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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 
 

1.1. A munka el őzményei 
 

 Az in vitro tenyésztett növényi sejtek, szövetek, szervek ultramély 

hőmérsékleti (kriogén) tartományban történő fenntartása, a krioprezerválás 

jelentősége a hagyományos és a molekuláris növénynemesítési technikák 

fejlődésével megnövekedett. Napjainkban a mélyfagyasztásos technikák két irányba 

specializálódtak. A publikált kísérletek egy része különböző genetikai tartalékok (i) 

fajtaazonos, génbankszerű tárolását ismerteti. A közlemények másik része viszont a 

krioprezerválást a növényi szövettenyésztés speciális technikájaként alkalmazva 

meghatározott (ii) sejtciklus és differenciáltsági fokú explantumok folyékony 

nitrogénben történő tárolásáról számol be. Egyes növénybiotechnológiai eljárások: a 

sejtszuszpenzió eredetű protoplasztálás, az idegen pollen megporzásos haploid 

indukció, az in vitro termékenyítésű faj- és nemzetségkeresztezések, a sejtciklus és 

a differenciálódás meghatározott szintjén álló sejtek, szövetek, szervek használatán 

alapulnak. Ez nagyszámú törzstenyészet és donor növény folyamatos fenntartását 

teszi szükségessé. Amennyiben a sejtszuszpenziós- és embriótenyészetek, illetve a 

pollen folyékony nitrogénre alapozott, megbízható tárolási technikái rendelkezésre 

állnak, a fenti módszerek, üvegház és tenyésztőszobai kapacitástól függetlenül, 

elvileg korlátlanul alkalmazhatóak.  

 

 A kriogén hőmérsékletre fagyasztott explantumok visszanyerésének feltétele, 

hogy a sejtek dehidratációjával koncentrálódó vizes oldatok spontán fagyási 

hőmérsékletének (Th) csökkenése, illetve az üvegesedési hőmérséklet (Tg) 

növekedése miatt, a víz-jég transzformáció során, az amorf fázis a legkevesebb 

kristályos jég képződésével alakulhasson ki. A krioprezreváció gyakorlatában az 

intracelluláris jégkristályok mennyisége a minimumra csökkenthető, amennyiben a 

túlhűtött sejtfolyadékot tartalmazó explantumok a Th hőmérsékletről (cca. –30 - -40 

°C) közvetlenül a folyékony nitrogénbe kerülnek. Így az intracelluláris oldatok néhány 

másodperc alatt amorf formába szilárdulnak. A túlélés további feltétele, hogy a 

töményedő sejtoldatok ne okozzák a membránok vízhiányra jellemző funkcionális 
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zavarait. A sejtoldatok koncentrálódása feltétele az explantumok túlélésének, túlzott 

mértékben viszont már a membránt károsíthatja. A két ellentétes folyamat 

összehangolása a sejtek dehidratációjának szabályozásával és a membránok 

stabilitásának fenntartásával valósítható meg.  

 

1.2. A kutatás célkit űzései 
 

Disszertációm témájának a tenyésztett szomatikus növényi sejtek, szövetek, 

szervek krioprezerválását választottam.  

 Kísérleteim fő célja - a krioprezerváció különböző lépéseinek módosításával - 

egyrészt a mélyfagyasztott explantumok túlélésének elérése, másrészt a túlélési 

százalék javítása volt. 

Bizonyítani kívántam:  

 (1), hogy a fagyasztási sebesség, a transzfer hőmérséklet és a transzfer 

hőmérsékleten tartás optimalizálásával a sejtszuszpenziós tenyészetek túlélésének 

feltételei kialakíthatók, 

 (2), hogy az abszcizinsav, cukor és prolin előkezelés megfelelő kombinációival 

a szomatikus embriókban és tenyésztett szomatikus sejtekben fagyvédelem 

alakítható ki, 

 (3), hogy a stressz fehérjéknek és az abszcizinsavnak fontos szerepe van 

tenyészetek kiszáradással (deszikkáció) szembeni tűrőképességének fokozásában 

és így a deszikkáció hatására létrejövő kriotoleranciában 

Választ kívántam kapni arra: 

 (4), hogy hősokk kezeléssel helyettesíthető –e a lassú előfagyasztás,  

 (5), hogy a PVS-2 vitrifikáló oldat toxicitása csökkenthető-e ABS-al és alginát 

géllel szomatikus embriókban,  

 (6), hogy a cukor és cukoralkohol kezelésekkel kialakítható-e kriotolerancia 

különböző sejtszuszpenziókban,  

 (7), hogy az afp (anti-freeze protein) gén transzformációval a fagyásvédő 

fehérjét szintetizáló transzgénikus klónokban javítható-e a kriotolerancia. 
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2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 

2.1. Tesztnövények 
 A kísérleteket a közönséges és a sziki mézpázsit [Puccinellia distans (L.) Parl. 

és Puccinellia limosa (Schur.) Holmbg. (Génbank, Tápiószele)];a lúdfű [Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh. (C24, Erecta (LER) és a Wassilewskija (WS) ökotípusok 

(Nottingham, Arbidopsis Stock Center)] és a kukorica [Zea mays (L.) (MSCE/79 

sejtvonal és afp transzgénikus 23, 24, 37, 44 klónok és vad típus)] sejtszuszpenziós, 

illetve a vadgesztenye [Aesculus hippocastanum (L.), (gödöllői ökotípus)] és a kivi 

[Actinidia deliciosa (A.) Chev (Matua önbeporzó fajta, Tulipa kertészet, Gödöllő)] 

szomatikus embrió tenyészetein állítottuk be.  

 A kukorica szuszpenziós tenyészeteket dr. Mórocz Sándor-GKI, Szeged 

(MSCE/79 sejtvonal) és Prof. Dudits Dénes SZBK, Szeged (afp transzgénikus 23, 

24, 37, 44 és vad típus) bocsátotta rendelkezésünkre. A vadgesztenye szomatikus 

embrió tenyészeteket dr. Kiss József (SZTE Genetika és Növénynemesítés 

Tanszék) adta át. 

2.2. Krioprezerválás 
 

A kísérletek során a kriogén hőmérsékleti tartomány túlélését befolyásoló kezelések 

hatását elemeztem. A kriotolerancia létrehozásában döntő hatású, védő 

dehidratációt és membrán stabilizálást a lassú előhűtéssel (1); abszcizinsav (ABS) 

kezelésekkel kombinált szárítással, hősokkal, és vitrifikációval (2); továbbá 

fagyásvédő szénhidrátokkal (3) ( szaharóz, szorbit, mannit) alakítottam ki. 

2.2.1.Előkezelés 

Fagyásvéd ő vegyületek 
 

 A sejtszuszpenziós és szomatikus embrió tenyészeteket az intenzív 

növekedési fázisban krioprotektív anyagokat tartalmazó folyékony táptalajba 

helyeztük 4 nap időtartamra. Az előkezelő táptalaj a krioprotrektív vegyület 

kivételével a fenntartó táptalajokkal azonos összetételű volt. Az előkezelés 

szakaszban az alábbi krioprotektív vegyületek hatását vizsgáltuk: 
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-ABS: (0.75-75 µM), illetve ABS-szaharóz (21%), ABS-prolin (5 %) kezelés 

kombinációkban, a vadgesztenye és kivi szomatikus embriókban és kukorica 

sejtszuszpenziókban,  

 - cukor és cukoralkohol (szaharóz, mannit, szorbit 0.25 -1.0 M) Arabidopsis és 

kukorica szuszpenziós tenyészetekben.  

Az abszcizinsav tartalmú táptalajokat membránszűrővel, a cukor és cukoralkohol 

tartalmúakat autoklávban sterilizáltuk. 

 

Szárítás és h ősokk 
 A deszikkációs kezeléseket vadgesztenye szomatikus embriókon, a hősokk 

kezeléseket vadgesztenye szomatikus embriókon és az MSCE/79 kukorica sejteken 

végeztük. 

 A szárítást szobahőmérsékleten, (70 % relatív légnedvesség mellett) steril 

fülke légáramába 2-4 óra időtartamra helyezett, nyitott Petri csészékben (∅ 9 cm) 

oldottuk meg. A Petri csészékbe szűrőpapír korongokra (Ø 5 cm) 3-4 ml = 50-60 db, 

vadgesztenye szomatikus embriót (∅ 1.5-2.0 mm) helyeztünk. A deszikkált 

embriókat 2 ml-es polipropilén fagyasztó fiolákban (cca. 20 db embrió/fiola) szárazon 

fagyasztottuk közvetlenül a folyékony nitrogénbe (FN) merítéssel (gyors fagysztás). 

A tenyészetek nedvességtartalmát 48 óra, 104 °C -os szárítószekrényben való 

szárítás után - a kezeletlen kontroll frisstömegéhez (100 %) viszonyítva - határoztuk 

meg.  

 A hősokk kezelést, a folyékony táptalajt tartalmazó, Erlenmeyer lombikok, 30-

90 percig tartó, 40 °C-os vízfürdőbe való helyezésével értük el. Az inkubáció után a 

tenyészeteket lassan, illetve gyorsan fagyasztottuk műanyag fiolában, WK 

krioprotektáns oldatban (0.5 M DMSO, 0.5 M glicerin, 1.0 M szaharóz, 1% prolin, pH 

5.8). 

 

 Fagyasztó oldatok 
 

Az oldatban krioprezervált tenyészeteket 2 ml-es, csavaros tetejű műanyag 

fiolákba helyeztük (0.70-0.75 ml sejtszuszpenzió, vagy 12-15 db szomatikus embrió 

/fiola) és 600 µl különböző krioprotektáns keverékben fagyasztottuk:  
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-Dimetil-szulfoxid (DMSO): (12.5%, vagy 15 % az AA2 táptalajban, pH 5.8) a 

fagyasztási program hatásának bizonyítására mézpázsit szuszpenziós 

tenyészetekben, 

- WK krioprotektáns oldat folyékony MS, N6M és E1B5 táptalajban az ABS 

előkezelés után vadgesztenye szomatikus embriókban és a cukor, cukoralkohol 

előkezelések után az Arabidopsis és a kukorica sejtszuszpenziókban.  

A fagyasztás előtt frissen készített krioprotektáns oldatokat 50 ml-es fecskendőre 

rögzíthető 0.2 µm pórus méretű membránszűrővel (MILLIPORE) sterilizáltuk. A 

kezelést jégfürdőben, a fagyasztás előtt 1 órán keresztül folytattuk.  

 

PVS- 2 vitrifikáló oldat 
 A levél explantumokon differenciálódó szikleveles (∅ 2-3 mm) kivi szomatikus 

embriókat – ABS előkezelés után - alginát burokba kapszuláztuk és a műanyag 

fiolákban (6-7 kapszulázott embrió/ fiola), 500 µl PVS-2 vitrifikáló oldatban (30% 

szaharóz, 15% DMSO, 15% etilén-glikol, pH 5.8,) 0-90 percig inkubáltuk 0 °C és 25 

°C-on. A PVS-2 oldatot szűréssel sterilizáltuk és frissen használtuk. A kezelt 

szomatikus embriókat előhűtés nélkül merítettük a folyékony nitrogénbe.  

 

2.2.2. Fagyasztás, tárolás és felolvasztás 
 

 A mézpázsit tenyészetek fagyasztásával a fagyasztási program krioprotektív 

hatását a fagyasztási sebesség, az előhűtés hőmérséklete és a transzfer 

hőmérsékleten való inkubálás időtartama kölcsönhatásában analizáltuk. A 

fagyasztást Snowball-1400 (Sy-lab) típusú, programozható biológiai fagyasztó 

berendezéssel végeztük. A tenyészeteket 0.5, 0.75, 1.0, 2.0 °C/perc és 1000-2000 

°C/perc sebességgel -10--50 °C transzfer hőmérsékleteken való 0-30 perc 

időtartamú inkubációt követően merítettük FN-be.  

 Az Arabidopsis és kukorica sejtszuszpenziókat, valamint a vadgesztenye 

szomatikus embriókat egységesen 1 °C/ perc sebességgel -35 °C -ra hűtve , majd 

40 perc után FN-be helyezve fagyasztottuk. 

 A szárítás és hősokk, valamint a vitrifikációs kezelések után a tenyészeteket 

előhűtés nélkül, gyorsan fagyasztottuk (az előkezelés hőmérsékletéről közvetlenül 

FN-be helyezés). 
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 A tenyészeteteket 1-7 napig tároltuk FN.-ben.  

 A felolvasztására egységesen, 50-90 másodperc időtartamú 40 °C-os 

vízfürdőt használtunk.  

 

2.2.3. Utótenyésztés és a túlélés meghatározása. 
 A fagyasztó fiolákból a tenyészeteket az eredeti táptalajjal azonos összetételű 

szilárd táptalajra oltottuk Petri csészébe (∅ 9 cm). A sejtkultúrákat a szilárd táptalaj 

felszínére helyezett steril szűrőpapír korongokra (∅ 5.5 cm), a vadgesztenye 

szomatikus embriókat szűrőpapír nélküli táptalajra passzáltuk, mosás nélkül. A 

vitrifikált kivi embriókat 5 percig 1.2 M szaharózt tartalmazó folyékony táptalajban 

való mosás után helyeztük a szilárd táptalajra.  

 Az embrió tenyészeteket 5 napig, a sejt tenyészeteket 14 napig sötétben 

tartottuk. A felolvasztás utáni a 3. és 14. napon új táptalajra oltottuk át. Két hét 

elteltével az Arabidopsis kultúrák kivételével a tenyésztést fényben folytattuk (16/8 

óra fény/sötét, 44 mEm-2s-1 fényintenzitás). 

  A túlélő explantumokból az eredeti tenyészeteket indítottuk újra, illetve 

növényeket regeneráltunk.  

 A tenyészetek túlélését TTC-teszttel és a frisstömeg-változás mérésével, 

illetve a túlélő szomatikus embriók arányával értékeltük. A TTC-teszt során a 

felolvasztás utáni 1., 5. 10. és 15. napon 50 mg frisstömegű szövetből, 1.5 ml, 0.05 

M foszfát pufferben (pH. 7.4) készített 0.6%-os TTC oldat hatására képződő, 

etilalkohollal kioldott formazan optikai denzitását 490 nm-en spektrofotométerrel 

(Jenway UV/VIS) határoztuk meg. A sejt tenyészetek frisstömegét a hetente steril 

fülkében a szűrőpapírral együtt elvégzett méréssel fejeztük ki. A szomatikus embriók 

túlélését a közvetlen és járulékos embriógenezist folytató zöld és elpusztult barna 

embriók arányával határoztuk meg a felolvasztás utáni 6. héten.  

 A TTC-tesztet kezelésenként 4 Petri csészéből vett 12 ismétlésben (3 minta/ 

Petri csésze), a frisstömeg-változás és az explantum színén alapuló túlélés 

meghatározást 5 Petri csésze/kezelés ismétlésszámmal állítottuk be. Az adatokat, 

véletlen blokk elrendezésben többtényezős variancia analízissel elemeztük. 
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3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK  
 

3 EREDMÉNYEK 

 
3.1. A fagyasztási program hatása a mézpázsit sejte k túlélésére 
 

 A kísérletet folyékony AA2 táptalajban fenntartott közönséges- és sziki 

mézpázsit tenyészeteken állítottuk be. A fagyasztási program elemeinek analizálása 

során, a fagyasztási sebességeket (0.5, 0.75, 1.0, 2.0 °C /perc, 1000-2000 °C /perc) 

és FN-be merítés előtti átmeneti hőmérsékleten (transzfer hőmérséklet) történő 

tartási periódusok (10, 20, 25, 30 perc) hatását, a transzfer hőmérsékletek (-10, -20, 

-30, -40, -50°C) függvényében értékeltük. A fagyasztási sebességek tesztelésekor a 

sejteket krioprotektáns nélküli folyékony táptalajban fagyasztottuk. A felolvasztott 

tenyészetek életképességét TTC-teszt alapján mutattuk ki, amit a 

növényregeneráció meghatározásával egészítettünk ki.  

A tesztelt fagyasztási sebességek közül az 1 °C/perc sebesség használata 

eredményezte a maximális túlélést, ezért a továbbiakban már csak ezt a sebességet 

használtuk. DMSO hozzáadásával javult a túlélő sejtek aránya. A maximális túlélést 

–40 °C-ról FN.-be merített tenyészetekben találtuk. A túlélő explantumok aránya 

tovább nőtt, amennyiben a tenyészeteket LN-be merítés előtt a transzfer 

hőmérsékleten 10-40 percig tartottuk. A magasabb transzfer hőmérsékletekről 

fagyasztott sejtek túlélése már rövidebb tartási periódus után is lényegesen nőtt. A 

legtöbb életképes sejtet a –40 °C-ról 30 perc után a folyékony nitrogénbe merített 

tenyészetekben találtuk mindkét DMSO koncentráció mellett.  

A lassú előhűtés után a transzfer hőmérsékletről közvetlenül folyékony 

nitrogénbe merítéssel többnyire csak a finom méretű szuszpenziós tenyészetekben 

tudtak túlélést kimutatni. A nagyobb szemcseméretű szuszpenziókban a transzfer 

hőmérséklet elérésével csak ez explantumok felületi sejtjeiben alakul ki a védő 

dehidratáció, az átmeneti hőmérsékleten történő tartással azonban a minta mélyebb 

rétegeiben levő sejtek is dehidratálódnak. A krioprezervált mézpázsit tenyészetek 2-

3 mm átmérőjű sejtaggregátumokból álltak, ezért feltételezhető, hogy a transzfer 

hőmérsékleti inkubáció után tapasztalt lényeges túlélés növekedés az aggregátumok 

belsejében is kialakult protektív dehidratációval van összefüggésben.  
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A túlélő sziki mézpázsit sejtekből sikerült növényeket regenerálni, azonban ezek 

kivétel nélkül albínók voltak. A krioprezervált aggregátumokon regenerálódó albínók 

arányának csökkentésére a zöld kalluszra szelektált és újra szuszpenzióba vont sziki 

mézpázsit sejtekkel megismételtük a fagyasztást. A DMSO oldatban 1 °C/perc 

sebességgel -20 °C- transzfer hőmérséklet és 30 perc tartás kombinációval 

krioprezervált túlélőkből regenerálódó növények azonban szintén albínók maradtak. 

3.2. Az ABS hatása a vadgesztenye embriók és kukori ca sejtek túlélésére 
 

 A kísérletet E1B5 folyékony táptalajban fenntartott - járulékos 

embriógenezissel szaporodó, porzószál eredetű - vadgesztenye szomatikus 

embriókkal és éretlen embrió eredetű folyékony N6M táptalajban tenyésztett 

kukorica sejtszuszpenziós (MSCE/79) tenyészetekkel állítottuk be. A vadgesztenye - 

tenyészeteket ABS, ABS-szaharóz és ABS-prolin kombinációkat tartalmazó 

előtenyésztő táptalajban kezeltük a fagyasztás előtt négy napig. A kukorica sejtek 

előkezelésére csak ABS-t használtunk 4 napig. A tenyészeteket WK krioprotektáns 

oldatban, lassú és gyors sebességgel fagyasztottuk. A tenyészetek életképességét 

TTC-teszttel határoztuk meg.  

 Az előkezelés és WK krioprotektáns nélkül, csak folyékony táptalajban 

fagyasztott kontroll vadgesztenye tenyészetek túlélését minden előkezelési típus 

javította. A legnagyobb túlélési rátát a normál cukor (3%) tartalmú, 0.75 µM 

abszcizinsavval kiegészített táptalajon előtenyésztett, lassan fagyasztott 

vadgesztenye embriók mutatták. Ebben a fagyasztási rendszerben a 0.75 µM-tól 

nagyobb ABS koncentráció hatására csökkent a tenyészetek TTC-teszttel kimutatott 

túlélése. ABS nélkül 5% prolint tartalmazó táptalajon előtenyésztett szomatikus 

embriók életképessége kismértékben javult. A hétszeres dózisú szaharóz (21 %) 

önmagában és ABS kombinációban sem eredményezett lényeges túlélés 

növekedést.  

Irodalmi adatok alapján valószínű, hogy az abszcizinsav eredetű krioprotekció 

a stressz fehérjék indukciójával van összefüggésben. A fagyasztás hatására 

kialakuló vízhiány tolerálására expresszálódó stresszgének szabályozásában 

azonban ABS függő és ABS független utak is ismertek. Feltételezhető, hogy a 

vadgesztenye fagytűrő képességének kialakulása elsősorban az abszcizinsav 

közvetítette mechanizmust követi.  
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Kísérleteinkben az abszcizinsav hatására a kukorica sejtek kriotoleranciája 

csak mérsékelten nőtt. Ez a kukorica természetes fagyérzékenységével 

magyarázható. Bizonyították, hogy ABS kezelésekkel elsősorban azokban a 

fajokban alakítható ki fagytolerancia, amelyekben a hidegedzés is hasonló hatású. A 

prolin előkezelés viszont krioprotektív hatást biztosított fagyasztott kukorica 

sejtekben. Hipotézisünk szerint a fagytűrő fajokban a krioprotekció kialakulásában az 

ABS függő, a melegigényes növényekben pedig az ABS független jelátadási utak 

dominálnak. Ez a feltételezés – bizonyítás után - alátámasztaná a fentiekben, a 

vadgesztenye esetében levont következtetéseinket is.   

 

3.3. A szárítás hatása a vadgesztenye embriók túlél ésére 
 

 A kísérletet vadgesztenye szomatikus embriókon végeztük el. A tenyészeteket 

eltérő ABS tartalmú szilárd E1B5 táptalajon előkezeltük, majd 2, 3 és 4 óra 

időtartamú, szoba hőmérsékleten, lamináris fülkében történő szárítás után fagyasztó 

oldat nélkül, gyorsan fagyasztottuk. 

 Kezeléstől függetlenül a szilárd táptalajra helyezett explantumok a felolvasztás 

után 1-2 nappal megbarnultak. A látszólag elhalt, barna embriók az utótenyésztés 2-

5. hetén indultak újra fejlődésnek, ezért az embriókat folyamatosan figyeltük és 

túlélésüket a 6. héten mutatott differenciáltságuk alapján határoztuk meg.  

 A tenyészetek szárítása ABS előkezelés után lényegesen javította a túlélését, 

a WK krioprotektáns nélkül közvetlenül FN-be helyezett embriókhoz képest. Az ABS 

kezelések nem befolyásolták az embriók víztartalmát, a 2, 3 és 4 órás szárítási 

periódusok viszont 53 %, 22 % és 13 %-ra csökkentették az embriók frisstömegét. A 

víztartalom csökkenésével párhuzamosan csökkent a nem fagyasztott kontroll 

embriók túlélése. Nőtt viszont a fagyasztás után az életképes embriók száma. A 

legtöbb életképes embriót a 4 óra időtartamú szárítás ereményezte, ami az embriók 

frisstömegét 13 %-ra csökkentette. A 4 órás deszikkációt megelőző ABS előkezelés - 

az ABS vizsgált 0.75-75.0 µM koncentráció tartományában - koncentrációtól 

függetlenül nagy túlélési arányt eredményezett. A 3 óránál rövidebb idejű, 22 %-nál 

nagyobb frisstömeget hagyó szárítás után kevés életképes embriót figyeltünk meg. 

 A szárításra alapozott fagyasztási technika használatával számos faj zigótikus 

és szomatikus tenyészeteiben sikerült kriotoleranciát kialakítani. Ezekben a 
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kísérletekben a tenyészeteket cukor tartalmú táptalajon tenyésztették deszikkáció 

előtt. A cukor kedvező hatását a deszikkáció tolerancia fokozásával magyarázzák. 

Az ABS szerepét viszont a zeller és a lucerna szomatikus embriók víz 

stresszel szembeni toleranciájának kialakításában bizonyították. Feltételezhető, hogy 

az ABS – kísérleti körülményeink között tapasztalt jelentős krioprotektív -hatása a 

stressz fehérjék indukcióján keresztül - a cukor előkezeléshez hasonlóan- szintén a 

vízhiány tűrésének fokozásán keresztül érvényesül.  

 

3.4. A hősokk hatása a vadgesztenye embriók és kukorica sejt szuszpenziók 
túlélésére 
 

 A kísérleteket vadgesztenye szomatikus embriókon és az MSCE/79 kukorica 

sejtszuszpenziókban állítottuk be. A tenyészeteket 0.75 µM ABS tartalmú táptalajban 

való 4 nap időtartamú előkezelés után a táptalajjal együtt, Erlenmeyer lombikban 40 

°C -os vízfürdőben rázattuk 30, 60 és 90 percig. A hősokk kezelések után az 

embriókat és sejteket WK krioprotektáns oldatban történő 1 óra inkubáció után 

fagyasztottuk lassan és gyorsan. A tenyészetek életképességét TTC – teszttel 

határoztuk meg. 

ABS előkezelés nélkül alkalmazott hőinkubáció egyik fagyasztási rendszerben 

sem javította szignfikánsan a különböző explantumok túlélését Az ABS előkezelés 

után alkalmazott különböző időtartamú hősokk kombinációk viszont javították mind a 

vadgesztenye embrió, mind a kukorica szuszpenziós tenyészetek TTC redukcióját. 

 A lassan fagyasztott vadgesztenye  embriók  túlélését a hősokk kezelések nem 

befolyásolták. A gyors fagyasztással kombinált hősokk viszont a vadgesztenye 

tenyészetek túlélésének növekedését eredményezete. A 60 perces hőinkubáció után 

gyorsan fagyasztott vadgesztenye tenyészetek a hősokk nélkül lassan fagyasztott 

tenyészetekkel azonos túlélést mutattak.  

A lassan fagyasztott MSCE/79 kukorica szuszpenziók  túlélését már a 30 

perces hősokk kezelés is növelte, a gyors fagyasztással kombinált hőinkubáció 

azonban a sejtek életképességét nem javította lényegesen. 

Intakt növényekben és in vitro tenyészetekben a hősokk kezelések hatására 

javult a szárazság és fagytűrő képesség. A mannit-hősokk kezeléskombináció után 

gyorsan fagyasztással FN-be helyezett dohány sejtszuszpenziók túlélése nagyobb 
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arányú volt, mint a lassú előfagyasztás után krioprezervált sejteké.  

Feltételezik, hogy a mannit hatására kialakult enyhe ozmotikus stressz 

következtében indukálódó stressz fehérjék, és HS proteinek szinergista hatásban 

javították a dohány sejtek kriotoleranciáját (Reinhoud et al. 1995). Ezeket az 

eredményeket megerősítik a vadgesztenye szomatikus embriók és kukorica 

sejtszuszpenziós tenyészetek fagyasztásával kapott eredményeink.  

Az ABS hatására aktiválódó stressz és hősokk fehérjék közti szinergizmus a HS 

proteinek chaperon funkciójával magyarázható. Feltételezhető, hogy az ABS 

hatására indukálódó proteinek közvetlen fagyásvédők. A hősokk fehérjék azonban 

elsősorban közvetett krioprotektív hatásukkal, a fagyás során denaturálódott 

fehérjék, renaturálásával javítják a krioprezervált tenyészetek túlélését. 

 

3.5. A vitrifikáló oldat és az alginát burok hatása  a kivi embriók túlélésére 
  

A kísérletet 2.5 mg/l BA tartalmú folyékony WPM-táptalajban fenntartott 

szikleveles stádiumú kivi szomatikus embrió tenyészeteken állítottuk be. Az 

embriókat 0.75 µM ABS-at tartalmazó szilárd WPM táptalajon tenyészettük 4 napig, 

majd közvetlenül, illetve alginát gélbe kapszulázás után, különböző hőmérsékleten (0 

és 25 °C), különböző időtartamú (0-90 perc) PVS-2 vitrifikáló oldatban való kezelés 

után helyeztük FN-be. A felolvasztott embriókat 1.2 M szaharóz tartalmú folyékony 

tenyésztő táptalajban mostuk 5 percig. Az utótenyésztést szilárd 2.5 mg/l BA 

tartalmú WPM táptalajon folytattuk.  

 ABS előkezelés nélkül a PVS-2 vitrifikáló oldat rontotta az embriók 

életképességét. ABS előkezelés azonban a vitrifikáló oldat toxicitását a PVS 2 

kezelés időtartama és hőmérséklete függvényében mérsékelte, mind a kapszulázott 

mind a nem kapszulázott embriókban.  

Az ABS előkezelés, PVS-2 vitrifikáló oldat kombináció után a folyékony 

nitrogénbe merített, kapszulázott embriók folytatták differenciálódásukat és 

növényekké fejlődtek. A legnagyobb számú túlélő embriót a 0 °C-on PVS-2 oldatban 

50 perc időtartamú inkubáció eredményezte. A PVS-2 oldat 25 °C-on történő 

alkalmazásával a maximális túlélést a 30 perc kezelési idő után tapasztaltuk.  

 A kísérletek alapján megállapítható, hogy a kivi embriók érzékenyek a PVS-2 

oldatra, azonban PVS-2 toleranciájuk növelhető ABS előkezeléssel és alginát gélbe 
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történő kapszulázással. Feltételezhető, hogy a védő stressz proteinek aktivációja a 

kiviben szintén az ABS függő utakon keresztül történik, illetve az embriókat 

beburkoló alginát gél a PVS-2 fokozatos és kevésbé ártalmas penetrálódását 

biztosítja.  

 

3.6 A szaharóz és cukoralkoholok hatása az Arabidopsis és a kukorica sejtek 
túlélésére  
 A kísérleteket mannitot 0.25 -1.0 M koncentrációban tartalmazó folyékony MS 

táptalajban előkezelt Arabidopsis három ökotípusán (C24, LER, WS) és szaharózt, 

mannitot és szorbitot 0.5-0.75 M-ban tartalmazó N6M táptalajban előtenyésztett 

MSCE/79 kukorica sejtszuszpenziós tenyészeten állítottuk be. A kultúrákat 4 nap 

időtartamú szaharóz, cukoralkohol kezelés után, fagyasztás előtt jégfürdőben egy 

órán át 1 % prolinnal kiegészített WK krioprotektáns oldatban inkubáltuk. A sejteket 

lassú előfagyasztás után helyzetük FN-be. A túlélést a felolvasztás utáni 1., 5. és 10. 

napon elvégzett TTC- teszttel és a felolvasztás utáni 1. és 20. napon mért frisstömeg 

változással határoztuk meg. 

 Az Arabidopsis sejtek legnagyobb arányú TTC redukcióját minden estben a 

0.63 M mannit előkezelés után kaptuk. Az ennél nagyobb mannit koncentráció 

csökkentette a sejtek túlélését. Az Arabidopsis ökotípusok közül a C24-es típus 

sejtjeiben alakult ki a legnagyobb kriotolerancia.  

 Az Arabidopsis ökotípusok frisstömeg-változással kimutatott túlélési értékei 

pozitív összefüggést mutattak a TTC-tesztben kimutatott légzés intenzitással. A 

legnagyobb arányú tömegnövekedést a 0.63 M mannit előkezelés eredményezte 

minden típusban. Az előkezelő táptalaj 0.63 M-nál több, vagy kevesebb mannit 

tartalma ehhez képest kisebb arányú tömeggyarapodást okozott.  

 A fagyasztás után tömeggyarapodást mutató kalluszokból, a 20. napon újra 

indított szuszpenziós tenyészetek sejtjei a nem fagyasztott kontroll kolóniákból 

indított szuszpenziókhoz hasonló morfológiájúak voltak.  

 Az MSCE /79 kukorica  szuszpenzióban a TTC redukció és a frisstömeg 

mérés alapján meghatározott maximális túlélést a szaharóz tartalmú táptalajon 

előtenyésztett sejtek mutatták. A sejtek felolvasztás utáni 1. és 15. napon TTC 

teszttel meghatározott túlélésében azonban jelentős különbségeket tapasztaltunk. 

Az első napi mérések túlértékelték az életképes sejtek arányát. Az így kapott értékek 



Eredmények és következtetések 

 

15

 

a 15. napra felére, harmadára csökkentek. A frisstömeg-változással meghatározott 

tényleges túlélési értékekhez a 15 napon elvégzett TTC-teszt eredményei jobban 

illeszkedtek. A krioprezervált kukorica sejttenyészetek maximális túlélést a 

tömegváltozás alapján a szaharóz 0.63 M koncentrációja eredményezte.  

 A cukrok fagyásvédő hatását a molekulák ozmotikus aktivitásával 

magyarázzák. A kriogén hőmérsékletet túlélő juhar sejtekben bizonyították, hogy a 

mannit előkezelés csökkentette a sejtek és vakuólumok méretét. Kísérleteinkben a 

szaharóz előkezelés a mannit és szorbit összehasonlításban szignifikánsan több 

túlélő sejtet eredményezett. A szaharózról ismert, hogy a növényi sejtekben más 

cukrokká metabolizálódik, a mannit és szorbit azonban nem. Ezért feltételezhető, 

hogy a cukor az ozmotikus hatáson túl más módon is hat. Kimutatták pl., hogy a 

szaharóz a kukorica sejtek membránjait a foszfolipidek poláros csoportjaihoz 

kapcsolódva stabilizálja és csökkenti a membrán, oldatokra való átjárhatóságát. 

 Kísérleteinkben az Arabidopsis sejtek frisstömeg-változás alapján 

meghatározott túlélését a különböző időpontokban elvégzett TTC-teszttel kapott 

eredmények arányukban és tendenciájukban is követték. Az MSCE/79 kukorica 

sejtekben kimutatott TTC redukció mértéke azonban a felolvasztás utáni napok 

számának függvényében lényegesen változott. A TTC-teszt használatával képződött 

formazán a szövetek légzésintenzitását, a folyamatban résztvevő redox enzimek 

működését jelzi. Fajtól és tenyészettől függően azonban különböző időtartamú enzim 

aktivitás az elhalt szövetekben is kimutatható. Ezért a kukorica sejtek túlélése 15. 

napon elvégezett TTC-teszttel megbízhatóbban fejezhető ki. a  

 

3.7. A krioprezerválás hatása a kukorica sejtek mor fogenetikai képességre 

 

  A kísérletekbe használt MSCE/79 kukorica szuszpenzió tenyészet morfogén 

képességét 17 éve elvesztette. A krioprezerválást követően azonban a 

hormonmentes N6M táptalajra oltott túlélő kolóniákon 4 hét tenyésztés után 

gyökérmerisztémák differenciálódtak és átlagosan 2-3 gyökér fejlődött 350-400mg 

kalluszból. Hasonló differenciálódást sem a kezelt, sem a kezeletlen nem fagyasztott 

kontrollokon nem tapasztaltunk. A gyökerek megjelenését nem befolyásolta az 
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előkezelésben alkalmazott cukor, cukoralkohol típusa, vagy koncetrációja, a 

folyékony nitrogén - stressznek azonban döntő hatása volt  

 Bizonyított, hogy a különféle környezeti stressz hatások indukálják a sejtekben 

az embriogenezis programját. Ezek közt a krioprezerválás feltehetően a lassú 

előfagyasztás szárító hatásán keresztül aktiválja az ontogenezist. A kísérletekben az 

MSCE/79 kukorica sejtekből ugyan nem tudtunk növényeket regenerálni, de részben 

sikerült az ontogenezis folyamatát beindítani a sejtek gyökér regenerációs 

képességének reaktiválásával.    

 

3.8. Az afp transzformáció hatása a transzgénikus k ukorica sejtek túlélésére 
 

 A kísérlet elvégzésével arra kívántunk választ kapni, hogy az afp gén 

transzformációval javítható –e a kukorica sejtek kriotoleranciája. A kísérletet sarkköri 

halakból származó afp I. típusú fagyásvédő fehérjét termelő transzgénikus kukorica 

sejtszuszpenziókkal állítottuk be. A négy különböző transzformációból származó 

transzgénikus klón (afp 23, afp 24, afp 37, afp 44) és a kontroll sejtvonal (vad típus 

∅), fagyasztására az MSCE/79 sejtek krioprezerválása során eredményesnek 

bizonyult módszert alkalmaztuk. A tenyészetek túlélését a frisstömeg-változás 

alapján határoztuk meg.  

A szaharóz és cukoralkohol előkezelések életképes sejteket eredményeztek 

minden transzgénikus klónban, a vad típusú sejtvonalak túlélése azonban - a 0.5 M 

mannit kivételével- nem javult.  

Az afp 44-es klón legnagyobb frisstömeg növekedését a szaharóz, szorbit és 

a mannit 0.63 M koncentrációja eredményezte. Az afp 24-es sejtek túlélésének 

lényeges javulását figyeltük meg 0.75 M szaharóz és mannit előkezelés után is. Az 

afp 24-es transzgénikus klónban a szaharóz és a szorbit 0.63 és 0.75 M, valamint a 

mannit 0.5 és 0.75 M koncentrációi szintén nagy arányú túlélést eredményeztek. Az 

37-és tenyészetek 0.75 M szaharóz és 0.63 M szorbit, a 23-as klónok pedig a 0.5 és 

0.75 M mannit tartalmú táptalajon való előtenyésztés után maradtak életképesek a 

legnagyobb mértékben.  

 A fagyásvédő polipeptidek krioprotektív hatása a fagyáspontcsökkentéssel, 

illetve jég átkristályosodásának gátlásával magyarázható. Az AFP mindkét hatása a 

sejtes rendszerek megnövekedett kriotoleranciáját eredményezheti.  
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A fagyásvédő polipeptidek krioprotektánsként való használatával elért 

eredmények azonban nem egyértelműek, ami a molekula méretével magyarázható. 

A leggyakrabban használt AFP I. típus, relatív nagy molekulatömege miatt, 

feltételezhetően nem jut be az intracelluláris térbe, emiatt hatását csak a sejtközötti 

járatok oldatában fejti ki. A fagyásvédő polipeptidet szintetizáló transzformánsokban 

azonban ez a probléma nem jelentkezik. Az afp transzgénikus dohányban - hideg 

előkezelés után - jelentős hipoterm fagytűrő képesség alakult ki. A fagyásvédő 

fehérjék hidegedzés hatására történő akkumulációját poszt-transzkripcionális 

szabályozási mechnaizmusokkal magyarázzák. Az afp transzgénikus explantumok 

kriogén hőmlérsékleti toleranciájáról azonban nincs ismert irodalmi forrás.  

  Kísérleteinkben a cukor, cukoralkohol előkezelés után krioprezervált 

transzformált sejtvonalak - a nem transzformált kontrollhoz képest - nagyarányú 

túlélést mutattak. A szénhidrát tartalmú előkezelések - az ozmotikus nyomás 

mérsékelt növelésével - hatásukban azonosak a hideg előkezeléssel. 

Feltételezésünk szerint az AFP a cukor előkezelés hatására, poszt-transzkripciós 

foszforiláláson keresztül aktiválódott. Következésképpen a transzgénikus vonalakban 

meghatározott, - a vad típusnál lényegesen nagyobb - túlélési ráta az AFP 

krioprotektív hatásával magyarázható.  

 

 

 

 
 

3.9 Új tudományos eredmények 
 

 

1.  Nemzetközi viszonylatban is elsőként dolgoztuk ki a sziki- és a közönséges 

mézpázsit, az Arabidopsis C24 és LER ökotípusok, a szomatikus 

vadgesztenye és kivi embriók krioprezervációs technikáját.  

2.  Bizonyítottuk a lassú előhűtésen alapuló fagyasztási program szerepét a 

mézpázsit sejtaggregátumok protektív dehidratációjának kialakításában. 

3. Meghatároztuk a legnagyobb számú túlélő vadgesztenye szomatikus embriót 

és MSCE/79 kukorica sejtszuszpenziót eredményező ABS, ABS-prolin, ABS-

cukor kezelés kombinációt.  
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4. A deszikkációs fagyasztási technikával krioprezervált vadgesztenye 

szomatikus embriók kiszáradással szembeni érzékenységét ABS kezeléssel 

csökkentettük. 

5. Hősokk kezeléssel - vadgesztenye szomatikus embriók és MSCE/79 kukorica 

sejtszuszpenziók krioprezerválása során - sikerült helyettesíteni a lassú 

előfagyasztást, amivel a hősokk kezelések közvetett krioprotektív hatását 

bizonyítottuk.  

6. Vitrifikációs technikával elsőként sikerült kivi szomatikus embriókat 

krioprezerválni, illetve ABS előkezelés-alginát gél kapszulázással a PVS-2 

vitrifikáló oldat toxicitását csökkenteni. 

7.  A C24, LER és WS Arabidopsis ökotípusok, az MSCE /79, és az afp 

transzgénikus kukorica sejtszuszpenziós tenyészetek krioprezervációja során 

meghatároztuk a legnagyobb számú túlélő sejtet eredményező a szaharóz, 

mannit és szorbit koncentrációt. 

8. A morfogenetikai képességét vesztett MSCE/79 kukorica szuszpenziós 

tenyészetben, a krioprezerválás hatására, részben sikerült az ontogenezis 

folyamatát beindítani a sejtek gyökér regenerációs képességének 

reaktiválásával.  

9. A fagyásvédő proteint szintetizáló transzgénikus kukorica sejtek 

kriprezerválásával a világon elsőként bizonyítottuk az afp transzformáció 

hatását a kriogén hőmérsékletei tartomány túlélésére. 
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