az antioxidáns hatású nem enzimatikus védekezőrendszer komponensei közé

sorolható fenolos vegyületek mennyisége az összes fenoltartalommal közelíthető.

A levelek összes fenoltartalma friss tömegre számítva 0,43 mg/g és 0,84 mg/g

között, a gyökereké 0,10 mg/g és 0,37 mg/g között változott (27. ábra). A levél összes

fenoltartalma minden esetben meghaladta a gyökérben mértet. A 10-7 M Cd-kezelés a

Cappelle Desprez levelében szignifikánsan csökkentette (-30%) a kontrollhoz képest az

összes fenoltartalmat, míg a 10-3 M kadmium-kezelés mindkét fajtában, a levélben és a

gyökérben egyaránt jelentősen növelte azt (levélben CS: 1,7×, CD: 1,2×; gyökérben CS:

1,4×, CD: 1,9×). A regenerációs szakaszban a 10-3 M koncentrációnál a levélben csak az

érzékeny fajtánál következett be további növekedés (1,3×), míg a gyökérben ugyanez a

toleráns fajtánál (1,4×) volt megfigyelhető, viszont ugyanennél a koncentrációnál a

Cappelle Desprez összes fenoltartalma kismértékben csökkent (-20%) a regeneráció alatt.
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27. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek (A) és gyökerek (B)

összes fenoltartalmának [mg/g friss tömeg] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M

kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően; *, ** és

*** a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli sorrendben a p<0,5, p<0,01 és

p<0,001 szignifikanciaszinteken

Az abiotikus stresszhatásokra a növények vízoldható fenoltartalma többnyire

emelkedik, de ezzel ellentétes tendenciát is megfigyeltek már. Sánchez és mtsai. (2000)

nitrogénhiányos bab növények leveleiben a fenolos vegyületek és a H2O2 csökkent

koncentrációját a polifenol-oxidáz, a peroxidáz és a kataláz aktivitásának emelkedésével,

illetve a fenilalanin-ammónia-liáz és a szuperoxid-dizmutáz aktivitásának csökkenésével

magyarázták. A vízoldható fenolok paradicsomban hőstressz (35°C), görögdinnye

növények leveleiben alacsony hőmérsékleti stressz (15°C) hatására halmozódtak fel

(Rivero és mtsai., 2001). Malusà és mtsai. (2002) foszfáthiányos bab növények

gyökereiben figyelték meg a fenolos vegyületek akkumulációját és a hidrogén-peroxid

fokozott termelődését, ami alapján a foszfáthiány következtében kialakuló enyhe oxidatív

stresszre következtettek. Vicia faba növények összes fenoltartalma 10-szeresére
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növekedett 15 órás UV megvilágítás mellett, a POD aktivitásának emelkedése a csírázás

késői szakaszában a szabad fenolok polimerizációjára utalt (Shetty és mtsai., 2002).

Sgarbi és mtsai. (2003) eltérő ózon-érzékenységű szőlőlevél (Vitis vinifera L.) sejtvonalak

ózonstresszre adott válaszát vizsgálták. A polifenolokban szegényebb sejtvonal ózon

hatására rezveratrolt szintetizált, melynek koncentrációja 24 órával a kezelést követően

érte el a maximumot. Szója növényekben a lignin és a sejtfalhoz kötött fenolok

koncentrációja szignifikánsan emelkedett 5 mM bórkezelés hatására a 0,05 mM és a 0,01

mM kezelésekhez képest (Ghanati és mtsai., 2005).

A különféle stresszek esetén többnyire megfigyelt tendenciához hasonlóan, a

nehézfém-stressz hatására is a fenolos vegyületek mennyiségi növekedését tapasztaltam

mindkét fajta levelében és gyökerében, főként a nagyobb kadmium-koncentrációnál. A 7

napos 10-3 M Cd-kezelést követően a mérsékelten toleráns fajta levelében és az érzékeny

fajta gyökerében növekedett meg legnagyobb mértékben az összes fenoltartalom. A

regeneráció során a két fajta gyökerében ellentétes változások voltak megfigyelhetők a

nagyobb Cd koncentrációnál a kezelés utáni állapothoz viszonyítva.

5.6. A növények kadmiumtartalmának változása Cd-kezelés hatására

A gyökerek kadmium-tartalma egy nagyságrenddel meghaladta a levelekét (28.

ábra). A szárazság-érzékeny fajta kadmium-tartalma minden esetben magasabb volt,

mint a mérsékelten toleránsé. A gyökerek kadmium-tartalma a kadmium kezelések

hatására szignifikánsan növekedett a kontrollhoz képest, a nagyobb Cd koncentrációnál

nagyobb mértékben. A tápoldatba adagolt kadmiumnak a levelek kb. 2%-át, a gyökerek

kb. 15-20%-át vették fel a 7 napos 10-3 M kadmiumkezelés alatt. A regenerációs

szakaszban a Cappelle Desprez leveleinek Cd tartalma emelkedett a stressz-kezelést

követő állapothoz képest, ugyanakkor a mérsékelten toleráns fajta levelében csak a

kisebb Cd koncentrációnál tapasztaltam növekedést, a nagyobb koncentrációnál

csökkenés következett be.

A friss tömeg a Cd-tartalommal mind a levelekben, mind a gyökerekben

negatívan korrelált (p<0,05). A levelek szárazanyag- illetve Cd-tartalma között pozitív

korreláció (p<0,05) mutatkozott.

A Függelék F9. táblázata (F13. oldal) tartalmazza a Hoagland-tápoldatban makro-

és mikrotápelemként jelenlévő komponensek levélben és gyökérben mért

koncentrációit. A makroelemek a kálium (K), a kalcium (Ca) és a magnézium (Mg), a
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mikroelemek pedig a bór (B), a mangán (Mn), a cink (Zn), a molibdén (Mo), a réz (Cu)

és a vas (Fe) voltak.

28. ábra. Chinese Spring (CS) és Cappelle Desprez (CD) levelek (A) és gyökerek (B)

kadmium-tartalmának [μg/g száraz tömeg] változása 7 napos 10-7 M és 10-3 M

kadmium-kezelést (s) és 7 napos regenerációs szakaszt (r) követően. A * a

kontrolltól való szignifikáns eltérést jelöli a p<0,5 szignifikanciaszinten

Duncan teszt alapján.

A búzában való Cd felhalmozódást tekintve, Zhang és mtsai (2002) vizsgálták az

1 mg/L Cd-szint hatását öt búzafajtán. A Cd felhalmozódása a gyökerekben 20-szor

magasabb volt, mint a levelekben és kb. 200-szor magasabb, mint a magokban.

Kísérletemben hasonló eredményre jutottam, a CS gyökerek Cd felhalmozása 25-ször

magasabb a levelekénél, míg a CD-ben ez a különbség 29-szeres. Stolt és mtsai (2003)

arról számoltak be, hogy a Triticum durum magvak Cd-koncentrációja magasabb, mint

a T. aestivum magvaké. A mag nagy Cd-felhalmozása alacsony gyökér Cd-szinttel,

alacsony levél Cd-szinttel és alacsony gyökér fitokelatin szinttel párosult, ellenben mind
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a durum-, mind a kenyérbúza fajtákban magas levél/gyökér Cd-aránnyal járt. A

különbségek a két fajta magjának Cd felhalmozásában nemcsak a gyökerek Cd

influxának különbözőségéből adódik, hanem összefüggésben lehet a Cd növényen

belüli eloszlásával is (Hart és mtsai., 1998). Choudhary és mtsai (1995) a talajon

keresztül cinket adagolva csökkenteni tudták a durum búza magjának, levelének,

szárának és gyökerének kadmium-koncentrációját.
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6. Összefoglalás

A búza (Triticum aestivum L.) az egyik legfontosabb gabonaféle az ember

táplálkozásában. A környezeti stresszhatások, mint például az alacsony és magas

hőmérséklet, a szikesedés és a nehézfémek kedvezőtlenül befolyásolják a termés minőségét

és hozamát. A nehézfémek – az 5,0 g/cm3-nél nagyobb sűrűségű fémek – veszélyes

környezeti szennyezők, különösen azokon a területeken, ahol jelentős az emberi

tevékenység. A nehézfém-szennyezés a mezőgazdasági művelés alatt álló területek

nagyfokú degradációját okozza az ipari tevékenység, a bányászat, a szennyvíziszapok

elhelyezése és a szerves/szervetlen trágyázás következményeként. A nehézfémek jelenléte a

légkörben, a  talajban és a vizekben – még nyomokban is – súlyosan károsíthatja az élő

szervezeteket és felhalmozódásuk a táplálékláncban különösen veszélyes lehet. A kadmium

az egyik legtoxikusabb nem-esszenciális nehézfém, a növények által könnyen felvehető és a

különböző növényi részekbe szállítódik. Káros hatásának kivédéséhez és csökkentéséhez

elengedhetetlen a kadmium és a növények kapcsolatának minél pontosabb megismerése.

Jelen értekezés tárgya a kadmium hatására bekövetkező változások jellemzése eltérő

szárazságtűrésű búzanövényekben fontosabb biológiailag aktív molekuláik alapján.

A modellkísérlethez választott Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring (CS;

mérsékelten szárazságtűrő) és Cappelle Desprez (CD; szárazság-érzékeny) búza

genotípusok szárazságtűrésére vonatkozóan előzőleg már számos vizsgálatot végeztek az

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében. A feles erősségű Hoagland-tápoldatban, kora

tavaszi program mellett fitotronban nevelt 30 napos búzanövényeket 7 napig a tápoldatba

adagolt 10-7 M és 10-3 M kadmium koncentrációkkal kezeltem. A stressz-kezelést 7 napos

regenerációs szakasz követte feles erősségű Hoagland-tápoldatban. A kontroll növények a

kezeltekkel azonos módon nevelkedtek kadmium hozzáadása nélkül. A mintavétel a 7

napos stresszt és a 7 napos regenerációs szakaszt követően történt. Az egyes edényekben

nevelt 15 növény levelét és gyökerét egyesítve kaptam homogén mintát, ebből történt az

analízisekhez a mintavétel.

A növények növekedését a hossz, a tömeg és a szárazanyag-tartalom mérésével

követtem nyomon. A szabad aminosavakat ioncserés folyadék-kromatográfiával, a

poliaminokat túlnyomásos rétegkromatográfiával határoztam meg. Az antioxidáns

tulajdonságú enzimek aktivitását és a fenolos vegyületeket spektrofotométeres úton

mértem. A növényi szervek elemtartalmát induktív csatolású plazma-atomemissziós
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spektroszkópiával határoztam meg. Az eredményeket statisztikai módszerekkel

(varianciaanalízis, Duncan teszt, korrelációanalízis) értékeltem.

A növekedési jellemzők alapján megállapítottam, hogy a kadmium-kezelés a

búzanövények törpenövekedéséhez és sárgulásához vezetett. A kadmium-kezelés hatására a

biomassza csökkenését tapasztaltam, amit a friss tömegre és a száraz tömegre

vonatkoztatott eredmények is megerősítettek. A szárazanyag-tartalom mindkét fajtában a

nagyobb Cd-koncentrációnál növekedett szignifikánsan, mind a stressz-kezelést, mind a

regenerációt követően és a növekedés a mérsékelten toleráns fajtában nagyobb mértékű

volt, mint az érzékenyben.

A szabad aminosavakra vonatkozó eredményeim alapján megállapítottam, hogy

szárazságtűrésükben eltérő búzafajták szignifikánsan különböznek a kadmium-kezelésre

adott válaszreakcióik alapján. Az összes szabad aminosav-tartalom 70%-át kitevő domináns

aminosavak az aszparaginsav (Asp), a szerin+treonin+aszparagin+glutamin (Ser+), a

glutaminsav (Glu), az alanin (Ala), az arginin (Arg) és a γ-amino-vajsav (GABA) voltak.

Az összes szabad aminosav-tartalom mellett, a prolin (Pro) is alkalmasnak bizonyult a két

eltérő szárazságtűrésű búzafajta megkülönböztetésére. Mindkét fajta levelében több prolin

akkumulálódott, mint a gyökerekben. A CS 61-szer több prolint halmozott fel a levelekben,

mint a CD a regenerációs szakaszban. A levelek Glu/Pro aránya jellegzetes különbséget

mutatott a két genotípusban. A Glu aránya kevesebb, mint felére csökkent, míg a proliné 3-

szorosára növekedett a CS-ben, ezzel ellentétben, a CD-ben a Glu aránya 12%-kal

növekedett és a proliné az 1/3-ára csökkent a magasabb kadmium-koncentrációnál a

regenerációs szakaszt követően a kontrollhoz képest. A GABA és a Glu arányát

összehasonlítva a gyökerekben azt találtam, hogy a CS főleg GABA-t akkumulált, míg a

CD-ben leginkább Glu halmozódott fel a kadmium-kezelés következtében.

A poliaminokra vonatkozó eredmények alapján megállapítottam, hogy a levelek

putreszcin-tartalma (Put) valamint a levelek és gyökerek spermidin-tartalma (Spd) alapján a

fajták megkülönböztethetők voltak. Az érzékeny fajta (CD) levelében a Put-szint a Cd

koncentrációval párhuzamosan nőtt, míg a mérsékelten toleráns fajtában (CS) nem

változott. A Spd-tartalom változása a levelekben és a gyökerekben hasonló tendenciát

mutatott. Az érzékenyebb fajta magasabb kontroll Spd-szintje a 10-7 M Cd-stressz hatására

szignifikánsan csökkent, a 10-3 M Cd-kezelés hatására pedig az előzőnél kisebb mértékben

csökkent. Ezzel szemben a CS alacsony kezdeti Spd-szintje a 10-3 M Cd-kezelés hatására

szignifikánsan növekedett. A kadaverin, a spermin és a tiramin jellemzően a levelekben

fordult elő, a gyökerekben mennyiségük többnyire a kimutatási határ alatt volt.
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A növények antioxidáns enzimrendszerének indukciója jelezte a búzanövények levél-

és gyökérszöveteinek oxidatív károsodását a 10-3 M Cd-koncentrációnál. A gvajakol-

peroxidáz (POD) enzim aktivitása mindkét fajta levelében szignifikánsan emelkedett a 10-3

M Cd-kezelésnél, az érzékenyebb fajtában nagyobb mértékben. A gyökerekben mindkét

fajtában csökkent a POD aktivitása a 10-3 M Cd-stresszt követően, mégpedig a CS-ben

nagyobb mértékben. A gyökerek Cd-stresszre adott válasza a 7 napos kezelést követően

már feltehetően lecsengőben volt, ezzel szemben a később reagáló levélben az

aktivitásemelkedés jól mutatta az oxidatív stresszel szembeni válaszreakció kezdeti

szakaszát. Az aszkorbát-peroxidáz (APX) a levélben és a gyökérben is a POD levélben

tapasztalt aktivitásváltozásához hasonló tendenciát mutatott. A glutation-reduktáz (GR)

aktivitása az APX-hez hasonlóan változott, bár szignifikáns változást nem lehetett

kimutatni. Ezek alapján feltételezhető, hogy a szárazságra érzékeny fajta esetében az

egyhetes kadmium-kezelés jelentős mértékű oxidatív károsodást idézett elő, mely még az

egyhetes regenerációs szakasz alatt sem állt helyre. Ezzel szemben a mérsékelten toleráns

növény enzimválasza azt mutatta, hogy az aktív oxigén-formák semlegesítése sokkal

hatékonyabb volt az egyhetes regenerációs szakaszban.

Az antioxidáns hatású fenolos vegyületek mennyiségi növekedését tapasztaltam

mindkét fajta levelében és gyökerében, főként a nagyobb Cd-koncentrációnál. A 7 napos

10-3 M Cd-kezelést követően a mérsékelten toleráns fajta levelében és az érzékeny fajta

gyökerében növekedett meg legnagyobb mértékben az összes fenol-tartalom. A regeneráció

során a két fajta gyökerében ellentétes változások voltak megfigyelhetők a nagyobb Cd

koncentrációnál a kezelés utáni állapothoz viszonyítva.

A növények kadmium-tartalmára vonatkozóan megállapítottam, hogy a gyökerek

kadmium-tartalma egy nagyságrenddel meghaladta a levelekét. A búzanövényeknek a

nagyobb Cd-koncentrációnál mért kadmium-tartalma nagyságrendekkel meghaladta a 3

mg/kg-os határértéket, mely a növényekben a toxicitási tünetek megjelenéséig

felhalmozható Cd-tartalmat jelenti. A szárazságra érzékeny fajta kadmium-tartalma minden

esetben magasabb volt, mint a mérsékelten toleránsé.

Eredményeim megerősítik a kereszttoleranciára vonatkozó elképzeléseket, miszerint

a szárazsággal szemben ellenállóbb búzafajta kadmiummal szemben is nagyobb

tűrőképességgel rendelkezik, s e kereszttolerancia hátterében meghatározó szerep jut a

növények biológiailag aktív komponenseinek.
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Tézisek

1. A modellkísérlethez választott eltérő szárazságtűrésű búzafajták [Triticum aestivum

L. cv. Chinese Spring (mérsékelten toleráns) és Cappelle Desprez (érzékeny)]

kadmium-kezelésre adott válaszreakcióit elsőként tanulmányoztam.

Megállapítottam, hogy a szárazsággal szemben ellenállóbb búzafajta kadmiummal

szemben is nagyobb tűrőképességgel rendelkezik, s e kereszttolerancia hátterében

meghatározó szerep jut a növények biológiailag aktív komponenseinek.

2. A növekedési jellemzők alapján megállapítottam, hogy a kadmiumkezelés a

búzanövények növekedésének csökkenéséhez és sárgulásához vezetett. A

kadmiumkezelés hatására a biomassza csökkenését tapasztaltam, amit a friss

tömegre és a száraz tömegre kapott eredmények is megerősítettek. A szárazanyag-

tartalom mindkét fajtában szignifikánsan növekedett a nagyobb Cd-koncentrációnál.

3. A szabad aminosavakra vonatkozó eredményeim alapján megállapítottam, hogy

szárazságtűrésükben eltérő búzafajták szignifikánsan különböznek a kadmium-

kezelésre adott válaszreakcióik alapján. Az összes szabad aminosav-tartalom (ÖAS)

mellett, a stressz-jelzőként jól ismert prolin (Pro) is alkalmasnak bizonyult a két

eltérő szárazságtűrésű búzafajta megkülönböztetésére.

A 10-3 M Cd-kezelés a Chinese Spring (CS) levelében (1,6×) és gyökerében (1,5×)

is megemelte az ÖAS koncentrációt a kontrollhoz viszonyítva és a regeneráció

során további 1,5×-es növekedés következett be mindkét növényi részben. Ezzel

szemben a Cappelle Desprez (CD) jobban reagált az enyhébb Cd-stresszre (10-7 M):

a levelekben 1,3×-esére, a gyökerekben 1,6×-esére növekedett az ÖAS-tartalom a

kontrollhoz képest, majd a regenerációs szakaszban az ÖAS koncentráció

visszacsökkent a kontroll szintjére.

A nagyobb Cd-koncentrációnál a CS 61-szer több prolint halmozott fel a

levelekben, mint a CD a regenerációs szakaszban. A levelek Glu/Pro aránya

jellegzetes különbséget mutatott a két genotípusban. A Glu aránya kevesebb, mint

felére csökkent, míg a proliné 3-szorosára növekedett a CS-ben, míg a CD-ben a
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Glu aránya 12%-kal növekedett és a proliné az 1/3-ára csökkent a magasabb

kadmium-koncentrációnál a regenerációs szakaszt követően a kontrollhoz képest. A

GABA és a Glu arányát összehasonlítva a gyökerekben azt találtam, hogy a CS

főleg GABA-t akkumulált, míg a CD-ben leginkább Glu halmozódott fel a

kadmium-kezelés következtében.

4. A poliaminokra vonatkozó eredmények alapján megállapítottam, hogy a levelek

putreszcin-tartalma valamint a levelek és gyökerek spermidin-tartalma alapján a

fajták megkülönböztethetők voltak. Az érzékeny fajta (CD) levelében a Put-szint a

Cd koncentrációval párhuzamosan nőtt (2-3×), míg a mérsékelten toleráns fajtában

(CS) nem változott. A Spd-tartalom változása a levelekben és a gyökerekben

hasonló tendenciát mutatott. Az érzékenyebb fajta magasabb kontroll Spd-szintje a

10-7 M Cd-stressz hatására szignifikánsan csökkent (kb. 1/3-ára), a 10-3 M Cd-

kezelés hatására pedig az előzőnél kisebb mértékben csökkent (kb. 2/3-ára). Ezzel

szemben a CS alacsony kezdeti Spd-szintje a 10-3 M Cd-kezelés hatására kb. 3-6-

szorosára növekedett.

5. Megállapítottam, hogy a 10-3 M Cd-stressz következtében az antioxidáns

védekezőrendszer (POD, APX, GR, fenolos vegyületek) indukciója következett be az

oxidatív károsodás kiküszöbölésének érdekében. A mérsékleten toleráns fajta sokkal

hatékonyabban vett részt az aktív oxigénformák semlegesítésében, mint az érzékeny.

A gvajakol-peroxidáz (POD) enzim aktivitása mindkét fajta levelében szignifikánsan

emelkedett a 10-3 M Cd-kezelésnél, az érzékenyebb fajtában nagyobb mértékben

(CS: 2,4×, CD: 3,4×). A gyökerekben mindkét fajtában csökkent a POD aktivitása a

10-3 M CD-stresszt követően, mégpedig a CS-ben nagyobb mértékben (CS: -50%,

CD: -20%). A gyökerek Cd-stresszre adott válasza a 7 napos kezelést követően már

feltehetően lecsengőben volt, ezzel szemben a később reagáló levélben az

aktivitásemelkedés jól mutatta az oxidatív stresszel szembeni válaszreakció kezdeti

szakaszát.

Az aszkorbát-peroxidáz (APX) a levélben és a gyökérben is a POD levélben

tapasztalt aktivitásváltozásához hasonló tendenciát mutatott. A glutation-reduktáz

(GR) aktivitása az APX-hez hasonlóan változott, bár szignifikáns változást nem
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lehetett kimutatni. Az összes fenoltartalom a 10-7 M Cd-kezelés hatására a Cappelle

Desprez levelében szignifikánsan csökkent (-30%) a kontrollhoz képest, míg a 10-3

M kadmium-kezelés hatására mindkét fajtában, a levélben és a gyökérben egyaránt

jelentősen nőtt (levélben CS: 1,7×, CD: 1,2×; gyökérben CS: 1,4×, CD: 1,9×).

6. A növények kadmium-tartalmára vonatkozóan megállapítottam, hogy a gyökerek

kadmium-tartalma egy nagyságrenddel meghaladta a levelekét. A szárazságra

érzékeny fajta kadmium-tartalma minden esetben magasabb volt, mint a mérsékelten

toleránsé. A gyökerek kadmium-tartalma a kadmium kezelések hatására

szignifikánsan növekedett a kontrollhoz képest, az alkalmazott Cd koncentrációval

egyenes arányban. A regenerációs szakaszban a Cappelle Desprez leveleinek Cd

tartalma emelkedett a stressz-kezelést követő állapothoz képest, ugyanakkor a

mérsékelten toleráns fajta levelében csak a kisebb Cd koncentrációnál tapasztaltam

növekedést, a nagyobb koncentrációnál csökkenés következett be. A

búzanövényeknek a nagyobb Cd-koncentrációnál mért kadmium-tartalma

nagyságrendekkel meghaladta a 3 mg/kg-os határértéket, mely a növényekben a

toxicitási tünetek megjelenéséig felhalmozható Cd-tartalmat jelenti.
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Függelék

Függelék ábrák: F1-F4. oldal

Függelék táblázatok: F5-F13. oldal

Felhasznált vegyszerek: F14. oldal



1

F1. ábra. A kadmium-kezelések hatása a búzanövények összes szabad aminosav-
tartalmára [μg/g friss tömeg]
CS: Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring; CD: Triticum aestivum L. cv. Cappelle Desprez
ÖAS: összes szabad aminosav
Az átlagértékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra
vonatkoznak, a függőleges jelek az SD értékeket jelölik.
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2

F2. ábra. A kadmium-kezelések hatása a búzanövények prolin-tartalmára [μg/g friss
tömeg]
CS: Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring; CD: Triticum aestivum L. cv. Cappelle Desprez
Pro: prolin
Az átlagértékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra
vonatkoznak, a függőleges jelek az SD értékeket jelölik.
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3

F3. ábra. A kadmium-kezelések hatása a búzanövények putreszcin-tartalmára [μg/g friss
tömeg]
CS: Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring; CD: Triticum aestivum L. cv. Cappelle Desprez
Put: putreszcin
Az átlagértékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra
vonatkoznak, a függőleges jelek az SD értékeket jelölik.
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4

F4. ábra. A kadmium-kezelések hatása a búzanövények spermidin-tartalmára [μg/g friss
tömeg]
CS: Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring; CD: Triticum aestivum L. cv. Cappelle Desprez
Spd: spermidin
Az átlagértékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra
vonatkoznak, a függőleges jelek az SD értékeket jelölik.
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5

F1. táblázat. A száraz tömeg [g] változása a kadmium-kezelések hatására Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring és Cappelle Desprez
levelekben és gyökerekben

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cdnövényi

rész fa
jt

a
átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás

CS 0,237 ± 0,084 0,360 ± 0,106 0,262 ± 0,108 0,227 ± 0,058 0,468 ± 0,114 0,410 ± 0,181 0,418 ± 0,097levél
CD 0,216 ± 0,055 0,408 ± 0,136 0,327 ± 0,107 0,265 ± 0,115 0,610 ± 0,218 0,561 ± 0,179 0,272 ± 0,087
CS 0,048 ± 0,025 0,135 ± 0,054 0,092 ± 0,034 0,074 ± 0,021 0,136 ± 0,033 0,123 ± 0,061 0,086 ± 0,027gyökér
CD 0,071 ± 0,220 0,110 ± 0,041 0,100 ± 0,033 0,077 ± 0,035 0,163 ± 0,064 0,122 ± 0,040 0,056 ± 0,021

CS: Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring; CD: Triticum aestivum L. cv. Cappelle Desprez
Az átlag 15 növény levelének illetve gyökerének számtani közepét reprezentálja.



6

F2. táblázat. A szabad aminosav-tartalom [μg/g friss tömeg] változása a kadmium-kezelések hatására Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring
búzafajta levelében

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd

átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás
Asp 203,6 ± 55,4 152,0 ± 28,1 173,1 ± 26,2 351,6 ± 98,6 141,6 ± 3,3 183,7 ± 8,1 333,0 ± 10,0
Ser+ 556,3 ± 188,6 535,4 ± 86,6 449,0 ± 99,8 1198,9 ± 353,7 319,6 ± 23,8 536,5 ± 29,5 1838,2 ± 119,2
Glu 317,5 ± 11,1 182,0 ± 21,4 249,7 ± 87,4 239,0 ± 63,3 125,1 ± 43,7 145,6 ± 18,2 336,2 ± 79,4
Pro 38,1 ± 15,3 42,6 ± 5,4 25,2 ± 1,6 98,4 ± 21,7 34,5 ± 4,4 46,5 ± 16,9 634,7 ± 42,5
Gly 39,6 ± 11,8 45,2 ± 4,7 23,1 ± 2,6 46,4 ± 7,3 23,3 ± 7,9 28,0 ± 6,9 37,3 ± 0,8
Ala 182,5 ± 40,6 193,2 ± 29,6 172,9 ± 32,6 277,8 ± 19,6 115,8 ± 6,7 141,1 ± 13,5 339,7 ± 39,2
Cys 13,8 ± 0,8 5,5 ± 3,8 6,1 ± 0,5 6,0 ± 0,1 5,6 ± 6,1 nd nd
Val 88,9 ± 21,8 94,7 ± 12,6 99,4 ± 2,3 139,3 ± 33,3 66,3 ± 13,2 85,7 ± 1,2 186,5 ± 4,1
Met 3,0 ± 0,1 6,6 ± 5,1 13,1 ± 2,4 6,3 ± 0,4 10,0 ± 0,1 11,8 ± 0,6 21,6 ± 10,7
Ile 40,8 ± 8,7 47,2 ± 11,3 52,9 ± 4,5 84,0 ± 30,0 35,7 ± 6,1 48,6 ± 4,8 88,6 ± 2,5
Leu 47,4 ± 9,3 71,6 ± 24,7 76,1 ± 0,7 73,6 ± 19,4 55,7 ± 1,8 75,2 ± 6,3 84,5 ± 6,6
Tyr 34,4 ± 6,7 43,7 ± 13,6 43,8 ± 3,5 35,0 ± 38,5 29,6 ± 3,1 49,7 ± 10,0 59,8 ± 8,2
Phe 49,7 ± 8,9 66,9 ± 18,2 64,4 ± 5,3 71,7 ± 48,1 46,9 ± 5,6 62,6 ± 13,3 184,6 ± 5,9
His 54,6 ± 10,9 72,4 ± 18,2 74,0 ± 2,6 133,5 ± 42,0 63,6 ± 5,5 89,6 ± 6,3 165,3 ± 8,1
Lys 57,9 ± 9,1 83,2 ± 31,5 88,7 ± 7,6 104,2 ± 31,0 68,3 ± 4,3 102,2 ± 12,8 98,5 ± 18,8
Arg 144,8 ± 25,2 137,9 ± 40,2 143,3 ± 8,7 235,3 ± 16,2 142,2 ± 6,6 163,8 ± 6,3 315,3 ± 4,2
Orn 1,3 ± 1,8 2,5 ± 0,1 nd 4,9 ± 0,2 2,6 ± 0,1 nd 7,7 ± 1,7
GABA 300,8 ± 91,7 301,3 ± 118,0 261,1 ± 10,1 302,4 ± 30,3 226,5 ± 35,2 290,7 ± 34,1 465,5 ± 33,1
összesen 2173,6 ± 479,9 2082,6 ± 420,7 2015,8 ± 228,4 3405,3 ± 842,5 1512,9 ± 13,4 2061,5 ± 185,2 5197,0 ± 105,4

Az értékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra vonatkoznak.
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F3. táblázat. A szabad aminosav-tartalom [μg/g friss tömeg] változása a kadmium-kezelések hatására Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring
búzafajta gyökerében

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd

átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás
Asp 161,2 ± 4,6 218,4 ± 54,0 204,2 ± 35,0 229,6 ± 7,4 166,6 ± 0,5 229,5 ± 33,8 338,7 ± 27,4
Ser+ 334,9 ± 6,7 411,6 ± 18,6 417,9 ± 54,2 324,3 ± 19,2 317,8 ± 80,3 398,4 ± 77,8 878,9 ± 29,6
Glu 292,2 ± 23,3 298,9 ± 31,3 203,6 ± 5,8 286,6 ± 18,7 222,5 ± 4,7 178,4 ± 23,7 478,3 ± 9,2
Pro 23,6 ± 12,0 20,6 ± 2,0 39,4 ± 8,7 66,3 ± 10,0 28,5 ± 6,1 23,2 ± 2,8 127,4 ± 16,8
Gly 27,4 ± 7,1 27,9 ± 3,4 30,6 ± 3,8 27,1 ± 3,6 21,6 ± 3,8 19,3 ± 4,0 36,3 ± 0,1
Ala 361,4 ± 63,6 134,2 ± 7,1 250,2 ± 24,3 449,1 ± 15,0 145,7 ± 8,2 123,9 ± 18,8 752,6 ± 18,6
Cys 10,5 ± 0,9 9,7 ± 1,3 7,5 ± 1,7 8,5 ± 0,1 6,1 ± 1,4 5,7 ± 0,1 3,5 ± 1,1
Val 74,3 ± 12,6 79,2 ± 8,8 119,4 ± 26,7 68,7 ± 5,1 80,3 ± 3,4 75,0 ± 20,3 114,7 ± 11,2
Met 12,6 ± 0,0 12,9 ± 2,2 5,0 ± 1,6 3,9 ± 1,5 0,0 ± 0,0 3,5 ± 0,6 4,2 ± 3,0
Ile 22,6 ± 0,7 39,1 ± 5,4 59,1 ± 10,1 38,1 ± 0,7 27,2 ± 2,6 36,9 ± 19,9 52,3 ± 11,8
Leu 25,2 ± 0,8 54,8 ± 11,6 73,8 ± 19,2 48,0 ± 3,4 29,4 ± 1,1 25,2 ± 9,1 51,7 ± 0,1
Tyr 15,3 ± 2,1 17,4 ± 5,4 37,6 ± 8,7 13,5 ± 0,8 20,4 ± 5,0 26,4 ± 6,5 27,3 ± 11,5
Phe 25,5 ± 0,5 29,4 ± 7,1 52,0 ± 1,8 25,7 ± 2,2 31,7 ± 9,0 25,3 ± 4,8 32,4 ± 5,8
His 39,3 ± 2,9 54,8 ± 6,7 66,5 ± 9,4 71,2 ± 3,9 50,4 ± 3,6 51,4 ± 9,1 89,6 ± 5,6
Lys 22,4 ± 1,6 48,0 ± 15,1 90,2 ± 33,5 58,4 ± 1,0 51,8 ± 9,6 58,0 ± 9,2 56,6 ± 3,3
Arg 99,3 ± 3,4 140,4 ± 16,3 203,2 ± 28,7 137,2 ± 22,5 126,8 ± 12,5 148,1 ± 22,1 234,3 ± 7,0
Orn 7,0 ± 1,0 6,2 ± 0,3 5,7 ± 1,1 7,9 ± 2,9 11,5 ± 4,1 3,8 ± 1,7 7,2 ± 2,9
GABA 199,7 ± 40,6 183,6 ± 64,6 313,0 ± 36,3 808,4 ± 15,1 217,2 ± 63,3 157,6 ± 32,7 762,2 ± 40,5
összesen 1747,9 ± 106,8 1787,0 ± 146,9 2179,2 ± 299,0 2672,4 ± 33,6 1555,5 ± 38,2 1589,7 ± 292,3 4048,5 ± 6,4

Az értékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra vonatkoznak.
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F4. táblázat. A szabad aminosav-tartalom [μg/g friss tömeg] változása a kadmium-kezelések hatására Triticum aestivum L. cv. Cappelle
Desprez búzafajta levelében

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd

átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás
Asp 283,8 ± 22,1 270,2 ± 10,8 335,7 ± 23,1 336,7 ± 30,6 287,0 ± 17,1 213,5 ± 12,7 335,8 ± 70,2
Ser+ 408,7 ± 16,4 508,2 ± 77,3 945,3 ± 97,4 656,1 ± 85,9 454,2 ± 46,5 376,3 ± 18,7 656,4 ± 123,5
Glu 186,9 ± 94,9 181,1 ± 84,4 319,3 ± 126,0 385,4 ± 33,7 169,6 ± 46,3 209,1 ± 3,4 209,2 ± 46,6
Pro 22,2 ± 5,2 33,2 ± 4,2 64,6 ± 22,7 80,8 ± 6,4 34,1 ± 7,4 36,7 ± 1,9 10,4 ± 0,7
Gly 32,3 ± 15,2 20,0 ± 1,3 19,9 ± 0,4 19,0 ± 1,6 20,4 ± 2,7 35,0 ± 1,2 17,2 ± 4,6
Ala 157,4 ± 21,6 186,4 ± 1,7 215,3 ± 21,5 197,4 ± 28,0 134,4 ± 7,2 123,3 ± 4,8 107,8 ± 19,1
Cys 5,1 ± 7,2 nd 8,9 ± 2,6 nd nd 4,7 ± 0,1 nd
Val 57,1 ± 3,6 74,5 ± 3,4 108,7 ± 5,7 85,0 ± 5,0 72,8 ± 3,7 64,2 ± 3,5 63,0 ± 12,0
Met 23,7 ± 6,2 23,9 ± 6,2 23,3 ± 25,0 5,8 ± 1,7 20,6 ± 4,2 6,5 ± 0,9 8,6 ± 0,1
Ile 40,2 ± 0,2 56,5 ± 1,1 84,6 ± 5,6 56,1 ± 1,5 56,6 ± 0,9 44,1 ± 5,7 34,6 ± 7,0
Leu 64,0 ± 5,6 82,2 ± 12,2 104,4 ± 10,0 77,3 ± 1,8 80,7 ± 7,9 63,1 ± 0,3 53,2 ± 11,1
Tyr 34,6 ± 1,3 42,1 ± 7,5 60,8 ± 28,7 43,1 ± 4,6 35,4 ± 4,6 32,9 ± 17,0 26,5 ± 7,0
Phe 54,4 ± 2,7 65,5 ± 7,7 63,9 ± 2,7 61,2 ± 1,5 60,3 ± 4,9 45,4 ± 9,9 42,0 ± 8,0
His 71,7 ± 1,8 84,9 ± 14,4 67,0 ± 0,1 66,1 ± 4,1 85,6 ± 3,6 44,7 ± 6,9 66,9 ± 11,7
Lys 82,4 ± 12,4 97,8 ± 23,7 80,4 ± 9,1 72,6 ± 0,7 86,5 ± 10,6 47,9 ± 6,0 59,1 ± 10,8
Arg 138,2 ± 1,1 167,8 ± 25,4 139,6 ± 12,5 142,3 ± 17,7 165,1 ± 31,7 82,7 ± 3,7 113,4 ± 51,3
Orn nd 2,6 ± 0,1 nd nd 2,5 ± 0,1 nd nd
GABA 480,7 ± 13,3 476,5 ± 46,0 361,2 ± 43,6 295,8 ± 11,3 446,8 ± 24,7 369,2 ± 35,0 438,8 ± 92,2
összesen 2143,6 ± 146,9 2372,2 ± 97,7 3002,9 ± 178,8 2580,8 ± 206,0 2211,2 ± 118,4 1796,8 ± 35,5 2242,8 ± 476,0

Az értékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra vonatkoznak.
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F5. táblázat. A szabad aminosav-tartalom [μg/g friss tömeg] változása a kadmium-kezelések hatására Triticum aestivum L. cv. Cappelle
Desprez búzafajta gyökerében

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd

átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás átlag ± szórás
Asp 226,0 ± 23,1 240,6 ± 42,1 380,6 ± 7,5 309,4 ± 24,4 238,8 ± 50,4 259,8 ± 37,4 326,1 ± 5,1
Ser+ 369,9 ± 37,9 322,4 ± 72,8 557,4 ± 45,8 454,0 ± 89,0 326,5 ± 5,8 281,4 ± 9,5 262,2 ± 13,7
Glu 248,8 ± 56,9 230,6 ± 24,2 329,5 ± 75,3 386,1 ± 13,4 225,8 ± 2,0 254,4 ± 62,7 208,0 ± 1,3
Pro 31,8 ± 3,6 14,8 ± 1,9 67,8 ± 9,0 12,2 ± 0,4 36,8 ± 9,5 27,4 ± 20,0 28,3 ± 20,1
Gly 24,3 ± 8,9 24,5 ± 3,8 42,4 ± 2,2 17,2 ± 2,9 15,1 ± 3,2 16,7 ± 1,7 18,7 ± 0,4
Ala 284,8 ± 76,3 132,7 ± 22,8 284,8 ± 33,8 113,5 ± 6,7 164,3 ± 8,3 153,0 ± 3,1 136,7 ± 10,0
Cys 2,2 ± 3,1 4,9 ± 0,1 nd 4,4 ± 0,9 nd nd nd
Val 55,6 ± 14,0 51,7 ± 4,8 96,2 ± 0,1 64,7 ± 17,3 29,5 ± 33,3 40,7 ± 6,9 53,5 ± 1,1
Met 12,2 ± 13,2 19,5 ± 6,1 20,0 ± 1,4 3,3 ± 0,7 20,9 ± 2,5 6,6 ± 0,6 9,6 ± 0,7
Ile 30,3 ± 3,6 29,6 ± 0,4 61,3 ± 5,1 39,2 ± 12,2 33,7 ± 3,3 16,6 ± 0,3 27,0 ± 1,9
Leu 32,9 ± 7,7 23,4 ± 0,4 70,1 ± 7,4 51,5 ± 17,1 33,3 ± 0,8 15,2 ± 5,6 27,1 ± 4,7
Tyr 18,8 ± 9,0 13,6 ± 3,8 20,8 ± 5,3 15,2 ± 7,0 23,1 ± 7,5 7,9 ± 2,2 14,8 ± 0,2
Phe 27,7 ± 5,0 20,7 ± 3,2 31,2 ± 7,9 20,2 ± 3,5 35,3 ± 11,4 19,5 ± 2,1 20,9 ± 1,1
His 58,3 ± 7,2 53,7 ± 6,2 61,0 ± 12,5 42,5 ± 3,4 41,3 ± 1,5 38,4 ± 7,4 42,9 ± 11,5
Lys 27,3 ± 3,6 31,1 ± 2,7 41,9 ± 3,6 40,4 ± 10,1 35,8 ± 6,8 27,7 ± 12,2 53,5 ± 1,5
Arg 131,8 ± 32,7 116,5 ± 26,0 151,8 ± 33,5 131,7 ± 22,2 102,2 ± 15,4 108,8 ± 29,2 138,0 ± 3,1
Orn 2,7 ± 0,1 2,6 ± 0,1 3,9 ± 1,7 4,7 ± 0,9 nd 5,0 ± 0,1 3,1 ± 1,1
GABA 393,5 ± 84,6 265,4 ± 15,0 290,3 ± 86,1 158,3 ± 18,9 277,5 ± 38,7 183,7 ± 77,4 248,6 ± 2,9
összesen 1979,0 ± 390,4 1595,8 ± 232,0 2510,9 ± 18,3 1868,7 ± 242,8 1639,8 ± 184,1 1462,8 ± 141,0 1619,1 ± 39,6

Az értékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra vonatkoznak.
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F6. táblázat. Az első 6 legnagyobb mennyiségben előforduló szabad aminosavnak és a prolinnak az összes szabad aminosav-tartalomra számított
százalékos megoszlásának változása a kadmium-kezelések hatására Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring és
Cappelle Desprez levelekben

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd

aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav %
Ser+ 25,6 Ser+ 25,7 Ser+ 22,3 Ser+ 35,2 Ser+ 21,1 Ser+ 26,0 Ser+ 35,4
Glu 14,6 GABA 14,5 GABA 13,0 Asp 10,3 GABA 15,0 GABA 14,1 Pro 12,2
GABA 13,8 Ala 9,3 Glu 12,4 GABA 8,9 Arg 9,4 Asp 8,9 GABA 9,0
Asp 9,4 Glu 8,7 Asp 8,6 Ala 8,2 Asp 9,4 Arg 7,9 Ala 6,5
Ala 8,4 Asp 7,3 Ala 8,6 Glu 7,0 Glu 8,3 Glu 7,1 Glu 6,5
Arg 6,7 Arg 6,6 Arg 7,1 Arg 6,9 Ala 7,7 Ala 6,8 Asp 6,4

C
hi

ne
se

 S
pr

in
g

Pro 1,8 Pro 2,0 Pro 1,2 Pro 2,9 Pro 2,3 Pro 2,3 Pro 12,2

aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav %
GABA 22,4 Ser+ 21,4 Ser+ 31,5 Ser+ 25,4 Ser+ 20,5 Ser+ 20,9 Ser+ 29,3
Ser+ 19,1 GABA 20,1 GABA 12,0 Glu 14,9 GABA 20,2 GABA 20,5 GABA 19,6
Asp 13,2 Asp 11,4 Asp 11,2 Asp 13,0 Asp 13,0 Asp 11,9 Asp 15,0
Glu 8,7 Ala 7,9 Glu 10,6 GABA 11,5 Glu 7,7 Glu 11,6 Glu 9,3
Ala 7,3 Glu 7,6 Ala 7,2 Ala 7,7 Arg 7,5 Ala 6,9 Arg 5,1
Arg 6,4 Arg 7,1 Arg 4,6 Arg 5,5 Ala 6,1 Arg 4,6 Ala 4,8C

ap
pe

lle
 D

es
pr

ez

Pro 1,0 Pro 1,4 Pro 2,2 Pro 3,1 Pro 1,5 Pro 2,0 Pro 0,5

Az értékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra vonatkoznak.
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F7. táblázat. Az első 6 legnagyobb mennyiségben előforduló szabad aminosavnak és a prolinnak az összes szabad aminosav-tartalomra számított
százalékos megoszlásának változása a kadmium-kezelések hatására Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring és
Cappelle Desprez gyökerekben

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció után
kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd

aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav %
Ala 20,7 Ser+ 23,0 Ser+ 19,2 GABA 30,3 Ser+ 20,4 Ser+ 25,1 Ser+ 21,7
Ser+ 19,2 Glu 16,7 GABA 14,4 Ala 16,8 Glu 14,3 Asp 14,4 GABA 18,8
Glu 16,7 Asp 12,2 Ala 11,5 Ser+ 12,1 GABA 14,0 Glu 11,2 Ala 18,6
GABA 11,4 GABA 10,3 Asp 9,4 Glu 10,7 Asp 10,7 GABA 9,9 Glu 11,8
Asp 9,2 Arg 7,9 Glu 9,3 Asp 8,6 Ala 9,4 Arg 9,3 Asp 8,4
Arg 5,7 Ala 7,5 Arg 9,3 Arg 5,1 Arg 8,2 Ala 7,8 Arg 5,8C

hi
ne

se
 S

pr
in

g

Pro 1,3 Pro 1,2 Pro 1,8 Pro 2,5 Pro 1,8 Pro 1,5 Pro 3,1

aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav % aminosav %
GABA 19,9 Ser+ 20,2 Ser+ 22,2 Ser+ 24,3 Ser+ 19,9 Ser+ 19,2 Asp 20,1
Ser+ 18,7 GABA 16,6 Asp 15,2 Glu 20,7 GABA 16,9 Asp 17,8 Ser+ 16,2
Ala 14,4 Asp 15,1 Glu 13,1 Asp 16,6 Asp 14,6 Glu 17,4 GABA 15,4
Glu 12,6 Glu 14,5 GABA 11,6 GABA 8,5 Glu 13,8 GABA 12,6 Glu 12,8
Asp 11,4 Ala 8,3 Ala 11,3 Arg 7,1 Ala 10,0 Ala 10,5 Arg 8,5
Arg 6,7 Arg 7,3 Arg 6,0 Ala 6,1 Arg 6,2 Arg 7,4 Ala 8,4C

ap
pe

lle
 D

es
pr

ez

Pro 1,6 Pro 0,9 Pro 2,7 Pro 0,7 Pro 2,2 Pro 1,9 Pro 1,7

Az értékek 15 növény homogenizátumából származó két független párhuzamosra vonatkoznak.
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F8. táblázat. A faktorok hatása (2×fajta, 3×kezelés, 2×időpont) illetve kölcsönhatásuk a búzalevelek és
gyökerek fontosabb szabad aminosavainak és poliaminjainak koncentrációira

levél ÖAS Pro Glu GABA Arg Asp Ala Put Spd
fajta * *** ns ** *** *** *** *** *
kezelés *** *** ** ns *** *** *** *** ***
időpont ns *** * ns ns ns *** ns ns
fajta*kezelés *** *** ns ** *** * *** *** ***
fajta*időpont ** *** ns ns ** ns ** ns ns
kezelés*időpont ** *** ns ** ns ns ns ns ns
fajta*kezelés*időpont ** *** ns ns ns ns ** ns ns

gyökér ÖAS Pro Glu GABA Arg Asp Ala Put Spd
fajta *** *** ns *** *** *** *** *** ns
kezelés *** *** *** *** ** *** *** *** ***
időpont ns ns ns ns ns ns * * ***
fajta*kezelés *** *** *** *** ns ns *** ns ***
fajta*időpont *** ns *** ns ns * *** ** ns
kezelés*időpont *** *** ns ** ** * *** * **
fajta*kezelés*időpont *** ns *** ns ns * *** * *

ÖAS: összes szabad aminosav, Pro: prolin, Glu: glutaminsav, GABA: γ-amino-vajsav, Arg: arginin, Asp: aszparaginsav, Ala: alanin
Put: putreszcin, Spd: spermidin
A szignifikáns hatásokat *, **, *** jelöli sorrendben a p<0,05, a p<0,01 és a p<0,001 szignifikanciaszinteken.
ns: a hatás nem szignifikáns p<0,05 szignifikanciaszinten
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F9. táblázat. Az elemtartalom [μg/g száraz tömeg] változása a kadmium-kezelések
hatására Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring és Cappelle Desprez
levelekben és gyökerekben

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció utánlevél kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd
K 32390 45097 49992 38928 48681 48066 23419
Ca 3489 5117 5799 4192 5453 5930 3877
Mg 1555 2144 2368 1768 2065 2426 1533
Fe 79,4 95,2 148,2 110,6 80,4 98,7 67,6
Mn 26,2 41,6 40,8 23,8 39,1 52,2 19,2
Zn 17,9 12,7 17,3 27,0 31,0 24,4 16,3
B 6,7 9,8 6,9 7,3 8,0 7,1 8,3
Cu 3,0 4,9 3,1 2,4 2,4 2,9 2,7
Mo nd 0,6 0,7 nd nd 0,7 0,6

C
hi

ne
se

 S
pr

in
g

Cd 0,2 0,6 0,5 300,4 0,8 4,5 189,7
K 47834 40558 51886 38240 50176 52183 45749
Ca 4932 5387 6143 5708 7320 5845 5992
Mg 1992 2109 2072 2084 2686 2406 2395
Fe 77,7 99,0 106,3 87,3 108,9 135,2 165,7
Mn 35,1 40,8 40,3 37,5 48,4 41,6 35,5
Zn 15,1 13,5 37,0 13,5 21,2 16,6 18,0
B 5,9 11,2 7,1 9,1 10,7 6,2 7,6
Cu 2,9 3,6 2,5 2,5 2,9 3,0 3,0
Mo 0,7 0,6 1,4 0,9 0,9 1,0 0,9

C
ap

pe
lle

 D
es

pr
ez

Cd 0,5 0,5 1,6 347,3 0,7 5,5 437,3

kiindulás 7 napos kezelés után 7 napos regeneráció utángyökér kontroll kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd kontroll 10-7 M Cd 10-3 M Cd
K 49798 24814 35745 36597 21923 28103 33971
Ca 4600 8479 6840 7968 7684 7095 4985
Mg 2301 4857 3612 2347 4320 4696 1649
Fe 852,5 720,8 1032,0 1987,0 888,5 877,2 3334,0
Mn 107,8 66,5 112,0 40,4 55,7 60,2 52,4
Zn 47,2 45,8 108,7 96,7 64,3 87,3 126,6
B 3,8 3,2 1,7 nd 2,6 2,2 nd
Cu 6,5 7,0 6,4 7,8 4,5 5,2 9,5
Mo 0,7 nd 0,4 0,6 0,7 nd 0,3

C
hi

ne
se

 S
pr

in
g

Cd 1,2 3,3 15,0 7510 8,6 19,8 5035
K 46543 41335 44036 34445 29959 34394 33011
Ca 3589 4491 5741 5733 7966 7564 5935
Mg 3170 2873 2776 1908 4712 3805 1404
Fe 606,2 623,0 806,9 2574,0 767,8 1029,0 3563,0
Mn 107,6 67,6 106,1 49,1 50,6 68,4 151,0
Zn 36,7 56,2 65,8 97,4 111,0 81,6 155,0
B 2,9 4,3 2,5 nd 2,9 3,5 nd
Cu 4,4 6,3 5,3 6,3 8,5 9,4 10,5
Mo 0,6 1,4 1,0 0,8 1,4 0,9 1,3

C
ap

pe
lle

 D
es

pr
ez

Cd 0,6 10,4 14,9 10046 9,5 22,9 8632

Az értékek 15 növény homogenizátumára vonatkoznak.
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Felhasznált vegyszerek

név gyártó, minőség

agmatin-szulfát Sigma, >98%
aszkorbinsav Reanal Rt., a. lt.
bórsav  Reanal Rt., a. lt.
1-butanol Sigma-Aldrich, HPLC grade, 99.8%
cink-szulfát-víz (1/7) Reanal Rt., a. lt.
danzil-klorid Merck, >98% for biochemistry
dietilén-triamin-pentaecetsav Sigma, Purified, 2× Crystallized
5,5’-ditio-bisz-(2-nitrobenzoesav) Sigma
ditiothreitol Reanal Rt.
fenil-metil-szulfonil-fluorid Sigma, >99% (GC)
Folin-Ciocalteus fenolreagens Merck, p. a.
galluszsav Sigma
glutation (GSSG) Sigma, Approx. 98%
gvajakol Sigma
hexán Sigma-Aldrich, HPLC grade, 95+%
hidrogén-peroxid (30%) Sigma, semiconductor grade
hisztamin-dihidroklorid Sigma, >98%
kadaverin-dihidroklorid Sigma, >98%
kadmium(II)-acetát-víz (1/2) Reanal Rt., at.
kalcium-nitrát-víz (1/4) Merck, p. a.
kálium-dihidrogén-foszfát Merck, p. a.
kálium-nitrát Reanal Rt., a. r.
L-prolin Reanal Rt., puriss.
magnézium-szulfát-víz (1/7) Reanal Rt., puriss.
mangán-klorid-víz (1/4) Reanal Rt., a. lt.
metanol Reanal Rt., p. a.
NADPH Sigma, 95%
Na-Fe(III)-EDTA Sigma
nátrium-karbonát Reanal Rt., p. a.
nátrium-molibdenát-víz (1/2) Reanal Rt., at.
perklórsav Sigma-Aldrich, ACS reagent, 70%
putreszcin-dihidroklorid Sigma, >98%
réz-szulfát-víz (1/5) Reanal Rt., a. r.
salétromsav (cc.) Merck, p. a.
spermidin-trihidroklorid Sigma, >98%
spermin-tetrahidroklorid Sigma, >98%
tiramin Sigma, >98%
toluol Sigma-Aldrich, HPLC grade, 99.8 %
trietilamin Sigma-Aldrich, HPLC grade, >99%

A kromatográfiás standard oldatok kétszer desztillált vízzel, az egyéb oldatok
desztillált vízzel készültek.


